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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Въпреки, че душата и тялото ми се преситиха от яростните отмъщения

на развенчания дявол, духът ми непрестанно въздава благодарение към моя

Господ и Бог заради Святата привилегия, с която ме направи съучастник на

земните Си скърби и страдания. Също така знам, че само човеци, които са

били оковани заради вярата в Исус, ще почувстват искреността на

горесподеленото. И при все, че имам желание да понеса още по-голям

духовен товар за моя Спасител, ще трябва да ти призная, че писането на

нова пророческа книга вече ми струва пределни усилия. Понеже знания и

опитности за споделяне имам достатъчно и не всичко съм описал на белия

лист. Но в мига, когато ги превърна в духовно споделяне на видения от

Небесния Цар, по силата на отговорността те се превръщат в нова духовна

тежест над сърцето ми, която се прибавя към гигантския товар от всички

други книги до свършека на света и мига на грабването. Защото това не са

книги за четене, та да ми носят признание и земна слава, но книги за

Спасение, за които плащам с цената на постоянно гонение. Не на последно

място – аз съвършено се доверявам на моя Господ, Който вече ме

предупреди, че достигнах максималната тежест, която мога да удържам, а

това означава, че писането на нови книги трябва да става само с

изключителното благоволение или изрично настояване на Божия Пророчески

Дух. В противен случай рискувам да изпадна в непреодолима немощ, която

не е по Волята на Бога. И нека думите ми не ти прозвучат самонадеяно или

хвалебствено, но аз наистина нямам причини да се срамувам от делото, в

което Господ ме постави да се трудя през всичките усилни години. Защото

скръбта, угнетението и прекомерният ужас ще преминат, но виденията от

Кръговете на Божието Свято Присъствие ще останат. Злобата, яростта и

заплахите на Сатана ще се стопят и изчезнат, но лъчите на Вечното

благовестие непременно ще бъдат слънчеви въжета, с които Господ ще

избави Сионовите пленници от тъмниците на този свят. Всичко това би

трябвало да те възрадва, че и този път ръцете ти ще разтворят страниците
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на една могъща пророческа книга, която носи възможно най-прекрасното и

помазано заглавие – “В Името на Отца”.

Носех тази книга в духа си от дълго време и вътрешно се надявах, че

ще дойде ден, когато моят Господ ще благоволи да я напиша. Казвам това

с максимална сериозност и огромно благоговение пред Спасителя, защото

още със заглавието влизам в Неговата божествена територия, която

изключително Му принадлежи и Той твърде много ревнува за нея. И като

зная, че през годините Исус ме утвърди да бъда Негов слуга, стъпвам в

самата територия с увереността, че не просто съм призован, но духовно

утвърден за нея. Защото имам даденото Небесно право да заявя, че

“Мория” е служение, родено в Името на Отца и вършило всичките си дела

заради Славата на това Свято Име. Нека следващите ми разсъждения в

Духа на свидетелството и изповедта напълно да ти разкрият защо

Господният слуга е вършил дългогодишното си дело в Името на Отца.

Виждаш ли, братко мой, имаше една най-съществена причина, на която

се дължеше и продължава да се дължи острият духовен сблъсък между

служение “Мория” и църквите в България, да не кажа и с Християнството

по целия свят. Ако трябва в едно изречение причината да бъде записана,

то би изглеждала по следния начин:

Сблъсъкът на служение “Мория” с всички останали противници беше

сблъсък на Образ против образи, на Пример против примери, и на Дух

против духове!

Във време, когато Образът на слуга е тотално отхвърлен, а безумците

са побързали да се лакират и гримират с всякакво светско и религиозно

титулуване, един пророк на Господ Исус Христос заложи на старомодното

слугуване пред модерния църковен бизнес и религиозен кариеризъм. Той

не направи това, воден от желанието да се прави на интересен или да

проявява различност на всяка цена.

Не приятелю мой!

Приех слугуването като единствено възможен смисъл за живота си,

защото още с първите глътки духовно мляко аз се влюбих в Образа на

Христос. И когато проникнах в Образа Му – открих Примера Му! А щом

пожелах Примера Му – изпълни ме Духът Му! Точно тогава разбрах, че има
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една дума, чийто духовен заряд е ключ към всички Порти на Небесния

Ерусалим. Ключ към Божието Сърце. Това беше думата “слуга”. Една толкова

древна и утаена от последните поколения дума, тъй че ако я потърсиш

сред тях, да не я намериш. Една твърде скромна и смирена дума, която

можеш да свържеш с ленена дреха и козиняво вретище, със сандали и

наметало, с вериги и тъмница, с гвоздеи и кръст. Тази дума покори духа ми

и обнови ума ми, тъй че счетох за омразни и проклети всички останали

думи, които бяха окупирали църковните амвони и събрания. Отхвърлих в

сърцето си царуващите светски думи като “управител” и “председател”,

“бизнес” и “икономика”, “устав” и “ръководство”, “семинар” и “конференция”,

“диплома” и “семестър”, “бакалавър” и “магистър”, “делегат” и “конгрес”,

“алианс” и “борд”. Намразих всички думи на света, с които той беше

превърнал църковните общества в дрогирани проститутки. Отрекох се от

гнусната църковна търговия, която днес е най-страшният октопод на

Вавилон. И във всичката си духовна категоричност напълно се осланях на

стиховете от “Второто послание към Коринтяните”, в които Павел съвсем

точно беше предсказал днешната мерзост и запустение:

“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христос. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг

Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух,

когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте

приели, вие лесно го търпите...” 1

Какви други да бяха сърцата, допуснали да им проповядват “друг

дух, друг Исус и друго благовестие”, освен извратени?

Какви други да бяха умовете, изгубили Простотата и Чистотата на

Христос, освен покварени?

Къде има Простота и Чистота, приятелю мой?

В думата “слуга” или в думата “управител”?

В думата “жертва” или в думата “председател”?

В думата “общение” или в думата “конференция”?

В думата “посвещение” или в думата “семинар”?

1 (2 Коринтяни 11:3-4)
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В думата “изпитание” или в думата “семестър”?

В думата “хваление” или в думата “омилетика”?

В думата “благодат” или в думата “диспенсация”?

Каза ли им някой на днешните богоотстъпници, че всеки дух идва с

комплекта от думите си, защото именно те са стълповете на неговия

тотален контрол? И ако лидерите на светските църкви толкова категорично

отхвърлиха думата “слуга” и производното й “слугуване”, то трябва ли да

се чудиш защо на книгите на Божия слуга Стефан Главчев не се гледаше с

добро око? Тези дипломирани адвокати на дявола, които с удоволствие

демонстрираха по форуми и събрания познаването на най-авторитетните

преводи на Библията, и бяха готови да цитират препратки от библейската

версия на Кинг Джеймс или от превода на Септуагинта, нямаха никакво

желание да се нарекат “слуги”, считайки самата дума за презрителна

отживелица. Защото пред името на всеки от тях много повече би тежала

титла като “бакалавър” или “магистър”.

А защо не поискаха да признаят, че Божието Спасение се извърши от

слуги? Защо намразиха Простотата и Чистотата, която дължим на Христос?

Ще си затворят ли очите за Яков, Петър, Йоан и Павел, че бяха Господни

слуги и като такива се изявиха пред Църквата с посланията си? Ще

модернизират ли старозаветните пророци от Моисей до Малахия, понеже

всички те се именуваха “слуги” на Бога и Отца? Ще хвърлят ли презрение

върху нашия Господ Исус Христос, Който напусна Небесната Си Слава и

взе на Себе Си “образ на слуга”, според както истинно свидетелства за

Него Апостол Павел във “Филипяни”?

Но ето, приятелю мой, отново ти казвам, че в моя живот на слугуване

Образ се сблъска с образи, Пример с примери, и Дух с духове. Аз не

клекнах пред великата блудница, за да отдавам дължимото на духовните й

осеменители, та да завършвам светска теология и да зарадвам ушите й с

някоя блудкава титла. Защото с блудкавата титла и свидетелствата ми щяха

да станат блудкави – нито топли, нито студени, та да ги повърне Господ от

устата Си. И пред перспективата, че книгите на един въображаем

“професор Главчев” щяха да са търговски хит по църквите, предпочетох да

си остана Божий слуга в даването, даже и целият свят и целият ад да се
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надигнаха против свидетелствата и убежденията ми. Понеже за себе си

зная и потвърждавам истинските Апостолски думи, че Бог обръща на

глупост светската мъдрост, а на Верните Си слуги дава да поучават чедата

Му в Божията тайнствена премъдрост, сиреч, в Скритата Манна на Господ

Исус Христос. Защото, в крайна сметка, смисълът на Божиите думи е да се

превърнат в Дух и Живот, и да се въздигнат в жертвено благоухание пред

Трона на Всевишния. А този смисъл придобива ясен духовен прицел,

когато слугуването на слугите е винаги и всякога в Името на Отца. Защото

ето това доказва на света, че Отец е Вечен – понеже Волята Му е да се

покорим на дума от Вечността, силна да се докаже в Дух и Истина – думата

“слуга”. И ако ние не стигнем до онова стъпало на себеотричане, при

което сами да се превърнем в отживелица за света, то тогава рискуваме да

станем отживелица за Духа.

Знаеш ли, братко мой, що ще рече това някой да стане отживелица за

Духа?

Това означава, че такъв е имал Духа, но Го е похулил! Следвал е Пътя

Христос, но се е отвърнал от Спасителя. Отрекъл се е от света, но после

пак се е върнал в него, като куче на бълвоча си или като свиня в тинята.

Силно се надявам, че тази книга ще превърне всички Божии чеда в

отживелица за света.

Запомни това!

В отживелица за света!

Светът ще помни, че някога са били негови, но вече не са. Светът ще

се гневи, че някога са живели в него, а сега живеят в Името на Отца си.

Светът ще беснее, че им е предложил царуване, а те са предпочели

кръстни мъки в слугуване. И накрая – светът ще избледнее, защото князът

му е осъден, и годините му ще се стопят до ден и миг, след който

слугуващите приживе ще царуват вечно, а царуващите приживе ще рухнат

в ада, за да се приготвят за срещата със същинския княз на отживелиците

– самия дявол и Сатана.

И така, братко мой!

Днес и сега, когато Вавилонската блудница хули и презира слугите

Господни, смятайки ги за отживелица, към сърцето ти идва Слово с
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видения от Вечността и за Вечността. Слово за Името на Отца и за слугите,

които са силни да пребъдват в това Име. Слово за всички, които не се

срамуват да слугуват във времето на гордите и първенствуващите. Слово –

като бял и светъл камък, който може да послужи както за стъпване, така и

за препъване.

На Господ, Учителят, Водителят и Вдъхновителят ми, нека бъде Слава,

Почит и благодарение за посланията в тази пророческа книга!

Амин и Амин!
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1. ПРОСТОТАТА И ЧИСТОТАТА В ИМЕТО НА ОТЦА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако трябваше да избера как отново да изживея живота си, то пак бих

избрал да бъда слуга на Господ Исус Христос, готов с цената на оковаване

и кръстна смърт да отстоява Вечното благовестие от Сион. Яростта на

дявола против моя избор няма абсолютно никакво значение. Защото много

по-желателно е Сатана да е против теб за времето на един човешки живот,

а не с теб за цялата вечност. Точно тук спри и помисли върху записаното

разсъждение. Понеже когато приемаме или отхвърлим някой дух, ние го

приемаме или отхвърляме с думите му и контрола му. Ако някой иска да

живее Божиите думи, то тогава той приема и Божия контрол на Святия Дух.

Но ако обича повече думите на света, то тогава непременно ще бъде под

контрола на неговия княз. Тъй че наистина всичко е въпрос на избор.

Когато отвориш Библията и се изпълниш с Духа й от първата страница на

“Битие” до последната страница на “Откровението”, то тогава думите на

това Свещено Писание се превръщат във Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол за

духа ти. И би било твърде страшно и пагубно да подмениш тези свещени

думи с думи от света, като решиш в сърцето си, че те вършат същата

работа. Нищо подобно, братко мой! Понеже ако светските думи вършеха

същата работа като библейските, то тогава не би имало никакъв духовен

конфликт между тях. Но конфликтът е толкова страшен и непреодолим,

колкото е дълбока пропастта между една пророческа книга от Хълма Мория

и един учебник по теология, наблъскан с термини, чуждици и светско-

научен подход. То е все едно да споделиш една скромна селска трапеза с

отрудени човеци. И когато домакините ти поднесат ястието, да се обърнеш

към тях с молба:

“Бихте ли ми дали една доза натриев хлорид?”

Хората ще те изгледат стреснати, и дори през ум няма да им мине, че

този натриев хлорид, който им искаш, е химическото наименование на

солта. А самият стрес непременно ще се дължи на факта, че си лишил

думите си от Простотата и Чистотата, които дължиш на Христос.
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Защо просто не им поиска щипка сол? Каква е тази доза “натриев

хлорид” в молбата ти? И ако обърнеш този незначителен пример към

всичката пошлост и високоумие, с които теологията изврати думите на

Вечното Спасение, то тогава непременно ще разбереш защо толкова много

обичам думата “слуга”. Именно защото тя е една от най-любимите думи на

моя Господ Исус Христос. И когато Той се обърне към мен със съкровеното

“слуго Мой”, то тогава сърцето ми прелива от благоговение и блаженство,

понеже чувствам как Царят на Сион ми е подарил Доверието Си и ми е

възложил Делото Си. За такава привилегия наистина си заслужава да

останеш старомодно библейски, без да те вълнува празнодумната теология.

Пиша ти за всичко това не по друга причина, а именно защото Простотата

и Чистотата на Христос са главното и необходимо условие, за да слугуваме

в Името на Отца.

Исус не дойде на земята, за да впечатлява хората с високопарни и

неразбираеми думи. Тъкмо обратното – Той беше чудесно разбираем и за

най-непросветения сиромах, понеже притчите Му и цялото Му говорене

бяха проникнати от човешкото битие. Исус беше силен да запленява

сърцата и да отваря очите на слепите за могъщата Светлина на Божието

благовестие. Той не събираше хората в затворени пространства, за да Го

слушат, но ги водеше сред красотите на Божието творение. И нима някое

искрено и чисто сърце би забравило думите Му, в които Той казва:

“Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито

скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи

сте вие от птиците! И кой от вас може с грижене да прибави един

лакът на ръста си? И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори,

защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат; не

се трудят нито предат; но казвам ви, нито Соломон във всичката си

слава не се е обличал както един от тях. И ако Бог така облича

полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко

повече ще облича вас, маловери! И тъй, не търсете какво да ядете и

какво да пиете, и не се съмнявайте; защото всичко това търсят

народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но
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търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой

се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството...” 2

Виждаш ли Отец в думите на Спасителя, братко мой? Виждаш ли Този

Прекрасен и Любящ Творец, в Чието Име Исус изговори думите на Простотата

и Чистотата Си? И ако наистина Го виждаш с вярата на сърцето си, то да би

ли пожелал друга съдба или призвание, освен да Му слугуваш? Да би ли

пожелал съдбата на ония, които не се покоряват на Христовото благовестие?

Да би ли насилвал душата си да слуша непонятното бръщолевене на

фарисеи и книжници, след като Сам Господ те е предупредил, че тяхната

“правда” не отваря вратите на Божието Царство? Да би ли изхвърлил от

сърцето си Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта на Господния Завет, та

да ги замениш с есхатология, херменевтика, екзегетика, литургика и

омилетика? Да би ли пожелал сетнината на най-големия враг Исус Христов,

силен да мами високоумните човеци с кариера и господаруване, та да се

отрекат от пожертвуванието и слугуването?

Аз казвам: Да не бъде! Да не бъде! Да не бъде!

Нека виденията в следващата глава ти разкрият тайната, която Господ

не е явявал на други Свои слуги от други поколения. За да възлюбиш

Името на Отца и Святата привилегия на слугуването! Амин и Амин!

2 (Лука 12:24-32)
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2. ВИДЕНИЯТА СЪС СТЪЛБИТЕ НА ХЪЛМА СИОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Най-голямата трагедия на този свят е тази, че той лежи в лукавия.

Дяволът е тъмният княз, който управлява света със собственото си безумие

и проклето коварство. Силен в съблазните и изкушенията, Сатана владее

духовно над всички непросветени човеци, които веднъж вече е покварил в

живота на суетата и греха. Аз съм изговорил и написал твърде много книги

против този враг на Бога и човеците, и против тъмните духове на неговия

зловещ контрол, за да си позволя да пълня още страници с описването на

неговите отвратителни безумия и злотворства. Но в Духа на пророчеството,

което Господ днес явява на сърцето ми, непременно ще кажа, че дяволът е

паднал херувим, който именно в падението си изгуби честта на привилегията

да бъде служител в Името на Отца. Заедно с дявола тази чест изгубиха

една трета от Небесните ангели, които не опазиха собственото си

достойнство, но се подлъгаха от неговото засеняване.

Какво всъщност се случи горе, на Хълма Сион? Как дяволът падна от

Небето като светкавица, според твърде верните и истинни думи на Божия

Син:

“Видях Сатана паднал от небето като светкавица...” 3

И най-вече: Защо дяволът престана да бъде служител в Името на

Отца, та се наложи Отец да извади Огъня Си отсред него и да го обърне на

пепел по земята, заедно с цялата му свита от бунтовници и богоборци?

Няма човек на земята, който да би ти дал ясен и изчерпателен отговор

на тези въпроси. Но има Господ и Бог на небесата, могъщ и силен да води

слугата Си в думите на Божията Тайнствена Премъдрост. И Сам Той се

сниши до духа ми и започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой!

Знам пред каква зловеща стена от дяволска съпротива сега е

поставено сърцето ти. И виждам на какво злострадание си предаден

по Волята на Отца Ми заради скъпоценните видения, които получи

от Сион. Но ти никога недей забравя, че стоиш на върха на острието

3 (Лука 10:18)
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на Меча Господен. Тъй че ако Мечът е силен да се простре до

дълбочините на ада и да пробожда сърцето на дявола, сам ти да

усетиш в душата и плътта си отговорите на сатанинската ярост и

злобата на всичкото му безсилие.

Крепи се, приятелю Мой! Никак да не отпада душата ти, защото

Аз съм те направил повече от победител. Понеже ти си слугата

Господен, който извърши повереното му Дело в Името на Отца. И

заради това могъщо и Свято Име сега дойдох при теб, за да ти дам

да свидетелстваш в Дух и Истина за възможно най-божествената

територия в човешкото битие – слугуването в Името на Отца.

Аз съм Името на Отца, с Което Той благоволи да се яви в битието

на човеците! Аз съм Синът на Отца, Който с Живота и Смъртта Си

потвърдих тази божествена територия на земята! Аз съм Господ и

Бог, Който направих Свят Завет с Моята Църква, за да утвърждава

слугуването в Името на Отца – от век на век, и от поколение на

поколение! И пак Аз съм Мъздовъздателят, Който ще въздигна

слугите Си от дъното до Върха на Хълма Сион, а враговете Си ще

поразя с Дъха на устата Си, за да им определя вечен дял от огън и

жупел!

И понеже съм Господ, Който върша Делото Си явно и пред

мнозина свидетели, ще дам на теб, слугата Ми и пророкът на Сион,

да явиш неизявеното за Името на Отца! Последвай Ме, Стефане!

Защото има Скрита Манна, която трябва да вкусиш, и Божия

Тайнствена Премъдрост, която трябва да изявиш на Църквата Ми!”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй че Свят Дух

излезе от ръката Му и ме въздигна с Него към височините на Хълма Сион. А

когато се намерих с моя Господ на Отеческия Свят Хълм, Той отново

започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Сега Отеческата Мъдрост ще яви на сърцето ти

тайни, които не си проумявал, и откровения, които не са ти давани

преди. Затова гледай към Хълма Сион и виж какво ще се открие

пред погледа ти...”
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С вълнение погледнах към Святия Хълм на Отца, когато там се появи

стълба. Тя се издигаше до Върха на Хълма, където Божията Светлина я

озаряваше в неизразима Слава и чудно великолепие. Стълбата толкова

силно теглеше и привличаше сърцето ми, щото не можех да откъсна поглед

от нея. А докато още я съзерцавах, Исус ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли стълбата, която Мъдростта яви на Хълма на Отца?

Не тегли ли тя сърцето ти, за да пристъпиш към нея?”

“О, Исусе! Погледа си не мога да отвърна от тази стълба! Тя е толкова

запленяваща и желателна, че с цялата си вяра Те моля да ме заведеш до

стъпалата й!”

В отговор на молбата ми, Исус докосна с ръка главата ми, като се взря

в мен с кристалния поглед на очите Си. Те ме изследваха, издирваха и

проникваха през мен до самото дъно на сърцето ми, тъй че не смеех и дума

да изрека. Но накрая Господ проговори, като ми казваше:

“Славата на Отца Ми ли желаеш, слуго Мой? А знаеш ли ти

колко дълъг е пътят до тази Слава?”

“Виждам пътя до Отеческата Слава, Исусе!” – извиках с вълнение аз. И

като вдигнах дръзновено ръка и посочих стълбата, отново Му казах:

“Ето го пътят, вижда се на Хълма! Мъдростта Божия го яви на сърцето

ми! Трябва само да се изкача по стълбата и ще стигна до Славата... Не е ли

така?”

В този миг Господ поклати главата Си, но аз не разбрах дали това

беше потвърждение на въпроса ми. Вместо това Той хвана ръката ми и

тръгна напред, към стълбата на Отеческия Хълм. И колкото повече двамата

приближавахме до нея, толкова по-сладка и блажена радост изпълваше

гърдите ми. А когато вече бяхме на метри от стълбата, с почуда забелязах,

че имаше още една стълба, която не водеше нагоре, към Отеческата Слава,

но надолу, към недрата на Хълма Му. Сякаш се намирах на средата между

два етажа на сграда, като едните стъпала водеха нагоре, а другите надолу.

Това дотолкова ме изненада, щото попитах Господ:

“Исусе! Каква е другата стълба, която води надолу, към недрата на

Отеческия Хълм? Тя се яви така внезапно, че не бях подготвен да я видя...”
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Слушайки въпроса ми със съвършено внимание, Исус отново ми

проговори, като казваше:

“Сега те доведох на Хълма на Отца Си! И на този Хълм наистина

има две стълби. Първата води нагоре – до бляскавата Слава на

Отеческото Име, а втората надолу – до Огъня на Отеческата

проверка. Решението по коя стълба да тръгнеш е изцяло покорено

на твоя собствен избор, защото Отец Ми ти е дал да бъдеш

свободно създание в Духа Му. И така – решавай, Стефане! Готов ли

си да тръгнеш нагоре, или първом трябва да слезеш надолу?”

Въпросът на Исус беше като бръснач за духа ми, понеже ме прониза от

главата до петите. Това ме накара да Му отговоря, казвайки:

“О, Исусе! Толкова силно искам да се кача нагоре, че желанието ми е

твърде непреодолимо! Но един Глас в сърцето ми нашепва, че това не е

правилният избор, понеже първом трябва да премина през одобрението на

Отца, и през дъното на Неговата проверка. И като зная, че тук, пред

Святия Хълм на Отца, не може да пребъде нищо несвято, доверявам се на

Гласа в сърцето си, защото зная, че е същият тих и тънък Гласец, който

пророк Илия чу в пещерата. Точно затова избирам да тръгна по стълбата

надолу...”

Господ се усмихна на думите ми и погали с ръка главата ми. А след

това със съкровен Глас ми проговори, като казваше:

“Намери вярното решение, слуго Мой! Избра правилната стълба.

И Аз знаех, че другояче слугата Ми не би постъпил, защото ти все

още пребъдваш на дъното на втората стълба, ако и Аз да я показах

като избор пред сърцето ти. Да, Стефане! Тази стълба надолу – към

недрата на Хълма Сион – е слугуването в Името на Отца, докато

другата стълба, която води нагоре, е царуването в Името на Отца!

Ти избра слугуването, защото си слуга! Но точно затова сега ще

покажа на сърцето ти какво се случва на първата стълба. Защото

всяко нейно стъпало е знаменателно. И по тези стъпала преминаха

мнозина – за една или друга съдба във Вечността. А ти сега

пристъпи с нозете си върху стъпалата към Славата на Отца и виж

първото от виденията, които ще се разкрият пред очите ти...”
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С благоговение, което нямам думи да опиша, аз пристъпих върху

стълбата, която водеше нагоре – към Отеческата Слава. И тогава пред

очите ми се разкри ослепително видение. Аз виждах как моят Господ Исус

още отпреди създанието на света се възкачва по стъпалата на Отеческия

Хълм, за да се възвиси в Славата на Отца Си. А когато вече беше на върха

на стълбата и ослепителни лъчи озаряваха осанката Му, Сам Отец

прокънтя с Гласа Си от Хълма, като казваше:

“Вечни Сионе на Моята Правда! Въвеждам Единородния Си Син,

Първородният на Вселената, в Славата на Святото Си Име!

Поклонете се Нему, Святи ангели!

Поклонете се Нему – началства, власти и сили!

Поклонете се Нему – всички Божии създания! Защото чрез Него

създадох видимото и невидимото! Защото Той е, Който ви сплотява!

Той е Святата Канара на Святия Ми Хълм! Скъпоценният Камък на

Името Ми!”

Докато още гледах на Исус, безмълвен и преизпълнен от възторг и

любов, видението мигновено се смени. Защото там, край стълбата нагоре,

се появиха огнени камъни. И по стъпалата й вече се възкачваше Луцифер,

засеняващият херувим на Небето. С всяко покорено стъпало той ставаше

все по-бляскав, все по-красив и все по-притегателен. Но заедно с

възкачването му, отсред самите огнени камъни възлизаха мълнии, които му

казваха:

“Слез от стъпалата на Славата Му, сине на Огъня и Светлината!

Защото си бил създаден да служиш, а не да ти се служи! Защото си

бил посочен да хвалиш Него, а не себе си! Тръгни по стъпалата на

Смирението, които са надолу, към недрата на Хълма Сион, за да

съхраниш Мъдростта, с която си бил създаден!”

Без да обръща внимание на изреченото от огнените камъни, херувимът

продължаваше да се възкачва по стъпалата на Отеческата стълба, а

блясъкът му ставаше още по-силен и ослепителен. И когато вече беше на

върха на стълбата, той разпери крилата си, и извика с неописуем възторг:

“Аз царувам и съм достоен да царувам! Възлезте по стълбата при мен,

Божии ангели, и ми отдайте Славата, която принадлежи на името ми!
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Защото съм достоен да споделя Святостта на Неговия Трон, и да управлявам

от височината на Неговия Престол!”

След тези думи на Луцифер пространството край стълбата се напълни

с ангели, които бързаха да се възкачат по стъпалата, като заставаха на

предпоследните стъпала и му се покланяха, казвайки:

“Достоен си, Небесни хвалителю, за Славата, с която си обгърнал

крилата си! Ние се покланяме пред името ти!”

Колкото по-дълго продължаваше поклонението пред херувима, толкова

повече огнени камъни край Отеческата стълба започнаха да потъмняват от

ужасно омерзение, тъй че Светлината на върха на стълбата угасна в един

миг. А тогава две огнени ръце се надигнаха от недрата на Отеческия Хълм,

та затвориха в шепите си Луцифер и всичките му поклонници. И с Гняв,

какъвто Сион никога не беше виждал, нито някога повече щеше да види,

Отец запокити гордия херувим и свитата му надолу от Хълма Си и вън от

границите на Царството. А докато ги отхвърляше, по дланите на Отеческите

ръце оставаше Огъня, който Той извади от недостойните, за да го върне в

недрата Си. И Гласът на Божия Гняв се превърна в кипяща мълния, която

изпепеляваше бунтовника и падащите с него ангели, като им казваше:

“Има Един, на Когото подобава Слава и Почит за вечни векове!

Той от Моята Мъдрост се не отрича, и огнените Ми камъни почита!

Има Един, Който е достоен да бъде Цар за Вечността от Вечността!

Той Светлината Ми с гордост не би погубил, и с превъзнасяне не би

се помрачил! Никога вече не ще се върнете в Славата Ми – роде на

Луцифер, и духове на недостойнството!”

Видението ме направи да подкося нозете си, и с благоговение и трепет

да отстъпя от стъпалата на стълбата към Отеческата Слава. А след това в

молитвата на духа си тихо да изрека:

“Боже мой, Всемогъщи Йеова! Святи Отче на духа и сърцето ми!

Велико, Славно и Страшно е Името Ти! Благословена да е Мъдростта Ти,

Създателю на вековете! Благословена да е Волята Ти, Създателю на

Светлината! Няма по-голяма радост за Твоите създания от радостта да Ти

се прекланят, слугуват и целуват краищата на Мантията Ти! Благословено

да е Името Ти, Царю на Сион!”
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Докато още вълнението разтърсваше гърдите ми, Исус ме докосна с

ръка, като ми казваше:

“Укрепи се, слуго Мой, та погледни сега как Единородният от

Отца се отказва от Небесната Си Слава и слезе на земята, за да

приеме образ на слуга, смирен до смърт на Кръст!”

В едно с думите на Исус пред стълбата се появи ново видение. И ето,

че аз виждах как моят прославен и Всемогъщ Господ слизаше по стълбата

на Отеческата Слава, докато стигна до мястото на другата стълба, откъдето

стъпалата тръгваха надолу – към недрата на Хълма Сион. В този миг Той

хвана ръката ми, за да Го последвам. И още на първите няколко стъпала

бляскавата Му дреха мигновено изгуби Славата Си, понеже стана простичка

и обикновена ленена дреха, каквато подобава на слуга. А със следващите

стъпала Короната от Главата Му изчезна и се смени с качулка от грубо

наметало. И колкото повече Исус слизаше надолу – към Огъня от недрата

на Хълма Сион, толкова повече Отец отнемаше Славата от Сина Си. Докато

дойде миг, когато Образът на моя Господ беше твърде много погрознял, а

по Ръцете Му и Нозете Му проличаваха белезите на Кръстните Му рани. И

тогава Той ми проговори с най-съкровения Си Глас, като ми казваше:

“Слуго Мой! Запиши тези видения на книга и предай на

всичките Ми Верни слуги, че единственият Верен и благословен път

до Славата на Отца Ми преминава през слугуването в Името на

Отца! Именно в това слугуване духовете ви заблестяват като огнени

камъни, понеже се превръщате в скъпоценни диаманти, изковани в

ковачницата на Отеческата Мъдрост!

Знаейки колко лесно сърцата се лъжат от дявола, Отец Ми

щеше да предупреди всичките човешки чеда с думите на псалома:

“Аз рекох: Богове сте вие; всички сте синове на Всевишния.

А при все това вие ще умрете като човеци, и ще паднете като един

от князете...” 4

Но иска ли Последният Адам падение за жената, родена от

Ребрата Му? Искам ли Аз човеците, за които платих цената на

Кръвта Си, да се спъват в греха на Луцифер, и да пропадат в

4 (Псалом 82:6-7)
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тъмнината на неговото лукавство? Не те ли утвърдих като слуга в

Името на Отца, за да дам Примера, с който ще ви въведа в Сион без

петно и бръчка, и без никакъв недостатък?

Нека следващото видение, което ще ти покажа, да послужи за

могъщо предупреждение на всичките Ми слуги – за да останат

слугуващи до свършека на света и до мига на Моето завръщане!

Аз, Славният Камък в Името на Отца Си, все още говоря и не

млъквам!”
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3. “АЗ РЕКОХ, БОГОВЕ СТЕ ВИЕ...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Много видения са преминали като река през сърцето ми и като лъчи от

Светлина през духа ми. Но във видението от стълбите на Хълма Сион аз

преживях възможно най-голямото благословение за духа си. Защото това е

благословението, свързано с божествения характер на моя Господ и

Спасител. Аз те моля да се замислиш за Единородния от Отца, Когото Отец

прослави още отпреди създанието на света. Да се замислиш за Исус, Който

напусна Небесната Си Слава и се отказа от Образа на Цар, за да придобие

Образ на слуга.

Какво Смирение и каква Сила е притежавал Синът, за да смени

Короната с трънен венец, и мантията Си с пастирско наметало? Какъв

Пример е дал Исус на всичките Небесни началства, власти и сили, за да

слезе на земята и да приеме в Тялото Си гвоздеите на Голготския Кръст?

Да слезе в едно смутно време, когато римското владичество е явявало

на света най-чудовищните образи от нравствено, морално и духовно

разложение. Да се намери като Човешки Син във времето, когато Юдея е

била една от многото провинции на Рим, а насилието, потисничеството и

кръвопролитията на римските центуриони е било повече от ужасно...

Нека ти кажа, братко мой, че Сам Отец е подбрал времето за явлението

на Сина Си в човешки образ. Защото онзи паднал Небесен херувим, станал

дявол и Сатана, нито за миг не е изгубил спомена за древното си величие,

когато е преминал по стъпалата на стълбата, за да разврати мъдростта си

на самия връх, и да погуби със засеняване достойнството на една трета от

Небесните ангели. Можеш истинно да предположиш, че дяволът ще пази в

скверното си сърце споменът за стълбата. И не просто ще я помни, но ще я

превърне в един постоянен модел за духовно падение на човеците.

Разбираш ли сега защо Исус се роди във Витлеем точно във времето

на тоталното Римско владичество?

Именно защото това беше времето, когато Сатана съблазняваше света

с проклетия модел на собствената си стълба. Модел, заради който Отец

беше предупредил в думите на псалома:
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“Аз рекох: Богове сте вие; всички сте синове на Всевишния.

А при все това вие ще умрете като човеци, и ще паднете като един

от князете...” 5

Паднаха ли като “един от князете” първите римски императори, които

човечеството помни с кръв, насилие, оргии и всякакви страшни безумия? С

какво останаха в историята имената на Август, Тиберий, Калигула,

Клавдий и Нерон в тази императорска династия от времето на Исус? Не се

ли изживяваха те като “богове”? Не бяха ли “божествени” пред собствените

си сенатори и патриции? Не си ли въздигаха златни тронове и статуи в

мраморни храмове, като заставяха човеците да ги боготворят? Не си ли

устройваха гладиаторски боеве, за да смучат с душите си кръв и насилие,

та напълно да се докажат като вълци на Сатана? Не превърна ли Калигула

двореца в Рим на място за гнусна езическа вакханалия, превръщайки

жените на собствените си сенатори в скъпо платени проститутки? Не се ли

нарече жив “бог” и въплъщение на Юпитер? Не обожестви ли той дори

собствения си кон? И ако Калигула беше толкова перверзен и извратен, то

какво да кажем за Нерон? Не заповяда ли той най-страшното и чудовищно

гонение върху Ранната Църква, като хвърляше първите Божии свидетели

на арената в Рим, за да бъдат разкъсани от свирепи лъвове? Не опожари

ли Рим, за да стовари ужасния грях на своето престъпление върху

християните? И кой имаше мъдростта да проумее, че в онова смутно време

духовният сблъсък беше на стълба против стълба? Защото нашият Господ

завеща на Църквата Собствената Си стълба на Смирението, приемайки

“Образ на слуга”, а в това време Сатана безчинстваше в Рим, въздигайки

избраниците си по стълбата на гордостта и превъзнасянето в образи на

богове. И когато стълбите се сблъскаха една в друга, боговете застанаха

против слугите. Гордостта застана против Смирението. Царуването застана

против слугуването. Смъртта на дявола застана против Смъртта по Бога. Но

ако царуващите богове умряха като човеци и паднаха пред Бога като баща

им дявола, слугуващите слуги умряха в Образа на Господ Исус Христос, и

се въздигнаха при Отца, ставайки Христови братя и сестри за Вечността. И

ако аз да бих спрял с размишленията си, изчерпвайки свидетелствата на

5 (Псалом 82:6-7)
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древната история, то ще спре ли моят Господ, Който е Алфа и Омега,

Първият и Последният, Началото и Краят, Новоначалието и Безкраят?

Категорично не, братко мой! Защото Исус, при Когото оставах в Духа

на видението, отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Всичко, което написа по-горе, е съвършено вярно и

истинно. Защото Аз наистина се родих във времето, когато дяволът

въздигаше по стълбата си “боговете” на Рим, за да ги направи

духовно да умрат в неговото падение и да споделят неговата участ.

Но нека всички, които веднъж вече са били просветени от Божия

Пророчески Дух, да признаят, че Господ не ги е оставил невежи

относно духа на Рим, но им е дал духовно да разпознаят както

надписа на Пилат Понтийски, така и ясно очертания Христос. Защото

на Кръста Си Аз оставих Образа на слугуването, но надписът на

Пилат измами бъдещите поколения в образа на царуването, тъй

щото отново двете стълби щяха да имат духовния си сблъсък през

всичките години и векове на света – до днешния ден и час, когато

пишеш тази книга, и до Деня на Моето Пришествие, когато

непременно ще въздам на всички нечестиви.

Но ето, люде Мои! Времената се промениха, защото дяволът

стана твърде лукав. Дотолкова лукав и подъл, че за мнозина онзи

древен сблъсък на слугуването и царуването сякаш няма духовното

си продължение и днес.

Но така ли е наистина? Всички ли, които се именуват християни,

са станали слуги, за да кажа Аз, че наистина са преминали по Моята

стълба на Смирението? Няма ли и днес Калигули и Нероновци, силни

да угнетяват и мамят именно с царуването си? Няма ли и днес

плътско-демонични оргии и перверзии? Няма ли и днес човеци,

които се считат като “богове”, за да паднат в падението на баща си,

дявола? И ако някога в древността слугите Ми Павел и Варнава

разкъсаха дрехите си в Листра, но не приеха да бъдат наричани

“богове” от тълпите, то ще намеря ли Аз тяхното смирение и

себеотричане в това последно поколение?
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Но кажете Ми, люде Мои! Кой стоеше на върха на стълбата при

Хълма Сион, та напълно да Му подобава Славата на Името Му? Не е

ли това Моят Бог и Отец? И да подобава ли славата на човешките

синове да е като Славата на Отца Ми? Помните ли думите Ми, с

които предупредих всички ви:

“И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е

вашият Отец, Небесният. Недейте се нарича нито наставници, защото

Един е вашият Наставник, Христос...” 6

Няма ли днес една религиозна империя на Рим, в която на

върха на стълбата стои човек, наричан “Свят Отец”? Не отхвърли ли

тази империя Святите думи на Човешкия Син, понеже човеците в

нея искаха да се изживяват като богове, а не като слуги? И тази

стълба на Рим само в Римокатолическата религия ли да търсите и

откриете? Не се ли качват по Римската стълба всички, които искат

да царуват, а не да слугуват? В чие име те искат да вършат всичко

това? В Името на Отца ли, което е Свято Име за слугуване, или в

името на дявола, когото са приели за бог, понеже се възкачват по

стълбата му? Не показах ли тази стълба на пророка Си, още преди

осем години, когато той написа пророческата книга за “Тъмните

корони на дявола”? Не се ли намира на нея войнството на всичките

високопоставени, които Гневът Господен ще запокити в огнения

пъкъл?

Но ето, за сетен път ще покажа стълбата на дявола във видение

на пророка Си. Защото именно върху нея тегнат Отеческите думи от

псалома:

“Аз рекох: Богове сте вие; всички сте синове на Всевишния.

А при все това вие ще умрете като човеци, и ще паднете като един

от князете...” 7

И ако някой иска да се изкачва върху стълбата на дяволската

гордост и превъзнасяне, то такъв нека да е готов да приеме и

сетнината си. Защото няма вършено беззаконие, на което да не се

6 (Матея 23:9-10)
7 (Псалом 82:6-7)
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въздаде. И умноженото беззаконие непременно ще доведе до

умножено осъждение...”

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

очите ми се разкри и видението със стълбата на Сатана. Тя беше твърде

привлекателна и рекламирана, за да не бъде забелязана от човеците. По

нея се възкачваха много религиозни кариеристи, като не искаха да се

задържат на никое от стъпалата, но търсеха върха й. И ето, че Господ ми

проговори, като казваше:

“Приятелю Господен! Ако би Ме попитал как се нарича тази

стълба на дявола, то Аз ще ти отговоря, че това е християнската

йерархия и съблазнителният религиозен кариеризъм. Всичко в тази

стълба е основано на лъжа и нищо в нея не е истинско. То само

прилича на истинско, за да притегля човеците, които не са се

отрекли от себе си, за да носят Моя Кръст, но измамно са се

успокоили, че именно такава стълба върши Волята на Отца Ми.

Но ти сега помисли и Ми кажи:

Слязох ли Аз на земята в Името на Отца? Проповядвах ли в

Името на Отца? Вършех ли всичките Си дела в Името на Отца?”

“О, скъпоценни мой Исусе! Ти Самият беше Името на Отца, защото

Пребъдващият в Тебе Отец всякога Ти казваше да говориш думите Му и да

вършиш Делото Му?”

“А искаха ли човеците да пребъдват в Името на Отца, както

пребъдваше Синът Му? Искаха ли те да се покорят на думите Ми, та

дано биха преминали по стълбата на Смирението и да придобият

образи на слуги?”

“Не, Господи мой! Те яростно се възпротивяваха на Образа Ти и на

стълбата Ти. И затова Ти им казваше:

“Аз дойдох в Името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде

друг в свое име, него ще приемете. Как можете да повярвате вие,

които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от

единия Бог...” 8

8 (Йоан 5:43-44)



25

Слушайки думите ми, Господ с голяма скръб в Гласа Си посочи към

стълбата на дявола във видението, като ми казваше:

“Виж тогава човеците по стъпалата на тази стълба и Ми кажи:

Търсят ли те Славата, която е от Единия Бог или търсят слава

единствено за собствените си имена? Сина Божий ли славят тези

долу, или си приемат слава един от друг, та да погинат в похотите

на баща си?”

Погледнах към човеците от видението, когато забелязах, че никой от

тях дори не споменаваше Името на Отца. Тъкмо обратното – те се

ръкуваха, ръкопляскаха и поздравяваха в собствените си имена. Те бяха

дотолкова силно дрогирани от дявола, че прибавяха към поздравите си и

религиозно подсилване на собствената си значимост:

“О, хохохо! Пред мен е самият еди кой си!” – казваше един на

събеседника си. А другият, за да му върне жеста, потупваше го по гърба,

като отговаряше:

“За мен е привилегия, че самият ти ми оказваш такава чест! Но такава

е Волята Божия – да се преварваме да си оказваме почит! О, алелуя!”

Погледнах към Исус, а сълзите в очите Му казваха всичко. Но Той

отново посочи към стълбата, като ме питаше:

“Гледай, слуго Мой, и Ми кажи:

Виждаш ли някъде в религиозното титулуване на тези човеци

да се споменава думата “слуга”, та да би помислил, че те наистина

искат да слугуват в Името на Отца Ми...”

Със свито сърце погледнах към стълбата и се заслушах в титлите на

религиозните величия. Но колкото и да слушах, скъпоценната Божия дума

така и не дочух. Затова пренаскърбен отговорих на моя Господ, казвайки:

“Исусе! Всякакви титли има на тази религиозна стълба, но думата

“слуга” я няма никъде. Има “преосвещенства” и “височества”, “преподобия”

и “светейшества”. Има “доктори” и “професори”, “бакалаври” и “магистри”.

Има “абати” и “нунции”, “кардинали” и “монсеньори”. Има “пастори” и

“дякони”, “презвитери” и “старейшини”. Но думата “слуга” липсва навсякъде

из тази християнска йерархия...”
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“И как да би било другояче, след като самата дума “йерархия”

означава възвишаващо подреждане, а не снишаващо такова? Сега

разбираш ли, че в йерархията наистина става дума за възкачване

нагоре, а не за слизане надолу?

Но каква ще е сетнината на тези поклонници, които са изгубили

най-важното, а именно – слугуването в Името на Отца? Ако са

толкова различни от Образа на Сина, то как биха се намерили в

Спасението на Отца, и във Вечното благовестие от Сион?”

“О, Исусе! Те никак няма да намерят Спасението на Отца, нито Вечното

благовестие от Сион, защото веднъж вече са били измамени от надписа на

Пилат, и затова търсят земната стълба на царуването, а не Небесната

стълба на слугуването. Те ще паднат като тъмния княз, който ги е измамил,

за да се качат на неговата стълба, и ще умрат като човеци, които нямат

Твоя Образ...”

“Нещо повече, слуго Мой! Върху тях ще се изпълни проклятието

от думите, с които предупредих всички ви:

“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени...” 9

Затова ще призова всичките Си Верни твърде много да внимават

в думите Ми и смирено да продължат да четат тази пророческа

книга. Защото след стълбата на дяволското царуване ще ви покажа

и сетнината на дяволските растения.

Дано тогава всички се отречете от тях, за да посветите живота

си до свършека на слугуването в Името на Отца!

Аз, Светлият Камък от Сион, все още говоря и не млъквам!”

9 (Матея 15:13)
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4. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ РАСТЕНИЯ НА БОЖИЯТА НИВА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Силно се надявам никой от читателите ми да не страда от загуба на

паметта, за да не помни, че назад през годините Господ многократно ни

явяваше Собствената Си стълба на Смирението. Можем да я намерим в

“Облакът над Сионовата дъщеря” и “Цената на духовното издигане”,

в “Трапезата на Мъдростта” и “Шестият печат на Откровението”, в

“Галилея” и “Ясно очертания Христос”. По един или друг начин

Спасителят винаги ни е привличал към Себе Си, а Духът Му е оставал

постоянен и неизменен. Това трябва да ти даде увереността, че си бил в

действителна и животворяща връзка с Исус, понеже Той е Същият – вчера,

днес и завинаги. Тук аз няма да пиша дълго встъпление, но ще те въведа в

същинския смисъл на предстоящото видение. Сам Господ ни е предупредил

в “Евангелието на Матея”, казвайки:

“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени...” 10

Тези Христови думи ясно доказват, че Отец е Земеделецът, Който

насажда Своите растения в Нивата на Словото Си. А щом едно растение се

намира в Божията почва, то непременно ще расте в Името на Отца, за да

изпълни съвършено Господното очакване, което гласи:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 11

Силно бих желал Вярата, която Исус даде на мен, да я дари на всеки,

който би поискал да Му слугува. Защото искрено ти споделям, че не моята

вяра в Него, но Неговата Вяра в мен ме направи слуга в Името на Отца. Аз

знаех, че никога и в нищо не трябва да наскърбявам и разочаровам моя

Господ и затова в първите няколко години практикувах думите Му, за да ги

превърна в Дух и Живот. Така Святото Божие Слово стана за мен почва, в

която Исус ме посади, за да се превърна в растение на Отца. И когато се

опитах да съпоставя моя духовен растеж с този на други християнски

10 (Матея 15:13)
11 (Йоан 15:8)
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автори, сърцето ми се смути от съпоставката. Защото при всичкото си

благословение от Словото, аз оставах незабележим, за разлика от тези,

които заложиха на теологическо образование в библейски институти и

академии. Те бързо се покриха от църковна слава, от човешко одобрение и

ръкопляскане. Лъскавите им книги завъртяха оборота на хиляди търговци,

а видеокасетите им се превърнаха в хитове. А през това време аз оставах

все така невидим, непрочитан и неприет. Не мисли, братко мой, че съм

имал завист или болна амбиция, за да се намеря на мястото на известните

и прославените. Нищо подобно! Не амбицията или завистта, но разликата в

духовния растеж бе фактът, който потресе сърцето ми. Защото теолозите

растяха нагоре, а аз растях надолу. Те станаха видими, а аз оставах невидим.

Те се покриха в слава, пари и почести, а аз се покрих във вретище и

пепел. Те имаха офиси, издателства и печатници във всяка точка на света,

а аз оставах с една квартира на “Жилфонд”, няколко компютъра и два

принтера, тъй че разликата ми с тях беше не просто очебийна, но

очевадна. Но в това време, вместо чрезмерно да се съкруша, още повече

се закрепих с Вярата на моя Господ, знаейки, че рано или късно сърцето

ми ще получи Божиите отговори относно тези разлики в духовния растеж.

Отговорите, разбира се, получих многократно. И не просто ги получих, но

ревностно ги описах в десетки пророчески книги. А сега, преди видението

с двете растения, искам да те насърча да не съжаляваш Божия пророк,

нито да решиш в сърцето си, че той е бил онеправдан от съдбата. Понеже в

нито една секунда от живота си не съжалявам за моя избор, нито за

растежа ми и привременната скръб, свързана с него. И в края на тази

книга ти непременно ще разбереш кои да оплакваш, защото те не просто

тичат, но препускат, за да допълнят мярката на бащите си. Оттук нататък

ще продължа с видението, което Исус разкри на сърцето ми. Защото Той

отново се сниши до мен и започна да ми говори, казвайки:

“Слуго Мой! Непременно възрадвай сърцето си за сетнината, на

която си определен, като твърде плодоносно и благодатно растение

на Моя Бог и Отец. Защото, при все, че си нисък, коренът ти е

дълбок. Толкова дълбок, че стигна през почвата до най-чистите

извори на Сион. И при все, че нямаше златна кариера на
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християнски писател, пак си ублажаван от всички Светии в Сион,

защото се подвизаваше в най-божествената територия на човешкото

битие – слугуването в Името на Отца. А Моите братя и сестри

непременно трябва да запомнят видението, което ще ти дам.

Понеже в него ще видят съдбоносната разлика между слугуването

и царуването, между растежа нагоре и растежа надолу, между

суетната човешка слава и Вечната Слава на Отца Ми, между тези,

които се уголемяват, за да изчезне Христос от битието им, и тези,

които се смаляват, за да възрастява Божият Син. Затова гледай и

запиши на книга всичко, което ще ти покажа...”

След последните Си думи Исус докосна сърцето ми. И ето, че двамата

с Него се намерихме на една голяма Нива с тлъст чернозем. А там Господ

разтвори дланта на ръката Си, като ми казваше:

“Виж тези две семена, слуго Мой! Забележи колко са малки и

приличащи едно на друго, за да знаеш със сигурност, че Моят Отец

им дава равен старт и еднакъв шанс за поникване и растеж. Защото

тези семена са две човешки сърца, които ще попаднат в Нивата на

Божието Слово...”

Докато още ми говореше, Господ подхвърли семената от дланта на

ръката Си, тъй че те паднаха в почвата на метър едно от друго. И тогава

Той им заповяда, казвайки:

“Поникнете в Словото Божие и пораснете в Съвършената Воля

на Отца Ми, за да принасяте много Плод за Славата на Името Му...”

Дочули Гласа Исус Христов, семената пуснаха корени в тлъстия

чернозем. А Благодатта на Нивата скоро ги направи да поникнат и

въздигнат ствол. И моят Господ, гледащ внимателно растежа им, премина

край тях, за да провери дали усещат Присъствието Му. И ето, че едното

растение затрептя от Духа Му и простря напъпилите си листа, за да

докосне ръцете Му. Но в другото растение не беше останал никакъв Дух от

Духа Господен, при все, че растеше и имаше корени в Божията почва. Това

накара Исус да извика с властен Глас:
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“Настъпи времето за духовната проверка на тези растения.

Съблазън нека да ги изкушава отгоре и Святост нека ги призовава

отдолу, за да определят съдбата им, и да начертаят сетнината им...”

След тези Христови думи на Нивата се случиха знамения, като първото

беше демонично. Понеже дяволът се яви от собствената стълба на падението

си. И като се наведе над растението, изгубило Духа Господен, с преливащ

от съблазън глас му казваше:

“Аз съм твоят бог! И на теб, мое растение, явявам призива си! Вярвай

в короната си, с която ще намираш височините ми! Расти нагоре, за да

царуваш! Погледни моята стълба, за да я пожелаеш! И всякога помни, че

главният смисъл е да растеш нагоре, нагоре, нагоре... Расти към небето, за

да бъдеш от моите небесни царе! Колкото си по-високо, толкова по-

прославено ще бъдеш! Но ако останеш ниско и не ме послушаш, то тогава

всички други растения ще разберат, че не пребъдваш в духа на твоя

господ!”

След това първо знамение, настъпи и второто, което беше знамение на

Отеческата Святост. Понеже от вечните извори на Сион в дълбочините на

Божията Нива дойде Гласът на Белия Давидов Корен, Който възвести на

другото растение Божията Съвършена Воля, казвайки му:

“Аз съм твоят Господ и Бог! И на теб, Мое растение, явявам

Мъдростта Си, с която ти казвам:

Вярвай в Корена Давидов и простри към Него усърдието на

корените си! Смири се в почвата на Божието Слово, за да познаеш

Името на Отца Ми! Погледни надолу и пожелай потъване в Моето

Смирение, за да придобиеш Моя Образ на слуга! Защото пътят до

върха на Хълма Сион преминава през дъното на Смирението. И ти

никак не се наскърбявай, че няма да извисиш ръст, както другото

растение в тази Нива. Вместо това се възрадвай, понеже Аз ставам

видим, когато слугите Ми са невидими! Твоят Господ е силен да

спасява като Божия Смокиня, Маслина и Лоза, когато слугите Му се

смиряват, за да растат в Корена Му! И ако някой е бил Верен слуга

в Корена на земята, непременно ще се намери Истинен цар в

Короната на небесата!”
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След двете знамения на Божията Нива видението продължи да се

изпълнява. Понеже първото растение послуша съблазънта на дявола

отгоре, а второто се покори на Святия Глас на Давидовия Корен отдолу.

Първото растение избра славата на дяволския призив:

Да вярва в короната, която намира височините и да си спечели образ

на цар!

Второто растение избра Славата от призива от Исус:

Да вярва в Давидовия Корен от дълбочините, за да си придобие Образ

на слуга в Името на Отца!

От този момент в растенията настъпиха покъртителни разлики. Първото

растение извиси ръст нагоре и разгърна короната си, но корените му

останаха слаби и рехави, понеже нямаха Вярата на Давидовия Корен. То

стана твърде високо и забележимо, като растеше все по-нагоре и нагоре,

подмамено от съблазънта на дявола. А в това време второто растение

усили и уякчи корените си, които се спускаха все по-надолу и надолу през

почвата на Божието Слово, докато накрая разклоненията му се обвързаха с

Давидовия Корен и се осветиха в Святите извори на Сион, стигайки до

Извора на Живота. И при все, че второто растение не порасна високо, по

ствола му се завързаха Плодовете на Духа, които бяха здрави, сладки и с

превъзходен вкус. А докато аз все още гледах на знаменията, Господ

вдигна ръцете Си към Небето, като извика с твърде силен Глас на Отца Си:

“Всемогъщи и Святи Мой Отче! Ето Нивата Ти и двете растения,

които се родиха в нея! Едното се въздигна като висок и царуващ

плевел пред човеците по целия свят, но то не роди Плодовете Ти,

нито обикна Корена Ти и слугуването в Твоето Име! А другото

растение се смири и вдълбочи корените си до Корена Давидов,

където възлюби изворите на Твоята Вечна Правда, за да роди

сладките Плодове на Духа Ти!

Извърши Святите думи на Сина Си, Всемогъщи Мой Боже!

Защото при все, че и двете семена се насадиха в Нивата Ти, пак

само в едното Ти благоволи, а другото предаде на съблазнителя!

Нека вихърът на Гнева Ти прекърши и изкорени това гордо и

проклето растение, което не склони да послуша Гласа на Сина Ти,
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за да слугува, но пожела гордостта и превъзнасянето на дявола, за

да царува!”

В отговор на Господните думи, Небето над Нивата причерня. И

облачен вихър, подобен на най-страшно торнадо, се спусна върху нея. А

тогава растението с дълбоките корени устоя и остана съвършено опазено,

без да изгуби ствола си, листата си и Плодовете си. Но другото растение,

станало висок и горд плевел, мигновено беше прекършено на две, тъй че

короната му рухна на земята, а Божии мълнии отсред вихъра мигновено го

изпепелиха. И когато Отеческото въздаяние приключи, Исус усмихнат се

наведе над благодатното Си растение, и откъсна един от Плодовете му,

като ми казваше:

“Нека Мъдростта на това видение да се услади на Моите, както

на Мен Ми се услажда да вкуся този Плод! Защото най-чудесните и

благодатни Плодове за Царството всякога са били раждани от

растенията, които се смиряват, за да слугуват!

Без значение, че ще останат незабележими за света – те ще

превъзмогнат над нечестивите и ще пристъпят с възклицание в

Сион. Без значение, че ще бъдат ниски в очите на човеците, те

всякога ще се удоволстват и пребъдват в Святите думи на Господ,

техния Корен:

“Царете на народите господаруват над тях, и тия, които ги

владеят се наричат благодетели. Но вие недейте така; а по-

големият между вас нека стане като по-младият, и който началства

- като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям, този, който седи

на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи

на трапезата? Но Аз съм всред вас, като онзи, който слугува. А вие

сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитни...” 12

И ето, говоря на Църквата Си и на нея казвам:

Невясто Моя! Нямаш по-свят и съдбоносен изпит от Моя Бог и

Отец от изпита на слугуването! Бъди слугиня на Отца Ми, за да се

намериш съвършено обвързана с Корена и Потомъка Давидов!

12 (Лука 22:25-28)
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Смири се под мощната ръка на Отца Ми до дълбочините на

Святия Дух, за да бъдеш възвисена своевременно!

Слугувай смирена, за да имаш могъщото свидетелство на Царя,

Който идва на света в Образ на слуга! Познай Чистото и Свято Име

на Моя Отец, за да Го прославиш в слугуване, и възвеличиш в

Смирение! Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, все още говоря и не

млъквам!”
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5. “ЧАШАТА, КОЯТО АЗ ПИЯ, ЩЕ ПИЕТЕ...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ние винаги можем да се измием с вода, но тя никога няма да остави

белег върху телата ни. Бихме могли да се нахраним с топъл хляб, но той

никога няма да остави белег върху устните ни. Дори да решим да изпием

чаша вино, или да овкусим ястието си с масло и сол, пак от всички тях

белег не би ни останал. Пиша ти всичко това не да те засрамя или

съкруша, но в действителност да осъзнаеш, че най-паметните Божии

видения са тези, в които Мечът Господен е изобличил и пронизал

неправилната ни обхода или стоене в Святия Дух. Защото от Меча винаги

остават белези, които се помнят за цял живот. И когато погледнем някой

наш белег, от него винаги блестят лъчите на поуката, която ни е толкова

нужна, за да се явим пред Бог без петно и бръчка, и без никакъв

недостатък. Аз винаги благодаря на Исус, че Мечът Му свидетелства на

книгите, които пиша. Защото не е възможно моят Спасител да проговори

думи, и те да не са потвърдени от библейския стих, който казва:

“...и от устата Му излизаше меч остър и от двете страни...” 13

И нека никой не си криви душата, та да заявява, че думите Господни

не го изобличават, понеже така непременно би изговорил лъжа. Защото

ако трябва Исус строго да прегледа личната ни обхода и да ни лиши от

дълготърпението Си, то тогава съвсем бихме отпаднали. Понеже кой е оня

човек, който съвършено се покори на Волята Му, за да придобие Неговия

образ на слуга?

“Ами ти, братко!” – ще отговори някой, решил да ми окаже почит.

Аз ли, приятелю мой? Бих искал да е стопроцентово вярно, но често се

улавям в бунт и роптаене, от които ми тежи. И това не просто ми тежи, но

още повече ме смирява, защото разбирам, че без Исусовата Милост съм

нищо. Аз ще трябва да запълня липсващите проценти в следващите дни и

години до свършека на света, за да направя Радостта на Господаря си

пълна. Пиша ти за всичко това, за да подготвя сърцето ти за мястото,

откъдето всички трябва да преминем с Неговата Вяра. Защото при все, че

13 (Откровение 1:16)
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съм описал това място преди няколко години, аз все още се намирам там,

за да бъда съучастник в Страданието и Скръбта на моя Господ.

Да, приятелю мой! Става дума за Гетсимания!

Не просто за благоуханната маслинова горичка, която би възприел

като романтично и привлекателно място, но за онзи съвършен духовен

предел на нашето отдаване и пречупване пред Волята на Бога и Отца.

Онзи могъщ предел, когато бихме имали Силата в сърцата си да изговорим

на Отец думите на нашия Господ:

“Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не

обаче, както Аз искам, но както Ти искаш...” 14

Чашата, разбира се, няма да ни отмине. Не е възможно да ни отмине,

понеже тя веднъж вече е обещана от Исус на всичките Му последователи:

“Чашата, която Аз пия, ще пиете, и кръщението, с което Аз се

кръщавам, ще се кръстите...” 15

Тук въпросите са други, а именно:

Какво съдържа Чашата на Исус в Гетсимания? Какво трябва да изпием,

за да се намерим в Съвършената Воля на Отец?

Преди няколко години аз описах подробно тази Чаша в пророческата

книга “Гетсимания”, и не смятам отново да преразказвам виденията, на

които тогава Господ ме направи свидетел. Но в Духа на пророчеството от

тази последна книга, Исус даде на сърцето ми един свръхблагодатен

поглед върху Чашата Му, какъвто никога не бях имал. Затова нека отново

да те въведа в Присъствието на моя Господ, понеже духом аз оставах при

Него на Хълма Сион. И ето, че там Той отново проговори на сърцето ми,

като казваше:

“Слуго Мой! Помниш ли мястото в Евангелието, където се

срещнаха двете стълби от Хълма Сион в Битието на Човешкия Син?”

Въпросът на Исус ми прозвуча пречудно, преди да го осмисля и

проумея. И когато го проумях, Мъдростта Му ме остави без дъх. А Господ,

като се разсмя, отново ме насърчи, като казваше:

“Ти ли ще Ми отговориш или Аз да го направя?”

14 (Матея 26:39)
15 (Марк 10:39)



36

“О, Исусе!” – проговорих с вълнение аз – “Това място в Евангелието бе

високата планина на Твоето Преображение. Там се случи точно обратното

на това, което ми даде да видя в последното видение със стълбите на

Хълма. Защото в последното видение Ти изгуби Небесната Си Слава, и

бляскавата Ти Дреха стана като ленена дреха на слуга. А пък във

видението с Преображението стана точно обратното, за което евангелистът

Ти е записал:

“Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой

белач на земята не може така да избели...” 16

“Разбираш ли тогава, че на високата планина, където се

преобразих пред Яков, Петър и Йоан, Аз вече можех да се върна

при Отца Си, защото бях преминал по всичките стъпала от стълбата

на Смирението, за да се възкача отново по стълбата на Божията

Слава? Но Аз не се върнах при Отца Си, а останах на земята още

малко време. Защо останах, слуго Мой?”

“О, скъпоценни мой Спасителю! Ти остана, за да спасиш човешкия род

с Образ на слуга! Ти само за миг докосна с нозете Си стълбата на Славата,

а след това реши да останеш в дъното на Смирението, защото ни обикна

повече от Себе Си, повече от Собствения Си Живот!”

“А когато някой обикне другите повече от себе си, повече от

собствения си живот, то той не става ли жертва за тях? И не затова

ли Човешкият Син стана Божият жертвен Агнец за Спасението на

света?”

“Точно така е, Господи мой!”

“Помисли тогава за Чашата на Човешкия Син, слуго Мой! Каква

беше тази Чаша, която Отец не спести на Сина Си, но Му даде да я

изпие до дъно?”

Последната дума “дъно” от въпроса на Исус се вряза в духа ми като

острието на Меч. И тогава, вдигнал ръка и посочил към стълбата на

Смирението, аз Му отговорих, казвайки:

“Тази стълба беше Твоята Чаша, Господи! Защото горе тя е широка, но

надолу се стеснява, докато стигне дъното при недрата на Хълма Сион...”

16 (Марк 9:3)
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След последните ми думи Господ се развълнува в Духа Си, а на Лицето

Му бликнаха сълзи. И Той, вдигнал десницата Си, яви знамение пред очите

ми, тъй щото виждах цялата стълба на Смирението, като обърнат конус,

сиреч, като Чаша в дланта Му. А докато още гледах, пълен с преливаща

любов към Исус, Той отново ми проговори, като казваше:

“Как да би нарекъл Моята Чаша, слуго Мой? Не е ли тя

противоречието, което можете да издържите само с Духа Господен?

Понеже кой от слугите на Отца Ми не би заслужавал Слава, височина

и простор, а вместо тях получава на земята онеправдаване, тъмница

и човешко отрицание?

Кой от слугите на Отца Ми не би заслужавал трон, корона и

почит, а вместо тях получава вериги, трънлив венец и човешки

хули? Кой от слугите на Отца Ми не би заслужавал благодарение и

благословение, а вместо тях се вгорчава от неблагодарност и

омерзение?

Колко много противоречия, слуго Мой! Като Огън в дъното на

Чашата, по-изгарящ от всеки друг огън! Сега, най-сетне, разбираш

ли как Мъдростта на Отца Ми изработва скъпоценните камъни на

Царството? И проумяват ли Моите, че огнените камъни по стълбата

на Отеческата Слава – всички до един са били утвърдени в недрата

на Хълма Сион, и в най-горещото на Божията проверка!

Но ето това е да пиете Чашата на Човешкия Син:

Бидейки царе по благородството на сърцата си – да останете

слуги в Името на Отца! Защото, без всякакво съмнение, пълни със

Святия Дух, бихте платили цената за Преображението. Но там, в

мига на Преображението, Отец Ми ще ви прати Личните свидетели

от Престола Си – Моисей и Илия! И те самите ще ви кажат, че

блясъкът на слугуването в Името на Отца е много по-желателен от

блясъка на царуването!

И да се чудиш ли тогава, че Синът предпочита ленената дреха

на слуга пред бляскавата мантия на Цар? Да се чудиш ли защо и

след Възкресението Аз поисках да остана слуга на Отца Си? Не се

ли открива в този копнеж на Сина великата тайна на Името на Отца
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– Отец да свърже в Любовта Си голямото с малкото, великото със

скромното, високото с дълбокото, възвишеното с нищожното – за

да бъде Свят Отец, обгърнал всичките Си създания – все во все!

Ето, Стефане! Явих ти най-големите дълбочини в Името на Отца!

Дълбочини, които биха направили всички ви слуги по Божието

Сърце! Дълбочини, които ще ви насърчат да се смирите под

мощните ръце на Бога, за да бъдете възвисени на Неговото Време!

И ако някой наистина иска напълно да познае Духа на Човешкия

Син, то такъв нека пие Чашата Ми, като се предаде в Смирението

Ми на безусловно слугуване! Защото Божият слуга е пратеник на

Съвършената Грижа, който идва да запълни възникналата нужда! И

през Вратата Христос, Която ще се затвори на Хълма Господен, ще

преминат само човеците, придобили Образ на слуга! Това ще е и

последното видение, което ще дам на Моите Верни, за да ги

запечатам в Името на Отца Си!

Аз, Скъпоценният Камък от Сион, все още говоря и не млъквам!”
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6. СЪДБОНОСНИТЕ ИЗПИТАНИЯ ПРЕД ВРАТАТА ХРИСТОС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз благодаря на Исус, че положи в сърцето ми един верен и точен

усет. Усетът, че на този свят се пресичат четири духовни вселени, като три

от тях нямат допирни точки с четвъртата. Тъй щото ако споделяш битието

на четвъртата Вселена (която е Божията), човеците от останалите да ти се

струват странни и неразбираеми, както и ти на тях. През всичките години

на моето слугуване към Небесния Цар аз възлюбих четвъртата Вселена,

която е Божият Сион. Живях в тази Вселена. Летях във височините й.

Потапях се в дълбочините й. Намирах Светлината на звезди и блясъка на

бисери. Следвах Царя в Реките на Божието Време, и пълнех шепите си със

скъпоценни камъни от Мъдростта Му. И нека не те учудва, че залагам

именно на думата “вселена”, за да обясня трудните за обяснение неща.

Понеже “вселената” е битие, изпълнено от дух. Той се е “вселил” в него, за

да го покори на волята си. Това иде да ти покаже, че Вселената Сион е

Битието, изпълнено от Присъствието на Божия Свят Дух. Вън от това Битие

ние бихме се намерили в други тъмни вселени, изпълнени от друг дух. Те

се управляват от паднал княз с жестока воля, който иска да ни наложи

покорство към своите извратени принципи и правила.

Първата от тъмните вселени е вселената Неверие (или Безбожие), в

която живеят един чувствително голям брой от езичници. Втората от тъмните

вселени е вселената Окултизъм, която сама по себе си е смъртоносното

дихание на демоните на ада и се населява от екстрасенси, астролози,

шамани, уфолози, спиритисти, контактьори и всякаква друга демонична

паплач. Така стигам и до третата от тъмните вселени, която е по-черна от

Неверието и Окултизма, взети заедно. И това е вселената Религия, която е

най-успешният опит на дявола да изработи фалшификат на Вселената

Сион.

Ако имаш усърдието и желанието да се върнеш дванадесет години

назад и да започнеш отново да четеш книгите на служение “Мория”,

започвайки с “Изгони търговците от Храма” и следвайки стъпките на

Божия Пророчески Дух през всичките Святи Божии Присъствия до
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последната книга “Оковани за Христос”, то непременно ще разбереш, че

главният сблъсък на Божия пророк беше с човеците, избрали да живеят

във вселената Религия. Така Сион и Религията влязоха в съкрушителна

битка с предизвестен край. Един проклет и религиозен дявол, изживяващ

се като бог, насочи всичките си богоненавистни духове против книгите и

делото на Божия слуга, за да спре изобличаването на гнусния си

фалшификат. Той не можеше да си представи вариант, при който би се

разделил с търговците си, които вършат мръсния си бизнес “В Името на

Отца, Сина и Святия Дух”. Той не искаше да допусне, че е възможно овцете

да напуснат кошарите на дипломираните му теолози, и вместо да газят в

религиозна тиня и кал, да потърсят тихите води, правите пътеки и

зелените поляни на Святия Дух. Той беснееше при мисълта, че човеците

биха заклеймили първенствуването на църковните лидери, като духовни

влияния от стълбата на собственото му падение, за да се привържат

завинаги към слугите на Небесния Цар.

“И стана война на небесата...” – ни предупреждава пророческата

книга “Откровение”, за да напомни на будните и трезвите, че най-страшната

битка наистина е между Божията и дяволската вселена в човешкото битие.

Между Сион и Религията. Между Невястата и блудницата. Между жертвените

юнци на Божия Свят Олтар и търговците на Вавилон, които дяволът направи

големци по земята. Между слугите, разпнали се на Кръста Господен, и

земните царе, окупирали амвоните и троновете на религиозните си царства.

Разбираш ли сега, братко мой, че всяка вселена ще определи и сетнината

на живеещите в нея? Защото не са важни живеещите във вселената, а

духът, който я изпълва и ръководи според волята си. И ако ти довчера си

се учудвал защо има стихове в Библията, които категорично ти говорят за

“вселена”, при положение, че човешкият живот е само на една нищожна

планета, наречена Земя, то приеми от Божия пророк духовния прочит на

думата “вселена”, защото именно тя отговаря на присъствието на дух в

човешкото битие. Понеже само дух има способността да се “вселява”,

сиреч да изпълва някое място. Виж тогава записаното в “Евангелието на

Лука” и го прочети като просветен от Духа човек:
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“Тогава като Го възведе на една планина на високо и Му показа

всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече:

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

мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако ми се

поклониш, всичко ще бъде Твое...” 17

Каква беше тази “вселена” и “царствата” й, та да е предадена на

дявола, и той да я подарява комуто ще? Да помислиш ли неразумно, че

Отец е дал милиардите галактики от Вечната Си Скиния на Своя противник,

или да приемеш вярното съждение, че става дума само за едно ограничено

място, на което Сатана се е вселил с духовете на бунта и злотворството си?

Прочети и друг стих, за да видиш как от него блести Истинската Божия

Вселена от Хълма Сион:

“А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - “И

поклонете се Нему, всички Божии ангели”...” 18

Прочети и трети стих, който е пророчество от нашия Господ за края на

сатанинското царуване:

“Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще

постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят...” 19

Кои са тези “небесни сили”, които се клатят, за да разклащат и

предадената им за владение вселена? Клати ли се Бог Отец, Който ни е

подарил Царство, което не се клати? Клатят ли се Исус и Святия Дух,

досущ като пияници, излизащи от квартална кръчма, та да решиш, че

думите на пророчеството се отнасят за Тях?

Не, приятелю мой! На Божии Светии не подобава дори мисълта за

подобно нещо! Клатят се дяволът и духовете на неговия религиозен контрол!

Клатят се началствата и властите на нечестието в небесните места, защото

именно против тях е последната битка на Вселената Сион!

“Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще

постигне вселената...”

Разбираш ли сега коя вселена ще я постигне пълно разрушение и

погибел?

17 (Лука 4:5-7)
18 (Евреи 1:6)
19 (Лука 21:26)
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Не Божията, но дяволската!

Защото за Божията Вселена са записани думи, които са твърди и

неотменими:

“Господ царува; облечен е с величие; облечен е Господ, и

опасан с мощ; още и вселената е утвърдена така щото да не може

да се поклати...” 20

Тези думи напълно ни убеждават, че не Божията, но една друга вселена

непременно ще се разклати, пропука и разруши. И това е вселената

Религия, с която Сатана измами всичките народи, та да се покланят на

измисления му образ на бог...

Аз няма да ти казвам да пожелаеш и избереш Вселената Сион, защото

ти вече си я избрал в сърцето си, преди да тръгнеш да четеш тази книга.

Няма също така да казвам на моите гонители и противници да напуснат

вселената Религия, защото те са заложили на нея още с първата изречена

хула против името ми, и с първото изговорено проклятие против делото

ми. Но сега непременно искам да ти покажа мига преди рухването на

дяволската вселена Религия. Миг, който се случва на един Хълм и пред

една Врата. Защото към всички нас Отец е изпращал в Благостта и

Милостта Си Врата към Вселената на Духа Си.

Вратата Христос!

Ако грешникът обикне явлението на Човешкия Син като Святост и

Светлина, той всякак би намерил случай и повод да напусне всяка от трите

дяволски вселени на битието си.

Би напуснал вселената Неверие, понеже е Безбожие, а там където Го

няма Бог, няма Спасение за душата му. Би напуснал вселената Окултизъм,

защото в нея действат портите на ада. А ако някъде владеят портите на

ада, там не блестят Портите на Небесния Ерусалим. И най-вече – би се

отрекъл от вселената Религия, защото тя е уродлив и лукав прочит на

Свещеното Писание, целящ да притури дяволски квас към тестото на

Божието Спасение. А ти сам знаеш, братко мой, че малко квас заквасва

цялото тесто. И сега нека не аз, а Сам Исус да ти покаже мига, когато

Небесната Врата се затваря на Хълма Господен, за да дойде времето,

20 (Псалом 93:1)
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когато трите дяволски вселени ще се съединят в една най-черна и страшна

вселена, наречена Звероявление. Ето думите, които Господ проговори на

духа ми:

“Слуго Мой!

Звероявлението наистина твърде много е наближило! Толкова

много, щото Отец Ми вече заповядва последната вълна на Духа Си,

която ще събере Присъствията Му на Кръста Господен. Факт, за

който ти дадох да напишеш в предишните две книги.

Но Аз искам Моите Верни твърде много да внимават на думите

Ми. Защото когато съм предупредил, че първите ще станат последни,

а последните – първи, съм имал предвид изключително съдбоносния

изпит на слугуването. Понеже през Мен – Вратата на Отца – ще

преминат само човеци, които имат Образ на слуга, и животът им е

посветен в Името на Отца.

Как мислиш тогава? Не са ли твърде много помрачените от

вселената Религия, които Сатана е измамил да господаруват и

царуват, когато е трябвало да слугуват и да се смиряват? Не ви ли

оставих притчи, с които всякога да помните каква е участта на

злите и лениви слуги? Какво значи това, че един слуга ще каже в

сърцето си:

“Господарят ми се забави...” 21

Какво значи това, че един слуга ще започне да пие с пияниците

и да бие съслужителите си? На кого подобава да пие, да бие, да се

разжегва и да безобразничи? Не е ли решил този злодей, че му е

време да измести мястото на господаря си, та да си науми да се

възгордява, превъзнася и първенствува? Какво се е случило тогава

със самия слуга? Не е ли бил съблазнен от стълбата на дявола, за

да си придобива име, докато помрачава Името на Господаря си, на

Когото трябваше да бъде Верен? Моите дела ли е вършил този зъл

слуга, когато си е наумил да бъде цар? Моята Благост и Милост ли

са били динарите, които е държал в сърцето си, или дяволската

21 (Матея 24:48)
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гордост и закоравяване? Моите кодранти ли е изплащал в тъмницата,

или се е изкусил от сребърниците на Юда? И най-вече:

За Моето Сърце на слуга ли е копнял злият и ленивият, или за

една евтина, но твърде скъпо струваща корона?

Но ето затова ще ти покажа колко страшен е Божият Гняв при

Вратата Христос, и колко справедлива е Божията Святост, силна да

съхрани Верните в Образа Ми. А сега виж и самото видение, слуго

Мой...”

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

очите ми се разкри видение. Аз виждах как Вселената Сион докосва земята

на Хълма Господен, и Вратата Христос призовава човеците да преминат в

Присъствията на Святия Дух. А от долната страна на Хълма Господен очите

ми забелязваха и тъмната вселена Религия, която всячески се опитваше да

се надигне нагоре, но опитите й бяха безуспешни. И ето, че множество от

тъмната вселена тръгна да се възкачва при Вратата Христос, гонено от

страха и ужаса на идещото Звероявление. А тогава Небесни лъчи излязоха

от Вратата, тъй щото Господ със силен Глас извика на човеците, казвайки

им:

“Няма ни един от вас, който да не е пристъпил към Небесната

Врата с вяра. Тъй щото отговорът от Мен ще е според вярата ви. И

затова така ще заповядам:

Нека от този миг вярата ви стане неизменима! Както сега ви

намирам пред Себе Си – така и се запечатайте, без да мръднете

нито на йота от копнежите и призванията, с които сте пристъпили

към Хълма на Отца Ми. За да се сбъдне писаното за вас:

“Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призован

във вярата...” 22

А сега пристъпете, за да преминете през Мене – Звани, Избрани

и Верни! Като слуги в Името на Отца Ми, всякога слугували на

ближните и иждивили живота си до смърт, даже до смърт на Кръст.

Аз непременно ще ви позная по трънения Ми венец на главите ви,

22 (1 Коринтяни 7:20)
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по кръстните Ми рани по ръцете и нозете ви, и по оковите, които

сте понесли за Мене...”

След последните думи на Вратата Христос в долината под Хълма

настъпи гробно мълчание. А Господните думи направиха знамението върху

вярата пълно. Понеже всеки от човеците се запечатваше във вярата си, за

да му бъде неизменима. И ето, че слугите Господни, преживели всяко

злострадание за Исус, се приближиха дръзновено към Вратата Христос. А

точно тогава лъчи от божествено изпитание блеснаха отсред Вратата, като

изпитваха главите, ръцете и нозете на слугите. И Гласът Господен,

преливащ от Любов, казваше на пристъпилите:

“Преминете през Мене в Царството на Отца Ми, слуги Господни!

Влезте в Радостта на Господаря си! Защото последни бяхте на света

по блага, почит и признание, но като първи влизате в Сион – за

Славата на Божието Име!”

Чули Гласа Исус Христов, слугите възрадвани преминаха през Вратата.

А останалите в долината, като наблюдаваха знамението, твърде силно се

смутиха, та решиха да отстъпят назад. Но дочули шума от демоничните

пълчища на дявола, очакващи ги отдолу, те пак извърнаха главите си към

Вратата. Така видях, че най-охранените и най-въздигнатите в църковната

йерархия се опитваха панически да свалят златните корони от главите си,

та дано биха ги хвърлили на дявола, от когото ги бяха получили. Но самите

корони, по Силата на Господната заповед за неизменимост на вярата, се

бяха сраснали с главите им, и не можеха да се свалят. Други край тях

панически се опитваха да свалят златните си гривни, пръстени и

украшения, но опитите им също бяха безуспешни. Трети се опитваха да

измият грима на теологията от очите си, но той само се размазваше, и ги

правеше още по-грозни. Това доведе част от човеците до силен плач пред

Вратата, тъй щото ридаеха, казвайки:

“Милост, Господи Исусе! Ние не сме познавали Вратата Ти! Отсечи

осквернените ни десници, понеже не можем да свалим пръстените на

властта, и гривните на управлението, с които дяволът измами душите ни!

Ние бяхме послушници на църковния елит, когато трябваше да сме измет

на света, и овце на заколение! Ние бяхме самочувствието на религиозните
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царе, когато трябваше да им бъдем горчиво изобличение! Ние бяхме

покривало за осквернените им съвести, когато трябваше да им бъдем

мъчителен трън! По-добре е да влезем с отсечени десници в Царството на

Отца, вместо с две ръце да дочакаме явлението на звяра!

Милост, Господи Исусе! Избоди съблазнените ни от дипломи очи, с

които презряхме Простотата и Чистотата Ти, за да напълним сърцата си с

дяволски квас, и устните си с демонично празнодумие!”

Докато човеците пред Вратата ридаеха за Милост, църковните големци

зад тях мълчаха поради гордост. Тъй щото накрая от Вратата Христос

отново се яви Гласът Господен, казвайки:

“Мнозина от вас, първите в Християнството, ще бъдат последни

в Царството, понеже Мечът Господен ще ги посече за Благост, и

лютото наказание ще им се счете за Милост от Отца Ми! Затова

пристъпете към Вратата, за да бъдете наказани! И паднете по лице,

та плачете горко поради посичането си, за да се измие гримът от

очите ви! А след това – в оставащото време до свършека принасяйте

плодове, достойни за покаяние, и се посветете на слугуване, за да

изкупите Милостта, с която ви съхранявам!”

С тези думи на Христос двуострият Меч от устните Му започна да

наказва и посича каещите се, но най-именитите църковни първенци

останали далеч назад, бяха все така прави, горди и мълчащи. И тогава

огнени мълнии възлязоха от Божията Врата, та да им явят думите на

Господната присъда, която гласеше:

“Никак ли няма да се покаете, земни царе? Никак ли няма да

пристъпите към Пастиреначалника? Никак ли няма да потъркате

сухите си очи, та да разберете, че Сам Отец Ми ви е лишил от

покаяние, като е направил върху вас да тегне древната присъда

над Валтасар – образът ви да се измени и коленете ви да се блъскат

едно в друго, та да останете неспособни на покаяние и смирение?

Никак ли няма да прочетете надписа, който Ръката Господна отдавна

написа по стените на дворците ви:

“М’не, М’не, Т’кел, Упарсин!”
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Ето, вие сте били претеглени от Вратата на Хълма и сте намерени

за недостатъчни! И понеже сте най-горди и най-представителни –

именити царе със златни корони - то Аз никак няма да ви пусна

през Себе Си, защото нямахте само грехове против Тялото Ми, та да

ви се простят, но едно ужасно и непростимо беззаконие против

Духа на Главата Ми! Понеже баща ви, дяволът, дава златни корони

само на отстъпници, похулили Святия Дух, за които няма прошка

нито в този свят, нито в бъдещия!

Идете си от Мене, вие проклети земни царе! Защото всеки грам

от златните ви корони е бил трън от трънливите венци върху

главите на слугите Ми! Идете си от Мене, вие – богове от стълбата

на Сатана! Защото вече сте участвали със сърцата си в първородния

грях на дявола, за да получите най-страшния дял от огън и жупел!

Идете си от Мене, вие зли и лениви слуги, на които определям участ

като лицемери и престъпници!

Вие оковахте Ръцете Ми с търговията си!

Вие вързахте Нозете Ми с мерзостите си!

Вие прободохте Ребрата Ми с тщеславието си!

Вие окървавихте Главата Ми с царуванията си!”

След тези думи на Исус, скакалците от бездната на Звероявлението

скочиха, та погълнаха коронясаните царе, докато Мечът Господен

наказваше и посичаше първите от Християнството, (останали предмет на

Милост), които щяха да се нарекат най-малки в Божието Царство. А когато

Христос се затвори на Хълма, Той отново ми проговори, като казваше:

“Много книги написа от Духа Ми, слуго Мой, но тази последната

е най-тежката от тях! Понеже Името на Отец Ми тежи повече от

всичко! Всеки, който го познае, остава на колене пред Отца Ми за

цял живот – за да Му бъде слуга в Духа на Сина! А онзи, който е на

колене, не може да падне, понеже Сам Отец Ми му дава да пие от

Чашата на Човешкия Син, и го води до Дъното на Своята огнена

проверка! И сега, слуго Мой, когато наистина носиш най-тежкото,

ще те потвърдя на Църквата Си като камък от Сион, понесъл цялата

тежест на слугуването в Името на Отца!
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А на всички Мои непременно ще кажа:

Пребъдвайте в Игото Ми, и познайте Бремето Ми, за да развиете

Силата Господна в сърцата си! Тази Сила, с която ще продължите да

Ми бъдете слуги в това най-страшно време на дяволско царуване!

Тази Сила, с която ще занесете Светлината от Моята Вселена в

тъмното битие на човеците, които не Ме познават! Тази Сила, с

която всякога ще познавате Великото и Свято Име на Отец Ми, на

Когото подобава благословение, Слава и почит довека! Тази Сила, с

която ще носите трънливия Ми венец като корона, раните Ми – като

извори, и оковите Ми – като проверка от Всемогъщата Божия

Любов!

Аз – Прославеното Име на Отца, дадох тези най-святи и най-

тежки видения на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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