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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Като възлагам всичките си упования на моя Господ Исус Христос, аз се

надявам тази пророческа книга да те намери скрит в присъствието на

Божия Свят Дух, понеже зарядът й е разрушителен ураган за силите на

мрака и лукавството. И както много други книги, които написах, и тази

беше родена и извикана в съществуване с цената на голямо страдание и

страшно угнетение.

Само преди два месеца Господ Исус даде на всички ни твърде

знаменателните видения от книгата за “Сляпата дъщеря на Бога”, с

която Мечът Господен разпори люспите на старовременната змия, която е

дявол и Сатана. А отмъщенията от лукавия заради тази книга дойдоха

против сърцето ми като буря от отровни стрели, чиито остриета трябваше

да понасям и претърпявам ден след ден, и седмица след седмица. Дори за

самия себе си бях приел мисълта, че духът ми няма да удържи по-голям

товар на пророчески видения от вече понесения. Но както сам се досещаш

– човек предполага, а Господ разполага. И щом Той разполага – далеч да

бъде от слугата Му да определя доколко или докога да бъде натоварван с

тежката мисия за Спасението на човешките души. Истината е, че аз

следвам съдбата си с превръзка на очите, тъй щото да бъда сляп за себе

си, но зрящ за виденията на моя Господ и Цар.

И така, братко мой, нека ти кажа как се роди тази книга. Докато все

още продължаваше бурята от дяволска ярост против сърцето ми, аз

получих обаждане по телефона, в което една сестра ми споделяше как в

някаква църква първом приели пророческите книги на служение “Мория”

от еди кой си брат, който им ги оставил за четене, а после ги унищожили,

като проклели името и делото ми. Сякаш, че това беше най-важната

новина, за която трябваше да бъда информиран във времето на личното си

злострадание. Тоест, тази жена беше решила в сърцето си, че това е

твърде сериозен факт, за да ми бъде спестен. Тъй и тъй брат Стефан си
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пребъдва като жертва в Кръга на Солта, още малко зло върху кървящото

му сърце ще му бъде от голяма полза…

Аз нямах никакво желание да питам тази загрижена за книгите ми

сестра дали някога е прочитала в Дух и Истина споделеното от Апостол

Павел, който говореше за онези противници на Евангелието, които дяволът

е бил силен да изпраща, за да притурят тъга в оковите му. Аз дори не бих

тръгнал да я укорявам как си позволява да угнетява сърцето ми с още

потоци от скръб, сякаш, че до ден днешен съм бил в абсолютно неведение

каква е съдбата на книгите ми в църквите на Вавилонското тщеславие. Но

аз непременно щях да падна на колене и да попитам моя Господ и Бог

защо се случва всичко това. Защо братя и сестри, които до сегашното време

трябваше вече да се нарекат просветени от виделината, продължават да

носят пророческите книги на неправилни места, а никак не искат да се

покорят на Апостолската препоръка:

“И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на

верни човеци, които да са способни и други да научат…” 1

Понеже вярвам и зная, че Сам Исус ревнува за делото на слугата Си и

пази сърцата на просветените Си. И както можех да предполагам, въпросът

ми разпали ревността на моя Господ. А Той, снишил се до духа ми, започна

пламенно да ми говори, казвайки:

“Как мислиш, слуго Мой? Може ли някой да унищожи слово,

което не е хартия, но Свят Дух? И ако някой е силен да изгори или

скъса хартията, сиреч, носителя, то има ли той власт да убие

сърцето на пророка, сиреч, приносителя? И ако целият църковен

Вавилон не успя да те поклати, нито да те убие през всичките тези

години, то как тази неразумна жена е решила да те притеснява със

суетните ярости на помрачени книжници и религиозни лицемери?

Имала ли е тя Вярата Ми, с която Аз казах, че Небе и земя ще

преминат, но Моите думи няма да преминат? Имала ли е

благоразумието да ти спести гъбата с оцета, когато още не е

разбрала колко дълбоко са забити гвоздеите в ръцете и нозете ти?

И най-вече:

1 (2 Тимотея 2:2)
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Имал ли е страх от Бога и водителство от Моя Свят Дух онзи

безумец, който категорично е нарушил Святата Ми заповед, с която

предупредих всички ви в Моето Евангелие:

“Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да

ви разкъсат...” 2

За земни кучета и свине ли ви говореше вашият Господ в тази

Свята заповед или за противниците на благовестието? Животински

твари ли имах в предвид или чедата на лукавия, които той праща

да се смесват с вярващите, за да извращават пътищата им в

гибелни ереси и бесовски учения? И ако този безумен човек, воден

от собствената си религиозна амбиция, е хвърлил Святите Ми

видения на кучетата, и Моите бисери пред свинете, то няма ли Аз да

му потърся сметка за безумието? Няма ли строго да издиря

помислите му, пътищата му, и всички онези причини, които са го

накарали не да събира с Мен, но да разпилява за дявола? Допитал

ли се е той до Мен, когато е давал пророческите книги от Сион на

нечестиви човеци, чужди на Сърцето Ми, и странни на Живота Ми?

Спазвал ли е безумецът свещения принцип на слугуването, тъй

щото винаги да бъде на някое място втори, след Господаря си? И да

запълниш ли ти, слуго Мой, липсата му, поради унищожените

книги, като му напечаташ нови? Няма ли тогава Сам Аз да те

смъмря, че угаждаш на човеци, а не на своя Господ?

Ако някой не Ме пази в сърцето си, ти ли ще Ме опазиш вместо

него? Ако някой не Ме послуша в духа си, ти ли ще Ме послушаш

вместо него? Ако някой Ме скверни, омърсява и пробожда в обхода

с неблагочестиви и покварени човеци, ти ли ще осветиш Образа Ми

вместо него? Ако някой напусне пътеките на Святостта, за да ходи

по широкия път на мерзостта и запустението, то ти ли ще

умилостивиш Отец Ми да му покаже милост, или той трябва да

преживее дълбоко смирение, водещо до спасително покаяние?

2 (Матея 7:6)
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Не разбира ли Църквата Ми, и не проумяват ли Моите, че днес е

време на битка между пророка и лъжепророка, когато всеки с

изповедите на устата си и с вярата на сърцето си определя

сетнината си за Вечността? И ако да бихте Ми казали, че сте

вдигнали Вярата за щит, то от какво да ви опази този щит? От Моите

изобличения или от сатанинските заблуждения? От Меча Господен

или от двуострия език на змията? Трябва ли Вярата в Бога да ви

пази от Бога? Трябва ли броненият нагръдник на Правдата да ви

пази от Святите свидетелства на един жертвен юнец на Отца Ми,

който принесе живота си на Божия Свят Олтар, за да ви яви Царят

на Сион всичките Си думи на Вечен Живот?

“О, да не бъде, Исусе!” – ще Ми извикат Верните. Но ето –

именно това се проповядва в църквите на омразното на Духа Ми

тщеславие, чиито пастори са свикнали да гледат само до

директорския кабинет на някой угоен религиозен шеф, но не и

далече по-горе – към Трона на Отца, където Човешкият Син стои

отдясно на Силата. А колцина от вас биха Ми отговорили с Дух на

мъдрост и на откровение какви са имената на тъмната троица на

земята?

“О, Господи Исусе!” – ще Ми кажат мнозина със самочувствие

на просветени:

“Змеят е Сатана, звярът е Антихрист, а третият е лъжепророкът!”

Ами явете Ми името на лъжепророка, за да заявя за всички вас

в Съвета на Светиите и пред духовете на усъвършенстваните

праведници, че наистина сте поколение на виделината!

Кажи Ми името на лъжепророка, Църкво Моя! Кажете Ми името

на лъжепророка, люде Мои, които петнадесет години храних и

осветявах чрез Словото, дадено на пророка Ми! Кажете Ми името

на този противник Господен, за когото в Откровението на Моя

Апостол и пророк Йоан е записано:

“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе

извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха

приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те
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двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с

жупел…” 3

Но ако нямате Силата на Духа, чрез Когото да заявите името на

лъжепророка и да изобличите делата му, то тогава замълчете

всички пред Святостта Ми, и се снишете в смирение и на колене

пред Лицето Ми! Защото Господ вашият Бог се нагледа на човешки

страхове и предателства, гнусотии и отстъпления, кражби и лъжи,

лицемерия и сквернословия, безумия и убийства!

Ето, люде Мои! За сетен път ще въздигна пророка Си в Моята

Святост, Величие и Мощ, за да му дам ясно да прогласи пред Небето

и земята, пред ангели и демони, пред Светии и нечестиви, и пред

всичките началства, власти и сили, кой е лъжепророкът и как е

наречен от Вечното и Свято Евангелие на Христос!

Блажен и Свят онзи човек, който пребъдва на къщния покрив

на Вярността, както го правеше слугинята Ми Раав, за да съхрани и

опази помазаното Слово, с което днес Господ воюва за душата му –

с Дъха на устните Си и с Пламенния Меч в десницата Си!

Аз, Господ и Бог Исус Христос, все още говоря и не млъквам!”

3 (Откровение 19:20)
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1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ревността, с която моят Господ изговори думите Си, запали сърцето

ми, тъй щото всичките ми помисли се разгоряха пред Него. И тогава, като

погледнах назад – към изминатия дълъг път, си дадох сметка колко

правдив и истинен беше Гласът на Спасителя. Защото за петнадесет

години твърде много Свято Слово се даде на кучетата, и доволно много

бисери се хвърлиха пред свинете. А от тази суета на суетите нито кучетата

станаха нещо повече от кучета, нито свинете престанаха да бъдат свине.

Тъкмо обратното – кучетата се закоравиха докрай в кучешкото си битие, за

да лижат бълвоча, който им се проповядва, а свинете не просто, че

останаха в калта на тинята, но с шумно грухтене и непоносимо квичене

започнаха да се въргалят във възможно най-гнусните сатанински

трактовки за Спасение от Бога. И като си помисля колко много усилия

струваше на служение “Мория” разпространението само на една написана

книга, при положение, че отделната бройка се печата, сгъва и подвързва

ръчно, то сам можеш да си представиш болката, която ни струваше всяка

достигнала до нас информация, че някъде някой е скъсал, изгорил или по

всякакъв начин унищожил книги-дарове.

Всъщност – нищо ново под слънцето за смахнатия дявол, лишен от

разум, но велик да насилства. От огнените пещи на древния Навуходоносор,

та и до днес, той си обича огъня, с който да изпепелява Божии

свидетелства и да опожарява човешки съвести. Сякаш, че на претъпканите

книжни пазари се свърши отровата на старовременната змия, та посегнаха

да опожарят труда на един Божий слуга, чийто единствен смисъл на живот

беше да свидетелства за Святото Име на Исус. Сякаш че книгите, пълни с

източен вятър и Авадонска помия престанаха да бъдат проблем за

всеведущите по Свещеното Писание, а астролозите, нумеролозите,

окултистите, екстрасенсите, шаманите, спиритистите и врачките станаха

бели кахъри за църковните общества.

“Да унищожим преди всичко влиянието на този Главчев, защото той

най-много пречи!” – си казваха доктринално подкованите църковни величия,
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без дори да си направят труда да прочетат и едно пророческо видение, за

да разберат, че Господ избира и посочва слуги по Сърцето Си, а не с

дипломи от библейски институти за завършена блудкава теология. Затова

нека запомнят думите ми, които ще напиша по-долу, а после да скъсат и

тази книга, за да спазят вече петнадесетгодишната традиция по поругаването

и опозоряването ми.

Без всякакво съмнение – вие унищожихте себе си, радетели за

спокойствието на дявола! Затова се пригответе за Деня, Часа и Мига,

когато ще застанете пред Вечния Съдия, за да отговаряте пред Него за

делата си! Защото в онзи миг на осъждането ви вие по нищо няма да се

различавате от изродите на “Светата инквизиция”, ако ще не с хиляда, а с

десет хиляди цитата от Свещеното Писание да сте маскирали мерзостта на

запустението си. Понеже във всеки от вас ще пищи по един инквизитор,

изцапал ръцете си с проливането на невинна кръв. И при все, че в Съдния

Ден ще дръзнете да се оправдаете пред Святостта на Вечния Съдия, пак

само един стих от посланието на един от Апостолите Му ще ви осъди,

върже и запокити във вечната проклетия с правдивите думи, които гласят:

“Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи…” 4

А ако е имал причина Христос да не ви се противи, то тя е била тази,

че е оставил Гнева Си да се натрупа като пламенен вулкан, готов да

изригне. Защото след изригването на подобен вулкан потоците от лава

винаги образуват огнено езеро. А в същото онова време, когато сте били

оставени да вършите мерзостите на запустението, един предрешен дявол,

маскиран да изглежда като бог, е отрупал живота ви с подаръчета и

користи, за да заглуши гласа на вече опустошената ви съвест, и да я

подмени с кодекса на страшните си беззакония. Понеже вие вече не можете

да му върнете нито щедрите дарения, нито изконсумираните екскурзии до

лъскавите “съживителни” конференции, нито новите си апартаменти,

обзаведени по западен каталог, нито мощните ви автомобили, нито каквото

и да било от благата на земята. А и да бихте могли да ги върнете, дяволът

няма да ги приеме обратно. Защото в тъмнината, където отивате, няма

пари, няма блага, няма коли, няма къщи, няма банки, няма амвони, няма

4 (Яков 5:6)
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конференции, няма свръхдози, няма микрофони, няма концерти, няма

кикотене, няма алилуйстване, няма аминосване. В тъмнината на огнения

пъкъл има само едно страшно очакване на Съд, който ще се случи в края

на времето, миг преди Отец да даде Обновлението на всичко.

А да ви позволи ли маскираният дявол да мислите за края на времето,

когато неговата погубителна сила е днес и сега? Да допусне ли в

мухлясалите ви от доктрини събрания да проблеснат думи като “сетнина” и

“покаяние”? Няма ли той да ви подхвърля от конференция на конференция,

от превъзнасяне към превъзнасяне, от пируване към пируване, от пиянство

към пиянство, и от блудство към блудство? Няма ли да ви омотае с връзки

от постоянни компромиси и така да стегне вратовете ви, щото примката ви

досущ да заприлича на въжето на Юда Искариотски? Ще се напълнят ли

някога очите ви от гледане? Ще се наситят ли някога ушите ви от слушане?

Ще се изцели ли крастата от ръцете ви, с чието непрестанно дращене

финансовият просперитет ви стана фалшива основа за богослужение? Аз

наистина горчиво ви окайвам, защото сте изгубено поколение, за което

няма развиделяване до века. Понеже не друг, но Сам Отец е заповядал

заблудата да действа между вас, за да повярвате лъжа и да бъдете

предмет на Неговия Яростен Гняв. И като зная, че помазанието на тази

книга ще бъде тежко като планина, ще продължа да въртя Меча Господен и

да направя още по-широк пролома за Христовата Светлина в сърцата на

малцината, които Той просвети.

Затова нека тук да продължа с думите, които Исус проговори на

сърцето ми, за да ме подготви за едно от най-великите духовни пътувания,

които съм имал с Него. Ето какво ми каза Господ:

“Слуго Мой! Смири сърцето си и приеми в духа си, че ако и да

ти дадох да познаваш преизобилно Словото Ми, пак в него остават

тайни, които не си познал, но трябва да познаеш. А една от тези

тайни е свързана именно с името и делото на духа на лъжепророка.

И Аз не бих могъл да ти разкрия тази тайна, ако първом не те

въздигна с Мен до Божия Свят Олтар, където стои разтворено

Словото на твоя Господ. Не просто Библията, която вие четете на

земята, но Словото, което е Вечният Живот на Отца, Сина и Святия



11

Дух. А сега Ме последвай! За да видиш онова, което запазих за

върха на Моите откровения в сърцето ти…”

След последните Си думи Господ ме въздигна със Себе Си, тъй щото

след едно кратко мигновение се намерих с Него в Небесния Ерусалим и

пред вратите на Божието Светилище. И ето, че Исус пристъпи пред тях

като ги разтвори и протегна напред ръцете Си, казвайки на Бога и Отца:

“Отче Святи! Според както Ти допусна – сгъсти се тъмнината на

земята, и мнозина лъжепророци плъзнаха по всичките й краища, за

да съблазнят света и жителите му със заблудите на старовременната

змия. Но ето, Всевишни Мой Отче! Слугата Ни остана на Хълма

Господен и не се отмести от призванието си, нито се поклати от

всичката яростна съпротива, която дяволът изпрати против сърцето

му. И сега, благоволи Небесни Мой Боже да дадем на слугата Ни да

яви на всичките Твои чеда по земята кой е духът на лъжепророка,

какви са делата му и какво е името му. Защото Вярността Ти, Отче

Мой, няма да се прекрати, но Десницата Ти е простряна, за да

съхраниш Твоите в най-гъстия мрак, и да ги въведеш като

победители в Сион.

Ето, Святи Мой Боже, слугата Ти стои в Присъствието Ти и Те

слуша!”

След последните думи на моя Господ аз паднах по лицето си, понеже

никак не можех да издържа на Славата, която ме лъхна от Божия Свят

Олтар. А тогава Отец простря огнените Си ръце и докосна главата ми, като

ми казваше:

“Слуго на Моя Възлюбен Син, когото съм избрал и посочил да

бъде пророкът на Сион! Дълга беше тъмницата ти и голямо беше

злостраданието ти за Царството, понеже врагът Господен разбра, че

чрез слугуването ти Аз подписвам присъдата му и определям

погибелта му. Духът на лъжепророка мобилизира демоните си и

стегна редиците си, за да даде отпор на Светлината на Сион. И

против Святия Ми Хълм Мория, бил в древността мястото на

Приятеля Ми Авраам, а в последното време – Изборът за Моя Храм,

се втурнаха всичките ветрища на лукавия, та дано биха осуетили
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Спасението и Изкуплението на Сионовите пленници. Но ето, слуго

Господен – ти стоиш и пребъдваш, и чрез свидетелствата ти ще

стоят и пребъдват всички, които съм записал за победители в Името

на Моя Син. И за да направя победата им бляскава, а триумфът им

над дявола съкрушителен, Аз сега ще ти дам достъп до Словото-

Дух, сиреч, до Вечното Евангелие на Моя Син. За да разберат

всичките Ми чеда Кой е Пророкът, и кой – лъжепророкът, какви са

делата на Моите юнци на Небето, и какви – на угоените свине на

земята! А ти сега се възправи до Моя Син и Го последвай, за да

запишеш на книга всичко, което ще ти бъде открито и изявено от

Божията тайнствена премъдрост, с която са записани и подпечатани

всичките стихове на Моето Свещено Писание!”

След последните думи на Отца, отсред огнените Му ръце върху

главата ми се изля Свято Миро, което се разпали до дълбочините на духа

ми. А Исус, пристъпвайки до мен, ми подаде ръка да се изправя, казвайки:

“Последвай Ме, слуго Мой! Защото от много време Сърцето Ми е

жадувало да ти даде това посвещение, за което ти плати цена от

страшно гонение и непоносимо злострадание…”

Изправен до моя Господ, аз Го последвах в Божието Светилище до

самия Свят Олтар на Бога и Отца. И ето, че Исус вдигна десницата Си и

посочи към Олтара, като ми казваше:

“Виждаш ли Словото-Дух, което блести сред Огъня на Отца?”

“Да, Исусе!” – отговорих аз:

“Виждам една Свята Книга, чиито страници са като огнени езици…”

“А знаеш ли ти, че тази Свята Книга е била написана от Твоя

Отец още отпреди създанието на света? Знае ли Църквата Ми, че

всяка дума и стих от Библията, която чете на земята, е била

предварително написана от Духа на небесата? Знаят ли посветените

Ми, че писаното в тази Свята Книга щеше да се сбъдва и

подпечатва от Святия Божий Дух в сърцата на Званите, Избраните и

Верните? И най-вече:

Познава ли Църквата Моето Тройно Присъствие в Святото Слово

на Отца Ми?”
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Думите на Исус за “Тройното Присъствие” ме изумиха, понеже за

първи път чувах подобни думи от устата Му. И тогава аз Го попитах,

казвайки:

“О, Господи мой! Как да разбира слугата Ти тези тайнствени думи за

Твоето Тройно Присъствие в Словото?”

А Спасителят ми отговори, казвайки:

“Разбирай Тройното Ми Присъствие чрез ключа, който ти е

даден в “Посланието към Евреите”, където за твоя Господ е

записано:

“Исус Христос е Същият вчера днес и до века…” 5

А как ти разбираш това, че Аз съм Същият – вчера, днес и до

века?”

“О, Исусе! Разбирам думите на този стих така, щото да зная, че Ти Си

Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят…”

Господ се усмихна на думите ми и погали с ръка рамото ми, като

казваше:

“Разбира се, че знаеш всичко това, Стефане! Но сега си извикан

тук не за нещата, които знаеш, а за тези, които не знаеш. Затова

нека сега да ти покажа как действа Тройното Присъствие на твоя

Господ в тази Свята Книга на Царството…”

С последните Си думи Исус пристъпи към Божия Свят Олтар, като

протегна ръцете Си и взе пламтящата Книга. А след това я приближи към

Сърцето Си, като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой, как Огънят ще потвърди първото от

Присъствията на твоя Господ. Присъствието, наречено “вчера”…”

Докато Господ изговаряше думите Си, Огънят отсред Книгата се

съедини със Сърцето Му, тъй щото отсред Духа Исус Христов се отвори

ослепителен прозорец от Светлина, през която аз виждах моя Господ. В

лявата част на прозореца Божият Син беше Зорницата в сърцата на

старозаветните Си пророци и слуги, които пророкуваха за времето, когато

Той щеше да се роди на земята, а в дясната част на прозореца Той

изгряваше като Зора в знаменателните мигове от Евангелието. Виждах Го

5 (Евреи 13:8)
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като Младенеца Емануил в утробата на Мария. Виждах Го като родения

Исус, погален от лъча на Витлеемската звезда. Виждах го като Момчето

Исус, влязло в Храма на Отца Си, и поучаващо старейшините на мъдрост и

богопознание. Виждах Го като Мъжът Исус, пълен със Святия Дух, Който

вече излизаше от пустинята, за да проповядва на Израил Небесното

Царство. Виждах Го като Божият помазаник, Който изцеляваше всяка

болест и немощ между множествата. Виждах Го като Ходатаят и Молителят,

Който в Гетсимания изпиваше Чашата на наложеното от Отца злострадание.

И накрая – виждах Го като Осъденият и Разпнат за греховете ми Господ,

Чиято Кръв изтичаше от прободените Му ръце и нозе. А всичко в това

видение ме накара да падна на коленете си и да прегърна нозете Му,

казвайки:

“Исусе! Твоето “вчера” е Словото Божие в сърцата на старозаветните

пророци и слуги, които пророкуваха за времето на Отеческата Благодат,

както и целият Ти Живот на земята, който Ти даде за Спасението на света!”

“Така е, слуго Мой!” – ми отговори Исус, и продължи:

“Точно такова е Моето “вчера”, което започна със Зорница, за

да продължи със Зора и съвършено изгрял Ден. Но ти продължи да

гледаш знаменията от Книгата, свързани с Тройното Присъствие на

твоя Господ. Защото след първото Присъствие, наречено “вчера”,

идва и второто Присъствие, наречено “днес”…”

В едно с думите на Исус отсред Сърцето Му проблесна втори прозорец

от Светлина, тъй щото аз вече виждах един Благодатен Младенец, Който се

раждаше като Емануил в сърцата на онези, които Го изповядваха за Господ

и Бог, и приемаха с вяра Неговото Възкресение от мъртвите. Този Исус

растеше чудесно в сърцата на Званите, Избраните и Верните, а Чудото Му

започваше да се случва от Деня на Петдесятница в сърцата на всичките Му

Апостоли, и продължаваше по линията на времето, през вековете и

столетията, за да се случва повсеместно и навсякъде по лицето на земята.

Емануил растеше в сърцата на човеците и скоро се превръщаше в Давидов

Син, силен да бъде Пастир със Сърце на Агнец, и Агнец със Сърце на

Пастир. Давидовият Син растеше и скоро се превръщаше в Един, у Когото

има повече от Соломона, тъй щото устните на Верните, имащи в пълнота
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Господното Присъствие, скоро заблестяваха като Порти на Мъдростта и

Правдата. А в отделни избраници отсред тях Давидовият Син се превръщаше

в Баща Авраам, готов да положи живота си на Божия Свят Олтар. И

колкото повече гледах, толкова повече проумявах, че Присъствието

“днес” беше Исус, Който пребъдва в човешките сърца, за да изживее

отново Евангелието Си, но този път като могъщо свидетелство и Пример от

Свят Дух. Ето защо отново възкликнах пред моя Господ, като Му казвах:

“О, Исусе! Второто Ти Присъствие “днес” е Твоят Вечен Живот в

сърцата на всичките Ти последователи на всяко време и място! Това

Присъствие е най-животворното и най-деятелно проявление на Божия Свят

Дух, Който ни прави да сме съобразни на Теб, за да бъдеш Ти първороден

между много братя…”

Думите ми накараха Исус да се усмихне и да каже:

“Правилно Ми отговори, слуго Мой! И в това видение от Книгата

ти съвсем точно разпозна второто от Присъствията Ми! Защото в

него се въздигаше родът на Елиаким – от дечица, младежи и бащи

на Христовото благовестие.

Но ти сега се приготви да видиш и третото от Присъствията Ми,

защото това е Присъствието “до века”…”

След последните думи на Спасителя, Книгата мигновено лумна пред

Сърцето Му, тъй щото там се яви могъщ и ослепителен прозорец, зад който

аз виждах моя прославен Господ като Вечен Съдия. Той беше прострял

Съдийски Жезъл в Десницата Си, а отсред Жезъла излизаше мълния на

Свещеното Писание, която се простираше от началото до края на Времето.

И самата мълния, като събираше Времето към себе си, разделяше потока

на Времето на две половини. В едната Свята половина се явиха предишните

Му две Присъствия – “вчера” и “днес”, а в другата тъмна половина се

събираха съдбите на всичките човешки души, които тези Присъствия не

бяха докоснали, нито осветили. И ето, че мълнията от Съдийския Жезъл

нападна тъмната половина, като я пояждаше и запокитваше в огненото

езеро, тъй щото в дълбочините на духа си разбрах, че третото Присъствие

“до века” беше Съдът, Страшният Съд на Всемогъщия за всички, които не

бяха приели Евангелието на Сина, за да спасят душите си, но уловени от
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тъмнината на лукавия щяха да бъдат предмет на Божия Яростен Гняв. И аз,

не смеейки да повдигна главата си към Господ, с голямо вълнение в гласа

си Му проговорих, казвайки:

“О, Всемогъщи мой Царю! Третото Ти Присъствие “до века” те показа

на сърцето ми като Съдия, Който в края на дните ще осъди нечестивите. А

в това Присъствие отново действаше Твоето Свещено Писание, но с един

божествен прочит от Господна мълния, силна да прибере Твоето “вчера” и

Твоето “днес” във Вечността на Отеческото Обновление, и могъща да

осъди целия род на нечестивите, счели за празно нещо проляната за

Завета Ти Кръв…”

В отговор на думите ми Гласът на Исус стана строг и страшен. И Той,

уловил мълнията от жезъла в ръката Си, ме попита, казвайки:

“Ще последваш ли своя Господ, слуго Мой, за да ти явя Силата

на третото Си Присъствие? Ще Ме последват ли Моите, за да

разберат как чрез Собственото Си Евангелие съм силен да отсека

рода на нечестивите? Ще направиш ли с Мен онзи прочит на най-

тайнствените събития в Моето Слово, за да бъдеш просветен от

мълнията, която блести от жезъла на Съдията?”

“О, Исусе! Какво друго да иска слугата Ти, след като Сам Отец е

заповядал тоталното съкрушаване на всичките Си врагове?”

В отговор на думите Ми Господ отново ми проговори, и този път Гласът

Му се извиси от Святост и Сила, като ми казваше:

“Иди и кажи на Моите да Ме последват в Евангелието. Защото

сега ще заведа всички ви с ладията на Святия Дух в Гадаринската

земя, оттатък езерото. И вие не разбирайте думите Ми по плът, та

да решите, че ще ви водя оттатък на някакво земно езеро!

Не, люде Мои!

Аз ще ви заведа чрез слугата Си оттатък – до огненото езеро,

откъдето ще започнат виденията в тази книга, следвайки времето

назад – до настоящето, в което живеете вие днес. За да видите

тайната, която не ви е била известявана, и да разберете името и

делата на духа на лъжепророка, на когото Сам Отец е заповядал да

поквари и излъже рода на нечестивите.
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Аз, Вечният Съдия от Сион, простирам Жезъла Си, за да ви водя

в съвършеното познаване на Онзи Исус Христос, Който е Същият не

само вчера и днес, но и до века!

Блажени сърцата, които Ме последват! Те ще се нарекат

победители в Господното Име над змея, звяра и лъжепророка!”
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2. “ДА МИНЕМ НА ОТВЪДНАТА СТРАНА…”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако някога Господ беше ми казал, че един ден ще стоя с Него пред

Божия Свят Олтар, за да виждам Вечното Му Слово, като Книга с

разтворени огнени страници, то сърцето ми съвсем би премаляло от радост

и възторг. Защото това е Книгата на Съвършената Истина, която събира в

себе си миналото, настоящето и вечността. Това е Словото Божие, изначално

изговорено и записано, за да бъде вечната съдба на всичко сътворено и

съществуващо.

“В началото бе Словото…” – ето така започва Евангелието на

Апостол Йоан, където Господният слуга продължава с думите:

“…и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у

Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от

това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на

човеците…” 6

Какви прекрасни думи! Каква съвършена надежда! Да знаеш, че в

началото е било Словото, и да имаш вярата да приемеш, че Библията,

която държиш най-близо до сърцето си, е била изначално продиктувана и

написана на Небето – ред по ред, стих по стих, глава по глава, пророк

след пророк, евангелист след евангелист и Апостол след Апостол – с Дъха

и Духа на Всевишния Бог.

Ще те изненадат ли тогава всички тайни и вечни неща, които Отец би

ти открил в Словото Си? Не каза ли Всемогъщият на Еремия да извика към

Него, за да му покаже велики и тайни неща, които не знае?

Но ето тук, братко мой, спри и сериозно се замисли. Защото не всички

имат Вярата, с която да отдават на Словото Божие дължимите трепет и

благоговение. Не всички имат Вярата на Еремия, за да извикат към Отца, а

Той да ги води в дълбочините на Своята тайнствена премъдрост. Понеже

има един дух на съпротива и закоравяване към Словото, който лъже

човеците да го превърнат в история, в археология, в минало свършено, и

изобщо във всякаква светска теология. И тогава Словото, за което Апостолът

6 (Йоан 1:1-4)
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ти казва, че е било от самото “начало”, губи своята велика и могъща Сила

в сърцата на човеците. А това “тройно Присъствие” на Исус, за което Той

ме посвети с видението от предишната глава, бива орязано на “единично”.

И за едни помрачени и плътски буквоядци Господ никога не се превръща в

“днес” и “до века”, но Си остава “вчера”. Понеже теологията борави

изключително и само с Божието “вчера”. Тя тотално размива това “вчера” с

дати и събития, епохи и царства, история и политика, археология и

география, сравнения и анализи. И точно тук е трагедията й, понеже

докато късогледите книжници се взират в буквата от “вчера”, пропускат

да се изпълнят с Духа “днес”. А именно те са, които един ден с върховна

изненада ще попитат Господ при изпълнението на Гнева Му:

“Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник,

или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?” 7

О, религиозни и нагли безумци! А как да Го бихте видели, когато

лукавият беше хипнотизирал гримираните ви очи, за да гледате само до

Неговото “вчера”? И как да бихте узнали, че за първите християни от

Ранната Църква Господ Исус Христос отново беше “днес”, понеже “вчера”

оставаха старозаветните писания, пророкуващи за Него? Фарисеите и

книжниците в древен Израил, заложили на тогавашното “вчера” познаха

ли Божият Син или Го осъдиха и разпънаха? Не се ли съблазняваха, че Той

дръзваше да събере писаното за Него “вчера” в божествената Си мисия

“днес”? А помислихте ли за Божието “днес” или бяхте прекалено заети с

дипломни дисертации и преследване на религиозни титли? Помислихте ли за

просяка на улицата пред собствената ви църковна сграда, за да познаете,

че в Господното “днес” именно той е бедният и гладен Лазар, на когото не

желаете да дарите дори остатъците от пиршествата си? Помислихте ли за

онзи бирник Закхей, който изплати дължимите кодранти на Съдията, като

се посвети на покаяние, себеочистване, себеотричане и пожертвувание?

Понеже той се удостои да познава Господното “днес”, което и Исус

засвидетелства с думите Си:

“Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов

син…” 8

7 (Матея 25:44)
8 (Лука 19:9)
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Понеже именно в “днес” е Спасението!

Онова “днес”, за което в “Посланието към Евреите” е записано:

“…затова Той пак определя един ден, “днес”, като казва толкоз

време по-после чрез Давида, както вече рекохме: “Днес, ако чуете

Неговия глас, не закоравявайте сърцата си”…” 9

Помислихте ли защо е толкова голямо закоравяването ви спрямо един

Господен слуга, който посвети живота си на своя Небесен Цар и прие да

пострада в тъмницата, която вашата собствена религиозна злоба и

отрицание му беше отредила? Как тогава да бяхте послужили на Онзи Исус

от “днес”, Който ясно ви осъжда с думите Си, че и в тъмница беше, но не

Го споходихте? Как да бихте познали и разбрали послание от Вечността,

сиреч от Христовото “до века”, когато не сте се удостоили да откриете

дори Неговото “днес”? Може ли някой да прескочи цяло едно Присъствие

на Исус, за да се намери в последното? Ще намерите ли трамплин, с който

да отскочите от вчерашната си теология във Вечната Слава на Царството?

Ще приеме ли Отец на Сватбата на Сина Си човеци, които не са уподобени

в Образа на Христос, за да бъде Той първороден между много братя?

Братко мой! Верни приятелю на сърцето ми! Божието Свято Миро

изгаря дълбочините на духа ми, и аз не мога да мълча, нито да спестя

думите, които напират в сърцето ми. Защото тази Свята тайна за

“тройното Присъствие” на Исус в Словото на Бога и Отца е твърде

велика и всеобхватна, за да я затворя само в едно видение и една книга.

Понеже ти казвам Истината, каквато Духът я диктува на разума ми, че

никой, който е останал в Христовото “вчера” няма да се яви на Сватбата,

нито ще се удостои да участва в твърде великите дела на Милениума и

Вечността на Отеческото Обновление. “Вчерашните” ще се превърнат в

минало, което никой и никога няма да помни, понеже в Царството на Сион

няма “вчера”, но една линия на Времето, която е “днес” и “до века”. Тя

невъзвратимо се приближава към Престола на Вечния и скоро ще събере

реките на Времето при Стената на Страшния Съд. Ето затова Господ ми

дава да напиша тази книга – за да бъдат съхранени Божиите чеда, които

са се подвизавали да живеят в Христовото “днес”. Защото наистина е

9 (Евреи 4:7)
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време “днес” да се докосне с “до века”, каквито и усилия да ни коства

това. И Сам Исус ме предупреди, че тази пророческа книга няма да бъде

преглътната от “вчерашните”, понеже те нямат духовните основания, нито

Силата на Святия Дух, за да потеглят към Присъствието “до века”. А аз

нека да ти кажа, че против потеглянето към Присъствието “до века” са

струпани най-страшните пълчища на дявола. Това са тези, които образуват

четирите му ветрища, с които той безславно воюва против Портите на

Небесния Ерусалим.

Как мислиш тогава? Безоблачно ли ще е нашето потегляне с Исус в

ладията на Святия Дух към Вечността? И за много ли ладии четеш в

Евангелието, в които Исус и Неговите са преминавали на “отвъдната

страна”?

“Какво е тук “отвъдната страна”, братко?” – ще ме попиташ ти.

А аз ще ти отговоря с долните думи, които те съветвам завинаги да

запомниш, и дори да запишеш:

Потеглянето с Исус към “отвъдната страна” е преминаването от

Присъствието Му “днес” в Присъствието Му “до века”!

Самите думи “отвъдна страна” идат да ни напомнят за нещо отвъд

този свят, нещо от Вечността. И ако се доверим на евангелския разказ за

преминаването на Христос и учениците Му с ладията до “отвъдната

страна”, то ще ни направи впечатление, че при прехода се случи нещо, за

което евангелист Марк е записал:

“И дига се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърляха в

ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода. А Той беше на задната

част, заспал на възглавница; и те Го събуждат и Му казват:

Учителю! нима не Те е грижа че загиваме? И Той, като се събуди,

смъмра вятъра и рече на езерото: Мълчи! утихни! И вятърът

престана, и настана голяма тишина. И рече им: Защо сте страхливи?

Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе; и те си казаха един на

друг: Кой е прочее, Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват?” 10

А сега, мили мой братко, кажи ми:

10 (Марк 4:37-41)



22

Ще оставим ли Исус да спи, когато преминаваме от Присъствието Му

“днес” в Присъствието “до века”?

Или нека така да ти задам въпроса:

Кои биха оставили Исус да заспи в ладията на Духа – тези, които са в

Присъствието “днес” или другите, които са в Присъствието “вчера”?

От вчера до днес не спиш ли? (говоря по човешки) Но ето така и

онези, които са останали с познаването на Исус от “вчера”, а не са

платили цената да Го познават “днес” ще Го оставят да заспи. И като

видят страшната вятърна буря, която пълни ладията на Духа с морска

вода, (разбирай това като поява на умножено беззаконие в църквите!)

съвсем ще отпаднат в сърцата си. И само една част от съвършено отдадени

и посветени на Христос боголюбци ще превъзмогнат с Него, за да стигнат

до “отвъдната страна”, сиреч, да Го познават като Вечен Съдия. И след

всичко казано до тук, какво друго да сторя, освен да ти запиша

правдивите и Святи думи, с които Господ отново започна да говори на духа

ми, като ми казваше:

“Слуго Мой! Плът и кръв не са ти открили това, което записа

като откровение за Моята ладия, с която Моите преминават с Мен

на отвъдната страна. Защото за всички, които са в Господното

“днес” Аз ще остана буден и ще смъмря дяволските ветрища против

живота им, тъй щото да настъпи голяма тишина. Но сега ти казвам,

и нека всеки буден чуе и запомни завинаги думите Ми:

Горко, горко, горко на всички онези, за които Господ остана

“вчера”, а не Го откриха в Присъствието Му “днес”! Защото те по

никакъв начин няма да Ме събудят нито с теологията си, нито с

дипломите си, нито със семинарите си, нито със суетните си

конференции. На тях ще се сбъдне това, че Духът ще се вдигне от

ладията, и Сам Отец Ми от Небето ще заповяда да бъдат потопени

от морската вода, която в Духа на това пророчество е умноженото

беззаконие на света, заляло отстъпилите църкви.

Какво ще правите тогава, поклонници на кариеризма и

сребролюбието? Ще смъмрите ли дяволските ветрища да не ви

потопят в разорение и погибел, след като самите вие мразите Моя
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призив за покаяние, и тъпчете с краката Си Моя Пример, Моето

Дело и Моето Слово? Ще удържи ли броненият ви нагръдник

острите челюсти на Левиатана, след като отсред гърдите ви е

изчезнала Божията Правда? Ще се смиля ли за вас, когато

изпищите:

“Господи, спаси, загиваме!”

Не, роде на дяволско нечестие! Няма да се смиля! Понеже ако

на първите в Моята ладия казах, че са страхливи маловерци, вие

сте отявлени безверници! А от маловерец до безверник има твърде

голяма разлика! Толкова голяма, колкото е разликата от “вчера” до

“днес”! Понеже маловерецът с малкото си вяра ще призове Господа

на душата си, за да го опази от рова на погибелта и бездната на

умноженото беззаконие. Но какво ще направи безверникът? Какво

ще стори този, за който Аз останах буква и история вчера, когато

трябваше да бъда Пример и Свят Дух днес? Какво ще стори

безбожният, който се погубва със собствените си уста, когато казва

“Амин” на Езавел, и “Алелуя” на Мамон? Казвам ти, слуго Мой:

Целият църковен Вавилон ще бъде запокитен като воденичен

камък в морските дълбочини, и Милост от Престола за великата

блудница няма да се намери! Понеже е разтваряла бедрата си за

всеки богоненавистен дух, и е пълнила чашата си с всичките

гнусотии и перверзии на блудството си.

А ти сега Ме последвай в третото Ми Присъствие “до века”. И

нека с пророка на Сион да Ме последват всички, които са Звани,

Избрани и Верни. Защото ще ви заведа на отвъдната страна, в

онази Гадаринска земя на запустението, която в Святия Дух на това

пророчество отговаря на мястото на вечната проклетия от Моя Бог

и Отец…”

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

сърцето ми се яви видение. Аз стоях с Исус в ладията на Духа Му, която

вече преминаваше от “днес” в “до века”. А тогава очите ми съзряха

онази страшна ветрена буря от четирите дяволски ветрища, за които преди

време Спасителят ми даде виденията от книгата “Тайните на Царството”.
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Тя се приближаваше с огромна скорост към ладията на Духа, а всред окото

на бурята стоеше самия дявол и Сатана, който избезумял сочеше ладията и

крещеше на демоничните си пълчища да я възпрат с всичката възможна

съпротива. И когато демоничните пълчища бяха само на метри от ладията,

а вълните се бяха надигнали, за да се стоварят над нея, Исус поклати

Главата Си с божествено презрение и вдигна Десницата Си, като я простря

против бурята и вълните. А от дланта на Ръката Му излезе такъв могъщ

божествен вихър, щото ясно видях как той разкъсваше крилата на

милионите демони и прерязваше вълните като с бръснач, тъй щото след

прерязването водите бяха гладки като изящно огледало, без по тях да

премине дори белег от каквото и да било вълнение. И тогава ладията на

Духа видимо усили скоростта си, а всред водите настъпи преображение,

понеже в тях се отразиха звездите на Божията Вселена, които се

разбягваха все по-силно и силно, докато очите ми съзряха огненото езеро,

някъде отдолу под нас. И докато аз гледах с неописуемо вълнение, Господ

отново започна да ми говори, като казваше:

“Сега ладията на Духа ще се спусне над самото огнено езеро, а

ти гледай и не изпускай нищо от онова, което ще видиш, за да го

запишеш на книга. Защото искам да ти покажа един точно

определен нечестивец с точно определената група около него.

Понеже това е видение от Вечността, което ще се сбъдне точно

така, както го виждаш…”

След тайнствените думи на Исус, ладията на Духа се спусна още

повече над огненото езеро, тъй щото започнах да отличавам подробности и

да виждам неизброимите множества от нечестиви, които пушеха от

изгарянето на вълните, и от непрестанния жупел валящ над телата им. А

ладията все така се придвижваше над езерото, когато забелязах, че

вълните ставаха още по-големи, а до слуха ми достигаха зверски писъци и

върховен вой от ужасни болки и страдания. Така накрая ладията се спря

отвесно над едно строго определено място, а Исус го посочи с Десницата

Си като ме попита:

“Какво виждаш, слуго Господен?”
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“О, Исусе!” – отговорих с вълнение аз – “Очите ми съзират страшното

осъждение върху една голяма група от нечестиви, събрани в огромен кръг.

Огнените вълни тръгват от периферията на кръга, заливайки нечестивите,

и се сгъстяват, като се плисват с всичката си сила върху един, който седи в

центъра на кръга. А при всяко плисване, воят на този в центъра надвишава

многократно писъците на тези около него…”

Господ поклати одобрително Главата Си в отговор на думите ми. А

след това, като посочи надолу, казваше ми:

“Последвай Ме, Стефане! И никак да не се ужасяваш, понеже

ще те загърна в Присъствието Си, за да те изпълва прохладата на

Сион, и никак да не усещаш отровния мирис на сяра, нито огнената

пещ на това място. Защото сега двамата с теб ще слезем при онзи в

центъра на кръга от поклонници. За да видиш какви думи ще Ми

каже той, и как Аз ще му отговоря…”

С вълнение и трепет, които не мога да опиша, аз хванах ръката на моя

Господ, а Той ме загърна в Светлина, тъй щото се усетих така, сякаш духът

ми се беше гмурнал в Реката на Живота, но очите ми продължаваха да

виждат огненото езеро. Така аз и Исус се приближихме към вълните на

езерото, и към центъра на кръга от поклонници, където виеше въпросният

нечестивец. А Господ бръкна в мантията Си и извади Съдийския Си Жезъл

като го простря пред Себе Си. И ето, че дойде миг да видя отблизо виещия,

чието лице беше твърде отвратително и зловещо, поради язвите и раните

от огнените вълни. А когато той забеляза мълнията на Жезъла, ужаси се

премного, като изкрещя на моя Господ:

“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог?

Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи…” 11

А Исус с властен Глас го попита, казвайки:

“Как ти е името?” 12

А нечестивецът, като посочи кръга от поклонниците си, отново

изкрещя:

“Легион ми е името; защото сме мнозина…” 13

11 (Марк 5:7)
12 (Марк 5:9)
13 (Марк 5:9)
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В този миг очите на Исус станаха страшни. И Той, пълен с Гняв, отново

попита:

“Кои са тези, мнозината, които споделят участта ти в това

огнено езеро?”

А нечестивецът с глас на страшно отчаяние Му проговори, казвайки:

“Това са свинете на Вавилон, които Ти, Исусе, ми посочи, за да влязат

в тях бесовете ми, и да ги обладаят според силата си, тъй щото чрез тези

свине аз измамих цялата земя на времето, в което Ти заповяда да завлека

рода на нечестивите. Това са търговците на великата блудница, които

направих големци на земята – всеки с влиянието му, всеки с търговията

му, всеки с измамата и съблазънта му…”

Бях прогледнал! Бях разбрал кой е същинският Легион на последното

време! Бях познал името на лъжепророка и Силата на Божието Слово,

което е “до века”! А това ме накара още там, във видението, да простра

ръцете си и да прегърна моя Господ, казвайки Му:

“Ах, Святи мой Господи! Сърцето ми Те величае, и душата ми пее

химни на Святата Ти Сила и безпределно могъщество!

Защо мен избра, Исусе, за да ме доведеш на отвъдната страна, до края

на времето, за да видя тази най-покъртителна и страшна тайна? И

заслужавам ли изобщо, скъпоценни мой Царю, благоволението Ти относно

това, което ми разкриваш?”

В отговор на думите ми, Господ докосна с Левицата Си сърцето ми,

като ми казваше:

“Малко ли змийска отрова превъзмогна във времето на

всичкото си злострадание заради Мене? Ето, гледай! Поради този

изрод в езерото, и поради всичките му две хиляди изрода около

него ти претърпя най-страшното поругание и отрицание от църквите

на великата блудница! Поради този изрод против твоето тяло

летяха стрели, против душата ти – чародейства, против главата ти –

тръни, против ръцете и нозете ти – гвоздеи…

А да не дам ли на слугата Си съкрушителен триумф над духа на

лъжепророка? Да не му ли посоча отнапред записаната от Съдията
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сетнина за Легион и свинете му? Да не смутя ли великата блудница,

че Жезълът вече изпепелява с огън чашата й?

Но сега Господ твоят Бог говори като Вечен Съдия! И нека Ме

чуят царе и високопоставени, слуги и господари, малки и големи,

свободни и роби!

Духът на лъжепророка е Легион на последното време, който

със свинете си непременно ще измами цялата християнска религия,

и ще събере в огненото езеро всичките пространни пътища и

широки порти!

Първата случка с онзи Легион в Евангелието е само образ и

сянка на бъдните събития, понеже в Духа на това пророчество

страдалецът в Гадаринската земя е самият свят. И двата хиляди

бяса на лъжепророка намират последното си прибежище не в

големците на света, били те царе, президенти, управници, политици

и бизнесмени, но в търговците на Вавилон, които са последните

големци на земята.

Аз непременно ще заповядам на всичките Си Звани, Избрани и

Верни да Ме последват в останалите видения на тази книга. За да

видят отблизо как духът на лъжепророка се подвизаваше на

земята, и кои бяха прицел на елитните му демони!

А ти, слуго Мой, се възрадвай в Духа Ми! Защото те направих

Господен чук, който строшава основите на заблудата, и Брадва

Господна, с която вече отсякох корените на религиозното нечестие!

Аз, Вечният Съдия, държа прострян Жезъла Си, и събирам Моите в

Третото Ми Присъствие “до века”! Блажени всички, които са будни

в ладията на Духа Ми! Да, блажени са!”
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3. “ЛЕГИОН Е ИМЕТО МИ, ЗАЩОТО СМЕ МНОЗИНА…”

“Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще

подмамят мнозина…” 14

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли имам нужните думи в сърцето си, с които да ти разкрия каква

превелика радост и неизразим възторг изпълниха всичките ми помисли,

когато в едно най-могъщо видение Господ ми показа чудовищния анонимен

дух като съвсем точно наименуван. И не просто наименуван, но посочен

съвсем ясно на едно строго определено място в Словото, каквото е

Гадаринската земя. Чудно ли ти е тогава, че в онова езеро се вдигна

ветрена буря, която искаше да потопи ладията на Христос и учениците Му?

Не е ли забелязал смъртно уплашеният дявол, че Господ тръгва с ладията

Си, за да превърне едно евангелско събитие в иносказание за Вечността?

За паднал херувим като Сатана, който завлече с опашката си една трета от

Небесните ангели, голяма загуба ли би било Христос да изгони два хиляди

негови бяса от един обсебен и обладан нещастник? Та нали Господ всеки

ден връзваше демони и изцеляваше всяка немощ и болест на страдалците,

които се струпваха около Него? Голяма трагедия ли биха били за Божия

противник онези две хиляди свине, които се втурнаха по стръмнината и се

хвърлиха, за да се издавят в езерото? Та какво му пука на един дявол за

едно стадо от животни без разум? Но виждаш ли, братко мой, когато сам

Сатана знае, че духът на лъжепророка е главният му коз за покваряването

на света и за времената на умноженото беззаконие, то тогава ситуацията

коренно се променя. Понеже древният Легион не е като последният

Легион. И последните два хиляди нечисти духа не са земни бесове, но

началства и власти на нечестието в небесните места. Понеже знам от моя

Господ, че древният страдалец в Гадаринската земя е бил една първа

репетиция за дявола, една миниатюрна демонична постановка пред самия

дух на лъжепророка, който още в онези първи години на благовестието е

14 (Марк 13:6)
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започнал съпротивата си против Христос. И за тази съпротива ни напомня

Апостол Йоан, който в посланието си записа и такива думи:

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

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

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

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

явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от Светия и

знаете всичко…” 15

Защо Христовият слуга записа, че е “последно време”, при все, че

от посланието му преминаха близо две хиляди години? Не затова ли,

понеже говореше от третото Присъствие на Христос, което е “до века”?

Какво са две хиляди години за измерението на Вечността? Не са ли един

твърде кратък отрязък от време? И ако Йоан беше помазан от Святия Дух,

за да говори за “последното време”, което е изключително време за

духа на лъжепророка, то колко по-помазан от него ще е Помазаникът

Христос, Който реши да разкрие Присъствието Си “до века” на Своите

ученици, и именно затова ги заведе оттатък езерото, на “отвъдната

страна”?

Нека ти дам още малко от Скритата Манна на моя Господ, за да

разбереш напълно думите ми, преди Сам Той да заведе всички ни в

Евангелието Си. Виждаш ли, братко мой, когато отиваме в Присъствието

“до века” ние трябва да гледаме на Божието Слово като на лъчи, които

тръгват от уж наглед малки примери, за да се превърнат в огромни кръгове

Светлина напред във времето. То е същото, като да светнеш с прожектор в

тъмна стая. Светлината, която излиза от малката окръжност на

прожектора, се проектира в един огромен кръг на стената. А когато не

става дума за прожектор, а за лъч на Святия Дух? Когато не става дума за

електрическа лампичка, а за неизразимо могъщата Сила на Божията

тайнствена премъдрост? Мислиш ли, че дяволът не знае за тази способност

на Светлината – да тръгва като Зорница, а да се проектира напред във

времето като Ден?

15 (1 Йоаново 2:18-20)
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Но ето затова всички ние трябва да четем Евангелието в третото

Присъствие на Исус, което е “до века”. Защото тогава самата Господна

мълния ще ни превърне в мълнии за царството на тъмнината.

Спомням си как преди точно десет години Господ въздигна духа ми

при Себе Си и ме заведе в същата тази Гадаринска земя, за да гледам на

Легион и на скритото в Божието Слово. Тогава, разбира се, аз нямах този

достъп до Божията тайнствена премъдрост, който имам сега. Но това никак

не попречи на Исус да ме посвети в написването на една от първите

радикални книги на служение “Мория”, която се казваше “За свинете и

тинята”. А можел ли съм тогава да зная къде ще отида десет години по-

късно? Можел ли съм да предполагам, че ако и тогава Господ да ми е дал

да видя охранените тлъсти шопари по църквите, духът на лъжепророка ще

въздигне едни много по-тлъсти и охранени свине от тогава видяните?

И най-вече:

Можел ли съм да предполагам, че именно Легион е името на духа на

лъжепророка, а последните му търговци по лицето на земята са наистина

на брой около две хиляди?

Не, братко мой! Слугата Господен е вървял след Исус с превръзка на

очите, без изобщо да знае докъде ще стигне и доколко ще се умножи и

преумножи Божията Благодат в живота му. Но това е още една причина

духът ми да е възрадван в Спасението, което Христос върши за Своите.

Защото разбрах за изминалото време, че цялата допусната съпротива от

силите на мрака против служение “Мория” е служила само като възбудител

на Божията Ревност, тъй щото днес дяволът да не може да изброи

пораженията си и да трепери като смачкан парцал пред Присъствието на

моя Господ и Цар. А сега нека отново да ти предам думите на Исус. Защото

духът ми все така оставаше при Него в Духа на последното пророческо

видение. И Той, като ме въздигна от огненото езеро и отново ме качи в

ладията Си, вече ми казваше:

“Слуго Мой! Както вече казах на Моите в началото на тази

книга, духовното ти пътуване с Мен ще започне от огненото езеро

назад във времето. И след като ти дадох да видиш сетнината на

Легион и свинете му, сега е време отново да те върна в Моето
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Евангелие, за да видиш не древния, но последния прочит на

случката в Гадаринската земя, при който се открива духът на

лъжепророка, и прицелът на неговата активност в годините преди

Моето Пришествие. Затова сега Господната ладия ще отиде в

Гадаринската земя, и блажени са всички, които преживеят в Дух и

Истина онова, което ще им се открие там…”

След последните Си думи Господ вдигна Десницата Си към белите

платна на Святия Дух, тъй щото ладията заплува назад във времето.

Някъде под нас преминаваха вековете на Милениума и всичко ставаше с

твърде голяма скорост, за да я осъзная в мислите си. А така дойде миг,

когато Исус отново ми проговори, като казваше:

“Искам да гледаш на видението в Гадаринската земя с Моя

поглед, а не с твоя. Защото страдалецът, който сега ще изскочи

пред Присъствието на твоя Господ, не е отделен човек, но

олицетворява целия свят, сграбчен от духовете на сатанинското

нечестие…”

След тези думи на Спасителя пред очите ми се яви брегът на

Гадаринската земя. И Исус, като ме хвана за ръката, слезе от ладията и

пристъпваше по пясъка. А някъде откъм далечините към Него се затича и

самият обсебен свят. И когато Го приближи – със страх и ужас в очите си

светът извика:

“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог?

Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи…” 16

Забавящ отговора Си към света, Господ извърна очите Си към мен и с

ревнив Глас ме попита:

“Какво имам Аз със света, Стефане?”

Думите на Исус ме накараха да Му отговоря, казвайки:

“О, Исусе! Ти нямаш нищо със света, нито с княза му. Сам Ти ни

предупреди в Словото Си, както казваше:

“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както

светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои…” 17

и още:
16 (Марк 5:7)
17 (Йоан 14:27)
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“Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този

свят. Той няма нищо в Мене…” 18

Ревността в Гласа на моя Господ се усили още повече. И Той отново ме

попита, казвайки:

“А защо светът Ме заклева в Бога да не го мъча? Как мъча Аз

света? И защо го мъча?”

Думите на Исус разплакаха сърцето ми. И през сълзи аз Му отговорих

с думите:

“О, скъпоценен мой Спасителю! Ти мъчиш света с Примера Си и

Словото Си! Мъчиш го с Любовта, която той не може да покаже! Мъчиш го

със саможертвата Си, която той не може да схване и проумее! Мъчиш го,

като бодеш нечистата му съвест, защото той няма сила да се откаже от

демоните, които са го обсебили…”

В следващия миг Гласът на Исус стана огнен. И с преливащ Гняв Той

ме попита, казвайки:

“А защо тогава този обсебен и обладан свят се нарича

християнски? Защо два пъти годишно се отдава на банкети и

пиршества, та да празнува Рождеството и Възкресението на Божия

Син, а в останалите триста шестдесет и три дни живее в мерзост и

поквара? Защо светът си вярва, че е готов за Мене, демонстрирайки

християнските си ценности, а в Духа на това видение Ме заклева да

не го мъча?”

“О, Исусе! Ти Сам знаеш колко лицемерен е светът. Понеже неговите

празнувания и ценности са проява на лицемерието му, а сам той е

закоравен както към Словото Ти, така и към Примера Ти!”

“Ами нека тогава да извикам към духа, който го владее! Защото

един лицемерен свят непременно ще заслужава религиозните си

лицемери!”

В следващия миг Господ посочи с показалец към света, като го

питаше:

“Как ти е името?” 19

А един от духовете в света Му отговори, казвайки:
18 (Йоан 14:30)
19 (Марк 5:9)
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“Легион ми е името; защото сме мнозина…” 20

Думите му накараха Исус отново да ме попита, казвайки:

“Забелязваш ли, че отсред бесовете в този обладан свят Ми

отговори главният сред тях? И така ли е, според Евангелието Ми?”

“Да, Господи! Думите Ти са съвършено точни. Защото и в Евангелието

е записано, че първом с Теб говори главният дух, а после и останалите с

него, според писаното. Първом за главния дух с думите:

“И много Му се моли да не ги отпраща вън от страната…” 21

Втория път – останалите нечисти духове:

“И бесовете Му се молиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да

влезем в тях…” 22

В следващия миг Исус ми зададе твърде изненадващ въпрос, понеже

ме попита:

“А защо, слуго Мой, главният дух Ме молеше да не го отпращам

вън от страната? И защо бесовете му Ми се молиха да ги пратя в

свинете, та да влязат в тях?”

И докато обмислях думите Му, Святият Дух изпълни устните ми, тъй

щото Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Духът на лъжепророка и останалите му бесове работят за

тъмния си господар Сатана и за явлението на Антихриста на земята.

Светското нечестие не върши работа на дявола, защото то не може да

подготви света за явлението на Антихриста. За подобна подготовка е

нужно друго нечестие, което не е светско, но религиозно. Понеже и

Апостол Павел ни предупреди във “Второто послание към Солунците”, че

Антихрист няма да дойде, докато не се случи отстъплението поради

умноженото беззаконие…”

Господ кимна утвърдително с Главата Си, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Сега разбираш ли, че духът на лъжепророка чака позволение

от Мен, за да може елитните му демони да прескочат от обладания

20 (Марк 5:9)
21 (Марк 5:10)
22 (Марк 5:12)
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свят в християнската религия? А какъв е глаголът, който бесовете

употребяват, като се обръщат към Мен?”

“О, Господи! Те Ти казват:

“Прати ни в свинете, за да влезем в тях…” 23

“Значи става дума за пращане! Така ли е, слуго Мой?”

“Така е, Исусе!”

“Ами продължи тогава да четеш от “Второто послание към

Солунците”, за да видиш писаното от Апостола Ми Павел. Защото

именно в това послание Аз му заповядах да остави ключа за

разбирането на случката в Гадаринската земя. Има ли и тук глагол,

свързан с “пращане”?”

“Да, Господи! Понеже е записано:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 24

“А каква е самата заблуда, слуго Мой? Или какво ще се случи,

когато Аз вдигна жезъла Си и заповядам на всичките два хиляди

бяса да напуснат света, за да влязат в църквите на отстъплението?

Най-малкото – какво Ми заяви Легион?”

“О, Исусе! Той Ти заяви думите:

“Легион ми е името; защото сме мнозина…” 25

Тук ревността на моя Господ твърде много се разпали, тъй щото Гласът

Му стана огнен. И Той с Гняв към духа на лъжепророка вече ме питаше:

“Ако духът на лъжепророка е Легион, понеже са “мнозина”, то

не предупредих ли Аз за тези “мнозина” в Евангелието Си? Слепи

ли сте били да прочетете писаното:

“Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще

подмамят мнозина…” 26

Виждаш ли как два пъти съм употребил думата “мнозина” за да

затвърдя напълно пророческите Си думи? А как ще разпознаете вие

23 (Марк 5:12)
24 (2 Солунци 2:11-12)
25 (Марк 5:9)
26 (Марк 13:6)
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мнозината? Как ще отхвърлите свидетелствата им, ако не знаете

къде е същинската сила на Легион? Понеже не друг, но Господ

вашият Бог заповяда на бесовете на Легион да влязат в свинете.

А кои са тези свине, слуго Мой?”

“О, Исусе! Това са мнозината на блудницата Вавилон! Защото за тях в

“Притчите” е записано:

“Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й, да се не заблудиш

в пътеките й; защото мнозина е направила да паднат ранени; и

силни са всичките убити от нея. Домът й е път към ада, и води

надолу в клетките на смъртта…” 27

А за същата тази блудница, Исусе, в “Откровението” е записано:

“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от

младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи…” 28

В следващия миг Господ ме прегърна с ръката Си, като ми казваше:

“Пророко Мой! Това влизане на бесовете на Легион в свинете

вече е почти приключило. И оттук нататък наистина им предстои да

станат големците на земята. С религиозното засеняване, дадено им

от дявола, и със съблазънта на тоталната си търговия, те наистина

ще измамят жителите на земята и ще подготвят света за явлението

на човека-Антихрист. Затова гледай какво ще сторя Аз и какви ще

бъдат думите Ми към Легион и бесовете му…”

В следващия миг Господ се извърна от мен и погледна на обсебения

свят, като казваше на Легион:

“Възлез с бесовете си по лицето на земята, та иди и обладай

със силата си всички високопоставени в християнската религия,

които мразят и тъпчат Моя Пример и Слово в пръстта, ако и на думи

да се зоват Божии и Исус Христови! Свинете ти, Легионе, нека

живеят на земята в пиршество и разкош, за да бъдат онези угоени,

които Мечът Господен ще заколи в Деня на Гнева!

27 (Притчи 7:25-27)
28 (Откровение 18:23)
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Всеки проповедник, който продава, да обладаеш, и всеки

безумец, който купува, да помрачиш! Понеже тази е ролята ти в

последното време на земята:

Да убиеш отстъпниците не с липсата на Словото Ми, а с липсата

на Примера Ми!”

Гневът на Господ беше толкова страшен, щото аз видях как с гласове

на див ужас бесовете излязоха от нечестивия и разрушен морално свят, за

да покварят всичките големци на религиозната християнска йерархия. А

Исус, като ме погледна, отново ми казваше:

“Аз няма да спра дотук в откровенията Си към теб, слуго Мой!

Защото непременно ще ти покажа гробищата и бърдата, където

всякога - нощем и денем - духът на лъжепророка е викал и се е

изпосичал с камъни. Така Моите Верни непременно ще разберат

същинската му сила и прицел!

Аз, Вечният Съдия от Сион, все още говоря и не млъквам!”
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4. ВИДЕНИЕТО С ГРОБИЩАТА И БЪРДАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След виденията от досегашните глави аз повече нямам правото да

нарека нито един от братята си слепец, и нито една от сестрите си

незряща. Защото Господ е Верен да даде изобилна Светлина на всички ни.

И ако с тази книга сме преживели по духовен начин чудото на Вартимей,

вече оставаме без извинение, ако допуснем духа на лъжепророка да ни

мами, контролира и манипулира. Целият ми съзнателен живот за Исус

премина в най-страшна конфронтация с Легион и свинете му. Този сблъсък

не беше по плът, за да си помислиш, че сме си разменяли юмруци и

плесници.

Не, приятелю мой! Това беше духовен сблъсък на Пример с пример, и

на Слово със слово. Това беше сблъсък между даването и продаването,

между Благодатта и търговията, между искреността и лицемерието, между

молитвата и чародейството, между слугуването и първенствуването.

Църковната власт в България направи всичко възможно името ми да се

покрие с помия и позор, с лъжи и слухове, с гнусотии и клевети, понеже

целта оправдаваше средствата. Аз пак ще те помоля да се върнеш една

страница назад, за да прочетеш съдбата на Легион в думите на Вечния

Съдия. Понеже Господ не му заповяда да мами християните и църквите с

някакви екзотични и небиблейски послания, но му заяви, казвайки:

“Да убиеш отстъпниците не с липсата на Словото Ми, а с

липсата на Примера Ми!”

И ето тук настъпи тоталната съблазън и препъване на плътските и

религиозни християни, които не бяха вдигнали кръста си, за да следват

Господ с неразделени сърца. Понеже те не познаваха даващото Му Сърце и

никога не бяха преживявали в Дух и Истина що ще рече човек да се

превърне в Жертва Господна. За тях не съществуваше ревностен Божий

Син, Който да извади бич от върви, за да го стовари върху търговците в

Храма. За тях не съществуваше Ходатай и Молител в Гетсимания, до Когото

да се приближат с вяра, за да пият от Чашата Му. За тях не съществуваше

Апостолски стих от “Галатяни 2:20”, за да се съразпнат с Господ, и така да
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влязат в същинската Му Слава. Нищо подобно! В излъганите от духа на

лъжепророка сърца на отстъпниците вече живееха “друг дух, друг Исус и

друго благовестие”. Друг дух, който да ги инжектира с гордост и

превъзнасяне. Друг Исус, който да ги води с теология и сребролюбие.

Друго благовестие, което да ги направи царе и господари, а не слуги до

придобилия Образ на Слуга и корени до Корена Давидов. Тънката измама,

че купуват от търговските сергии едно наглед библейско слово, което

напълно пасва на доктрините им, още повече усили нетърпимостта им към

книгите на Божия Пророчески Дух. Понеже в хипнотизираните очи на

измамените нямаше място за промяна, а дяволът с всичката си възможна

ярост пазеше люспите, с които ги е ослепил. Тъй щото измамените

наистина не усетиха, че духът на лъжепророка, който е същинският дух на

Антихрист, и император на Вавилон, ги убива с липсата на Господния

Пример, а не че е тръгнал да им конфискува библиите или да им спира

регистрациите на църквите.

Духът на Антихрист!

Замисли се, братко мой, колко проклета и страшна съдба е затворена

в името “Антихрист”! Защото това име пасва на всеки, който не иска да

върши Делото и Примера на Божия Син, но им се възпротивява, за да

върши обратното. Апостол Йоан в първото си послание не ни каза, че тези

изроди са паднали от Марс или дошли от някое неизвестно за нас място.

Нищо подобно! Други бяха думите на слугата Исус Христов! Друго заяви

той, казвайки:

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

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

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

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

явно, че те всички не са от нас…”  29

Как излязоха от нас ли? Ами ето така, че когато видяха Кръста

Господен, който ги призовава към себеотричане и съразпване, плюха си на

петите и побегнаха назад. И като намериха в бягството си всички останали

бегълци от Кръста, скоро си натрупаха учители по своите си страсти, за да

29 (1 Йоаново 2:18-19)
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стане Примерът Исус Христов не просто далечен, но невидим. И тогава

вече нямаше никакъв морален проблем да си извадят сергиите и да си

рекламират търговците.

А какво стана със Святата заповед на Исус, братко мой? Какво стана с

тези най-святи думи, за които Той положи Живота Си и които заплати с

Кръвта от прободените Си ръце и нозе? Какво стана с онова най-светло и

най-благодатно послание от устните на Божия Агнец, което гласеше:

“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си

за приятелите си…” 30

Ще намериш ли сила да редактираш Святата заповед в други думи, та

да заприличат на символ-веруюто на великата блудница. Защото нейната

заповед не е като Христовата, но звучи ето така:

“Никой няма по-голям интерес от този – да даде парите си на търговците

ми!”

И когато безумните се отвърнат от предадената на тях Свята заповед,

то какво ще се случи с търговците на Вавилон? Няма ли наистина да се

превърнат в големците на земята? Няма ли всяка следваща книга, която

пуснат на търговските сергии, да е бестселър, който да прибави още един

слой от тлъстина върху свинските им сърца? И когато безумните се

отвърнат от предадената на тях Свята заповед, то с кой стих от Святото

Слово ще бъдат запечатани като богоотстъпници? Няма ли това да е стихът

от “Второто съборно послание на Апостол Петър”, който гласи:

“Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии

чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” 31

И ако за Ранната Христова Църква неизменимата съдба на свинете е

била тази – да се върнат и да се валят в тинята, то такава ли ще е
30 (Йоан 15:13)
31 (2 Петрово 2:20-22)
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сетнината им при Второто Пришествие на Исус? Тиня и свине ли да идва да

управлява Господ със Светиите Си или свят, който ще бъде очистен с едно

твърде велико въздаяние над рода на нечестивите? Не са ли записани в

“Откровението” точно тези думи, които касаят Легион и свинете му?

Ето, виж тези думи:

“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе

извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха

приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те

двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с

жупел…” 32

Да позволиш ли тогава да бъдеш измамен от хилядите лъжепророци,

които вече грухтят по лицето на земята и обещават на света изцеление и

просперитет от техния “Исус”? Да те лъже ли старовременната змия, че

Отец на небесата е толкова съсипан и грохнал, щото са Му нужни армии от

дипломирани пророци, за да победи заблудата на лъжепророка? Да

търчиш ли като обсебен от конференция на конференция, за да изкупуваш

от сергиите свинските лиги и фекалии на една плеяда дяволски засенители,

само защото някой ти е показал, че е напълнил библиотеката си с тях?

А изпита ли ти духа на този, който ти рекламира свинете на Легион?

Позна ли “дълбоките работи на Сатана”, за да си сигурен, че Святият

Дух се е възцарил в сърцето ти и те е превърнал в просветен син на

виделината? Имаш ли раните на Исус на духа си, и трънения Му венец на

челото си, за да си сигурен, че Отец те е превел през страданията на Сина

Си, за да ти подари чрез тях и Славата? Влезе ли през наистина стеснения

път и през тясната порта, преживял всичката възможна смърт по Бога, за

да намериш и Живота Му? Аз не искам да плаша никой, но непременно да

отрезвя всички, на които са скъпи Името, Делото и Примера на Господ Исус

Христос. Защото да бих задържал тези спасителни Небесни откровения

лично за себе си, то значи да държа в ръцете си здраво въже от Светлина,

а никак да не го хвърля на давещите се в разбунените води на Ефрат. Но

аз и този път ще хвърля въжето, даже ако трябва да понеса зловещите

отмъщения на един Легион и два хиляди бяса. Понеже духът на лъжепророка

32 (Откровение 19:20)
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дойде лично да ми се противи и да пробожда гърдите ми с ярост и болка,

каквато не съм преживявал. И аз, като се уповавах само на Пресвятата

Вяра, с която ме е дарил Исус, отново превъзмогнах, за да слушам Гласа

Му. И ето думите, които Той започна да ми говори:

“Крепи се, възлюбен от Отца Ми! И никак да не отпада сърцето

ти поради мъчителните железни шипове в гърдите ти. Защото няма

по-голяма трагедия за един погубителен дух от тази – да стане явен

и видим пред всички, които твоят Господ спасява с Меча на Божия

Пророчески Дух. Понеже е крайно време за Моите да осъзнаят, че

духът на Антихрист убива с липсата на Пример, а не с липсата на

Слово. И ако до преди тази книга някои са имали извинение, че

нямат Свят Дух за разпознаване на Легион и свинете му, то след

прочита на тази книга извинението напълно ще се прекрати. И

горко тогава на човеците, които биха потърсили думи, причини и

аргументи против Мен и слугата Ми, когото истинно съм посочил

като пророкът на Сион! Защото такива ще бъдат предмет на Божия

Гняв и ще бъдат предадени, за да ги владее духът на мерзостта и

погибелта до самото им хвърляне в ада, а отпосле и в огненото

езеро!

И нека думите Ми не се сторят страшни на никой, който чете

тази книга, но такъв по-скоро да забележи Благостта и Милостта, с

която го посещавам, като заради него съм предал пророка Си на

изкупително злострадание.

Ще узнаеш ли някога, Църкво Моя, каква цена се плати, за да

те имам на Сватбата Си със светъл и чист висон?

Ще узнаете ли някога, Светии Божии, колко скъпоценна е

жертвата на един Божий юнец пред Святия Олтар на Отца Ми, за да

ви се дадат всичката Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол от Божието

Светилище?

Ще осъзнаете ли някога, чеда Божии, през какви съпротивления

премина слугата Ми, за да имам основанието да ви нарека синове

на виделината?
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И ако да бихте дръзнали да Ми отговаряте, то скоро ще кажа на

всички ви да сложите ръка на устата си, и да се смирите на колене

в подножието Ми! Защото само Господарят познава скръбта на

слугата Си, и само слугата познава Скръбта на Господаря Си!...”

След тези думи Господ докосна гърдите ми и отне болката от

железните шипове, като отново ми казваше:

“Ела с Мен, за да ти покажа какъв е прицелът на лъжепророка,

и над кои той всякога е имал силата да владее…”

След последните думи на Исус пред очите ми се появи Гадаринската

земя. А Господ, като посочи напред с ръката си, отново ми повели думите

Си:

“Забележи тези гробища в ниската част на видението, както и

бърдата, които се издигат над тях. Понеже сега двамата ще се

приближим първом при гробищата, за да видиш силата на Легион…”

С вълнение последвах Спасителя, Който вече се приближаваше при

гробищата, когато очите ми зърнаха и самия Легион. Безумно грозен и

зловещ, той тичаше край гробовете. И като си харесаше някой гроб,

вкопчваше в него мръсните си пръсти и крещеше с всичка сила. А тогава

дух отсред Легиона се шмугваше в камъка на гроба, тъй щото камъкът

видимо потъмняваше и се пропукваше. А след това духът отново се

прибираше в Легиона, той щото изродът скачаше на друг гроб, като вършеше

същото, като на предишния. И докато аз гледах потресен на всичко това,

Исус ми проговори, казвайки:

“Помниш ли писаното в “Евангелието от Марк” за този Легион?”

“Да, Господи мой! Помня писаното за Легион. И то гласи:

“Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го

върже нито с верига; защото много пъти бяха го връзвали с окови и

с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой

нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата

и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни...” 33

Господ поклати одобрително Главата Си, а после отново ме попита,

казвайки:

33 (Марк 5:3-5)
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“Забелязваш ли, че Легион живееше в гробищата и никой не

можеше да го върже с верига, нито с окова?”

“Да, Исусе! Забелязвам това!”

“А това не иде ли да ти покаже, че тези, които са искали да

вържат Легион, са имали голям проблем с разпознаването и

пълномощията му? Понеже никой не може да върже дух, който не

познава, и против когото няма дадени пълномощия от Бога.

А познавали ли са жителите на Гадарин този Легион, за да го

вържат?”

“Не, Спасителю мой! Той е бил анонимен за тях!”

“А как този анонимен дух е крещял в гробищата? И видя ли ти

какво той е силен да стори дори с един едничък гроб?”

“Да, Исусе! Понеже той вкопчи ръцете си в гроба, и дух излезе отсред

него, като оскверни гроба. И тогава камъкът потъмня и се напука, а Легион

скочи на друг гроб, за да върши същото…”

Докато още отговарях на Исус, по Лицето Му премина Гняв. И Той с

ревнив Глас отново ме попита, казвайки:

“А какви, слуго Мой, са тези гробища, в които живее Легион?

Защо именно в гробищата той демонстрира голямата си сила?”

Нямах никакво съмнение в отговора си, и затова казах:

“О, Господи мой! Това не са земни, но духовни гробища! И в Духа на

тези пророчески видения те напълно отговарят на религиозните лицемери

в църквите, които са същинският прицел на Легион. Понеже именно против

такива Ти отвори устата Си в Евангелието, като им казваше:

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате

на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са

пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие

от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с

лицемерие и беззаконие…” 34

След цитирания от мен стих Гневът на Исус се усили. И Той с пламък в

Гласа Си вече ме питаше:

34 (Матея 23:27-28)
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“Ако Аз бях против варосаните гробници и те бяха против Мен,

то ще се чуди ли още някой на какъв дух бяха тези гробници? Ще

оспори ли някой, че те бяха вдъхновявани, движени и насочвани от

духа на Антихрист, който е лъжепророкът на тъмното царство?

Чудно ли ви е тогава, че Легион скъсва всяка верига и счупва всяка

окова, тъй щото никой няма сила да го върже и укроти? Очисти ли

се някога съвършено която и да било църква от гробищата на

лъжепророка, та да решите, че духът на Антихрист е бил вързан?

Или нека да ви попитам така:

Може ли да бъде вързан онзи, когото Бог е заповядал да се

подвизава развързан? Можете ли да отнемете мощта на онзи, на

когото Бог е дал изрични пълномощия?

“Но Господи Исусе!” – ще Ми кажат изненаданите:

“Нали Ти в Евангелието освободи страдалеца от Гадаринската

земя, като върза Легион! Как сега казваш, че Си го пуснал да се

подвизава развързан?”

А няма ли Аз във Второто Си Пришествие да освободя света от

заблудата на звяра и лъжепророка, които хвърлям в огненото

езеро?

Как вие дръзвате да Ми казвате, че няма да освободя

страдалеца, който е самия свят?”

“Но Господи Исусе!” – отново ще Ми кажат изненаданите –

“А защо в настоящото време Си оставил този Легион развързан?”

А Аз ще отговоря на всички ви така:

Оставих духа на лъжепророка развързан, за да бъдат осъдени

всички, които мразят Моето Слово, Моето Дело и Моят Пример!

Оставих Легион развързан, за да прибере свинете си и всички,

които мразят Мен и Моята Свята заповед!

Оставих Легион развързан, за да бъде завлечен в ада целият

род на нечестивите, който намрази Завета Ми и се препъна в

свидетелствата на Божиите слуги, пророците!

А ти, слуго Мой, вече разбираш ли защо никой освен твоят

Господ не може да върже Легион?”
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“Да, Исусе! Сега разбирам, че Легион е върховното изпитание пред

Църквата, ситото на дявола, съблазънта пред нечестивите! И той става

толкова по-силен, колкото повече се умножава беззаконието…”

Отговорът ми напълно удовлетвори Исус и аз познах това в погледа на

очите Му. Но ето, че Той отново ми проговори, като казваше:

“А сега забележи, че освен гробища, в това видение има и

бърда, които изглеждат да са осветени. И освен да забележиш

бърдата, проумей как в стиховете от Словото Моят евангелист Марк

умишлено е събрал няколко духовни плана в библейския разказ.

Ето, виж това в писаното:

“И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той

викаше и се изпосичаше с камъни...” 35

Първият духовен план:

“…нощем и денем…”

Вторият духовен план:

“…в гробищата и по бърдата…”

Третият духовен план:

“… той викаше и се изпосичаше с камъни…”

И като гледаш на тези три плана, проумей от твоя Господ, че

първата част на първия план е духовно свързана с първата част на

втория и третия. Също така втората част на първия план е духовно

свързана с втората част на втория и третия. А тогава и прочитът

придобива ясния смисъл за стореното от Легион, а именно:

“…нощем, в гробищата, той викаше…”

“…денем, по бърдата, се изпосичаше с камъни…”

И ако нощта олицетворява тоталната власт на дявола, свързана

и с Моите думи:

“…иде нощ, когато никой не може да работи…” 36

…то какво олицетворява Денят?”

“О, Господи! Денят показва, че е във властта на Светлината! А там

духът на лъжепророкът би имал проблем, нали?”

35 (Марк 5:5)
36 (Йоан 9:4)
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“Разбира се, че би имал проблем, Стефане! Понеже по бърдата

Легион не може да превъзмогне над осветените камъни на твоя

Господ! И тогава съдбата му е да се изпосича с тях, тоест, не той да

нарани тях, но те да наранят него…”

Мъдростта на моя Господ беше повече от ослепителна. И аз, като

паднах в нозете Му, прегърнах ги и Му казвах:

“Благословено да е Името Ти, Исусе! Защото Твоите наистина ще

превъзмогнат над духа на лъжепророка, ако стоят по осветените бърда…”

Думите ми накараха Исус да се сниши и да Ме погледне с толкова

дълбок и остър поглед, щото усетих как Духът Му достига до дълбочините

на сърцето ми. И тогава с Глас на Небесно посвещение Той ми проговори,

казвайки:

“Слуго Мой!

Моите братя и сестри не бива да остават дълго на осветените

бърда, но да се издигнат далече по-горе от бърдата – на последния

Господен Хълм Мория. Защото – било, че бърдата са осветени – те

са все още твърде близо до гробищата в тази Гадаринска земя и

остават постоянен прицел на Легион. А Съвършената Воля на Моя

Отец е да се намерите в стиха на пророка Му, който отдавна е

прогласил намерението Му:

“В послешните дни Хълмът на дома Господен ще се утвърди по-

високо от всичките хълмове, и ще се издигне над бърдата; и

всичките народи ще се стекат на него. И много племена ще отидат и

ще рекат: Дойдете, да възлезем на Хълма Господен, в дома на

Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в

пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката, и словото

Господно от Ерусалим…” 37

Църкво Моя! Ти вече имаш поуката от Сион! И Словото на

Небесния Ерусалим достигна до теб чрез слугата Ми!

Никак да не останеш в Гадаринската земя, в близост до

гробищата на Легион, но непременно да се въздигнеш до Господния

Свят Хълм, който е Хълмът на Авраам, Хълмът Мория!

37 (Исайя 2:2-3)
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Никак да не останеш в местата на запустение, но да Ме

послушаш – днес и сега, когато говоря на пророка Си! Защото

битката между Духа на пророка и духа на лъжепророка отдавна е

спечелена в полза на Святостта и Правдата! И блажени са всички,

които се намерят победители в нея!

Аз, Вечният Съдия от Сион, все още говоря и не млъквам!”
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5. ВИДЕНИЕТО СЪС СТРЪМНИНАТА НА УМНОЖЕНОТО

БЕЗЗАКОНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едно желание изгаря сърцето ми повече от всички други желания, и то

е Господ Исус Христос час по-скоро да се върне в Пришествието Си.

Понеже нечестието на този свят толкова се е сгъстило, щото за Верните на

Спасителя е дошло времето на най-страшното угнетение. Угнетението да

гледат и виждат, че делата на блудницата Вавилон до едно се вършат “в

Името на Исус”. А от подобна мерзост наистина много боли. Защото ти се

иска да оплачеш онова безпътно поколение, което при все, че чете Новия

Завет, никак не иска да се уподоби в Образа на Божия Син, нито да върши

Делата Му.

Какво ги успокоява, че да са толкова дързостни в поклоните си пред

дявола? Или как да си обясниш магнетизма, с който привличат към себе си

хиляди по хиляди?

Истината, братко мой, е скрита в човешката природа, която е научена

от греха винаги да търси най-малкото съпротивление, свързано с най-

малките усилия. Самият егоизъм обича да пришпорва мислите в онези

територии, където се чувства сигурен и защитен. Той напълно отхвърля

Святите думи на Господ, свързани с нашето себеотричане и вдигане на

кръста ни, понеже кръстът е място, където егоизмът би умрял. Той

категорично отказва да върви нагоре с Исус по пътеките на Святостта, но

предпочита местата, където е многолюдно и където мнозина споделят

осъждението. Тъй де – споделено осъждение се понася много по-леко и

даже хич не се усеща. Има някаква “сигурност” да не си сам сред

хулителите, опозорителите и разпъващите Божия Син. Има някакъв

“кураж” да изповядваш един друг “Исус”, който няма нищо напротив да ти

даде всичкия просперитет и кариеризъм на земята, а след тях и всичката

Слава на небесата. Има някакъв чуден “гъдел” да слушаш как шоуменът от

амвона те залива с епитети, сравнения и обещания, а възгласите “Амин” и

“Алелуя” трещят като фойерверки на Нова година. Има някакво неописуемо
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удоволствие, когато супер-проповедникът от Америка, написал книги-

бестселъри, те убеждава, че неговият “Исус” има специален план за теб, и

ти ще научиш подробностите за този план, като се изръсиш пред църковните

търговци и закупиш последната му книга.

“Ето, гледай мен! Аз успях, а това значи, че и ти ще успееш! Каквото

той направи за мен, ще го направи и за теб! Затова стисни сега здраво

дарението си и направи добрата изповед на вяра! О, алелуя, алелуя,

алелуя!”

Едва ли за искрено и просветено сърце би имало по-непоносима

гледка от тази – да гледа как една свиня точи от амвона религиозните си

лиги, а поклонниците й хващат лигите й и мажат с тях главите си, за да се

намерят “помазани” от “помазаника”. Но това се е случвало, случва се и ще

се случва, докато измамените, които искат да бъдат мамени, последват

свинята в неизменимата й сетнина от Бога.

В тази последна книга на Божия пророк ти разбра, че Евангелието на

Господ Исус Христос има един последен прочит, който не е прочит от

“вчера” или “днес”, но прочит “до века”, прочит от Вечността. Против

този прочит дяволът е впрегнал най-силните си демони, за да може онази

тайна, беззаконието, да не стане явна на света. Но било, че Сатана ще

хвърли против ладията на Святия Дух четирите си ветрища, или ще

закорави цяло едно църковно поколение против свидетелствата на един

Божий пророк, пак това никак не притеснява Вечния Съдия, нито ще Го

отвърне от намерението Му. А намерението Му е такова, щото да бъдат

осъдени всички, които мразят Правдата Му, и нямат непоколебим дух за

Образа Му и Примера Му. Именно духът на лъжепророка, който е Легион

на последното време, е съвършеният гарант, че на Сватбата на Агнето

няма да се яви никой от религиозните нечестивци, понеже такива ще бъдат

убити от собственото си безумие и от връзките на чудовищните си

компромиси, които са направили със Святостта и Делото на Господ Исус

Христос.

Без значение, че такива като анонимни плъхове ще наскачат, за да

душат и следят кога ще имат достъп до тази книга, за да си я изтеглят от

Интернет – те ще бъдат осъдени, дори и с нейния прочит.
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Без значение, че масово ще започнат да пускат електронни писма до

този или онзи теологически “експерт”, за да се даде нужния църковен

отпор на поредния “буламач” от Главчев, пак аз оставам с мир от Бога в

сърцето си, защото сетнината на тези безумци отдавна е записана и

изречена от Съдията.

Без значение, че в отговор на прободеното си от Меча сърце, духът на

лъжепророка ще започне с още по-голяма ярост да унищожава и изгаря

книгите ми, пак аз ще се възрадвам в Спасението, което върши моят

Господ. Понеже, ако и да ме е предал на привременно злострадание и

религиозна тъмница, все някога злото ще се прекрати и тъмницата ще

свърши. Чашата ще се изпие и допуснатото от Отца ще приключи.

А после? После, братко мой, ще дойде смяната на местата. Защото

всички онези свине в Гадаринската земя, върху които наскачаха бесовете

на Легиона, не останаха кротко да си пасат, нито да се радват на

безметежно щастие. В тях вече имаше бесове, които непременно ще ги

тласнат, за да се срещнат с господаря си. А ако вярваш в обещанието на

Исус че “небе и земя ще преминат, но Моите думи няма да преминат”, то

това трябва да ти покаже, че дните на Легион са преброени. И не просто

дните на лъжепророка, но времето за всичките му лъжехристи и

беззаконници, силни да съблазняват с търговия, и да засеняват с

лукавство. Твърде ужасна ще бъде сетнината на тези последни дяволски

съблазнители, за които в “Евангелието на Марк” е записано:

“И нечистите духове излязоха (от света) и влязоха в свинете; и

стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в

езерото, и се издавиха в езерото…” 38

Искам да видиш тук онази важна подробност, за която загатнах още в

началото на тази глава. Защото стихът ти казва, че свинете се спуснаха

“по стръмнината в езерото”. Това, братко мой, е инерция на беззаконието,

скорост на падението, която става толкова по-страшна, колкото по-голяма

е стръмнината. А аз вече ти казах, че човешкият егоизъм обича линията на

най-малкото съпротивление. Помисли тогава и ми кажи:

38 (Марк 5:13)



51

Кога нозете ти усещат съпротивление? Когато вървиш нагоре или

когато слизаш надолу? Не ти ли подсказва самият разум, че при слизането

надолу съпротивление няма? Но ако съпротивлението липсва, то не е ли

заместено от катастрофално политане към ада? Или как би прочел и

изтълкувал мъдрия стих от “Притчите”, който гласи:

“За разумния пътят на живота върви нагоре, за да се отклони

от ада долу…” 39

Нима има разум в това да довериш сърцето си на лъжепророк, който е

станал мултимилионер от търговия с Исус Христовото, когато е стъпкал с

беззаконните си нозе Святия божествен принцип:

“Даром сте приели – даром давайте!”

Нима има мъдрост в това – да сложиш знак за равенство между

търговеца и Святият Господ и Бог на душите ни, Който призовава всички

ни с думите от “Откровението”:

“Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам

даром от извора на водата на живота…” 40

И ако Исус, с всичкия Си възможен Авторитет и Небесно могъщество

дава на жадния даром от Извора на Живота, то кои са онези религиозни

свине, които ще дръзнат да се напечелят със сребърници от Мамон, без да

мислят за сетнината си? Ами ако досега не си ги видял в тази книга, то

значи, че пред погледа на сърцето ти е стояла една голяма люспа на

змийското лукавство, с която ще останеш сляп до века. Но ако наистина

Христос те е докоснал с пророческото послание на тази книга, то се приготви

да видиш и покъртителния край на свинете във видението, което предстои.

Понеже това е видението със стръмнината на умноженото беззаконие.

И така, братко мой, аз все така оставах в Присъствието на Исус и в

Духа на това пророчество, когато Той започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Помниш ли книгата, с която започна Моето Лично

водителство към сърцето ти?”

“О, Исусе! Аз никога няма да забравя как преди тринадесет години Ти

ме посети, за да дадеш бич на слугата Си и той да го стовари върху

търговците в Храма…”
39 (Притчи 15:24)
40 (Откровение 21:6)
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Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи с друг въпрос:

“А ако тогава – в началото – бях за теб Алфа, то сега в края не

съм ли Омега? Не трябва ли Алфата да се събере с Омегата,

Първият с Последният, и началото на Моето водителство към теб с

края? Чудно ли ти е тогава, че Господ остави за самия край книгата,

която поразява дявола, както никоя друга? Или нека те попитам

така:

Какво би бил дяволът без да се ползва от услугите на

лъжепророка? Би ли съществувала тази проклета религиозна

система, наречена Вавилон, ако нямаше дух на заслепяване и на

най-страшна измама, който да действа сред Божиите отстъпници?

Би ли напълнила блудницата чашата си с всичките гнусотии и

нечистотии от собственото си блудство, ако духът на лъжепророка

не я мамеше, че е Божия, единствена и избрана? Биха ли

разменили вярващите блаженствата на Небето за сребърниците на

Мамон, ако не бяха свинете, които да ги измамят и съблазнят? Биха

ли разменили гладните и жадните за Правдата Духа на мъдрост и

на откровение за кариеризма на Езавелината теология, ако не бяха

свинете, които да ги съблазнят? Биха ли разменили църковните

водачи Христовото слугуване с първенствуването на Диотреф, ако

отново не бяха свинете, които да ги съблазнят?

Сега разбираш ли, слуго Мой, че от това умножено беззаконие

наистина се е образувала твърде страшна стръмнина, която води до

огненото езеро? И какво повече да ти кажа, освен да те заведа при

стръмнината в Гадаринската земя, за да видиш това с очите си и да

го запишеш като предупреждение за Званите, Избраните и

Верните?”

След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, като ме

възведе при самата стръмнина. И ето, че аз виждах онова огромно стадо

свине, които пасяха на стръмнината, но все още не падаха в езерото,

понеже Исус не беше дал знак на бесовете да подействат в тях. Така,

застанал над самата стръмнина с мен, на Канарата на Духа Си, Господ

простря Десницата Си към стадото свине, като им казваше:
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“Не всеки, който Ми вика Господи, Господи, ще влезе в

Царството Ми, но онзи, който върши Волята на Отца Ми!

Ето, явявам ви Неговата Воля:

Обърнете се с покаяние, и погледнете нагоре, към Мене! Понеже

трябва да извървите цялата тази стръмнина обратно нагоре, до

самия й връх, а оттам да скочите в Облака на Божията Слава, за да

бъдете свидетели на Всемогъщия, Негови жертвени юнци и ходатаи

за людете Му!”

Чули Гласа Господен, свинете повдигнаха зурлите си, като се опитаха

да се обърнат и погледнат нагоре. Но тогава духовете в тях ги накараха

недоволно да започнат да грухтят, като заравяха нозете си в пръстта и не

искаха да изпълнят Волята на Отца, нито да се покорят на думите на Исус.

А това накара Господ да изпълни Гласа Си с Гняв и отново да им каже:

“Отец Ми, Любящият и Милостивият, дотолкова обикна света,

че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва

в Него, но да има Вечен Живот! Давайте и вие, както дава Отец Ми,

защото такава е Свещената Му Воля! Направете ръцете си даващи и

сърцата си жертвоготовни, за да се уподобите в Благодатния Образ

на Неговия Син! Понеже никой няма по-голяма любов от тази – да

даде живота си за ближните!”

Чули и тези думи на Исус свинете заквичаха в бунт и безумие. И като

наведоха главите си, започнаха да рият с тях в пръстта, понеже никак не

понасяха благодатните думи на Царя. А тогава отсред зурлите им започнаха

да текат лиги, които се събираха подобно на потоци в хлъзгави улеи. И

цялата лигава гнусота започна да се размазва по стръмнината, правейки

пръстта твърде гнусна и хлъзгава. А квиченето вече се превръщаше в

неописуем свински вой, когато Гневният Глас на Исус се превърна в гръм и

страшен тътен. И Той, с мълния от устните Си, ме докосна с двете Си ръце,

като не просто викаше, но разтърсваше стръмнината на Гадаринската земя:

“Не търсете безумни оправдания пред Лицето Ми за търговията

си! Защото Аз и Отец Ми издигнахме слуга, който дава даром и

свидетелства за Нас! И сега мълнията на Вечния Съдия търси място

за промяна в осквернените ви от търговия зурли! Приемете
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Небесната Ми Светлина, за да бъдете изобличени и наказани днес,

а не в Деня на Страшния Съд! Станете жертвени юнци на Небето, а

не угоени свине на земята! Раздайте неправедните си богатства на

сиромасите и си спечелете кесии, които не овехтяват!”

В едно с думите на Исус, мълнията се стрелна и размножи, като всеки

от лъчите й се опитваше да влезе през зурлите на свинете. Но те с

върховен вой и най-отвратително квичене заявяваха на Спасителя, че е

“дявол” и говори от лукавия. А моят Господ, Чиито очи бяха станали огнени

пламъци, вече ми казваше:

“Запомни това видение! Защото пророческите свидетелства от

Хълма Мория, които ти дадох през годините на всичкото ти

слугуване, ще имат съдбата да обиколят като мълнии земята, тъй

щото непременно ще се забият в мръсните зурли на свинете. И те

всички до един ще похулят Бога на Благодатта и Спасението,

поради бесовете на Легион, които обладаха сърцата им. А тогава

ще се случи ето това, слуго Мой…”

В следващия миг Исус извади Жезъла отсред мантията Си. И като го

простря против свинете в Гадаринската земя, извика с твърде могъщ и

разтърсващ Глас:

“Нека хлъзгавите улеи на търговския дух подхлъзнат тези Мои

врагове до дъното на пъкъла, и до вълните на огненото езеро! Нека

всяка свиня, освен себе си, да завлече в свинската си проклетия и

тези, които й вярват, и я угояват! Нека Мечът Ми, излъскан против

нечестивите – за грях, за Правда и за съдба – да порази целият род

на Вавилон със съдбите на Гнева Ми!

Аз няма още много да говоря, защото направих Моите повече от

победители! И те никога няма да хвърлят бисерите си пред свинете,

нито ще разменят Светлината на Ерусалимските Порти за гнусните

палати на лъжепророка!

Вижте съдбата на Легион и свинете му, люде Мои! И никак да

не преставате да бъдете благоухание пред Лицето Ми! Защото със

слугуването на един жертвен юнец на Небето вашият Господ е

силен да осъди всичките угоени свине на земята! Колко повече –
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когато до юнеца Ми застанат всички останали юнци, които Отец Ми

е утвърдил за Славата на Сина Си!”

След последните думи на моя Господ и Цар, мълнията Му разтресе

стръмнината. И свинете, като се подхлъзнаха в хлъзгавите улеи на

собствените си лиги, с диво квичене и страшен вой паднаха в езерото. И

самата Господна мълния, като ги върза в обща мрежа, издири отсред

сърцата им всичките им поклонници, които бяха повлечени след тях – в

тяхното падение и вечна проклетия от Бога. А когато видението приключи,

Исус отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Тази пророческа книга ще остане паметна за Моите

чеда! Тя ще бъде наречена “най-спасително въже от Сион за

всичките Сионови пленници” и чрез нея Аз ще извърша съдби на

възвръщане и покаяние!

Блажен си, че устоя на дяволската ярост, и прие да пострадаш

за Името Ми! Твоят Господар и Приятел няма никога да забрави

това, но ще изсипе всичките блаженства на Сион в сърцето ти! А

сега бъди загърнат в Моя Мир! И нека се възстанови здравето ти,

силата ти и да получиш всичките Небесни благословения, които

заслужи в покорство и смирение пред очите Ми!

Аз, Вечният Съдия от Сион, поразих с двуострия Меч от устата

Си духа на лъжепророка, който е Легионът на последното време!

Блажени всички, които Ме вярват, за да дарят любовта и благата си

на жертвения юнец на Небето, като напълно презрат и се погнусят

от угоените свине на лъжепророка!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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