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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено вярвам и се надявам, че Господ е съхранил и опазил сърцата

на всичките Си Верни чеда след прочита на последното пророчество за

Легион, който е духът на лъжепророка. С виденията в тази книга се сбъдна

най-непоносимият кошмар за дявола. Кошмарът, че Исус разобличава и

посочва по име възможно най-властния демоничен играч на арената на

умноженото беззаконие. Императорът на Вавилон! Духът на най-богатите

църковни търговци, които в библейския образ на духовното си падение са

онези угоени свине от Гадаринската земя, втурнали се по стръмнината, за

да рухнат безславно във вълните на езерото. Можеш само да предполагаш

в какво предизвикателство за Сатана се превърна книгата за Легион.

Защото на дявола категорично му беше напомнено, че годините на

мерзостта му са преброени, а за властният му лъжепророк има Вечен дял

от огън и жупел, който ще сподели с търговците, които покровителства и

обогатява. Тези пророчески видения бяха не просто обявена война, но

могъщ Господен триумф над всичката демонична заблуда всред цялото

религиозно християнство. Сам разбираш, братко мой, че възвестяването на

такъв триумф щеше да отприщи против възвестителя всичката възможна

ярост и демонична съпротива, тъй щото аз наистина преживях много

болезнени отмъщения и една тотална буря от мрак и насилие, която искам

час по-скоро да забравя. Но, едновременно с гонението, в сърцето ми се

надигна прекомерна скръб за сетнината на хиляди по хиляди, помрачени

от люспите на сатанинското засеняване. Защото при все, че Божият пророк

не е стоял безмълвен, но е надувал тръбата, пак те са били твърде далеч

от звука й, за да я чуят и да побързат да напуснат Вавилон. При все, че в

последните тринадесет години Господ не даде почивка на сърцето ми и

покой на душата ми, пак свърталищата на мерзостта се радват на твърде

огромна членска маса, а пазарищата на великата блудница пращят от

стока, която постоянно се купува и продава.
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Още при самото писане на книгата “Легион” аз получих изрично

потвърждение от моя Господ, че тя ще има свое духовно продължение в

нова книга. И при все, че ревнувах поне да поставя идеите й в няколко

изречения с авторски размишления, пак Исус не ми допусна да го направя,

но ми каза да ги съхраня за времето, когато отново ще бъда посетен от

Него. А аз съм напълно сигурен в Силата на Божия Пророчески Дух, за да

знам, че тези идеи са блеснали като искри от кремък в сърцата на

всичките Божии чеда, които от години познават прицела в книгите на

служение “Мория”. Защото не е възможно да прочиташ слово против

Легион и свинете му, а в сърцето ти да не заблестят сериозните думи на

Господ, изречени в “Евангелието от Матея”. Думи, които гласят:

“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

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

ви разкъсат…” 1

И ако Господ Исус Христос вече е дал на всички ни да разпознаваме

свинете и да посочим техния вдъхновител и господар Легион, то колко

повече трябва да проумяваме пълнотата на Христовото предупреждение?

За какви “святи неща” ни говори Господ, като заповядва да не ги

даваме на кучетата? За какви “бисери” ни напомня Той, като изрично

забранява да ги хвърляме пред свинете? За какво “стъпкване” от

свинските крака става въпрос? Или за какво “разкъсване” от кучетата

иде реч?

Виждаш ли, мили мой братко, всеки стих от Евангелието е врата, през

която Господ ни въвежда в скрити знания и реалности. Всеки път, когато

Той идва, за да говори на слугата Си и да му отваря очите за Своята

тайнствена Премъдрост, става така, че аз преминавам през стиховете Му

като през врати. И днес Волята на Бог за всички нас е не просто да

маркираме вратите, но да преминаваме през тях. Защото с маркиране на

стихове се занимава само светската теология, а преминаването през

вратите е дълг и привилегия на духовния човек, който побира това, което

е от Святия Дух, и пази себе си от духа на света.

1 (Матея 7:6)
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Така непременно разбираш защо след книгата “Легион” има духовно

продължение, което е озаглавено “За стъпканите бисери и похулената

Святост”. Понеже както има причини, така съществуват последствия. И ако

някой е бил дотолкова безумен и неблагочестив, че да дава “Свято нещо”

на кучетата, или да хвърля “бисерите” си пред свинете, то такъв ще

понесе и всички ужасни проклятия от Господното предупреждение.

Въпросът тук е:

Какво олицетворяват “святите неща”, които не бива да даваме на

кучетата, и какви “бисери” не бива да хвърляме пред свинете?

Някой ще реши в сърцето си, че Библията е “Святото нещо”, което

не бива да дава на кучетата, и за нивото на духовния си растеж ще бъде

относително прав и разумен. Друг ще си помисли, че откровенията от

Святия Дух в сърцето му са “бисерите”, които не бива да хвърля пред

свинете, и пак за себе си ще е проявил известно целомъдрие. Трети ще

отвори “Евангелието от Матея” и ще прочете твърде дълбоката притча на

Исус, която гласи:

“Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше

хубави бисери, и, като намери един скъпоценен бисер, отиде,

продаде всичко що имаше и го купи…” 2

А след това ще открие “парадокс” в думите на Спасителя, понеже

Небесното Царство не е царство на търговци, но въпреки това се е намерил

един “търговец”, който е продал всичко което има, за да придобие

“скъпоценния бисер”. Четвърти сериозно ще размисли, че смирението

пред Бога възвисява, а бисерите се раждат само на дъното на морето,

където потъват единствено смирените. Пети ще коленичи пред Спасителя.

И като наведе глава в подножието Му, тихо ще Му каже:

“Господи Исусе! Аз не се срамувам, за да кажа пред Теб, че съм сляп,

и само с Твоята Благост и Милост мога да прогледна в Светлината на

Спасението Ти! Моля Те, простри ръката Си към мен, и нека аз да бъда

пред Святия Ти Дух, като слепеца Вартимей, чиито очи Ти направи да

прогледнат! Моля Те, Спасителю! Преведи духа ми през вратите на думите

2 (Матея 13:45-46)
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Си, за да позная скритото от създанието на света, и богатството на Твоята

Небесна Пълнота, която Отец подарява на всички, които Те любят!”

Знай тогава, приятелю мой, че тази книга е най-вече дар за този,

петият! И на него Святият мой Господ сега ще даде живителни глътки от

Скритата Си Манна! За да Му бъдем поколението, което Той нарече

“виделина на света”, и “град, поставен на хълм”! За да бъдем сред

жертвените Му юнци, които Той посочи като “солта на земята”, силна да

спасява с Огъня на Любовта Му!

Възрадвай се, братко мой! И като коленичиш пред Спасителя на

душата си, отдай Му Славата и благодарението за всички Святи видения на

тази книга, с които Той ще загърне сърцето ти в Светлината на Завета Си,

и във Величието на Правдата Си! Защото днес и сега е времето, когато

Господ, Могъщият, смазва Сатана под нозете ни! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО ОТ ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако искам да благословя със съдба тази последна пророческа книга,

която сега е разтворена пред сърцето ти, то непременно бих помолил Исус

да я направи заредена с “неспокойство” в най-извисения смисъл на тази

дума. Защото всички ние се нуждаем от разтърсване и от преобръщане на

всичките ни представи за Небесното Царство. Понеже за земния човек

няма по-измамна плоскост на разбирането от тази – да свали Царството от

Небето на земята и да реши в сърцето си, че Господ е възхитен от калъпа

му на мислене. За една чувствителна част от християнството определението

“вярващи” напълно се покрива с определението “спасени”, дори с “призвани

на Сватбената вечеря на Агнето” 3. Достатъчно е да погледнеш

влиянието на християнската религия, за да се надигне пред сърцето ти

една огромна Триумфална Арка, поне стократно по-голяма от тази в

Париж. И какво друго да гледаш тогава, освен милиардите поклонници,

които са решили да напълнят Небето?

“Няма начин някъде да вървят мнозинства, а Исус да не е посред тях!”

– шепне тщеславното духче в сърцето. “Няма никакъв вариант, при който

Господ да пренебрегне или осуети Спасението на толкова многолюдна и

славна църква!” – скърца червеят на религиозното самочувствие. И тогава

уловеното в примката сърце наистина започва да вярва, че Небето е за

всички и всички са за Небето. Или че Сватбата е за всички, и всички са за

Сватбата. Нещо повече – сграбчил гумата на религиозната поквара, духът

на лъжепророка започва да трие цели Свещени пасажи от Новия Завет, та

дано измамените час по-скоро да ги забравят и никога повече да не

дръзнат да ги прочетат, нито да изповядат, че са изговорени от Божия Син

Исус Христос. Аз обаче няма да спестя думите на моя Господ, даже с риск

онази гигантска Триумфална Арка пред християнската религия да се смали

до процепа на иглено ухо. Защото Истинният и Свят Спасител, Който

изкупи душите ни с капките на Собствената Си Кръв, заяви в Евангелието

3 (Откровение 19:9)
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онези Свои думи, които имат съдбата да не преминат, ако и да преминат

Небето и земята. И в тях Той ни предупреди:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които

минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират…” 4

Ето, че просветеното от Духа сърце започва сериозно да се замисля.

Имало значи една “широка порта”, през която мнозината отивали в

погибел, и един “пространен път”, по който вървели пътниците към

пъкъла и огненото езеро… Имало също една “тясна порта” и един “стеснен

път”, които водели към Вечния Живот, но само “малцина са онези,

които ги намират”. “Ама как малцина?” – беснеят заблудителните духове

на Легион и атакуват човешкото сърце с “неразбиваеми” внушения:

“Два милиарда християни така лесно ли могат да се затрият? Две

хиляди години утъпкан път и религиозна традиция кой ще дръзне да

зачерква?

Този стих на Исус не се отнася за Спасението, а за неспасението!

Той касае не вярващите, а езичниците на света и друговерците!”

Ето на този прочит залага духът на лъжепророка, и с тези внушения

изпраща търговците си по лицето на цялата земя. Понеже иначе би

изгубил жетва, каквато не е имало от създанието на света.

А на кой прочит ще заложиш ти, братко мой?

Защото ако Исус говореше за света, а не за Спасението, то Той да не

би употребил думи като “път” и “порта”. Понеже светът не е нито път,

нито е порта. Светът е една дълбока яма според точните думи на псалома:

“Народите затънаха в ямата, която сами направиха…” 5

Но където има “път” там има и изход. И където има “порта” – там има

и достъп до дом. И ако Сам Исус нарече Себе Си “Пътят, Истината и

Животът”, то кой тогава ще е “пространния път”? Няма ли това да е

друг дух, който успешно лъже и заблуждава човеците, като представя себе

си за Господ и Спасител? И ако Сам Исус определи Себе Си като “Порта”,

в божествената Си изповед:
4 (Матея 7:13-14)
5 (Псалом 9:15)
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“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички,

които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не

ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде

спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира…” 6

…то за кого тогава остава определението, че е “широката порта,

през която мнозина отиват в погибел”? Няма ли това да е духът на

лъжепророка, за когото в Откровението е записано, че чрез неговите

търговци “бяха измамени всичките народи”? 7

А сега, братко мой, мислено събери всичките народи на света и се

опитай да ги прекараш през стеснения път и тясната порта, които са

Христос. Мислено виж как не сто, хиляда или десет хиляди, но два

милиарда християни превръщат в Дух на Свята саможертва Апостолския

стих от “Галатяни 2:20”. Мислено си представи как два милиарда християни

категорично се отричат от себе си и вдигат кръста си, а от сърцата им

излизат могъщи Божии лъчи на Благодат и Освещение, на Благост и

Милост, на състрадание и съчувствие, на смирение и кротост, на искреност

и братолюбие, на щедрост и благочестие, на мъдрост и боголюбие…

Няма ли в твоята мислена представа Божието Царство вече да е

възцарено на земята? Какво би означавал фактът, че два милиарда Светии

ще светят като Слънцето в силата си, а мракът ще се опитва да

демонстрира непобедимост пред тях? Не обеща ли Бог Отец чрез пророк

Исайя, че Неговите праведни люде ще бъдат като лъвове в силата си,

които сграбчват лова си и няма кой да им попречи?

Ами ако тези Небесни праведници бяха два милиарда? Нямаше ли

тогава да има тотална неравнопоставеност между силите на Светлината и

мрака, за да съществува какъвто и да било сблъсък? Аз няма повече да те

водя в такава плоскост на разсъжденията, понеже сам разбираш, че тя е

демонстрация на безумие и не отговаря на библейската Истина. А ако я

допуснах, то го направих, за да разбереш колко нелепо е религиозното

самочувствие, внушавано от духа на лъжепророка. Понеже нашият Господ

не ни е казал, че в последните дни ще се умножи и преумножи Святостта

Му, но че ще се умножи беззаконието, поради което любовта на мнозинството
6 (Йоан 10:7-9)
7 (Откровение 18:23)
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ще охладнее. А Той стигна дори до там, че да направи думите Си твърде

страшни, заявявайки:

“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една

твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят. Тогава ако

някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте; защото

ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат

големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно,

и избраните. Ето предсказах ви…” 8

Виждаш ли, мили мой приятелю, че лъжехристи и лъжепророци ще

покажат големи знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно, и

Избраните? Как мислиш? Защо Исус е вмъкнал в предупреждението Си

думите “ако е възможно”? Не затова ли, понеже Сам Той е силен да ни

екипира с твърдост, за да не се поклатим? И ако прицелът на лъжехристите

и лъжепророците е наистина да съблазнят Избраните, то в Духа на

Христовите думи кои са тези слуги на дявола? Или как Господ ни е

екипирал, за да се опазим от тях?

Не мисли, че ти задавам въпроси, на които имам изчерпателен отговор.

Понеже те бяха на устните ми, когато паднах на колене, за да призова моя

Господ. А когато Той се сниши над мен, за да ми говори, първите Му думи

към духа ми бяха като отваряне на врата от ослепителна Светлина. И ето

Словото, с което Исус ме въведе във всичките видения на тази книга:

“Слуго Мой! Страшен мрак и тъмнина се изсипаха като отрова

против сърцето ти. И с тях дяволът искаше душата ти да отпадне, а

мислите ти да се помрачат до пълно отчаяние. Но сега ти казвам, че

истински ужасното отчаяние тресе не теб, а старовременната змия.

Защото тя не би могла да реализира нито един от плановете си за

тотална религиозна заблуда, ако не разчита на духа на лъжепророка,

който е Легион. И понеже Аз зная, че по Волята на Отец Ми ще те

повярват само Избраните, то с пророческите видения против Легион

те вече са екипирани така, че да не се поклатят нито от

лъжехристи, нито от лъжепророци. Но ти сега Ми кажи:

Каква е разликата между лъжехристите и лъжепророците?

8 (Матея 24:22-25)
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Понеже първо винаги се появяват лъжехристите, а чак след тях

идват лъжепророците…”

Въпросът на Исус беше твърде дълбок, за да Му отговоря в първия

момент. И когато се умълчах в размисъл над думите Му, Той реши да се

смили над ума ми, като ми зададе друг въпрос:

“Ако Аз ви оставих Святата Си заповед да полагате живота си

за приятелите си, и така да изявявате Любовта на Отца и Сина в

Святия Дух, то кои биха били лъжехристи и лъжепророци? Няма ли

това да са нечестивите и извратени човеци, които са се отвърнали

от Святата Ми заповед?”

“Да, Господи мой! Така е! И с това отвръщане те биха съблазнили

всички, които нямат непоколебим дух за Тебе!”

“А как ви разкри Апостолът Ми Петър лъжехристите и

лъжепророците, имайки в духа си именно Моята Свята заповед?”

Вратата в думите на Исус заблестя твърде ослепително, за да не я

забележа. И аз, като прекрачих в Духа на откровението Му, развълнувано

Му отговорих, казвайки:

“О, Исусе! Апостолът Ти предупреди всички ни в своето второ послание,

където записа думите си, завършвайки ги с една истинска пословица.  И

думите му там гласяха:

“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 свята 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…” 9

Докато цитирах Апостолските думи, погледът на Исус стана твърде

остър. И Той отново ме попита, казвайки:

“Сега вече ти виждаш ли кои са лъжехристите, и кои са

лъжепророците?”

9 (2 Петрово 2:20-22)
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“Да, Исусе! Лъжехристите са кучетата, а лъжепророците са свинете…”

Тук Гласът на моя Господ се изпълни с огън от божествена ревност.

И Той вече ме питаше, казвайки:

“Да твърдят ли тогава Моите, че Господ ги е оставил на

произвола на съдбата, или ги е лишил от Вярата Си и Твърдостта

Си? Или точно сега всички да си спомните думите Ми:

“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

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

ви разкъсат…” 10

Не бяха ли тези Мои думи заповед, не по-малко Свята от тази да

положите живота си за приятелите си? И ако, несъмнено, Пътят на

Правдата е бил похулен от кучета и свине, то ще се намери ли за

такива място в Небесното Царство? Най-малкото – къде стоят

кучетата в осъждението, и къде – свинете? Или какво различава

кучето от свинята, та да разберете разликата между лъжехриста и

лъжепророка?”

Думите на Исус заливаха духа ми, а аз, коленичил, прострях ръцете си

и обгърнах нозете Му, като казвах:

“Ах, Господарю мой! Скъпоценен Спасителю на душата ми! Защо

задаваш тези въпроси на слугата Си, след като само Ти можеш да им

дадеш отговор?”

В отговор Исус погали главата ми, като ми казваше:

“Не ти задавам въпросите Си, за да те намеря като незнаещ или

непросветен. Но в действителност те питам за кучетата и свинете,

защото от тях беше разкъсвана душата ти, и от тях преживя

всичкото си страшно угнетение и религиозна изолация. Кучетата

покриха името ти с позора на бълвоча си. И свинете изквичаха

всякакви хули и лъжи против делото ти. Но сега Аз ще направя

нещо знаменателно за Моята Църква, понеже ще те вдигна до

Портите на Небесния Ерусалим и ще дам на сърцето ти да види

това, което в древността дадох да види и пророкът Ми Йоан. А на

всичките Си Избрани сега ще кажа:

10 (Матея 7:6)
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Отворете очите си и гледайте, за да се просветите от Истината!

Разширете още повече сърцата си и вярвайте, за да се укрепите с

бронения нагръдник на Моята Правда! Защото Аз няма да зачета за

достоен и Свят нито един човек, който би нарушил Святата Ми

заповед, та да дава Свято на кучетата или да хвърля бисерите Ми

пред свинете. Такъв сам ще осъди себе си, и сам ще насочи против

сърцето си гибелния тризъбец на змея, звяра и лъжепророка.

А ти, слуго Господен, сега Ме последвай във висините…”

След последните Си думи Господ ме хвана със силните Си ръце, като

ме въздигна със Себе Си, тъй щото ние наистина се намерихме при Портите

на Небесния Ерусалим. А там Исус отново започна да ми говори, като

казваше:

“Небе и земя ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Затова сега много внимавай в изговореното от устните Ми. И като

гледаш на дванадесетте Порти на Правдата, за които ти дадох най-

прекрасните видения от Сион, кажи Ми:

Как изглеждат пред очите ти Портите на Моя Град?”

Погледнах в Духа на видението към Портите на Божия Град, когато

меката им бисерна Светлина изцяло завладя сърцето ми, като ме теглеше

неудържимо към тях. И тогава, събрал сетния си дъх, успях да кажа на моя

Господ:

“Исусе! Сърцето ми съзерцава дванадесет чудни бисера! Съзерцава ги

с това благоговение и боголюбие, с които слугата Ти Йоан е записал в

Откровението:

“И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе

от един бисер…” 11

Господ се усмихна на думите ми. А след това ме прегърна и съкровено

ме попита:

“Бисери ли виждаш, Стефане? Наистина ли тези Небесни Порти

са бисери?”

“О, Спасителю мой! Колкото е сигурно, че Ти сега Си реален и Свят

пред сърцето ми, толкова е сигурно, че духът ми съзерцава бисери! И как

11 (Откровение 21:21)
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да бих забравил или престанал да Ти благодаря, че преди повече от

година Ти въведе слугата Си при тези Свои бисери чрез ключа на Давид?”

“Хайде тогава отново си спомни Святата Ми заповед към

всичките Ми Избрани:

“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

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

ви разкъсат…” 12

А сега вече разбираш ли кое е Святото, което не бива да даваш

на кучетата, и кои са бисерите, които не бива да хвърляш пред

свинете?”

Погледнах на усмихнатия Исус, Чиято Слава заслепяваше очите ми, и

тогава Собствената Му Дреха погълна вярата на всичкия ми дух. А през

самата Му Дреха аз закопнях за всеки от Небесните Му бисери. Ето защо с

твърде голямо вълнение Му проговорих, казвайки:

“Вече разбирам, Господи мой! Святото, което не бива да давам на

кучетата, е Твоят светъл и чист висон, а бисерите, които не бива да

хвърлям пред свинете, са Портите на Твоя Небесен Град…”

В този миг Спасителят се развълнува, а очите Му се изпълниха със

сълзи. И тогава Той отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Свят Дух е изпълнил устните ти, и изговореното от

теб, не е от плът и кръв. Но сега казвам чрез теб на Моите

последователи, че те всички ще бъдат изпитани във всеки ред и

дума на Святата Ми заповед. Няма да бъде пощаден никой от

Моите, ако такъв наистина иска да плати цената за Небесния

Ерусалим. Всички до един ще трябва в мисли, думи и дела да

защитите привилегията си на Избрани. Понеже Аз сега ще ти дам и

друго видение, което се простира навън от Портите, сиреч, във

външната тъмнина. А ти, като гледаш, виж онези, които твоят Отец

не допусна дори да пристъпят до Портите на Сион…”

С вълнение погледнах натам, накъдето сочеше Господния показалец,

когато видях твърде покъртителна гледка. Там, във външната тъмнина, аз

виждах вързани цели концентрични кръгове от поколения на проклетията,

12 (Матея 7:6)
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като най-външният кръг започваше с кучета в духа на Мамон, а

следващите кръгове продължаваха с чародеи и блудници в духа на Езавел,

с убийци и насилници в духа на Корей, с идолопоклонници в духа на Моав,

и така до най-вътрешния, но и най-властен кръг от свине в духа на Легион.

И докато гледах, Исус отново започна да ми говори, като казваше:

“Забележи кое е първото поколение от нечестиви, сиреч най-

близките до Портите, и кое е последното поколение от нечестиви,

сиреч, най-далечните…”

“О, Господи мой! Първите са кучетата в духа на Мамон, а последните

са свинете в духа на Легион…”

“А с какви думи е описал тази гледка Моят пророк Йоан? Не е

ли записал в края на Откровението думите:

“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците,

идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже…” 13

Как мислиш, слуго Мой? Защо пророкът Ми Йоан е описал

свинете с думите:

“…всеки, който обича лъжата и лъже…”

“О, Исусе! Йоан умишлено е записал думите си така. Понеже свинете

са слугите на духа на лъжепророка. А причината да бъде скрито

животинското им олицетворение е тази, че именно така човеците ще бъдат

изпитани дали биха хвърляли бисерите си пред търговци, които не биха

разпознали като свине. Понеже Ти Си ревнив Господ, Който изпитва

вътрешности и сърца…”

Исус отново се усмихна на думите ми. А след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Ами нека тогава изпитам вътрешното на всеки, който Ме

вярва, и сърцето на всеки, който Ме следва. Понеже със следващите

Ми думи ще ви стане ясна разликата между лъжехристите и

лъжепророците, които са кучетата и свинете във външната

тъмнина. А ти сега помисли и Ми кажи:

Къде се връща псето според вярната пословица на Апостола Ми

Петър?”

13 (Откровение 22:15)
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“Господи мой! То се връща на бълвоча си…”

“А на кой бълвоч се завръща псето, за да бъде наистина

лъжехрист? Няма ли бълвочът да е именно избълваното от устата

Ми, за което предупредих сребролюбивата Лаодикийска църква:

“Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти

студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито

студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм,

забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният,

нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене

злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се

облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за

да помажеш очите си, та да виждаш…” 14

Виждате ли, люде Мои, бълвоча, на който се връщат кучетата,

сиреч, същинските лъжехристи? Знайте тогава от устата Господни,

че лъжехристи са всички човеци, които разменят блаженствата

горе за благословенията долу. Те са гнусната лъжа в Тялото

Христово, понеже стават препънка и съблазън на неутвърдените

души, които не могат да разпознаят заблудителното учение на

Мамон, учението за църковен просперитет, което ражда лъжехристи

в духа на Юда. Кучешките свидетелства са молците, които

прояждат Дрехата Ми, и хулят Святостта Ми. Затова никога повече

не давайте това, което е Свято, на кучетата, понеже мястото на

всички Мамонски поклонници е вън от Портите на Царството!

Но ти, слуго Мой, виж сега и най-далечните, които са свинете,

сиреч, онези слуги на Легион, станали търговци и големци на

земята. И според истинската пословица на Апостола Ми Петър,

кажи Ми, те къде се връщат, когато се отвърнат от предадената на

тях Свята заповед…”

“О, Исусе! Те се връщат в калта на тинята! Защото една окъпана свиня

люби не Този, Който я е окъпал, но тинята, от която е била извадена…”

“А какво е тинята, слуго Мой? Не е ли място, където се потъва в

дълбока кал? Не е ли място, което властно тегли и задържа?”

14 (Откровение 3:15-18)
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“О, Исусе! Тинята е място, където се смесват вода и пръст, тъй щото

нито водата вече е вода, нито пръстта вече е пръст. Тинята е мястото,

където лукаво се смесват земното и небесното, тъй щото нито земното е

типично земно, нито небесното е истински небесно…”

След последните ми думи Гласът на Исус стана гневен от ревност. И

Той с пламъци в устните Си вече ми казваше:

“Проумяват ли Моите чеда, че тинята на свинете е именно

лъжлив пример, с който лъжепророците съблазняват неутвърдени

в Моята Вяра? Защото що ще рече това, че проповядват за Небесен

Бог, когато принуждават овцете да участват в земната им търговия?

Не смесват ли така вода и пръст, за да си газят в любимата тиня?

Що ще рече това, че уж надуват Небесен рог, когато същият този

рог чрез търговия им става дяволски рог на изобилието? Не смесват

ли така Небесното и земното, за да се превърнат в големци на

света? Що ще рече това, че Отец ги призовава да бъдат жертвени

юнци пред Святия Му Олтар, а те се отдават на угояване и

разкошества, на пиршества и банкети, на екскурзии и земни

удоволствия? Не смесват ли така Исус Христовото с Велиала, за да

станат наистина най-угоените свине от създанието на света?

Кой от вас, люде Мои, би имал такъв апетит за тялото, че да

простре ръцете си към тинята в едно блато, и да погълне дори една

шепа кал през устата си? Няма ли да се задавите още от противната

смрад на тинята, та да си помислите, че е възможно да ви послужи

за храна? А как тогава свинете на Легион мамят днес хиляди по

хиляди? Как ги съблазняват да участват в гнусотата на търговията

им, и да наливат милиарди долари в бизнеса им с човешки души?

Как ги помрачават по лъскави конференции и телевизионни шоу-

програми, та отпосле съблазнените да се втурват като овце на

заколение, за да купуват онова, което им се продава?

Да се чудят ли такива, че един ден Съдията ще им определи

най-далечните места във външната тъмнина? Да запазят ли

пищенето си за онзи Ден на въздаяние и пламенен Гняв, когато

днес са толкова щастливи и екзалтирани? Каза ли им поне един от
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Вавилонските търговци, че цената да преминеш през една от

Портите на Небесния Град е равна на разпятие и кръстна смърт?

Предупреди ли ги поне една свиня от собствената си тиня, че

цената за Вечния Живот не е преминаването през много сергии, но

през много скърби? И колко още видения да давам на слугата Си

Стефан? Или докога да го предавам на смърт в пролома за Живота

на заблудени овце, когато последните непрестанно го кълнат и

проклинат заради ужилените си съвести? Няма ли скоро да го

извадя от тъмницата, а чашата с горко да приготвя за хулителите

му? А какво ще се случи в окончателното следствие на умноженото

беззаконие при такива нечестиви? И как тогава, вън от пръстните

си тела, те ще се погледнат с червеи в сърцата, и с петна от

страшна тиня по дрехите?

Ще намериш ли доводи и оправдания пред Пламенния Ми Гняв,

роде на беззаконните, който толкова усърдно мразиш Примера Ми

и храчиш по слугата Ми? Ще изнудите ли Святия Господ и Бог, вие,

кучета на Мамон и свине на Легион, та да превърна Небесния

Ерусалим в една голяма ферма за свинска тиня и кучешки фекалии?

Ще се сдобиете ли с покани за Сватбата Ми, вие, лъжехристи, та

дано бихте Ме съблазнили с богатите си домове, когато сте

останали слепи да видите, че сте бълвоча от устата Ми? Ще

съблазните ли Святите ангели на Отца и Сина, вие лъжепророци на

Легион, та дано бихте заменили сергиите си на земята за престоли

на Небето? Ще умилостивите ли Гнева Господен, вие, безпътни

безверни стада, които блеете “Алелуя” и “Амин” на всичкото

разпалено блудство на великата блудница?

Ето, Милост и Благост показвам днес на близките и далечните

от Царството! И на близките до Портите категорично заповядвам:

Покайте се, че сте давали Свято на кучетата! И като се отречете

от всяко общение с лъжехристите, побързайте да помажете с

колурий очите си, и да избелите дрехите си с Покаяние!

И на далечните от Портите строго повелявам:
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Покайте се, че сте хвърляли бисери пред свинете! Понеже

изобщо не сте разбрали, че да хвърлиш бисер пред свиня, ще рече

да размениш Портата Си в Небесния Ерусалим за лъжливия пример

на един проклет търговец!

И на близките, и на далечните, и на всичките Си Избрани днес

казвам думите, дадени на пророка Ми:

Последвайте Ме във видението, което ще ви разкрия с всички

Святи думи, които ще дам на пророка Си! Защото в тях ще видите

как свинете на Легион тъпчат бисерите на Небето, и как кучетата на

Мамон разкъсват Святостта в сърцето!

За да се отвратите и погнусите от тях – веднъж и завинаги!

И отвърнати от пътя и портите на умноженото беззаконие – да

намерите Пътя на Святостта и Портите на Правдата!

Аз, Вечният Съдия, все още говоря и не млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА

СВЯТОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Дълги години духът ми стоя в пролома за Спасението на Божия Верен

остатък. Някъде след Кръга на Виното аз бях въздигнат от моя Господ, за

да стана не само глашатай на думите Му и Тръба за Избраните Му, но и

ходатай, готов да вкусва смърт с Божията Благодат заради изкуплението

на дори една човешка душа. По тази причина трябваше да приема и

заживея с едно жестоко противоречие в сърцето ми, а именно – че колкото

ще бъда Небесно благословение за едни, толкова повече ще бъда мишена

за други. И стана така, че само малцина ме приеха като Небесно

благословение, докато за мнозина се превърнах не просто в препъни-

камък, но в задължителна причина за охулване, оплюване, опозоряване,

чародейство и най-отявлена религиозна омраза. Тези мои врагове, които

нямаха дори едно основание против мен, непременно си намериха

вдъхновители, които да им изнамерят не само причини, но и цели

стратегии. Така, за много кратко време, Божият слуга се превърна във

вълк, в еретик, в съблазнител, в проводник на гибелни ереси, в бунтар, в

престъпник, в хулител на Божии помазаници, в овца без пастир, в

шарлатанин, и в крайна сметка – в синоним на всичко гнусно, зловонно и

отвратително, каквото би подобавало на един човек на греха, или син на

погибелта. Ето така в мишената се забиха хиляди стрели и копия, а аз

трябваше да приема от моя Господ Исус, че това е страшната цена, която

се плаща от Божий слуга, когато същият се превръща в мъчителен трън за

покварени съвести и червиви сърца. А в тази цена, братко мой, има нещо,

което винаги съм спестявал като изповед пред верните си приятели. И то

е, че със Злото никога не можеш да свикнеш, нито да се правиш, че не те

засяга или си претръпнал за него.

Нищо подобно! Злото винаги боли!

И след една страшна болка винаги идва друга, по-страшна от нея! Ако

Злото не болеше, то тогава никой слуга не би разбрал залогът на стоенето
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и пребъдването пред Господаря си! Ако притеснителят дори за миг би ме

оставил в покой, то значи, че съм престанал да го дразня или да

разрушавам делата му. Смъртта трябва да е толкова истинска, колкото

благословен е Животът от думите на Исус за онези, които Го приемат.

И понеже Животът стана не просто изобилен, но преизобилен, то и затова

Кръстът Господен стана постоянен за духа, душата и тялото ми.

В този миг, когато ти пиша тези редове, една най-страшна умора е

натиснала като скала сърцето ми, а ръцете ми вече треперят да държат

Знамето Йеова-Нисий. Понеже Примерът Господен тежи многократно повече

от Словото. И всичкото възможно ожесточение на църковните лидери и

институции против делото ми не се дължи толкова на писаното, колкото на

доказаното в Дух и Истина. Именно там е най-страшният дразнител, който

те не могат да преглътнат, понеже Примерът Христос всякога ги изобличава

като престъпници. Ако да биха казали на Исус:

“Господи наш! Ние търгуваме в Твоето Име, но го правим, понеже

живеем в света, а в него всичко се купува и продава! Не е възможно да

разпространяваме Словото Ти без пари, защото е редно да заплатим много

консумативи и труд на хора…”

… то тогава Сам Господ ще ги изобличи със свидетелството на слугата

Си и ще им каже:

“Не Ме лъжете, престъпници, защото познавам скришното на

сърцата ви! Вие не правите нищо в Мое Име, но единствено в името

на онзи Легион, който ви облада с бесовете си! Понеже слугата Ми

също живее в света, в който всичко се купува и продава. Но той

никога не купи Моето, нито го продаде! И ако да бяхте поискали

Сила от Мен, за да бъдете безукорни и без обвинител пред Лицето

Ми, то нямаше ли и вас да благословя с Духа на Моята Свята

саможертва, както благослових пророка Си? Но ако не искате да се

пожертвате за Мен, Отца Ми и Святия Дух, то за кого е била цялата

ви проклета търговия? С пари ли купихте Святия Дух, за да Го

продавате? Кой ви научи да осребрявате Кръвта Ми, и да слагате

ценоразписи на Отеческата Благодат? Не ще ли да рече Отец “Баща

на чедата Си”? А кой посред вас е оня зъл баща, който ще поиска
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пари от децата си, за да им даде трапезата с насъщен хляб? И ако

вие, които сте зли, останахте благи към собствените си деца, как

никак не проявихте Божията Благост към Божиите деца? Как

протягахте сребролюбиви ръце към портмонетата им, а не Святи

ръце, за да ги положите на главите им?

Колко години Благият Мой Отец е гледал от Небето как

сиромаси угояват свине, и безумни благославят измамниците си? И

ако Моят Пример в един жертвен юнец ви боде като мъчителен

трън, то защо не пуснахте тръна до най-скришното в сърцата си, та

да изтече отсред вас отровата на старовременната змия и се

съживят капките на Кръвта Ми? Защо на мъчителния трън от един

Божий пророк отговорихте с трънен венец върху главата му?

Не затова ли, понеже демоните на Легион със зъби и нокти

пазят обиталищата си? Не затова ли, понеже библиотеките ви са

пълни с идоложертвено, закупено от сергиите на великата блудница,

а в чекмеджетата на офисите ви лъщят договори с комисиони за

нови покупко-продажби на Вавилонска измет?

Вие наистина сте проклети, понеже в измамата си не сте

разбрали, че отдавна сте стъпкали Портите на Правдата в сърцата

си, и сте похулили Святия Висон за Сватбената Вечеря на Агнето.

Сам дяволът е скочил над сърцата ви. И като е надделял, направил

ви е съвсем да забравите Святите Ми думи:

“Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да

дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града…” 15

А как вие ще изперете Едомска смола, която не се изпира, нито

се изличава? Как ще дойдете до Дървото на Живота, когато

всичките ви корени са в търговиите на дявола? Как ще влезете през

Портите на Града, през Святата бисерна Светлина на Правдата,

когато портите на ада ви владеят чрез тлъстите ви банкови сметки?

С какви очи ще погледнете Благодатния, сиреч, Даващият

Блага, вие – търговци и сребролюбци? Нямаше ли поне един мъдър

сред вас, който да ви каже, че Аз дадох пълномощия на Легион да

15 (Откровение 22:14)
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ви владее и разруши? Нямаше ли поне един ангел Господен, който

да озари тъмнината ви, за да видите как сред варосаните ви

гробници отдавна са стъпкани дванадесетте бисера на Небесния

Ерусалим? Кой е оня безумец, който би стъпкал Портата, която е

личният му вход към Вечния Живот и белегът за запечатване от

Святия Дух? Кой е оня нечестив, който хулейки пратеник на Небето,

никак не разбира, че така хули и Онзи, Който го е изпратил? Кой е

оня наивник, който си вярва, че ще се намери на Сватбата, когато

дрехата му е изядена от молци и покрита от червеи?

Но ето, казвам ви, това е трагедията ви от духовния сблъсък

със Словото, дадено на пророка Ми! И ето тези са белезите на

опустошението ви:

Останахте търговци дори след всичките Ми призиви за

Благодат! Останахте непокаяни дори след всичките Ми призиви за

Покаяние! Останахте горди дори след всичките Ми призиви за

Смирение! Останахте осквернени дори след всичките Ми призиви за

Благочестие! Останахте кучета и свине дори и след последния Ми

радикален призив за Святост!

Затова Аз непременно ще изведа оцелялото отсред властта ви,

и Сам ще го паса и закрилям, а вашите сърца ще оставя под властта

на Легион, чиито пълномощия са твърде могъщи, за да ви изтърве

от мрежите си, или да ви отпусне от веригите си!”

Скъпи ми братко!

Огненият Глас на Исус още кънти в духа ми, и сърцето ми примира

пред Свещения Му Гняв. Защото за днешните кучета и свине на Легион не

остана нищо Свято, нищо достойно, нищо божествено! Святи, достойни и

божествени за тях са само финикийските знаци, които им осигуряват

просперитет и земно благоденствие!

Да застанеш пред такива и да искаш да ги обърнеш към Примера и

Светлината на Исус е най-голямото безумие, което би тръгнал да правиш!

Запомни това! Най-голямото безумие! Понеже именно така би дал

Свято нещо на кучетата, и би хвърлил бисерите си пред свинете.
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Искам преди самото видение със стъпканите бисери и похулената

Святост, да ти дам напиращото Слово на Святия Дух в сърцето ми, с което

да проумееш как се случва духовното падение на неутвърдените в

Христовата Вяра. Като начало ще ти напомня най-важните Господни думи,

които са същинският ключ в разбирането. Ето тези думи:

“Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема

Този, Който Ме е пратил…” 16

Когато приемаш един Божий слуга, ти го приемаш като проекция на

Отца и Сина. Тъй щото Образът в слугата свидетелства на Образа на Сина,

а Образът на Сина изхожда от Образа на Отца. Самият акт на приемането е

като ефекта на мълния, която тръгва от приетия пратеник, за да

свидетелства за приемането на Този, Който го е пратил. Това се случва

винаги и всякога, когато Бог праща някъде слугите Си. Те са възможно

най-сериозният тест за духовно разпознаване и зрялост. Нещо повече,

Синът и пратеникът стоят в един и същи Образ, който се наслагва в Духа

на Преклонението и Послушанието пред Отца.

“Който приема вас, Мене приема…” – понеже слугата се е

преклонил на Исус и Го е послушал.

“…и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил…” –

понеже Исус се прекланя на Отец и всякога Го слуша.

Тази е неразривната връзка между Отец, Сина и пратеника, която

става възможна единствено чрез Святия Дух, понеже Духът изхожда от

Отца и Сина и свидетелства за Тях.

А сега, братко мой, искам да внимаваш! Защото най-благословеният

вариант на случване е Божият пратеник да бъде приет, а Святият Дух да

потвърди това на Отца и Сина. Но има и други, злощастни варианти на

случване, когато пратеникът е поруган и отхвърлен от всякакви съображения.

Като започнеш от крепости на заблуда в сърцето на приемателя и стигнеш

до неумряла плътска воля. И точно тогава се случва един ужасен, но

твърде истински сценарий. Понеже онзи приемател, при когото се е явил

пратеникът на Отца и Сина, с омраза му казва:

“Махай се от дома ми! Ти си пратеник на дявола!”

16 (Матея 10:40)
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И тогава, по силата на неразривната връзка между пратеника, Сина и

Отца, думата “дявол” се превръща в хула към Святия Дух, в хула към Сина,

и в хула към Отца.

Защо в хула към Святият Дух?

Ами защото Духът свидетелства, че пратеникът е слуга на Сина и на

Отца, но свидетелството Му е обявено за лъжливо, а Духът на Истината не

може да бъде обвиняван в лъжа! Това е лукс, за който се плаща в ада!

Защо хула към Сина?

Ами защото както бива наречен слугата, така бива наречен и Онзи,

Който го е пратил!

Защо хула към Отца?

Ами защото не можеш да похулиш Сина, без това да похули Отца!

Какво се случва по-нататък в този злощастен сценарий?

Случва се това, че хулителят бива предаден на религиозната власт на

дявола, където се случва още по-жесток от първия сценарий. Затова те

моля да запомниш от казаното дотук най-важното в едно твърде съдбоносно

изречение:

Ако наречеш Бога “дявол”, то тогава си поканил в сърцето си дявола

за “бог”!

Няма златна среда, братко мой! Няма неутрална територия, в която

едновременно да игнорираш или да приемаш както дявола, така и Бога!

“Ами езичниците, брат Стефане? Те не са ли в златната среда? Не са

ли в неутралната територия?”

Не, приятелю мой! Такава истина няма! Понеже за всички нас Апостол

Йоан написа думи, касаещи именно езичниците, които принципно наричаме

“невярващи”. Ето тези думи:

“Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на

Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е

свидетелствал за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това

свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец,

защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за

Сина Си…” 17

17 (1 Йоаново 5:9-10)
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Знай тогава, че с живота си в неверие, езичниците образно вдигат

ръка и сочат към Небето, като казват на Бог Отец:

“Ти Си лъжец! Не Си пращал никакъв Христос на земята! Та Ти дори не

съществуваш!”

Но аз нека отново те върна на основното, за което говоря, а именно –

че след първия злощастен сценарий идва втори, многократно по-жесток от

първия. Защото дяволът не чака покана, нито се колебае, когато Божият

Гняв му предаде някой хулител за тотална поквара. Точно тогава в живота

на хулителя идват кучетата на Мамон или свинете на Легион. И техните

духове на заблуда, безкрайно амбицирани против сърцето на хулителя, му

създават такъв лъжлив комфорт и усещане за правдивост, щото последният

отваря вратата на дома си, и казва на измамниците:

“Влезте в дома ми, Божии пратеници! Искам да купя свидетелствата

ви! Искам да направя щедри дарения за служенията ви!”

Запомни, братко мой, че няма по-голямо духовно падение и по-

страшен сигнал за настъпление на мерзостта, от този:

Пратениците на дявола да бъдат наричани “Божии”!

Така не само, че Сатана бива наречен “Бог”, но още по-лошото – че на

Святият Отец на небесата се приписват дела, каквито Той не върши, и

качества, каквито не притежава. И точно тогава се случва непоправимото…

Дрехата на Христовата Святост вече е похулена, а бисерите на

Правдата Му са стъпкани!

Защо се похулва Дрехата на Святостта?

Именно защото е безумие да приписваш на Бога дела, каквито Той не

върши, нито ги вършат пратениците Му!

Защото с какъв дух в сърцето си би нарекъл търговците “Божии

пратеници”, след като така наричаш “търговец” и Самия Отец, Чието Име

си употребил скверно и богохулно? С какъв дух в сърцето си би извикал

“Амин” на делата на свине и кучета, след като с това аминосване директно

приписваш тези дела и на Бога? Ще стане ли дяволът нещо повече от

дявол, ако го наричаш с Името на Бога? И ще изгуби ли Отец Святостта Си,

ако Му приписваш дела, от които Сърцето Му се гнуси, и Гневът Му се

разпалва? Не, братко мой! Не! Не! И пак не!
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Нито дяволът ще стане нещо повече от дявол! Нито Отец ще претърпи

изменение или сянка от промяна! Но ще се случи това, че след като си

нарушил Святата заповед на Исус и си дал онова, което е Свято на

кучетата, то непременно те са разкъсали Дрехата, която ти е била дадена

за Вечния Живот!

А защо се тъпчат бисерите на Правдата?

Именно защото си припознал кучетата и свинете като Божии

помазаници, сиреч, като приносители на цялата Пълнота на Христовата

божественост! А къде е Пълнотата на Христос? Не е ли тя всеки бисер

върху всяка от Портите на Небесния Ерусалим?

Не е ли в Смирението на Рувим и в Послушанието на Симеон?

Какво Смирение и Послушание да виждаш в гордото куче, което

харесва бълвоча си, или в тщеславната свиня, която точи лигите си по

светски конференции? Ще се смири ли кучето да седне на последния стол

в залата, та да има почит, когато Христос го извика на амвона? И ще

послуша ли световно известната свиня Божия призив да потърси за

нощувка дома на най-достойния? Или ще избере хотела с най-много

звезди, който напълно да пасва на блясъка й?

Не е ли Христовата Пълнота в Съгласието на Левий и в Славословието

на Юда?

Какво Съгласие с Бога и Славословие към Духа Му да виждаш в куче,

съгласно да славослови Мамон и да продаде Христос за тридесет сребърника,

или в свиня, съгласна да си сложи името под стока от сергиите на Вавилон

за евтината си слава в църквите на лъжепророка?

Не е ли Христовата Пълнота в Наградата на Исахар и в Живеенето на

Завулон?

Каква Награда от Бога или какво Живеене за Бога да виждаш в куче,

което бърза да получи наградите си в този живот, за да живее охолно, а

никак не мисли за Вечната Награда, която е Христос? Каква Награда от

Бога или какво Живеене за Бога да виждаш в супер-рекламирана свиня,

върху чието име е лепнато като краста хвалбата, че е “най-продаваният

автор в историята на християнството”, когато наградите си тя измерва в
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частен самолет, луксозен имот, и свински лиги с такса от десетки хиляди

долари на проповед?

Не е ли Христовата Пълнота в Благочестието на Йосиф и в Прощението

на Манасий?

Какво Благочестие или Прощение да има в куче, което многократно е

лизало бедрата на Петефриевата жена, и не приема изобличение за

бълвоча си, нито се отказва от поклона си пред дявола в пустинята? Какво

Благочестие или Прощение да има в свиня, която плаща на цяла рота от

телохранители, за да пазят скъпоценната й лой, а е готова да стъпче

всеки, който би й поискал сметка за прахосничествата и пиршествата,

които си е направила с църковни пари?

Не е ли Христовата Пълнота в Ревността на Вениамин и в голямата

Борба на Нефталим?

Каква Ревност и Борба да има в кучето, за което църковните сергии са

станали най-естествен декор на Божието Царство, а то е готово да разлае

цялата си енория, ако отнякъде се появи боголюбец с бич от върви, за да

разгони извратената пасмина на дявола? Каква Ревност и Борба да

притежава свинята, за която единствената ревност са повече тиражи на

книгите й, и повече цифри в банковата й сметка, а единствената й борба е

да се съревновава за най-тлъста сред тлъстите свине и най-угоена сред

угоените?

Не е ли Христовата Пълнота в Щастието на Гад и в Радостта на Асир?

Каква Небесна Радост и Щастие да притежава едно куче, тръгнало уж

по стъпките на Христос с живот в бедна квартира, когато след тотално

отстъпление към бълвоча си намира радост и щастие в просторен

апартамент, закупен с яко доене и многократно остригване на овцете?

Каква Небесна Радост и Щастие да притежава една свиня, затънала в

разкоша на покоите си, и в гнусотата на лигите си, когато е забравила как

първите последователи на Христос намираха Радостта и Щастието да

претърпят поругание за Името Му и кръстни мъки за Делото Му?

Прочети пак писаното дотук в тази глава!

Отново и отново! Отново и отново! Отново и отново!
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Докато напълно проумееш, че на кучетата и свинете е дадено да

разкъсват Дрехата на Святостта, и да тъпчат бисерите на Царството. Но

едновременно с това осъзнай, че те са силни само сред човеците, които ги

изповядват като Божии пратеници или като Божии наместници. Мигът на

освобождението ни от религиозната власт на дявола става тогава, когато

наречем нещата с истинските им имена и постъпим според очакването на

Господ Исус Христос.

Затова със сълзи на очи те умолявам! Изхвърли от дома си всичко, за

което някога си плащал с пари на църковни търговци, понеже докато то

стои на етажерката ти, Легион ще има претенции към духа и сърцето ти!

Кажи на кучето, че е куче, и напусни мястото на мерзостта му, каквото

и гонение да ти струва това! И никога не се съблазнявай от бълвоча, който

кучето демонстрира, като мами вярващите, че е благословено от Бога!

Понеже истинските Божии пратеници не търсят благословение, но служат

за благословение!

Кажи на свинята, че е свиня, и напусни мястото на мерзостта й,

каквото и гонение да ти струва това! И никога не извъртай глава дори да

погледнеш към църковните сергии, които упорито и постоянно ти предлагат

лигите й! Понеже именно свинската лига е обвързването с духа на

лъжепророка!

Не почитай с присъствието си свърталища на кучета и свине, ако ще

да ги рекламират не като “национални” или “световни”, а като “вселенски

конференции”! Това няма да ги направи нито угодни на Бога, нито

потвърдени от Духа Му, понеже Святият Дух не свидетелства на събрания,

наричани с духа на света, който лежи в лукавия!

И най-сетне: Закрепи се в Святата Вяра на Исус, като мислиш и

уповаваш на онова, което е далече по-горе – Портите на Небесния

Ерусалим, над които нямат власт нито кучета, нито свине, нито което и да

е от поколенията на нечестивия!

И след всичко казано дотук, нека отново се въздигна при моя Господ и

Бог, понеже аз все така оставах при Него в Духа на видението от Портите

на Небесния Ерусалим. И ето, че Исус отново започна да ми говори, като

казваше:
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“Слуго Мой! Верни приятелю на Сърцето Ми! В тази страшна

война, която ти обяви от Хълма Мория против всичките свине и

кучета, има само един предизвестен победител! И точно сега нека

духът на лъжепророка да си спомни онзи стар Римски девиз, който

непременно му подхожда:

“Vae victis! – Горко на победените!”

Горко ти, Легионе, защото силата ти ще се стопи вътре в тебе!

И кошмарът от ужаса, който те очаква в огненото езеро, ще те

преследва до пълното му сбъдване!

Горко на свинете ти, които ти превърна в големци на земята,

понеже станаха твоите търговци! Понеже Мечът Ми сега е излъскан

не до блясък, но до мълния!

Горко на кучетата, за които свинете ти станаха сърдечен

пример на подражание и следване! Адът вече простира пламъците

си и ги иска! И проклятията върху тях напират да се сбъднат, ако и

да са били удържани от ръката Ми, понеже им дадох време да се

покаят!

Това беше времето, в което държах слугата Си в пролома, та

дано биха се жегнали съвести или разплакали очи от твърде

страшното злострадание, на което го предадох! А това непременно

измами безумните, и закорави гордите, понеже бяха лъгани от

бащите си, че Вярата Авраамова служи за земно благословение, а

никак не видяха, че съвършеният й смисъл е Небесната саможертва

на Хълма Мория! Така те похулиха Святия Дух на саможертвата и

Го размениха за духа на печалбата, далаверата, келепира и

користолюбието! И за тях един слуга Господен, приел бедността си

и посветил живота си на даване, беше достоен за презрение и

сърдечно отвращение!

Вижте сега сетнината си, свине на Легион, и кучета на Мамон!

Вижте сетнината им и вие, излъгани безумци, които сложихте ореол

на сатанинската търговия, правейки я равна на самата Божия

Святост! Цялото Божие Царство се гнуси от вас, и всичките Небесни

Светии – от Авел до Йоан Кръстителя, и от Петър и Павел до
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въздигнатите Светии в последните дни – всички те ви окайват като

поколение, изгубено в тресавищата на лъжепророка, и в тинята на

неговите съблазнители!

Но твърде вярно е записал Апостолът Ми Петър:

“…днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня

на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци…” 18

Виж натрупването си за огъня, роде на Легион!

Роде на умноженото беззаконие, който хулеше Отца, Сина и

Святия Дух, понеже не понасяше свидетелите им!

Вижте погибелта си, нечестиви кучета и свине!

Защото в съгласието си с Легион вие вързахте сърцата си така,

както никой друг не би успял да ви върже! За вас беше по-добре да

не бяхте Ме познали като Път на Правдата, отколкото след като Ме

познахте и четохте Завета Ми с устата си, да се отвърнете от

предадената ви Свята заповед!”

След последните Си думи, пълен с огнени пламъци в очите Си, Господ

простря двуострия Меч от устата Си, тъй щото мълнията от Меча Му блесна

от Небето до земята. И в самата мълния се намериха думите на Исус, които

гласяха:

“Святи Мой Душе! Укрепи с Портите на Правдата сърцата на

Моите Избрани, и загърни с Дрехата Ми душите на всичките Ми

Верни, които докрай се опазиха да вършат дела, чисти като Моите,

и никога не хвърлиха Моето Свято на кучетата, нито бисерите Ни

сред свинете!”

В отговор на Господната мълния Духът премина с една последна вълна

през цялата земя, тъй щото Божиите Избрани заблестяха като звезди сред

мрака на нечестието. Но колкото и да се опитваше, мракът не можеше да

ги пребори, нито да ги погълне, понеже при всяко приближаване на злите

духове, звездите лумваха и огънят им държеше ордите на запустителя на

почетно разстояние. И когато Духът привърши вълната Си, нова мълния

излезе от двуострия Меч на Господните устни. И в самата мълния се

намериха други думи на Исус, които гласяха:

18 (2 Петрово 3:7)
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“Святи Душе! Въздигни се далече по-горе от онези човешки

събрания, от които не дочаках нито Покаяние, нито Смирение, нито

Ревност, нито Благочестие, нито Щедрост, нито Боголюбие, но

такива пропиляха Божието Благовремие и Божието дълготърпение

в развалени дела, суетни видения и фалшиви пророчества!

Нека сърцата им се наситят на жетвата, която са посяли в

нечестие, когато са въздигали кучета на църковните амвони и

свине на религиозните престоли!

Нека всяко “Амин” и “Алелуя”, казани на кучетата бъдат молци,

които пояждат дрехите им!

Нека всяко “Амин” и “Алелуя”, казани на свинете, да бъдат

чукове, които строшават бисерите им!

Нека всичките им компромиси с умноженото беззаконие бъдат

мрежи, които да ги завлекат при царя на ужасите! Защото свинете,

кучетата и поклонниците им са тези, които похулиха Святата Троица,

като разкъсаха Дрехата Ми и стъпкаха Правдата Ми!”

Докато още прочитах думите на Гнева Господен, Духът се въздигна

отсред човешките събрания, а върху душите и сърцата на нечестивите се

плъзна многомилиардна армия от демони, които като високи морски вълни

ги погълнаха в себе си. Това беше едно най-страшно Червено море, чиито

води от нечестие Отец беше задържал със Силата на Святия Си Дух,

въпреки тоталните беззакония на светско-религиозната власт. И там, сред

водите, се въздигнаха свине с престоли, тържествено аплодирани от лай

на прогизнали кучета и възгласи на давещи се поклонници.

Но най-страшното в цялото видение бе абсолютната липса на каквото

и да било притеснение, стрес или тревога от водите на нечестието – било

от свинете, действащи тотално над света, било от кучетата, действащи

локално в нациите, било от милиардите им поклонници. И така разбрах от

Святия Дух, че на света беше дошъл мигът за явлението на човека-

Антихрист. А докато още гледах потресен, и сълзите се надигаха и пълнеха

очите ми, Господ се приближи до мен и повдигна крайчеца на мантията Си,

като избърсваше лицето ми. И тогава Той отново ми проговори, казвайки:
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“Слуго Мой! Никога повече да не пролееш и една сълза за

свине и кучета, защото те не са Мое поколение, нито са камъни,

отсечени от Канарата, но изначално са били посочени за предмети

на Божия Яростен Гняв. Тези са скитащите звезди, за които е

запазена мрачна тъмнина довека. Тези са потоците на Едом, които

непременно ще се превърнат в смола, а пръстта им в сяра! Тези са

роптателите и оплаквачите, които заради печалба ласкаят човеците,

а сами се отричат от Господаря и Кръвта Му! Тези са плевелите от

нивата Акелдама, които обръщат Божията Благодат в похотливост!

Тези са есенните дървета, безплодни, дваж умрели и изкоренени,

тъй щото слуги до Корена Давидов няма никога да бъдат! Тези са

свирепите морски вълни, които изпущат като пяна своите нечестиви

дела – точно така, както свинете изпущат лигите от зурлите си!

Но ако искаш да плачеш за човеци – плачи за тези, които все

още не Ме познават, а Аз искам да Ме познаят! Плачи изкупващо за

неродените, в които Аз искам да се родя! Защото ще събера

молитвите на могъщия Си ходатай в шепата Си и ще ги превърна на

дъжд от Небесна роса, тъй щото всяка капка ще бъде един от

бисерите Ми за новородените, и всеки лъч Светлина – пелена за

младенците Ми!

Който е поискал да съхрани Святостта Ми – той всякога се е

подвизавал да върши дела, чисти като Моите, понеже именно

светлият висон е праведните дела на Светиите!

Който е поискал да съхрани Портите Ми, той е имал Вярата Ми,

която е Ключът на Давид! Ключ, който отваря и никой не може да

затвори, и затваря, и никой не може да отвори!

А в края на тази пророческа книга ще загърна Моите с всичката

Си пламенна Ревност и Вярност! За да ги съхраня сред грохота на

войната, и след сблъсъка на Небесния Ерусалим с четирите ветрища

на дявола! И на врага и ненавистника Си сега заповядвам:

Събирай, Легионе, поколенията си!

Аз нямам нищо в тях и те нямат нищо в Мене!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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