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СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още с първия ред на тази пророческа книга аз искам да отдам

всичкото си благодарение и преклонение пред моя Господ Исус Христос,

Който опази живота ми от яростните съпротивления на Сатана, както и от

всички смъртоносни стрели на духа на лъжепророка, изобличен и развенчан

в последната пророческа книга, която написах. Няма да скрия от теб, че

след това имаше лоши последици за здравето ми, понеже получих остро

възпаление на нерви в гръбначния стълб, което ме принуди да се подложа

на процедури в балнеосанаториум, за да прекратя по-нататъшното влошаване

в тялото ми. И благодарение на любовта и жертвоготовното съучастие на

верните ми приятели аз успях да покрия всичките си финансови разходи

по това лечение. Истината е, че пророческото слово против Легион, който

е духът на лъжепророка, беше възможно най-острото пронизване от Меча

Господен на цялата религиозна Вавилонска система. И челото на блудницата,

върху което пишеше “Тайна”, сега е разпорено и изобличено, за да не

може никога повече да съблазнява и мами неутвърдените в Христовата

Вяра. Още в първите дни след написването на цялостното откровение

против Легион, Господ проговори на сърцето ми, като обеща, че ще ми

даде да напиша нова книга с прекрасното заглавие “Златото и Среброто

на Месията”. Но това нямаше да се случи преди да получа облекчение от

нервното възпаление в гръбнака ми. А оздравителните процедури наистина

ме закрепиха, тъй щото болките постепенно утихнаха и аз отново застанах

на молитва пред моя Спасител относно последното Му обещание. И преди

Той да ми беше отговорил, Святият Дух ме накара да пребъдвам в размисъл

върху едни думи на Апостол Яков. Думи, които гласят:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и
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ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата

за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си като в ден на клане…” 1

Не беше възможно да прочета това Апостолско слово с друга сърдечна

нагласа, освен с тази, че Исус ми дава духовно продължение на книгата за

“Легион”. Понеже в нея Мечът Господен прониза именно угоените свине в

Гадаринската земя, които в духовния си преобраз са последните търговци

на великата блудница. Понеже кои други да биха живели на земята

“разкошно и разпуснато”, като угояват сърцата си за “ден на клане”?

За кои други да е казал Христовият слуга, че “богатството им изгни” и

“дрехите им са изядени от молци”? И най-вече:

За кои дяволски беззаконници да важи сериозното предупреждение:

“Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще

свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…”

Сам разбираш, братко мой, че когато Мечът Господен е излъскан до

мълния, то блясъкът й ще бъде зареден с цялата Божия съкрушителна мощ,

тъй щото злодейците ще се изпепелят в тъмните си обиталища, а тъмнината,

която не може да схване Светлината, ще се отдръпне поразена и опустошена.

Още при писането на виденията против Легион, аз силно поревнувах

да употребя в размишленията си изобличителните стихове от петата глава

на посланието от Апостол Яков, но тогава Исус изрично ме предупреди да

не ги цитирам. А когато Той постъпва така, аз разбирам, че винаги има на

предвид някакво ново духовно водителство за стъпките на пророка Си.

И ако в последната книга прицелът на Господната мълния бяха именно

кучетата и свинете, сиреч, лъжехристите и лъжепророците, силни да

разкъсват дрехата на Святостта и да потъпкват Портите на Правдата, то

със стиховете от посланието на Апостол Яков моят Спасител разгърна нова

страница от божествените Си откровения в сърцето ми.

Откровения, свързани със Злато и Сребро.

1 (Яков 5:1-5)
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Не просто скъпоценни земни метали, които пълнят трезорите на банките

или определят курсовете на световните валути, но в действителност едни

духовни понятия, които лукавият противник се е постарал да покрие с

всичкото възможно плътско тълкуване и материално значение.

Забелязваш ли, братко мой, как Христовият слуга с пламенна ревност

е заявил на богаташите, че златото и среброто им вече ръждясаха, а

ръждата им ще свидетелства против тях и ще пояде месата им като огън?

Току-така ли злато и сребро биха ръждясали, след като природното им

естество е да бъдат неръждаеми?

От гледна точка на естествения човек твърдението на Яков е по-скоро

глупост, отколкото истина. Но пък именно така се изпълнява писаното:

“Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух,

защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се

изпитва духовно…” 2

Ами хайде тогава да прочетем думите на Господния Апостол като

духовни човеци! Хайде да надникнем по-дълбоко, зад привидната простота

на думите, та да разберем за какво всъщност Яков е предупредил тлъстите

търговци на духа на лъжепророка!

Аз отново ще прочета това скъпоценно изречение:

“Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще

свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…”

Ако златото и среброто на църковните богаташи е ръждясало, то тогава

тези богатства са изгубили най-същественото от своята значимост, а именно:

Благородството!

Благородните метали затова са благородни, понеже остават неизменими.

Но ако злато и сребро са ръждясали, то тогава те са изменили същността

си до желязо. Понеже желязото е металът, който ръждясва. Ще тръгнеш ли

тогава да водиш безплодни и глупави дискусии с някой професор по

химия, та дано би му доказал, че е възможно преобразуването на златото и

среброто в желязо? Разбира се, че не би го направил, понеже стихът на

Апостола е строго духовен и касае духовни реалности, а не материални

такива. А колко време ще ни бъде нужно, за да познаем Духа на Божието

2 (1 Коринтяни 2:14)
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Слово, та да разберем какво са Златото и Среброто в тяхното духовно

значение? Ще ни даде ли Господ Мъдрост, та да проумеем, че Златото е

Неговата Собствена Вяра, а Среброто е Неговото Собствено Слово? Ще

видим ли Златото на Месията, което е по-превъзходно от земното злато, в

твърде ясните и точни стихове от “Първото съборно послание на Апостол

Петър”, които гласят:

“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус

Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива

надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за

наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено

на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за

спасение, готово да се открие в последно време. В което

блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако

е потребно), в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра,

като е по-скъпоценно от златото, (ето изречението, в което разбираш,

че Вярата на Христос е Небесното Злато, по-скъпоценно от земното – б.а.)

което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава

и почест, когато се яви Исус Христос…” 3

Ще съзрем ли Среброто на Месията, в чудесните думи на псалома,

които гласят:

“Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ

от пръст (ето доказателството, че Господ е дал на човеците да притежават

блясъка на Неговото Сребро), пречистено седем пъти…” 4

И ако чрез Святата Си Библия нашият Небесен Отец дава на всички ни

Златото и Среброто на Своя Единороден Син, то да ни постига ли незавидната

участ на свинете на Легион, чиито злато и сребро са ръждясали? Не

предупреди ли Исус чрез пророка Си Йоан богаташката Лаодикийска църква:

“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

3 (1 Петрово 1:3-7)
4 (Псалом 12:6)
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на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да

виждаш…” 5

Виждаш ли как Исус съветва да се купи от Него Злато, пречистено с

Огън, което води до духовно обогатяване? А не потвърди ли и Апостол Яков,

че Бог избра сиромасите в светски неща, но богати с Вяра и наследници на

Царството? (Вж. Яков 2:5) Нашата човешка вяра ли е това или е Христовата?

Окаяни и нещастни ли ни иска Исус в Святия Си Дух, или пълни с всичките

Му духовни благословения в небесните места? Сиромаси, слепи и голи ли

да бъдем, когато в Името Исус Христово ни е даден достъп до цялата

съкровищница на Сион?

Но ето, че в последното време, което живеем, една двухилядна шайка

от нечестивци, (които са библейски доказани като свинете на Легион) и

едно още по-голямо число от кучета (които са библейски доказани като

църковни лъжехристи и богоотстъпници) се опитват да съблазнят всички

християни по земята с онова, което не е Златото и Среброто на Месията, но

залите им, офисите им, титлите им, кариерите им, дипломите им, сергиите

им и чековите им книжки. Те никога няма да пожелаят обогатяване с

Вярата на Христос, понеже тя не е вяра за земното, та светски да ги

обогатява, но е Вяра за Небесното, за да понесат игото Му и бремето Му!

Те никога няма да проповядват Словото на Христос, понеже то не е земно,

та светски да ги обогатява, но е Небесно, та дано би ги съразпнало на

Господния Кръст! Помрачени в духа на своя ум, и измамени да мамят,

лъжехристите и лъжепророците на дявола ще завлекат всичкия смърдящ

боклук на църковното отстъпление до пламналото бунище на Вечното

проклятие от Бога и Отца. И тогава ще е късно за всякакво покаяние,

обръщане и поправление на охладнялата религиозна маса, понеже потопът

на сатанинския Ефрат непременно ще я тласне до вълните на огненото езеро.

Разбираш ли сега, братко мой, колко важно за нас е да отворим

сърцата си за Златото и Среброто на Месията Христос? Понеже кой от нас

ще доживее да превъзмогне над умноженото беззаконие, ако не утвърди

сърцето си във Вярата и Словото на Божия Син? Кой от нас ще съумее да

съхрани чистотата на ръцете си и непорочността на нозете си, ако не

5 (Откровение 3:17-18)
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разпознае златото и среброто на дяволските свине като най-унищожителна

ръжда, която го лишава от благородния произход, за който Словото казва:

“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада,

сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от

кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога…” 6

Не ни ли ражда Бог именно чрез Златото и Среброто на Христос,

сиреч, чрез Вярата и Словото Му? И не предупреждава ли строго пророкът

Му с думите:

“И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се

изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част

Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти

среброто, и изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват

Моето име, и Аз ще ги послушам; ще река: Тия са Мои люде; а те ще

рекат, всеки един: Господ е мой Бог…” 7

Искаш ли да бъдеш Злато от Златото на Христос, и Сребро от Среброто

Му? Тогава просто отвърни очите си от този продажен свят и последвай

пророка Господен в дадения му от Господ Исус достъп в небесните места.

Защото в тази последна пророческа книга Месията от Сион ще даде на

всички ни привилегията да бъдем твърде скъпоценни - избран род, царско

свещенство и Свят народ. Люде, които познават Словото на Христос, и

изпълват сърцата си с Вярата Му. За да бъдем далече по-горе от рода на

нечестивите, завлечен от кучетата на Мамон и свинете на Легион, та да

споделя ръждата им и да падне в пропастта на тежкото им осъждане от

Съдията.

Последвай ме, братко мой, в първата част на тази книга, чиито видения

ще бъдат за Среброто на Месията, сиреч, за Словото на Христос! И знай, че

за всеки ред, написан по-долу, е платена цена от чрезмерно угнетение, но

най-вече от пророческа здравина и духовно устояване!

Нека Святият и Всемогъщ Бог да те благослови с прочита на следващите

страници! Амин и Амин!

6 (Йоан 1:12-13)
7 (Захария 13:8-9)
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I. ВИДЕНИЕТО С РЪЖДЯСВАНЕТО НА СРЕБРОТО

НА НЕЧЕСТИВИТЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Когато един Господен слуга знае, че Бог му е гласувал Собственото Си

Доверие, той пребъдва в страх и трепет пред Него, та всякога да задържи

призванието и избирането си. Защото това – да задържиш Божието

благоволение върху сърцето си - е равносилно на живот, изпълнен с

постоянна жертва и разпъване на всички човешки помисли. Аз няма да ти

кажа, че опазването на Господните съкровища е лесна работа, просто

защото има един противник, наречен дявол и Сатана, който като рикаещ

лъв обикаля и търси кого да погълне. В отношението към този рикаещ лъв

мнозина бързо измамват сърцата си, понеже са неподготвени за лукавството

на нечестивия. Те очакват той да ги атакува с ожесточение, а в следващия

миг дяволът ги примамва с примки от трапези, користи и всякакви земни

богатства. Те очакват някоя страшна стрела против сърцата си, а в

следващия миг Сатана изпраща ковчежника си Мамон, чиито съкровища

стават по-убедителни за измамените от капчиците на проляната при Завета

Христова Кръв. И тогава се случва падението, което е толкова страшно,

щото падналият е достоен за всичкото окайване и съжаление. Без да е

разпънал естествените си човешки желания за добруване и щастие,

съблазненият протяга ръка към принца на мрака, за да направи размяната

на едно Сребро с друго сребро. И при тази размяна върху сърцето на

богоотстъпника ясно и точно се запечатва образът на Юда Искариотски.

Образът на онзи плътски и малодушен апостол, който нямаше непоколебим

дух за Христос, но отиде при главните свещеници, за да им предаде и

продаде Божия Син. Но ние нека мъдро да размислим:

Какво получи в замяна Юда, когато Сатана влезе в сърцето му и го

подбуди да извърши предателство спрямо Христос?

Словото ясно ни казва, че Юда получи кесия с тридесет сребърника.

Тридесет монети от сребро, които трябваше да заглушат гласа на Юдовата

съвест. Но ние сега нека помислим не за сребърниците на Синедриона, а
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за Среброто на Месията. Защото е неоспорим факт, че Юда следваше Исус

и споделяше общението Му с останалите Апостоли. Той не беше в неведение

относно Мисията, Призванието и Примера на Христовия Живот. Подобно на

всички останали ученици и сподвижници, Юда също беше очевидец на

Божията Слава, и сам знаеше с колко могъщо и Свято Благоволение Отец

подпечатва стъпките на Сина Си. Той също видя чудни изцеления и

слушаше помазаните проповеди на Божия Син. Но докато останалите

Апостоли изпълваха сърцата си със Среброто на Месията, Юда си правеше

други сметки. Очите му не бяха обърнати към Небесното, но към земното.

Не към съкровищницата на Сион, а към касата на Исусовото служение. А

той стигна дори дотам, че дръзна да пресмята колко сребърници би

струвало мирото, което Мария употреби за помазването на Исус…

Сам разбираш, братко мой, че първият човек в Евангелието, на когото

среброто ръждяса, а ръждата му се превърна в огън на страшно осъждение,

беше Юда. И ако аз отделям всички тези редове за греха на Юдовото

престъпление, то е, защото в последните дни на умноженото беззаконие

предателството е най-масовият църковен грях. Грехът, заради който Апостол

Яков пророкува в Духа Господен, че среброто на богаташите ръждяса. Юда

получи тридесет сребърника, за да ги размени за Среброто, което Исус

изсипваше в сърцето му цели три години. А когато в един късен миг

приглушената от парите съвест надигна предсмъртния си стон в Юда, той

отиде при първосвещениците, като им казваше:

“Съгреших, че предадох невинна кръв…” 8

А те му казаха:

“Нам що ни е? Ти гледай…” 9

Какво направи отпосле предателят на Христос?

Евангелието ни показва, че той хвърли сребърниците в Храма, а след

това отиде и се обеси. И в Светлината на Божия Пророчески Дух проблемът

не е, че Юда отиде и се обеси, понеже това беше заплатата за греха му.

Проблемът е, че хвърлените Юдови сребърници останаха в Храма…

Запомни това, мили мой приятелю! И приеми в сърцето си, че случката

с Юда е не просто частичен прочит на отделна човешка съдба, но белег за
8 (Матея 27:4)
9 (Матея 27:4)
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неизбежната съблазън, която от оня момент нататък щеше да се превърне

в дух на постоянна съпротива срещу Среброто на Месията, тоест, срещу

Словото на Христос. Стотици поколения – едно след друго – щяха да

влизат в Храма Господен. И едни от тях щяха да се озаряват от Господното

Сребро, а други да се съблазняват от пръснатите дяволски сребърници в

нозете им. И при все, че нямаше да побягнат по хълмовете, за да се обесят

като Юда, самият Мамон щеше да ги държи в Юдовото въже и да ги обесва

след смъртта им всред изострените скали на дъното на пъкъла.

А как стоят нещата днес – в самия край на стария сребролюбив свят,

който се гърчи в агонията на демоничните съблазни? Колцина пламенни

боголюбци помнят Среброто на Месията и са готови да го опазят в сърцата

си, дори с цената на кръстна смърт? Колцина скъпоценни камъни от Сион

не се поклащат и не потъмняват от шумоленето на долари, евро и левове?

Колцина предани на Бога слуги са готови да бъдат измет на света, овце на

заколение, и юнци на Божия Свят Олтар, за да блестят лъчите на Божията

Вечна Правда? Колцина съразпнати с Христос на Неговия Кръст не се

продадоха и не се предадоха, за да вкусят от Неговата Смърт, та да се

удостоят като участници в Неговото Възкресение? И ако аз, като слуга

Господен, преминах през огън и вода, за да съхраня Среброто на Исус в

сърцето си, то пред кого да се оправдая или похваля, когато делата

свидетелстват за усърдието и постоянството ми? Да ме плашат ли скъпо

платени пастори, или гръмко титулувани лъжепророци, когато от всичките

им свидетелства се сипе ръждата на змийското лукавство? Да ме угнетяват

ли сребролюбиви търговци и костюмирани шоу-евангелисти, когато в

сърцата си са варосани гробници, които не биха издържали дори полъха от

Меча на Божия Пророчески Дух? Та нали собственият им земен блясък ги

издава, че не са пратеници на Вечно Живия, но съблазнители на вечно

мъртвия? Разбрали ли са те изобщо, че не е възможно да държиш на едно

място Среброто на Бог със сребърниците на дявола? Казвал ли им е някой

някога, че Юда не може да легне на Исусовото Лоно, нито да бъде обичания

от Исус ученик? Попитаха ли поне веднъж Вечния Съдия каква е сетнината

на Анна и Кайафа, или къде обитава душата на Пилат Понтийски, а колко

повече на Юда? Познаха ли Исус като Началото и Края, и най-вече като
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Новоначалието и Безкрая, та да се смути слугата Господен от авторитета и

помазанието им, и да си поръси главата с пепел?

Истината, братко мой, е съвсем ясно записана в стиховете на псалома,

който казва:

“Наистина нископоставените човеци са лъх, а високопоставените

лъжа; турени на везни те се издигат нагоре; те всички са по-леки от

суетата…” 10

И ако лъхът е за не толкова богатите кучета, а лъжата за угоените

свине, то разбираш ли вече, че само със Среброто на Месията би тежал на

мястото си, тъй щото никоя везна да не може да те помръдне?

Затова запомни:

Христовите свидетели са по-ниски от нископоставените, защото са

корени до Корена и Потомъка Давидов, и по-високо от високопоставените,

защото са жертвени юнци на Божия Свят Олтар!

След всичко казано дотук, духът ми вече бърза да се преклони в

Присъствието на моя Господ и Бог, защото Той отново се сниши от Святото

Си Небе, за да говори на сърцето ми. И ето думите, които Исус проговори,

миг преди да ми даде първото от виденията в тази книга:

“Слуго Мой! Аз те направих повече от победител над врага

Господен, тъй щото каквито и трусове и ветрове да идват против

живота ти – да не им обръщаш никакво внимание. Защото било, че

Легион ще те удари с ярост в гръбнака – Господ с благост ще те

изцели! Но никой и никога няма да изцели Легион от духовното

поражение, което преживя от мълнията на Меча Господен. Било, че

блудницата Вавилон ще надъха религиозните си лидери, за да

покриват името ти с помия и позор, ти ще останеш Злато от Златото

Ми, Сребро от Среброто Ми, и Светлина от Светлината Ми! Защото

при теб става дума за произход, Стефане!

А как ти разбираш тази Моя дума – произход?”

“О, Господи Исусе! Произходът е изначалното място на раждането! То

посочва откъде идва някой и къде са корените на началото му!”

10 (Псалом 62:9)
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“А не съм ли Аз Началото и Краят? И ако мъдро разсъдиш върху

думите Ми, то няма ли да разбереш, че когато някой се роди от

Духа Ми, той приема Моя произход? И не казват ли това и думите

на чудесния псалом в Святото Ми Писание:

“Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, и Сам

Всевишният ще го утвърди. Когато Господ запише племената, ще

счете, че това и онова племе се е родило там…” 11

А сега помисли и Ми кажи:

Как ти се роди в Сион? И какво се случи със сърцето ти, когато

се роди в Сион?”

“О, скъпоценни мой Спасителю! Аз се родих в Сион, когато повярвах в

Твоето Име, Твоето Слово, Твоето Дело, Твоят Пример и Твоето Възкресение

от мъртвите! И когато това се случи, Ти Сам записа името ми в Книгата на

Живота, за да бъда от Рода на Небето…”

Исус се усмихна на думите ми и погали главата ми. А след това

продължи да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли как хубаво го каза:

Да бъдеш от Рода на Небето!

Какви са тогава сърцата, родени от Бога, за да бъдат Род на

Небето? Не са ли те благородни, сиреч, сътворени от Благостта на

Отца?”

“Така е, мой Господи!”

“А какви мисли те изпълват, когато мислиш върху благородните

неща?”

“Исусе! Мислейки за благородните неща, аз винаги си ги представям

като свързани със Златото и Среброто! Защото именно това са благородните

метали, които Отец е превърнал в символи за могъщо олицетворение. А

тогава и изборът пред сърцата ни става много ясен. Защото можем да

избираме между Златото и Среброто горе, и златото и среброто долу. Понеже

горните метали са духовни, а долните са земни…”

“Помисли тогава върху думите Ми в Евангелието, слуго Мой!

Тези думи, с които заявих на противниците Си:

11 (Псалом 87:5-6)
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“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят…” 12

И според изречените Ми думи, кажи Ми:

Могат ли тези, които са долу, да копнеят за горното, или тези

които са горе, да копнеят за долното?”

“Не, Господи мой! Между горните и долните има цяла пропаст!”

“А колко е дълбока тази пропаст? Не тръгва ли тя от света, за

да стигне до дълбочините на ада? Не се ли превръща пропастта в

бездна? И не каза ли и Авраам на богаташа, (когато го молеше да

прати Лазар, та да разхлади езика му) точно тази дума:

“И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма

бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да

не могат, нито пък оттам да преминат към нас…” 13

Разбираш ли сега, че горните са родени, за да търсят горното, а

долните са родени, за да търсят долното? И колкото повече горните

се извисят в горното, а долните се снишат в долното, толкова по-

голяма и страшна ще става пропастта, за да се превърне наистина в

бездната, за която Авраам говореше на богаташа. Чудно ли е

тогава, че пророческите ти видения за горното ще се приемат само

от горните, докато долните ще ги отхвърлят като неприемливи?

Понеже именно на теб дадох да бъдеш Злато от Златото Ми, и

Сребро от Среброто Ми! Помисли и върху следващите Ми въпроси:

Кой би пожелал Златото и Среброто, които ти дадох? Този,

който има изобилие в долното, или онзи, който е беден откъм блага

на земята, но сърцето му пребъдва на небесата?”

“О, Исусе! Този, вторият, ще пожелае Златото и Среброто Ти! Защото

той попада в Избора на Отца, за който Яков написа:

“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са

сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството,

което е обещал на тия, които Го любят?” 14

12 (Йоан 8:23)
13 (Лука 16:26)
14 (Яков 2:5)
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“Трудно ли е тогава да приемеш, че горното се търси само с

горното, и долното се търси само с долното? Сребърниците не търсят

ли още сребърници, та да се умножат и преумножат? И Моите слова

не отключват ли още слова в Словото Ми, та да се изпълните с

всичкия блясък на Славата Господна и със Светлината на Божията

Премъдрост? Спря ли досега Святият Дух да те пълни с думите на

твоя Господ и Цар или те направих като извор от Извора Ми?”

“О, Господи мой! Твоята Благодат в сърцето ми се умножи и преумножи!

И Ти никога не спря, а само ми даваше почивка от време на време, за да

свикна с товара на божествените Ти видения!”

“А спряха ли търговците да търгуват през времето на Моето

посвещение към теб? Ако ти шестнадесет години писа Сребро от

Среброто Ми, те не събираха ли през това време сребърници от

Мамон? И ако ти неуморно даваше от горното на горните, то да се

чудиш ли защо долните лъжепророци продаваха неуморно от

долното на долните? И ако твоите съкровища са на небесата, то

къде са техните съкровища? Можеш ли да изброиш доларите, еврото,

левовете и всички останали валути, които завъртяха обороти по

пазарищата на великата блудница? Можеш ли да изброиш авоарите

и имотите на Ватикана, или офисите, залите и лимузините на

западното тщеславие? И ако изреченото от Мене не може да се

изличи, нито да се отмахне, то каква ще е съдбата на думите Ми в

Евангелието, които гласят:

“…защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” 15

Може ли някой да стои далеч от съкровището си, когато

абсолютно всеки човек е роб на съкровището си? Знаят ли Моите,

че не човекът владее съкровището си, но съкровището го владее?

Сега разбираш ли, че именно чрез съкровището всеки човек ще

получи сетнината си? И ако да би казал някой, че е сляп относно

сетнината на съкровището, което го владее, то не е ли бил вашият

Господ чрезмерно милостив, когато е заповядал на Апостола Си

Яков да напише думите в посланието си, които гласят:

15 (Матея 6:21)
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“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и

ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата

за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той

не ви се противи…” 16

Как осъдиха Мене, Праведния, Стефане?

Как Ме убиха, а Аз не им се противих?”

“О, Исусе! Богаташите осъдиха Среброто Ти, което изобличаваше

сребърниците им, и убиха Златото Ти, което ги показваше като престъпници!”

“А докъде ще стигнат беззаконници, които осъждат Словото Ми,

и убиват Вярата Ми? Няма ли това тяхно беззаконие да бъде

фатално за собствената им вяра и думи? Няма ли, според истинното

предупреждение на Яков, златото и среброто на богаташите да

ръждясат, а ръждата им да свидетелства против тях в Деня на

Страшния Съд? Разбрала ли е Църквата Ми колко чудовищна е

сетнината на ръждясала вяра и ръждясало слово? Разбрали ли са

богоотстъпниците, че всеки сребърник е брънка от една най-

страшна верига на Мамон, която не може да бъде разкъсана без

покаяние, но има силата да прегаря съвестта и да лишава от

благородството?

Но ето, слуго Мой, затова отново се сниших да говоря на сърцето

ти! Защото откровенията за Моето Злато и Сребро са твърде изобилни

и искам да ги дам на Моите Звани, Избрани и Верни! И като начало

искам да покажа на сърцето ти как ръждяса среброто на богаташите,

а след това да ти разкрия и прекрасните седем чаши на Моето

Сребро, които са останали скрити и непроповядвани в Църквата Ми.

16 (Яков 5:1-6)
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А във втората част на откровенията Ми към теб ще ти дам да

разкажеш и за символите на Моето Злато.

А сега виж видението, което разкривам на сърцето ти…”

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

очите ми се разкри видение. Аз виждах Господния Хълм, на който бяха

поставени седем сребърни чаши, от които блестяха лъчите на Божието

Спасение. Тези лъчи се простираха по лицето на цялата земя, като издирваха

и привличаха сърцата на човеците. Но ето, че под Хълма Господен се яви

Легион с армията си от лъжепророци. Той крещеше като избезумял, сочейки

лъчите на Хълма, които го озверяваха и караха да трепери от ярост. Така

аз дочух как духът на лъжепророка казваше на слугите си:

“Тези сребърни чаши от Хълма Мория са твърде опасни за влиянието

ми! Скоро извадете сребърниците, сиреч, доктрините, чрез които моят верен

Мамон ви обогати, та ги хвърлете от хълмовете към долините под вас. Не

жалете средства за реклама и съблазън, защото колкото повече пръскате

заблуда, толкова повече ще ви даде господарят ми! Нека човеците от

долините да харесат вашето сребролюбие! И като се влюбят в просперитета,

който ви давам, да намразят и отхвърлят онези сребърни чаши, с които

омразният ми Христос ги призовава от Собствения Си Хълм…”

Чули заповедта на Легион, човеците със свинските зурли, отвориха

дисагите си, като загребваха с пълни шепи от сребърниците в тях. И като

ги вдигаха над главите си, хвърляха ги в долината за всякакви религиозни

кампании, тъй щото земята под нозете им зазвъня от шума на “благовестието”

за пари. А това накара Легион отново да изреве с всичката си сила:

“Летете, демони на алчност и сребролюбие! Направете един сребърник

да блести като тридесет! Явете видения пред сребърниците, пълни със

слънчево благоденствие и човешко щастие, снабдени грижи и задоволени

нужди! Искам Вавилонски рай под Хълма Господен, по-впечатляващ и

желателен от онзи в Сион!”

След тези думи на Легион, поднебесните места се изпълниха с тъмни

облаци от демони, които абсолютно стриктно изпълняваха поставената им

заповед, тъй щото църквите на лъжепророка просперираха и заблестяваха

от все по-голямо благоденствие. Лидерите правеха все по-шумни кампаниите
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си, като осигуряваха евтини радости на нуждаещите се, понеже целта

напълно оправдаваше средствата. Но това все още не удовлетворяваше

Легион, тъй щото той отново изкряска, като казваше:

“Елате и вие, демони на разорение и разруха! И скоро съсипете

благосъстоянието на всички човеци от долината, които още искат да стоят

вън от крепостите ми! Направете ги обедняващи и ги лишете от средства за

елементарен живот! Съсипете ги със страх и отчаяние! Покрийте ги с калта

на най-дълбоката и ужасна мизерия! Затваряйте всяка възможност за

приходи в съдбите им! Уволнявайте ги от работа! Съсипвайте ги с високи

лихви и непосилни наеми! И нека най-принизената и плътска жажда за

пари да ги съблазни с богатството и просперитета на моите църкви! Ха

тогава да видим какво ще чуе сиромахът в мизерията си – куркането на

гладния си стомах или божествения призив на Христос!”

След изригналата ярост на лъжепророка, долините почерняха от

демони на всякакво насилие и разруха. Хора губеха дребните си бизнеси,

поради масовото окрупняване, направено от алчни богаташи и капиталисти.

Други се разделяха с ипотекирани имоти, понеже не можеха да покрият

тежките банкови лихви. Трети ставаха жертви на крадци и мародери,

готови да плячкосат и последната им вещ. И ставаше така, че на земята се

срещаха един насилнически ад с един Вавилонски рай. В ада плачеха и

въздишаха опустошените от банкрут, мизерия и недоимък, а в рая

тържествуваха и разкошестваха църкви от богоотстъпници, имащи всякаква

демонична протекция и отворени врати за финансови печалби в света. И

колкото по-голямо ставаше разделението, толкова повече се усилваше

съблазънта, която караше опустошените от ада да търсят прибежище при

обогатените в рая, тъй щото те наистина презираха Светлината от лъчите

на Господния Хълм и всичките сребърни чаши на Спасителя. А аз, потресен

дотам, че да не мога да гледам, извърнах погледа си към Исус, а Той

строго ми даде знак да продължа да гледам. И когато пак обърнах очите си

към долините, гледката ме порази. Защото всичките онези сребърници,

хвърляни от лъжепророците, бяха попаднали не в ръцете, а в сърцата на

човеците. И тогава в един миг те изгубиха блясъка си и станаха ръждиви.

А ръждата им, подобно на разяждаща язва се разрастваше и поглъщаше
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духовните им естества, тъй щото след трансформацията аз вече виждах

ръждиви поклонници, които следваха ръждиви лидери. И самата ръжда се

ронеше и разпадаше, правейки мнозина да рухват и изчезват в пръстта на

земята. Гледката беше твърде страшна, за да я понеса, но аз продължавах

да гледам. И тогава усетих Десницата на Господ върху рамото си, и чух

Гласа Му, който ми казваше:

“Никак да не пролееш и една сълза за рода на нечестивите,

който отива във вечната си погибел. Но вместо това виж как

безумните се отказаха от Моето Сребро на Хълма Ми Мория, което

можеше да ги опази живи във време на глад, и да съхрани сърцата

им всред умноженото беззаконие. Вместо това напълниха църквите,

в които се проповядва вяра в парите, а не Вярата в Кръвта Ми. И

ето затова сребърниците на Мамон ръждясаха в долината, понеже

ги удари Божието проклятие заради подмяната, която те правят на

Вечното с преходното, и на Святото със скверното.

Но ти, Стефане, отново виж, че посочените от лъчите Господни

ще се съберат на Господния Хълм, защото са живият остатък на

твоя Господ в последното време. И защото напълно са Ми доверили

сърцата и душите си, като знаят, че Аз непременно ще ги преведа

невредими до Портите на Правдата и до Небесния Ми Град…”

Отново погледнах от Хълма Господен към долините. И тогава видях, че

лъчите от сребърните чаши на моя Господ бяха докоснали сърцата на

малцина. И тези осветени и призовани човеци преминаха със съвършен

мир и пълна увереност покрай насилническия ад и Вавилонския рай, без

да претърпят никакво поражение – в дух, душа и тяло. А когато вече бяха

на Хълма Господен, Исус ги прегърна с ръцете Си и обви с Мантията Си,

като им казваше:

“Блажени сте, че се влюбихте в Моите думи, а не в ръждясалите

думи на духа на лъжепророка! Вземете сребърните чаши на Словото

Ми и пийте от тях – за да се изпълнят със Среброто Ми сърцата ви!

И самите вие да станете избрано Сребро в ръката Господна! Защото

тук, на Моят Свят Хълм, Аз ще заповядам да ви споходи Духа и

Силата на псалома, който казва:
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“Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ

от пръст, пречистено седем пъти…” 17

И на всички, които сега четат и съпреживяват с пророка Ми

това видение, Аз ще кажа:

Последвайте Ме чрез Словото, което давам на пророка Си!

Защото ако да бяхте повярвали в Мене само за земния си живот, то

да ви посоча като най-окаяни сред окаяните! Но ако сте повярвали

в Мен като в Горния, Който дарявам горното на горните, то възкачете

се далече по-горе от света на дявола и страстите му. Защото на Моя

Хълм, далече по-горе от Гадаринската земя, ще ви дам да познаете

бляскавата Светлина на всяка от сребърните Ми чаши! И тогава

непременно ще разберете защо Господ вашият Бог избра да въздигне

пророка Си и да яви Светлината на Спасението Си именно отсред

племето на българите!

А ти, слуго Мой, сега Ме последвай до Божия Свят Олтар!

Защото там сърцето ти прекомерно ще се учуди! И учудването ще

премине в удивление! И удивлението – в Свято благоговение заради

Избора, който съм направил, и заради езика, който съм избрал, та

да явя твърде великите съдби на Словото Си!

Аз, Вечният Месия на Светлината и Благодатта, все още говоря

и не млъквам!”

17 (Псалом 12:6)
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II. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едно от най-скъпоценните богатства, които ние трябва да осъзнаем,

като дар от Бога, е езикът, който говорим. Не толкова майчиния език,

който сме научили от раждането до порастването си, колкото думите,

които придобиваме от общението с Благодатта на Святия Дух. Няма смисъл

да доказвам на никого колко опустошен и изпразнен от съдържание е

животът на човеците, които не познават пълнотата на Божиите думи, но

непременно искам да знаеш, че Словото Господно, заредено с Духа, е най-

поразяващата Сила, която ни е дадена против силите на Злото.

Когато преди близо две хиляди години Исус се яви в човешки образ на

земята, Той дойде, за да изговори Божиите думи, и да ги яви като Пример

на Собствения Си Живот. Властта, Мощта и Авторитетът на думите Му бяха

причина, както за изцелителните чудеса и знамения, така и за духовното

проглеждане и разчупването на дяволските окови, пленили душите на

човеците. Тогава докоснатите и изцелените от Него действително проумяваха,

че между думите на Месията и думите на религиозните Израилеви книжници

има голяма разлика. Христовите думи бяха пълни, а тези на враговете Му –

празни. Словото на Исус имаше пълно покритие от Примера на Делата Му,

докато поученията на законниците и фарисеите – пълни със зле прикрито

лицемерие. Думите на Христос бяха пълни със Святия Дух, а думите на

враговете Му – пълни с внушенията на лукавия.

Не ти пиша всичко това, защото не го знаеш, но за да подготвя

сърцето ти за видението, на което моят Спасител ме направи свидетел

пред Божия Свят Олтар. И преди да ти разкрия тайните, дадени ми свише,

искам още малко да поговоря за езика ни, който е дар от Бога.

Братко мой! Човек трябва да е духовно сляп или прекалено заровен в

плътта си, за да не си даде сметка какво се случва в последните

десетилетия на тази земя. Светът става все по-беззаконен и отявлено

грешен. Греховете, чиято заплата е смърт, стават най-притегателни модели

за подражание. А най-чудовищната реалност е тази, че човекът вече е

изгубил желанието да се възпротивява на Злото. И затова се е оставил да
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бъде ежедневно влачен, блъскан, тровен и духовно осакатяван от хиляди

сатанински послания. И в онази най-лична духовна реалност, наречена

“роден език” отдавна се забелязват страшни поражения и дълбоки пробойни

от духа на покварата и мерзостта. Един невидим и лукав режисьор е

започнал най-ужасното подкопаване на човешките думи. Подкопаване, при

което думите се изпразват от истинското си съдържание, за да се запълнят

с лъжливо. Подкопаване, при което едно последно младо поколение дори не

е чувало Божиите думи, нито може да ги произнесе или разбере смисъла

им. Подкопаване, при което благословеният ни език се е напълнил с грозни

чуждици, умишлено натрапени, за да ни лишат от чистотата и простотата на

общуването. Подкопаване, при което технологията ни трови, като запълва

говора ни с всички възможни термини, които е способна да ни натрапи –

само и само битието ни да става все по-откъснато и все по-далечно от

Присъствието на Божия Свят Дух. Защото мнозинството вече с лекота е

готово да потърси всякакви заместители на Божията реалност. Като се

започне с дългото хипнотизиране пред телевизионния екран и се завърши

с поглъщането от Интернет.

За слуга и пророк, на когото Исус даде да напише стотици книги, аз

смея да твърдя, че научих Небесния Език на Бога и Отца, и съм блажен да

го ползвам и да изпълвам сърцето си с него. И дори когато не пиша

пророчески книги, пак Бог милостиво ме е дарил с талант да пиша стихове,

тъй че духът ми всякога да витае и пребъдва в прекрасното и извисеното.

Но виждаш ли, мили мой приятелю, човек трябва пламенно да поревнува

за чистотата на езика си, и за набора от думи, които ползва в общението с

ближните. Защото в Евангелието нашият Господ никак не се е шегувал, но

твърде сериозно е заявил:

“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща;

а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща…” 18

Виждаш ли от Христовите думи, че добрият човек има добро съкровище,

а злият човек – зло съкровище? И за да не мисли някой, че тези съкровища

са земни и материални, Исус е продължил, като ги е разкрил в следващите

Си думи:

18 (Матея 12:35)
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“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците,

ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш,

и от думите си ще се осъдиш…” 19

Сам разбираш, че съкровището в човека са именно думите. И те не са

цялото съкровище, но част от съкровището. Защото думите са духовното

сребро в нас, но освен сребро, ние имаме и духовно злато, което е вярата.

И на нея ще бъде посветена втората част на тази книга. Но аз сега нека

отново да продължа с доброто съкровище, което са думите. За да разбереш

защо Исус толкова категорично е заявил, че:

“от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш…”

Как мислиш, братко мой? Ако думи могат да те оправдаят, то не стои

ли зад тях Спасителят Христос, Който те оправдава чрез Кръвта Си? Ако

думи могат да те осъдят, то не стои ли зад тях дяволът със смъртоносните

си внушения? Оправданието и осъждението не са ли твърде високи

категории, за да подхождаш към тях субективно? Не е ли Бог, Който

оправдава и осъжда? Защо тогава нашият Господ толкова категорично е

казал, че думите ще ни оправдаят или осъдят?

Отговорът е, че Той е направил това, защото езикът е наша отговорност,

наш кръст, наше бреме и наша юзда. Думите в Библията са на Святия Дух,

но от нас зависи как ще ги изговорим и дали ще ги направим пълни в

живота си. От друга страна – пак от нас зависи дали ще отхвърлим

празните думи на дявола, за да държим живот на Святост и благоугодност.

Аз ще напомня на всички мои приятели, които биха помислили, че тази

книга ги изненадва с твърде нови послания, да си спомнят как през есента

на 2001 година Господ ни даде пророческите послания в книгата “Огненото

колело на живота”, и как в края на 2004 година Той благослови всички

ни с “Небесният Език на Любовта”. В първата книга Исус ни показа

съдбата на празните думи, а във втората – превъзходството на пълните.

Така че не е голямо нещо Господ да допълни мярката на Благодатта върху

пророка Си, като му разкрие Златото и Среброто Си с един още по-дълбок

и благословен поглед.

19 (Матея 12:36-37)
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Причината да ти говоря за всичко това, е дълбоко скрита в Божия

Избор. Защото Исус избра именно българският език, за да даде на Църквата

Си най-могъщите Небесни послания, и да разкрие петте Кръга на Святото

Си Присъствие. Можеш да обиколиш целия свят и да изчетеш купища от

теология, но никъде няма да откриеш Исус жив и реален, както е в Словото

от Хълма Мория. Можеш да се въоръжиш с търпение за следващите сто

години, за да изчетеш всички възможни монографии, свидетелства, студии,

анализи и изследвания, но пак от тях Светлините на Сион няма да се

приближат към сърцето ти, нито ще оживеят за духа ти Портите на

Правдата. Можеш да се заробиш в заеми към банки и каси, за да обиколиш

всички конференции и зали на шоу-евангелизма в Америка, та дано би

докоснал Мантията на Помазаника и би усетил Дъха на Месията, но цялото

ти ходене ще бъде едно наливане от пусто в празно, просто защото си

имал неблагоразумието да направиш знак за равенство между Вавилонски

бизнес и жертвен принос, между търговия и Благодат, между Дух на мъдрост

и светска теология. А аз пак ще ти кажа, че Господ избра българският

език, за да изговори Тайните на Царството, и възможно най-опустошената

в икономическо отношение и стандарт на живот страна, за да изсипе

съкровищата Си в сърцето на слугата Си. А привилегията да четеш на

майчиния си език Святите послания на Исус е твърде голяма, за да бъде

обяснена в една книга или няколко реда. Защото има думи, които не могат

да се преведат, нито да запазят духовния си заряд, когато бъдат прочетени

на друг език. Има печат на Божие Съвършено благоволение, който не

търпи да бъде преведен на друг език, просто защото в чуждата дума се

изгубва самата пълнота, заложена в българската. И в това отношение тази

книга ще остане непреведена. А ако някой чужденец иска да я прочете, то

такъв нека научи българския книжовен език, а да не иска да я получава на

неговия роден. Когато затвориш последната страница на тази първа част

за “Златото и Среброто на Месията” ти напълно ще си убеден във

верността на разсъжденията ми.

А сега нека вече да продължа с видението, което Господ разкри на

сърцето ми. Защото докато аз оставах при Него, Той докосна с ръка духа

ми и ме въздигна нагоре – към Небесните селения на Хълма Сион. И когато
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нозете ми стъпиха по улицата на Небесния Ерусалим, Той отново започна

да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Верни и прекрасни са разсъжденията ти относно

Моя Избор и благоволение върху българския език. Защото при все,

че той яростно е бил атакуван от дявола, пак тъмнината не е успяла

да заличи Светлината, с която Отец Ми е напълнил най-светлите

думи на българите. А всички те са изключително свързани с Божията

Благодат и със самата активност на Божия Свят Дух. Затова сега

пристъпи след Мен, понеже ще те въведа пред Божия Свят Олтар, и

чуй думите, които Синът ще изрече на Отца, защото по Собствената

Воля на Всевишния ти си призован в Присъствието Му…”

След тези думи моят Господ се приближи към Божия Дворец на

Святостта, като вече отваряше вратите му. И когато те се отвориха, аз

паднах по лице, понеже Славата на Отец ме лъхна като вълни от Огън и

облак от неизразима Святост. И ето, че Исус проговори на Отца, като Му

казваше:

“Отче Святи! По Собствената Си Воля Ти призова пророка на

Сион в Присъствието Си! Благоволи, Всевишни Мой Боже, да явиш

Избора и Благоволението Си върху слугата, който Си посочил, и

съдът, който Си избрал за Славата Си! Защото духът на лъжепророка

вече е развенчан и съкрушен от мълнията на Святия Ти Меч, и

дошло е времето златото и среброто на нечестивите да ръждясат за

вечно осъждение, а Твоето Злато и Твоето Сребро да заблестят като

Слънцето в Силата Си! Яви, Отче Мой, на слугата Си, защо избра

езика на българите, за да го озариш със Светлината на Святостта

Си, и защо от България заповяда да блестят лъчите на Вечното Ти

Спасение!”

След думите на моя Господ към мен се протегнаха огнените ръце на

Отец. И ето, че сгъстено Масло и Сол потекоха от пръстите на Отца върху

главата ми, а думите Му закънтяха в духа ми, тъй щото Го чух да ми казва:

“Сине човешки! Ти стоиш в края на един сребърен лъч, който е

хвърлен на земята още при размесването на езиците в Сенаарската

земя. В този лъч – Аз, Святият и Премъдрият – благоволих да
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съхраня огнени думи от езика на Адам, в които съчетах Силата на

Името Си и Името на Силата Си! Защото те посочих за настойник на

Святостта Ми още отпреди създанието на света, и за пророк на Моя

Единороден Син!

Хиляди езици преминаха през лицето на земята – от древността

до днес. Едни умираха и се забравяха. Други проблясваха и угасваха.

Но Моята Отеческа ревност и благоволение всякога пазеха лъча,

който достигна до сърцето ти във времето на твоето призвание и

избиране от Мен. И този лъч е езикът, на който говориш и записваш

Святите Ми думи за поколенията.

Затова, възправи се мъжо възлюбен, та последвай Сина Ми до

Божия Свят Олтар – за да видиш как Могъщата Божия Сила създаде

езиците на народите, и как съхрани скъпоценното от Адамовия език

за чедата на Моята Вечна Правда!”

След последните думи на Отец Огънят от Маслото и Солта Му възпламени

дълбочините на духа ми, тъй щото усетих самите Божии скъпоценни слова,

които се разгоряха в мен. И преди да бях отронил и дума, Исус протегна

ръката Си и ме възправи, като ми казваше:

“Ела и Ме последвай, слуго Мой! Защото сега ще видиш онова,

което Небето не е давало за свидетелство на други Божии пратеници!”

С премаляло от Огън и вълнение сърце, аз последвах моя Господ,

Който ме приближи до Божия Свят Олтар. А тогава Исус отново ми проговори,

като казваше:

“Сега времена и епохи ще се върнат назад. За да станеш

свидетел на мига, когато Отец праща Сина Си в Сенаарската земя,

за да разбърка езика на човеците, дръзнали нечестиво да строят

гордата си кула! Защото Отец Ми е, Който даде дишане на Адам, и

говор на устните му! И пак Отец Ми е, Който е Суверен да отнеме

Адамовия език от устните на човеците и да разбърка говора им!”

Докато Спасителят ми говореше, пред очите ми прелетяха времена и

епохи, тъй щото аз наистина се намерих в онова древно време, стоящ все

така пред Божия Свят Олтар. А той вече беше пламнал в непоносима
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горещина, тъй щото Господ положи ръцете Си на главата ми, за да

издържа. Така аз чух Отец да казва на Исус:

“Сине Мой! Иди с ангелите Ми и слез в онази Сенаарска земя,

защото дяволът подбуди човеците в нечестиво съгласие, та да

дръзват да си спечелят име, строейки кула пред очите Ми! Те вече

не заслужават да говорят Езика Ми, понеже грехът им се превърна

в бунт против Присъствието Ми.

И ето, Сине Мой, с Дъха Си разпалих Олтара Си, за да създам

нови езици отсред могъщата сребърна мълния на Езика Ми. И във

всеки от езиците ще оставя знак за Нас, но те никак няма да бъдат

равнозначни по силата и пълнотата си. А Ти, като вземеш снопа от

сребърните езици, скоро слез при кулата, та отнеми Адамовия език

от устните човешки, и разбъркай говора на множеството, според

както лъчите Ми изберат да влязат в сърцата човешки…”

След тези думи на Отца, Дъхът Му още повече разпали пламъците на

Олтара Му. И тогава видях как сребърната мълния на Отца започна да се

превръща на отделни лъчи, които се събираха в сноп. В средата на снопа

забелязах четири лъча, по-бляскави от останалите. А около тях мълнията

все така твореше нови и нови езици. И когато знамението приключи, Исус

пристъпи при Олтара като взимаше снопа с езиците. А след това с ревнив

поглед ми проговори, казвайки:

“Последвай Ме, Стефане! И виж библейското знамение, което

ще се яви пред очите ти!”

С все по-нарастващо удивление аз последвах моя Господ, Който

излезе от Божия Дворец на Святостта, а около Него се събраха ангелите на

Отца. Така аз полетях от Хълма Сион с Исус и ангелите, като слизах с тях

върху древната Сенаарска земя и строящата се кула. А когато бяхме

досами кулата, държейки снопа с Левицата Си, Исус вдигна Десницата Си,

казвайки на ангелите на Отца:

“Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което

са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво

да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем, и
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там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират

езика си…” 20

След тези думи ние още повече се снишихме върху кулата. А тогава

ангелите на Отца се приближиха при Господ и взимаха лъч след лъч от

снопа с езиците. И като слизаха сред човеците, прострелваха лъча, който

като мълния преминаваше през човешките сърца, според както ги насочи

Божият Дух. Така лъчите в снопа на Исус все повече намаляваха - до

последните четири, които бяха най-светли и силни. А Господ, като се

усмихна, вече ме питаше:

“Кои са тези последни лъчи, слуго Мой? Няма ли това да са най-

устойчивите езици, които ще преминат през епохите и през

хилядолетията?

Виж тогава, че първият от лъчите е еврейският език. Вторият от

лъчите е гръцкият език. Третият от лъчите е латинският език. И

четвъртият от лъчите е българският. Те също ще започнат съдбата

си при това велико размесване на езиците и ще претърпят множество

трусове, изменения и другоезични влияния. И Аз няма да ти

показвам съдбата на всички езици поотделно през хилядолетията,

защото така не биха ти стигнали хиляда книги, за да опишеш

всичките им превратности. Но непременно сега ще те заведа в края

на времето, сиреч, в последните години преди свършека на света,

когато Троицата те издири и посочи за пророк на Сион. За да видиш

какво се случи с тези най-силни четири лъча…”

След тези думи Господ ме покри с мантията Си, тъй щото за духа ми

отново прелетяха епохи и хилядолетия. А когато вече бяхме в последното

време, аз гледах на земята някак отгоре, като я виждах опасана от езици.

За жалост среброто на тези езици беше твърде потъмняло, тъй щото разбирах,

че това е следствие от умноженото беззаконие. А тогава Исус отново

започна да ми говори, като казваше:

“Виж сега еврейският език. Защото среброто му потъмня още

при закоравяването на Израил и надписа на Пилат, но той отново

ще заблести силно през времето на Голямата Скръб. Виж също и

20 (Битие 11:6-7)
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гръцкият език. Защото след като Аз у Своите Си дойдох, и Своите

Ми не Ме приеха – посочих на Духа Си гръцкия език, на който се

написа Благата Ми Вест и се нарече Евангелие. Но и този език

потъмня поради атаките на религиозния дух и така Гърция прие

православната религия. Виж, прочее, и латинският език, древният

език на Рим, който сам по себе си стана мъртъв и престана да се

говори, като се превърна в приоритет за термини от юридическото

право, медицината, биологията и ботаниката. Той най-силно беше

повлиян от атаките на религиозния дух, защото чрез него възникна

Римокатолицизмът. Графичните му символи обаче се превърнаха в

азбука на западния свят и латиницата стана основа на английския,

немския, италианския, испанския, френския, португалския и много

други езици. А сега забелязваш ли, че остана един последен лъч,

който е българският език?”

“Да, Господи мой! Виждам, че той също беше атакуван от религиозния

дух, но въпреки това остана твърде светъл. А защо е така, Исусе? Не е ли

заради славянската азбука, която съхрани непроменени Божиите думи?”

“Именно заради азбуката е, слуго Мой! Защото самата Божия

ревност пазеше този език за последното време, когато от Сион

щяха да се излеят изворите на Освещението и Божията тайнствена

премъдрост! А ти сега си спомни първото видение на Хълма

Господен, което ти дадох в тази книга. Забеляза ли, че там твоят

Господ има седем сребърни чаши, пълни със Среброто на Духа Му?”

“Да, Исусе! Забелязах това!” – казах аз, като усетих как вълнението

ми прекомерно нараства. А Господ отново ми проговори, казвайки:

“Ела след Мен и виж, че съм напълнил и седемте Си чаши със

Сребро от лъча на българския език. Тъй щото те сега са пълни със

седем Святи Божии Думи, част от които нямат аналог сред другите

езици. Именно Среброто от тези думи Аз ще дам на Моите Верни, за

да изпълнят сърцата си с него. И така наистина да станете Сребро

от Среброто на Месията…”

След тези думи Господ ме хвана със силните Си ръце, като ме постави

на Хълма Си. И аз удивен видях как лъчът на родния ми език наистина е
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изпълнил чашите Господни. Това ме накара да коленича в нозете на Исус и

да ги прегърна с ръцете си, казвайки Му:

“Благословен да Си Господи мой, че Си избрал слугата Си отсред рода

на българите! Благословен да е Отец, че ни е дал азбука и със Собствената

Си ревност е опазил Святите Думи, с които е благословил езика ни!

Сърцето ми, Исусе, е щастливо да Те слуша! И душата ми е преизпълнена

от удивление и почуда!”

“Още повече ще се удивиш и учудиш, слуго Мой!” – ми каза Исус

и продължи:

“Аз, Месията на Святия Си Хълм, повелявам на всички, които

чуват Гласа Ми, да се съберат при Мен чрез виденията, които давам

на пророка Си! Защото днес идвам при всеки добър човек, за да

направя доброто му съкровище съвършено – за да говори Моите

думи с Моята Вяра в Моя Свят Дух!

Който повярва това Мое обещание – той няма да се поклати

довека, но ще заблести до Царя на Сион като Слънцето в Силата Си!

Аз, Вечният Месия на Светлината и Благодатта, все още говоря

и не млъквам!”
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III. ВИДЕНИЯТА СЪС СРЕБЪРНИТЕ ЧАШИ НА

МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Въпреки страшната умора, която е налегнала сърцето ми и натежава

твърде много в последните няколко години, аз съм пределно щастлив, че

не утаих думите на моя Свят Господ, но ги направих достояние на Неговата

Църква. Защото знам, че те бяха Сребро от Месията, силно да заблести в

сърцата на всички, които вярват в Него. Във време, когато дяволът

потопява света в разорение и погибел, а нечестивите човеци с удоволствие

изговарят празните думи на празния си живот, аз трябваше да приема

съдбата и призванието си на Жертва Господна. И прикован на Господния

Кръст – да заклеймя като зловонни и проклети всички онези вавилонски

съблазнители, които в името на собствения си интерес и гнусна печалба

проповядваха от амвоните си финансов просперитет, религиозен кариеризъм

и угодничене пред височайши трупове. Духовната ми непримиримост към

светските думи и светския дух в църквите ми спечели доволно врагове и

хулители, които надигнаха яростни кампании за личното ми опозоряване и

омърсяване, като антихрист, лъжепророк и най-отявлен шарлатанин.

Църковните бизнесмени и търговци не искаха никой да посяга на

любимите им думи “бизнес” и “просперитет”, понеже те им осигуряваха

така желателните парични печалби.

Църковните книжници не искаха никой да посяга на любимите им думи

“теология” и “диплома”, понеже чрез тях всякога можеха да първенствуват

и пълзят като влечуги по стълбата на религиозната йерархия.

Църковните пастори не искаха никой да посяга на любимите им думи

“доктрина” и “ведомост”, защото чрез тях те си осигуряваха приличен

живот с прилична службица, без да може никой да гъкне против собствената

им арогантност.

Църковните лъжепророци не искаха никой да посяга на любимите им

думи “конференция” и “хонорар”, защото чрез тях духът на лъжепророка

вече ги превръщаше в големци на земята.
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Църковните манипулирани членове не искаха никой да посяга на

гореизброените любими думи, за да не се смущава спокойствието им, че се

намират на правилното място с правилната вяра в правилния дух.

Какво да кажа на всичко това?

Ами нищо друго, освен пожеланието никой никога да не мръдне от

мястото си, което смята за правилно! Защото ако някой е изпитал смут и

срам, че обитава място, лишено от Христовите думи, то той скоро би

намерил причина и начин да го напусне. Но ако с тщеславен възторг е казвал

“амин” и “алелуя” на “бизнес” и “просперитет”, “теология” и “диплома”,

“доктрина” и “ведомост”, “конференция” и “хонорар”, то такъв самоволно е

подпечатал сърцето си с думите, които е приел за Божии.

От двадесет и една години на попрището на Христовата Вяра аз чета

Свещеното Писание и то е изворът за духа ми и светилникът за нозете ми.

И при все, че многократно съм го прочитал от корица до корица – пак сред

страниците, вдъхновени и продиктувани от Святия Дух, аз никога не

намерих думите, които описах по-горе. Затова и никога не ги приех в

сърцето си, защото знаех, че те са дошли от света, който лежи в лукавия.

И защото всякога изпълвах с трепет сърцето си, когато прочитах Святото

повеление на Христовия Апостол, което гласи:

“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява

Божии словеса; ако служи някой, нека служи, като такъв, който

действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко

Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни

векове. Амин…” 21

Как говориш, братко мой? Как говорят ближните ти? Как говорят

децата ти? Как говорят твоите наставници и учители по Библията?

Защото Святото изискване, което Петър е записал за всички ни, е

именно това:

Да прогласяваме Божиите словеса!

Не демоничните или човешките, не научните или светските, но думите,

родени от Божия Свят Дух! Защото Духът на Благодатта и Христовата

Светлина не свидетелства на никои други думи, освен на Божиите. И за да

21 (1 Петрово 4:11)
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ме разбереш напълно, аз ще си послужа с един пример, който се надявам

завинаги да остане в паметта ти и всякога да го помниш.

Представи си как стоиш на двора в един слънчев ден и искаш да

докараш слънчевите лъчи на всичките ти ближни, които стоят в една от

стаите на къщата ти. Те не искат да излязат на слънце, а ти не искаш да

стоиш на сянка. Как ще постъпиш, за да доведеш слънцето до очите им,

след като то е на небето?

Истината е, че има начин и той става възможен чрез огледало. Затова,

като вземеш огледалото, отразяваш слънчевите лъчи и ги насочваш към

тъмната стая на дома си, за да осветиш ближните си…

А сега помисли, че във времето, когато нашият Господ Исус Христос е

бил на земята, е имало само един познат способ за направа на огледала. И

това е било като се използва сребро. Именно тънкият сребърен лист е бил

огледалото на древните. И когато те са прочитали послания, свързани с

огледало, винаги са ги свързвали със сребро. Нека тогава да прочетем

едно такова послание, написано от Апостол Яков. Ето какво гласи то:

“Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да

лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не

изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си

лице в огледалото; понеже се огледва, отива си, и завчас забравя

какъв бе…” 22

Да гледаш естественото си лице в огледалото – това означава да

видиш образа на стария си човек, когото Божиите думи изобличават като

недостоен за Божието Присъствие. Сега разбираш ли още по-добре, че

Божиите думи наистина са сребърни и имат чудесната способност да бъдат

приносители на Светлината? А ще рискуваш ли ти да размениш Божието

Сребро за желязо, което ръждясва? И ще отрази ли желязото Светлината,

та да огледаш образа си и да поревнуваш да го направиш съизмерим с

Образа на Божия Син? Разбираш ли тогава, че най-важното за Божиите

думи е именно тяхната чистота, сиреч, липсата на каквито и да било

примеси? И ако Отец е обещал, че ще ни очисти, както се очиства среброто,

то колко безгрешни трябва да бъдем в устните си?

22 (Яков 1:22-24)
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Не написа ли отново Апостол Яков:

“Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в

говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото

тяло…” 23

А как се стига до Съвършенството, за което говори Христовият слуга?

Именно с вникването в кристалната яснота на стиховете от псалома, които

гласят:

“Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ

от пръст, пречистено седем пъти…” 24

Разбираш ли най-сетне защо Господ иска чрез тази книга да те дари

със Среброто Си?

Именно защото Неговите думи са пречистени и Той иска да се обхожда

с нас така, както някога се обхождаше със Собствените Си Апостоли.

Спомни си думите, които Исус им каза:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…” 25

Или казано чрез Духа на посланията в тази книга:

“Вие сте вече сребърни чрез Среброто, с което ви осветих!”

И ако това Сребро е пречистено седем пъти според казаното в

псалома, то нека всички отидем на Хълма Господен и да изпием Среброто

от седемте чаши на Месията, за да изпълним най-святите думи от нашия

роден български език с Духа на Христос и с лъчите на Светлината Му.

Защото аз все така оставах с духа си при моя Господ, а Той вече говореше

на сърцето ми, казвайки:

“Слуго Мой! Без всякакво съмнение ти ще откриеш в Святото

Ми Слово много повече от седем думи, които да свидетелстват за

Отца, Сина и Святия Дух. Но това никак не променя Истината, че Аз

сега ще дам на Моите чеда най-избраното от Среброто Си. И когато

вие се осветите в тези седем Мои думи – те ще предизвикат

очистване вътре във вас на всички останали Божии думи, за да

премахнете злите примеси от света и дявола, които правят Среброто

да потъмнява. А това несъмнено ще ви направи могъщи приносители

23 (Яков 3:2)
24 (Псалом 12:6)
25 (Йоан 15:3)
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на Светлината, от която мракът бяга и никак не може да я схване.

Затова виж сега Моите сребърни чаши, защото ще ти ги посоча

една по една, преди да ти дам да изпиеш Среброто им…”

След тези най-благодатни думи, Господ се приближи към чашите Си и

започна да ги посочва, като ми казваше:

“Първата Ми чаша е свързана с Моето Единосъщие и сребърната

дума в нея е “Бог”!

Втората Ми чаша е свързана с Моето Призоваване и сребърната

дума в нея е “Господ”!

Третата Ми чаша е свързана с Моята Благост и сребърната дума

в нея е “Благословение”!

Четвъртата Ми чаша е свързана с Моето Даване и сребърната

дума в нея е “Благодарение”!

Петата Ми чаша е свързана с Моя Небесен Род и сребърната

дума в нея е “Благородство”!

Шестата Ми чаша е свързана с Моето Преклонение пред Отца и

сребърната дума в нея е “Поколение”!

Седмата Ми чаша е свързана с Моята Награда и сребърната

дума в нея е “Съкровище”!

И ето тези са седемте сребърни Чаши на Месията, пълни със

Среброто Му!

Сребро, с което ще направя Моите напълно неуязвими за

стрелите на духа на лъжепророка!

Сребро, с което ще ви заявя на света като светила на Сион,

които блестят сред опакото и извратено поколение на дявола!

А ти, слуго Мой, сега се приближи към първата от Моите чаши и

отпий от Среброто вътре в нея! За да влезе думата “Бог” в сърцето

ти и напълно да просвети духа ти!”
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1. ПЪРВАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БОГ”

“Първата Ми чаша е свързана с Моето Единосъщие и сребърната

дума в нея е “Бог”!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

С прекомерно вълнение аз пристъпих към сребърната чаша на

Месията, като я взех в ръцете си и надигнах към устните си. И тогава поток

от кипяща Светлина премина през сърцето ми, тъй щото Сребърната дума

изпълни духа ми. Така аз се извърнах към моя Господ, а Той вече ме

питаше, казвайки:

“Как усещаш първата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб

думата “Бог”?”

“О, Исусе! Тя е изява на Твоето Единосъщие! Ти Си Бог на сърцето ми,

защото Си Единородният Син на Бог Отец и ме изпълваш с Бог Святи Дух!”

“А как трябва да се употребява думата “Бог”?”

“О, скъпоценен мой Спасителю! Ние трябва да благоговеем, когато

произнасяме думата “Бог”, защото тя изразява Отец, Теб и Святия Дух и е

възможно най-святата от Твоите думи…”

“Слуго Мой, “най-свята” ли каза?” – попита ме Исус.

“Да, Господи!” – отговорих аз, а Той отново продължи, като ме питаше:

“А може ли една най-свята дума да роди от себе си несвяти

думи? Може ли Среброто на Месията да се превърне в ръждясало

желязо?”

“Не, Исусе! В Святия Дух на Твоите думи това не може да се случи,

понеже Среброто би родило Сребро, и Светлината би родила Светлина!”

“А какво ще се случи вън от Святия Дух с думата “Бог”? Не

написа ли Апостолът Ми Павел в посланието си, че в света има

“богове много, и господари всякакви”? И искаш ли да видиш как

една толкова Свята дума като “Бог” може да потъмнее и напълно да

измени същността си? Понеже именно такава беше атаката на дявола

срещу българския език и думата “Бог”…”
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“Води ме, Исусе!” – казах с вълнение аз. А тогава Господ ме хвана със

силните Си ръце, като ме спусна в долината под Хълма Господен. И като

застана с мен пред една красива къща, отново ми проговори, казвайки:

“Разгледай тази къща и виж колко голямо е благоденствието на

собственика й. Виж красивия фонтан! Виж басейна с кристално

чиста вода! Виж чисто новият автомобил, направен по поръчка! Виж

просторните и разкошни прозорци, проектирани с най-модерна

дограма! А сега Ми кажи какъв е собственикът на този дом?”

“Това е богат човек, Господи!” – казах аз, а в следващия момент усетих

как Среброто, което бях изпил от първата чаша, започна да потъмнява вътре

в мен. Това ме накара панически да хвана ръцете на Исус и да Му кажа:

“Ах, Спасителю мой! Къде сбърка слугата Ти, че така категорично

започна да потъмнява Среброто Ти!”

А Исус със строг и ревнив поглед вече ми казваше:

“Ти ли не знаеш къде сбърка? А защо употреби скверно

първата Ми дума? Защо нарече този собственик “богат”, след като в

неговия живот няма и капчица от Присъствието на Моя Бог? Не ще

ли да рече “богат” такъв човек, който е пълен с Бога?”

“Но, Исусе!” – опитах се да реагирам аз – “Тази дума “богат”, както и

близката до нея “богатство” са отдавна наложени, за да оприличават

човеците, които имат земни имоти, пари и благоденствие…”

“Колко отдавна са наложени тези думи, слуго Мой? Дали по-

отдавна, откакто Отец Ми е родил думата “Бог”, за да я подари на

българския език? Може ли децата да са по-възрастни от баща си?

Колко повече – когато от Моята Свята дума “Бог” са се родили думи

като “богат” и “богатство”! И ако първата Ми Свята дума “Бог”

дяволът оскверни за съблазън, правейки с нея собствените си

угодници “богати”, то дали той успя да помрачи устните на твоя

Месия? И когато Аз се обърнах към ангела на Лаодикийската църква

– богат ли го нарекох, за да наскърбя Отца Си, или му заявих

думите:
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“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,

а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол…” 26

Разбираш ли сега до каква степен е потъмняло Среброто Ми в

много сърца, които дори и повярвали в Мен и приели Духа Ми не

искат да наричат нещата с истинските им имена? Понеже наричат

“богати” точно онези, които са окаяни, нещастни, сиромаси, слепи

и голи…”

Стоях с наведена глава пред Исус и не смеех нищо да Му кажа, защото

усещах срам. Но Той, като ме прегърна, отново започна да ми говори, като

казваше:

“Стефане! Никак да не отпада сърцето ти, че сбърка, като

нарече бедния “богат”. Не беше възможно да не сбъркаш. Понеже

и в българския превод на Свещеното Писание думата “богат” и

останалите й разновидности се среща на много места, включително

и в Моите поучения, както и в притчата Ми за бедния Лазар. И

библейският текст е бил преведен именно така, поради частичното

потъмняване на родния ти език. Но вместо това мъдро размисли, че

беден е не онзи човек, който е лишен от блага приживе, но в чиято

вечна сетнина идват “беди”, понеже именно поради надвисналата

беда той е наречен “беден”.

А каква по-голяма беда от духа на Мамон, и от ада с изострени

скали и огнен жупел, където неговите поклонници намират

сетнината си?

И ето, слуго Мой!

С пламенна ревност ще заповядам на Моите, които искат да

бъдат избрано Сребро на Господ, да се наричат “богати” сами

помежду си, понеже са пълни с Бога! За да изпълните писаното:

“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са

сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството,

което е обещал на тия, които Го любят?...” 27

Защото само така ще направите думата “Бог” да заблести с

пълната си Сила между вас и вътре във вас.
26 (Откровение 3:17)
27 (Яков 2:5)
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А сега Аз нека отново да те върна на Хълма Господен, за да

отпиеш Среброто на втората от чашите Ми…”

Братко мой! Едва след изреченото от моя Господ аз започнах да

проумявам, че думите на Святия Дух са тотално поражение за дявола. Те

са Сребро, което свети с ослепителна Светлина. И единственият начин на

лукавия да намали Светлината, е като направи да потъмнее Среброто.

Защото потъмнялата дума променя както смисъла си, така и съдържанието

си. И ако ти тръгнеш днес, за да попиташ който и да било човек, чийто

роден език е българският, какво разбира под думите “богат” или “богатство”,

то в огромния процент отговорите ще бъдат земни и плътски, подвластни

на разбирането, което внушава светът, а не Бог. Защото ако Бог притежава

нещо, ние го наричаме “Божие”, но ако някой е пълен с Бога, то едва ли

ще го наречем “богат”. Но ти помисли как отново нашият Месия каза в

“Откровението” на ангела на Смирненската църква:

“Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, (но пак си

богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са,

но са сатанинската синагога…” 28

Помисли също върху съвършено точните думи във “Второто послание

на Апостол Павел към Коринтяните”, защото този Христов слуга прекрасно

познаваше Божието Сребро и силата на думата “Бог”. За да запише:

“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че,

богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез

Неговата сиромашия…” 29

И ако в Духа на тези пророчески откровения за Среброто “богат” ще

рече “пълен с Бога”, то спомни си, братко мой, как влезе Исус в пустинята,

за да бъде подготвен за великата Си мисия и служение:

“А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Йордан, бе

воден от Духа из пустинята четиридесет дена, дето бе изкушаван от

дявола…” 30

Спомни си също как на Голготския Кръст от устните на нашия Господ

се отрониха думите:

28 (Откровение 2:9)
29 (2 Коринтяни 8:9)
30 (Лука 4:1-2)
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“Елои, Елои Лама Савахтани”

“Боже Мой, Боже Мой! Защо Си Ме оставил!”

Ами именно затова Го остави Отец! Богат като бе – да стане сиромах,

за да се оБогатим ние, сиреч, да се изпълним с Бог чрез Неговата сиромашия

(разбирай Жертва). Амин и Амин!



41

2. ВТОРАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “ГОСПОД”

“Втората Ми чаша е свързана с Моето Призоваване и сребърната

дума в нея е “Господ”!...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Нека сега да се върна във видението на моя Господ, защото Той отново

ме въздигна на Хълма Господен. И като вдигна ръка и посочи втората от

сребърните Си чаши, ми заповяда, казвайки:

“Вземи сега в ръцете си втората Ми сребърна чаша, чашата на

Моето Призоваване, и отпий от Среброто в нея, за да влезе думата

“Господ” в сърцето ти…”

С преляло от благоговение сърце, аз пристъпих към втората от

сребърните чаши на Месията. И като я повдигнах към устните си, отпих от

нея. А тогава през духа ми се разля кипяща Светлина, която напълни и

преизпълни сърцето ми. И аз се усетих толкова покорен и малък от

Присъствието на Исус, щото паднах на колене пред Него и не смеех да Го

погледна. А Той с благ Глас ме попита, казвайки:

“Как усещаш втората Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб

думата “Господ”?”

“О, Исусе! Тази дума изразява Твоята божественост и милостива

загриженост към моето сърце. Ти Си моят Господ, Исусе! Защото Ти ме

ръководиш, покоряваш и изпълваш със Святия Си Дух! Твоите повеления

са моят живот на слугуване към Теб! Твоята Воля е Свещеният ми дълг!

Твоят Път, Дело и Пример са всичкото призвание и смисъл на вярата ми в

Теб!”

Докато изговарях думите си, ръцете Господни докоснаха рамената ми.

И като ме възправи до Себе Си, Исус с дълбок и пронизващ поглед отново

започна да ми говори, като казваше:

“Не е ли прекрасна за духа ти думата “Господ”? Не е ли тя

блясъкът на Среброто, което те прави да бъдеш добър и Верен

слуга? Не е ли тя едничкият смисъл на сърцето ти – да знаеш, че си

положил живота си за Мен, както Аз дадох Живота Си за тебе?”
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“Ах, скъпоценни мой Спасителю! Думите Ти изпълват сърцето ми с

най-блажена радост и щастие! И аз толкова много обичам думата Ти

“Господ”, щото никога не бих я предал, нито потъмнил…”

“А дали всички имат твоята радост, Стефане? Дали всички

ревностно пазят думата “Господ” в сърцата си, та да съхранят

могъщите й сребърни лъчи? И сега какво друго да сторя, освен

отново да те заведа в долината под Хълма Господен, за да видиш

какво се случва там с Моята сребърна дума…”

Докато още ми говореше, Исус отново ме хвана със силните Си ръце,

като ме сниши в долината. Така ние съвсем скоро се намерихме пред

някакъв чифлик, където аз виждах да работят стотици ратаи. А край

самите ратаи яздеше кон дебел и охранен човек, който държеше бич в

ръката си. Той спираше с коня си сред ратаите, като им крещеше да

събират по-бързо реколтата му от картофи. И за да бъдат чути думите му с

необходимия респект и страх, той произволно налагаше с бича си един или

друг ратай. Гледката беше твърде противна, но и много истинска. И докато

аз продължавах да гледам, Спасителят ме попита:

“Какъв е този човек, който язди коня си, и налага с бича си

ратаите, за да му събират картофите?”

Бях приготвен за отговора и затова казах на Исус:

“Господи мой! Този човек е собственикът на чифлика и господарят на

ратаите!”

За втори път Среброто на Месията започна да потъмнява в сърцето ми,

тъй щото панически докоснах гърдите си с ръце, като извиках към Господ:

“Исусе! Защо отново се провалих пред Тебе? Къде сбърка слугата Ти,

та да направи втората Ти дума да потъмнява?”

“Ами ти мислиш ли, преди да Ми отговориш?” – попита ревниво

Исус и продължи:

“Защо употребяваш скверно Моята дума “Господ”, та я слагаш

като определение за насилника, който виждаш да язди коня си из

чифлика и да налага слугите си? Не иде ли думата “господар” от

думата “Господ”? Или коя дума от коя е родена – “господар” от

“Господ” или “Господ” от “господар”?”
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Едвам преглътнал божествения укор, аз успях да събера дъха си и да

отговоря на Спасителя, казвайки:

“О, Исусе! Твоята дума “Господ” е първата и изначалната, а “господар”

е дума, родена от нея. Защото едва сега разбирам, че “господар” е оня

човек, който дръзва да се прави на “Господ”…”

“А кога човеците дръзнаха да се правят на “Господ”? Не от

тогава ли, откакто дяволът ги направи заможни и имотни? Не от

тогава ли, от когато поклонниците на Сатана избраха да се покланят

на онази троица в сърцето си, която се нарича “аз, мене, моето”?

Сега разбираш ли, че думата “господар” е потъмняло сребро, което

върши изключително волята на лукавия? Защото Волята на Отец

Ми за вас не беше едни да бъдат господари, а други роби, но

всички да сте братя в Един Дух. Помисли тогава кой е “господарят”

в Моите притчи, Който постави работа на слугите Си и замина на

дълъг път?”

“Ти Си Господарят, Исусе!”

“А да подобава ли на слуги да изместват мястото на Господаря

Си? Няма ли на такива сетнината да е твърде жестока и немилостива,

понеже са тръгнали да насилстват над еднокръвните си? Не ви ли

каза Апостолът Ми Павел да не ставате роби на човеци, защото с

цена сте били купени? И ако един човек става роб на друг човек, то

тогава не е ли попаднал под властта на дявола, та последният да му

бъде господар?”

“О, Господи мой! Ясно е, че това отново се дължи на потъмняването на

езика. Защото никой не е мислил колко Свята е думата “Господ”, за да

оприличава като господари земните насилници…”

“Така е, слуго Мой! Тук си напълно прав. Но ти не мисли, че

родният ти език е потъмнял повече от другите езици. Защото ако

преведеш думата Ми “Господ” на английски то тя ще звучи като

“Lord”. И тази дума “Lord”, веднъж изговорена от устните, няма да

има едно единствено значение. Защото освен, че е възвание към

Господ, тя е и земна титла, отговаряща на английската аристокрация,

където има много лордове. В българският език поне от “Господ” до
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“господар” има видима разлика. Докато в английския “Lord”

отговаря както на Господ, така и на посочен от дявола аристократ.

За какво потъмняване на Среброто Ми можеш да говориш тогава,

когато след изговарянето на “Lord” слушателите ще те чакат да

продължиш, за да видят Небесния Господ ли имаш на предвид или

някой мазен аристократ?

Но Аз сега нека да продължа с друго потъмняване на Сребърната

Ми дума, което дяволът използва за светския етикет. И като начало

ще те попитам, а ти Ми отговори:

Ако Аз съм твоят Господ, а ти си Моят слуга, то какъв се явяваш

ти спрямо Мен в Моята дума?”

“О, Исусе! Аз се явявам Господен, понеже съм Твой!”

“Правилно Ми отговори! Явяваш се именно Господен, защото

Господ те е родил и утвърдил с Духа Си и ти си Негово притежание,

Негов съд за изява! Но ти сега помисли как човеците се обръщат

официално един към друг. И какви думи употребяват?”

Можех ли да не се досетя какъв е прицелът на Исус, когато думите

просто стояха на езика ми?

Разбира се, че не! Ето защо казах на Спасителя:

“Господи мой! Човеците се обръщат един към друг – с думата “господин”

към мъжете, и с думата “госпожо” или “госпожице” към жените!”

“А какво ще рече “господин”, Стефане? Не е ли това нарочно

потъмнялата дума “Господен”? Кой и защо я направи да потъмнее?

И ако в изначалното си раждане думата “Господен” е била свързана с

изразяването на Небесна почит към Божия наставник или настойник,

като например:

“Заповядай в дома ни, пратенико Господен!”

…как отпосле думата потъмня до светското:

“Заповядай в дома ни, господине!”

Не беше ли и това атака на дявола срещу една от най-

бляскавите сребърни думи, които Отец Ми подари на българския

език? Ако всички са “Господни”, то ще има ли някъде място за

поколението на дявола?
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Но ако “Господните” се превърнат в “господа”, то тогава Сатана е

постигнал съществен успех, свързан с потъмняването на масовото

съзнание. И ето, слуго Мой – с пламенна ревност ще заповядам на

Моите да възкресят от миналото обръщението “Господен” и никога

да не употребяват помежду си израза “господин”, защото само така

Аз мога да Си отделя Моето Общество, Господното Общество от

обществата на света. Понеже на Хълма Сион и в Небесния Ерусалим

няма “дами” и “господа”, нито “господин” и “госпожа”, но братя и

сестри в Един Свят Дух! И ако някой не е знаел, то на такъв казвам,

че най-великата привилегия в Царството, е привилегията на Светиите

да бъдат наричани “слуги Господни”!”

След тези Свои думи Исус отново ме въздигна от долината на Хълма

Господен, а моето сърце се почувства наистина сребърно от лъчите на

устните Му. И аз ти казвам, мили мой братко, че многократно през

годините усещах вътрешно угнетяване и преляла скръб, когато в едно или

друго писмо се обръщаха към мен с “господин Главчев”.

Толкова ли трудно им беше просто да ми напишат “Мили братко” или

“слуго Господен”? Толкова ли голямо е усилието да се обърне езикът ни на

сто и осемдесет градуса, за да внимаваме в изговарянето и никога да не

допуснем нито една празна дума да владее мислите ни?

Аз съм сигурен, че до свършека на света езиците му ще останат

покварени и омърсени от умноженото беззаконие. И никой няма да успее

да прокара такава езикова реформа, щото да върне чистотата на думите в

тяхната изначалност, когато са били дадени от Бога и Отца. Но в Святия

Дух на моя Господ съм още повече сигурен, че малцината, които бяха

просветени от Божия Пророчески Дух, ще променят говоренето си, за да

станат избрано Сребро от Среброто на Месията. Амин и Амин!
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3. ТРЕТАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БЛАГО-

СЛОВЕНИЕ”

“Третата Ми чаша е свързана с Моята Благост и сребърната

дума в нея е “Благословение”!...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Вярвам, че Среброто на Господ вече е започнало могъщото си

действие в сърцето ти. Защото истинското му предназначение е да свети и

просвещава. И ако някой го приема с Христовата Вяра, то ще го възнагради с

Божията Светлина. А сега нека видението ми от Исус да продължи. Защото

аз отново бях с Него на Господния Хълм. И там Месията посочи третата от

сребърните Си чаши, като ми казваше:

“Слуго Мой! Протегни ръцете си към третата Ми чаша, чашата

на Моята Благост! И като я вземеш, отпий от Среброто Ми вътре в

нея, за да изпълни духа ти думата “Благословение”…”

С вълнение, което не мога да опиша, аз се наведох и взех третата

сребърна чаша, като я надигнах към устните си и отпих от нея. А тогава

Светлината на една неизразима Благодат се разля в дълбочините на духа

ми и преизпълни сърцето ми. И самата Божия дума, могъща и властна,

издири всички останали Божии думи, като ги правеше да светят с нейната

Светлина. И докато още усещах Силата и величието на Господната дума,

Исус ме попита, казвайки:

“Как усещаш третата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб думата

“Благословение”?”

“О, Исусе! Тази Твоя дума е чудо на Светлината! Тя издирва всички

останали Божии думи, за да ги направи толкова светли, колкото е самата тя!”

“И не би могло да бъде другояче, Стефане!” – ми отговори Господ

и продължи:

“Самият смисъл на думата “Благословение” е да изпълни с

Моята Благост всички Божии слова, така, че те да бъдат Дух и

Живот! Защото най-скъпоценното, което мога да ви дам от Небето,
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е Словото на Живот, изпълнено от Благодатния Свят Дух! Така че в

същината си думата “Благословение” е кърмилница на Среброто!

А ти сега помисли и Ми кажи може ли Господ да те закърмя с

Благословението Си, а то да не роди благословени думи?”

“Не е възможно това, Исусе! Твоето Благословение винаги ще ражда

Светлите Ти думи, пълни с Дух и Живот!”

“А какво ще се случи, ако някой не иска Духа и Живота на

Благословението Ми, но гледа встрани – към света на дявола и

користите му? Ще опази ли той Моята дума сребърна или тя скоро

би потъмняла и ръждясала, според пророческото предупреждение

на Яков?”

“О, Господи мой! Аз казвам да не бъде! Но същевременно зная, че

пророческите думи на Яков са вдъхновени от Тебе и са изява на Твоята

Истина. Тъй щото е възможно и думата Ти “Благословение” също да

потъмнее…”

“Не просто е възможно, слуго Мой! Но потъмняването на тази

Моя дума е една от най-чудовищните мерзости, чрез които дяволът

съблазни поколението на блудницата Вавилон. Затова нека сега

отново да те заведа в долината под Хълма Господен, за да видиш на

какво е способна евтината плътска вяра…”

След последните Си думи Господ отново ме прегърна и сниши в долината

под Хълма, тъй щото скоро се намерихме като невидими свидетели пред

църковен амвон. А там един възторжен пастор се готвеше да даде думата

на чуждоземен проповедник на просперитета, като казваше на цялото

църковно събрание:

“Нека приветстваме в Името Господно нашият брат….., когото Бог е

направил могъщ свидетел на просперитета! О, алелуя!”

“Алелуя, алелуя!” – зашумя в този миг паството. И ето, че чуждоземният

проповедник бързо грабна микрофона, като казваше на всички:

“Готови ли сме да бъдем Негова Слава? Готови ли сме да станем

Негово благоухание? Готови ли сме да разчупим веригите и контрола на

мизерията с една здрава изповед, че сме чеда на Авраам? Кажете “Амин”

на това! Нека всички извикат “Амин”!...”



48

“Амин, амин…” – задюдюкаха редиците. А това накара проповедникът

да разкопчае сакото си и да разхлаби възела на вратовръзката си от

религиозно вълнение. А след това да започне свидетелството си, казвайки:

“Преди десет години аз за първи път стъпих в църква и не Го

познавах. Имах само един стар, ръждясал форд, който баща ми преди мен

беше карал десет години. Десет години само с една раздрънкана кола?

Представяте ли си това? Живеех при родителите си в една малка дървена

къща в прерията и не можех дори да си помисля, че целият ми живот ще

премине в нея. Малка дървена къща! Представяте ли си това? Но ето, че

когато призовах Исус като Бог на просперитета, Той промени всичко това!

О, алелуя! Той го промени, защото ни е призовал всички нас към промяна!

Той е промяна! Кажете всички заедно:

Той е промяната, която ми трябва! О, алелуя!”

В един глас цялото събрание повтаряше след проповедника:

“Той е промяната, която ми трябва! Той е промяната!”

“А знаете ли как е сега? Знаете ли какви чудеса прави вярата? Сега аз

карам един чудесен и просторен крайслер! Сега аз живея в една чудесна

триетажна къща! Това са моите благословения от Исус! Той ме благослови

с кола! Той ме благослови със слънчев дом! О, алелуя на Името Му! Кажете

“Алелуя”, защото Той е Същият и ще направи това и за вас, както го

направи за мен! ”

В този миг пламъци от гняв преминаха през Лицето на моя Господ.

И Той започна да ми говори, като казваше:

“Чу ли ясно думите на проповедника? Защото той заяви пред

цялото събрание, че Аз съм го благословил с кола и дом! Но ти, като

знаеш какъв е Святият Дух на думата Ми “Благословение”, кажи Ми:

Давам ли Аз на Моите, както светът дава? И защо един църковен

съблазнител бърза да обърне Благословението Ми от Дух и Живот в

материални користи? Самата дума “Благословение” не е ли създадена

от “Благост и Слово”? Как тогава този проповедник напъха в

Благостта и Словото Ми къщата и автомобила си?

С думи от думите Ми ли той си купи автомобила или с няколко

десетки хиляди долара? С думи от думите Ми ли той си закупи
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къщата или с няколко стотици хиляди долара? Коя е онази вяра,

която съблазнително ще смесва горното с долното, духовното с

материалното, Небесното със земното? Кои са онези очи, които

вече нямат ревност да четат Евангелието Ми, нито да приемат

Истината Ми? Не е ли Благословението твърде Свята Небесна дума,

за да бъде употребена в материален човешки план?”

“О, Исусе! Ако този проповедник беше воден от Теб, той би казал на

паството:

“Господ в Милостта Си ми прибави автомобил и дом, където да живея.

Но Той стори това, защото проповядвам Небесното Му Царство и търся

Небесната Му Правда!”

Но ето, че заслепен от материалните си придобивки, той говори друго

на вярващите, а именно, че Ти Си го благословил, понеже не е разбрал

Святата същина на думата Ти Благословение и я скверни…”

“А като не е разбрал Святата Ми дума, то защо не прочете и

заживее стиховете от посланието на слугата Ми Павел, а бърза да

обикаля света и да се хвали по събрания и конференции? Защо е

бил сляп за Небесните стихове, които гласят:

“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос,

Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в

небесни места…” 31

Ще пърпори ли проповедникът на съблазнителния дяволски

просперитет с автомобила си из Небесните места, за да зачета

думите му за Дух и Живот? Ще построи ли луксозния си дом по

височините на Хълма Сион, та да кажа, че такъв наистина е

свидетел на Името Ми? Не докосва ли дяволът с подобни лъжци

най-тъжните струни от човешкото битие, свързани с липсите и

нуждите? Понеже кой не би искал слънчев дом или нов автомобил?

И на теб да бих ги прибавил, Стефане, и ти би се усмихнал. Но виж

сега, че Аз съм преди всичко Господ, Който благославя Своите с

духовните Си благословения в Небесни места! И не съм заповядал

на Църквата Ми да търси човешки царства и земни правди, но

31 (Ефесяни 1:3)



50

Божието Царство и Божията Вечна Правда! Аз не ви давам, както

светът дава! И ако някой иска да се убеди, че вече съм казал тези

Мои думи, то нека отвори четиринадесетата глава от Евангелието

на Моя слуга Йоан, за да се озари от правотата Ми!

А на всички Мои ще заповядам, казвайки:

Бягайте далеч от събрания, в които потъмнява сребърната Ми

дума Благословение, като се използва скверно, за да си оправдае

проповедникът получаването на земни користи и всякакви

материални печалби! Защото този вавилонски грях е причината,

заради която казах на слугата Си Яков да запише, че златото и

среброто на лъжехристите и лъжепророците е отдавна ръждясало!

Защото не със земни богатства сте били изкупени от суетния живот

на света, но с капчиците на Кръвта Ми, с която са поръсени имената

ви, записани в Книгата на Живота!”

Огнената ревност, с която моят Господ изговори думите Си, подпали и

моето сърце, тъй щото Му казах:

“Ах, Спасителю мой! Благодаря Ти, че Ревността Ти ме съхранява в

Твоя Свят Дух! Понеже желал бих да отхвърля всички земни придобивки, и

да счета за измет просперитета на цялото нечестиво поколение, само и

само Теб и Среброто Ти да придобия! Защото ако някой не приеме Твоето

Небесно Сребро, то такъв непременно ще го владее земното сребролюбие!

И ако ние не приемем думите Ти като Дух и Живот, те скоро биха

ръждясали до плът и смърт…”

В този миг Месията ми се усмихна. А някъде в дълбочината на

кристалните Му зеници отново видях сребърните лъчи на Святото Му

Благословение. И аз те моля, верни мой братко, душата ти непрестанно да

благославя Господа на нашето Вечно Спасение!

Не само Той да ни благославя, но и ние да Го благославяме в молитвите

и хваленията си! Защото - благославяйки Името и Духа Господен – ние

съединяваме лъчите от Среброто в нас с лъчите от Среброто в Него – за да

бъдем едно с Христос, както Сам Той е Едно с Отца в Святия Дух!

Амин и Амин!
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4. ЧЕТВЪРТАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БЛАГО-

ДАРЕНИЕ”

“Четвъртата Ми чаша е свързана с Моето Даване и сребърната

дума в нея е “Благодарение”!...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Като участник в едно от най-благословените тайнства на моя Господ,

аз чувствам, че след тази последна книга едва ли ще е възможно да

поискам нещо повече от Него. Защото Той наистина даде всичко на Църквата

Си – Живота Си, Примера Си, Словото Си, Помазанието Си, Мъдростта Си и

всичките благословени глътки на Скритата Си Манна. А четвъртата чаша,

към която щях да пристъпя само след миг, беше равносилна за мен като

повторно влюбване в Исус. Като преоткриване на всичкия възможен смисъл

да стоя пред Него с благодарно сърце. Ето защо в сърцето ми се надигаха

вълни на неизразима обич към Исус, когато Той с благ и нежен Глас отново

ми проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Протегни ръцете си към четвъртата Ми сребърна

чаша, чашата на Моето Даване! И като я вземеш, отпий от Среброто

Ми вътре в нея, за да изпълни духа ти думата “Благодарение”!...”

Като в най-прекрасен сън аз протегнах ръцете си и взех четвъртата

чаша, като я надигнах към устните си, за да изпия Среброто й. И ето, че

същата кипяща Светлина, която свидетелстваше на първите три чаши,

отново изпълни духа и сърцето ми, тъй щото усетих необикновен прилив

на Божия Сила, която беше готова да се прояви чрез мен. А тогава Исус ме

попита с думите:

“Как усещаш четвъртата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб

думата “Благодарение”?”

“О, Исусе! Светлина напълни и преизпълни сърцето ми. И един голям

прилив от Божия Сила дойде към духа ми. А аз зная, че Силата е на

Святият Дух, Който иска да потвърди Среброто Ти вътре в мен…”
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“А как Духът иска да потвърди Среброто Ми вътре в теб?” –

попита отново Месията и продължи:

“Не е ли Благодарението свързано с даряване на блага, какъвто

е и смисълът на Моята дума, която Отец подари на българския език?”

“О, Господи мой! Разбира се, че именно това е същината на Твоята

сребърна дума – благодарейки да сме готови да принесем блага за Делото

Ти и Името Ти!”

Исус се усмихна на думите ми, а след това със съкровен Глас започна

да ми говори, като казваше:

“Знаеш ли, Стефане, че когато те погледна от Небето, Аз винаги

те виждам благодарящ? Проумяваш ли изобщо, че това е най-

могъщата Ми дума в сърцето ти?”

“Как да проумея, Спасителю мой!” – едвам успях да кажа аз. А Той

отново продължи, казвайки:

“Винаги, когато Аз идвах при теб и ти давах Моите Небесни

дарове, ти Ми се отблагодаряваше по превъзходен начин. Защото

превръщаше Моите дарове, дадени лично на теб, в дарове за Моето

Присъствие в братята и сестрите Ми! Ти всякога отговаряше на

Даването Ми с Даване, а това е Съвършеният Небесен принцип на

Благодарението. А колко ли копнее твоят Господ да види Своята

дума като сребърна царица в сърцата на човеците? Колко ли

копнея, когато дам на някого от Моето, той не просто да Ми каже

“Благодаря”, но да дари благата си за Делото Ми? Ти помниш ли

как преди десет години ти дадох да напишеш книгата за “Тихото

благодарение и шумната неблагодарност”? Не ти ли казах тогава,

че неблагодарният може да ти даде един милион семена от думи,

но от него няма да получиш и един резен от плод?”

“Да, Исусе! Точно така Ти говореше на слугата Си!”

“А каква е духовната ситуация, десет години по-късно, слуго

Мой? Порасна ли Божият Емануил в онези сърца, които Го държаха

като току-що роден Младенец или съвсем умря от глад и жажда?

Научиха ли братята и сестрите Ми за Съвършената връзка между

Благостта и Даването, за да бъдат наистина благодарно поколение?”
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“Ах, Спасителю мой! Месийо на сърцето ми! Как бих искал да отговоря

с “да” на въпросите Ти, та Сърцето Ти да се възрадва! Но аз друго видях и

преживях, Исусе! Защото закоравяването стигна дотам, че благословените

със Словото на Божия Пророчески Дух вече не желаят и семена от думи да

дадат на пророка Ти, а колко повече – да биха дарили блага за Делото Ти!

Щедри и любящи към слугата Ти останаха само Верните, които Ти ми

прибави и Сам утвърди в пророческите Си послания. Останалите изтеглят

анонимно книгите ми в Интернет и запазват презрително мълчание към

всичките Ти Дарове…”

След последните думи от сърцето ми се надигна скръб, но Исус

побърза да я потуши, като докосна с ръка гърдите ми. А след това Той

отново проговори, казвайки:

“Ако някой употребява Святата Ми дума “Благодарение” с

несвяти помисли и дух на користолюбие, той е обречен да ръждяса

от собственото си беззаконие. И тогава думата “благодаря”, която

би казал на теб, слугата Ми, ще се превърне в най-страшният му

обвинител в Деня на Страшния Съд. Затова нека сега отново да те

заведа в долината под Хълма Господен, където мнозина ще огледат

сърцата си във видението, което ще ти дам. И горко им, ако след

като се огледат, не вършат дела, достойни за покаяние…”

След тези Свои думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като ме

сниши в долината под Хълма Господен. Така скоро аз видях, че Исус ме

приближава до молитвен олтар, където двама човеци се молеха като

призоваваха Името и Присъствието Господно.

“Господи Исусе! Дари ме с Небесната Си Благодат! Покажи Ми Пътя Си

и осияй с лъчите Си сърцето ми!” – казваше единият.

“Въведи ме, Господи, в Съвета на Светиите Си! Направи ме помазаник

за Святото Си Дело! Изостряй Меча на Словото Си в сърцето ми и нека

бъда Твой свидетел, който явява на безпътните Пътя Ти, и на помрачените

Светлината Ти!” – нареждаше вторият. И ето, че Господ посочи и двамата,

като ми казваше:

“Виждаш ли, Стефане, как Емануил се опитва да расте в

сърцата на тези амбицирани поклонници? Те призовават Името Ми
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и Присъствието Ми, а Аз съм се обещал, че гдето двама или трима

са в Моето Име, там и Аз ще бъда посред тях. Затова сега ще бръкна

в Мантията Си и ще извадя свитък с Мои помазани думи и

свидетелства. И като ти го дам, ще ти заповядам да им го дадеш. Но

когато им го даваш, непременно предизвикай сребърната Ми дума

Благодарение, за да видим дали тя ще просветлее в сърцата им, та да

започне Емануил да възрастява до Образа на пълнолетния Христос!”

Ето, че Месията бръкна в Мантията Си, като извади чуден сребърен

свитък, който блестеше от Светлината на Сион. А аз, като взех свитъка,

приближих се до молитвения олтар, като казвах на двамата молители:

“Братя мои! Господ Исус Христос чу молитвите ви и зачете желанието

на сърцата ви! И Той сега ме прати да ви подаря Неговия сребърен свитък,

пълен с Дух и Живот! Така вие вече имате всичко, потребно за духовния

ви растеж и утвърждаване пред Него! Приемете Господния Дар и бъдете

благодарни за твърде голямата Благост и Милост, които получавате от Него!”

В следващия миг, видели сребърния свитък в ръцете ми, човеците

протегнаха ръцете си и го взеха. А после ухилени казаха:

“О, чудесен дар, наистина! Благодарим, благодарим!”

Едва бяха произнесли думите си, когато аз видях как самата сребърна

дума “Благодарение” започна да потъмнява в тях. И Младенецът Емануил,

протегнал ръце от сърцата им, изплака в скръб към Небесния Отец, като

казваше:

“Татко мой! Задушавам се в тези тесни сърца и не мога да

раста, нито да живея! Моля Те, промени човешката вяра на тези

сърца с Вярата на Исус, за да се превърнат думите им в дела, и

благодарението им в Даване!”

Самата скръб на Емануил вече разплакваше и моето сърце, когато с

гневен Глас Господ ме призова, казвайки:

“Кажи на неблагодарните, че Аз очаквам не думите им, но

Плода Си, не ръждата им, а Среброто Си!”

И аз, приближил се до възрадваните молители, отново им казах:

“Ах, братя мои! Не така иска Исус да Му благодарите! Отговорете на

Даването Му с Даване, за да разширите сърцата си за Емануил, Който
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трябва да расте! Защото да благодарите истински, то значи да дарите

блага за Делото Му! Понеже това е същината на благодарението!”

В следващия миг огромна неприязън премина като сянка през лицата

на двамата. И единият, като ме погледна, с презрение извика:

“Ти ли си, който ще ме съдиш за думите ми, бе? Глух ли беше, че вече

ти благодарихме? Какво повече искаш от нас, та думите ти да звучат така

заядливо?”

А другият с ехидно лукавство проговори, казвайки:

“Каквото имаш да чакаш, от Господ Исус Христос го чакай, а не от нас!

Той да те благослови, а не ние! И защо искаш от нас нещо повече от

благодарност, след като Сам Всевишният ни е свидетел, че съвсем почтено

и сърдечно ти благодарихме!”

Докато човеците ми отговаряха сребърната дума на Исус в сърцата им

вече беше напълно ръждясала. И тогава, без изобщо да Го усетят, Господ

премина край двамата и с категорично движение на Десницата Си вдигна

Присъствието на Духа Си, а така и божествените зачатия от сърцата им. А

след това проговори на самите зачатия, като им казваше:

“Вие непременно ще пораснете и възрастите, но не и в

неблагодарни и неблагодатни утроби! И за това, което сега върша,

Аз съм предупредил в Евангелието Си, като съм казал:

“Защото който има (благодарение), нему ще се даде, и ще има

изобилие; а който няма (благодарение), от него ще се отнеме и

това, което има…” 32

А на всички Мои, които Ми остават Звани, Избрани и Верни,

въпреки тържествуващото неверие, и които Ми остават благодарни,

въпреки беззаконието на неблагодарността, сега Аз ще кажа:

Някога Архангел Гавриил слезе от Небето на земята, за да

намери една непорочна девица. И като я посочи, каза й:

“Здравей благодатна! Господ е с тебе!”

Днес Аз издирвам Моите със сребърните Си лъчи от Хълма

Мория, за да им кажа същото:

“Здравейте, благодатни! Господ е с вас!”

32 (Матея 13:12)
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Сърца, които са благодатни, всякога ще здравеят! Защото

Емануил ще порасне в тях чрез Даване, което е Съвършената изява

на Благодарението! Сърца, които не са благодатни, не могат да

здравеят, нито ще оздравеят! Те непременно ще бъдат погубени от

болестта на закоравяването, за да бъдат в сетнината си не бляскаво

Сребро, но желязо, което ръждясва – за да свидетелства ръждата

му против безплодните в Деня на Страшния Съд!

Бъдете благодарни, люде Мои!

Принесете Плода на Благодарението и разширете сърцата си, за

да не се задушава растящият Емануил! И нека никога повече никой

не казва на слугата Ми “Господ да те благослови!”, ако такъв няма

Благодарението Ми, за да благословя слугата Си, именно чрез него!

Защото да благославяш Божий извор със заключено сърце, то значи

да се упражняваш в ръждата на лицемерието и неблагодарността!

А ти, слуго Мой, утеши напълно сърцето си в Господ, твоя Бог!

Защото ти казвам, че Благодарението от малцината Верни в живота

ти е по-мощно от чудовищната неблагодарност на безпътните

поколения, които отиват в погибел!

На такива сетнината е справедлива! Да, справедлива е!”

Братко мой! Сърцето ми се тресеше неудържимо от това последно

видение, на което Исус ме направи свидетел, когато ми даде четвъртата от

думите Си. И аз сега те моля да прегърнеш тази сребърна дума

Благодарение и да я превърнеш в Дух и Живот за сърцето си. За да имаш

чудесната привилегия да бъдеш от онези, на които Сам Месията ще каже:

“Здравей благодатно Мое чедо! Господ е с теб!”

Амин и Амин!
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5. ПЕТАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БЛАГО-

РОДСТВО”

“Петата Ми чаша е свързана с Моя Небесен Род и сребърната

дума в нея е “Благородство”!...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди отново да продължа с видението на Хълма Господен, където

духът ми оставаше с Исус, аз искам да знаеш, че усещам посланието на

тази книга за възможно най-съдбоносното, което Господ ми е давал.

Защото в крайна сметка става въпрос за очистването на Среброто вътре в

нас. На онези Христови думи, които трябва да превърнем в Дух и Живот, за

да бъдем наистина Неговият избран род, царско свещенство и Свят народ.

Аз не зная дали някога някой ти е проповядвал Среброто на Месията, но

искам да знаеш, че то е твърде реално, за да бъде измислица на човешки

ум или случайно хрумване, станало причина да се напише книга. Истината

е, че ние приемаме думите на езика ни като даденост, без да се замислим,

че езикът има своя произход и миг на създаване. До строежа на

Вавилонската кула в земята Сенаар човеците са говорели езика на своя

праотец Адам, а той самият е бил научен да говори от Бога и Отца. Можем

само да съжаляваме за Вавилонското стълпотворение, защото с него беше

прекъсната уникалната ни езикова връзка с Бога, но същевременно и да

благодарим на нашия Отец, че въпреки древното беззаконие, Той милостиво

съхрани Святите Си думи сред всичките езици. А в нашия български език

наистина има чудесни думи, които са Негови, ако и да си ги мислим за наш

роден говор. Защото преди да помислим за майчиния си език, трябва да ни

дойде на ум да попитаме за Бащиният си език, сиреч, за всичките Святи

думи на Христовото Евангелие и Новият Завет на нашия Господ и Спасител.

И както ти досега се убеди – Исус пламенно ревнува за Среброто Си. За да

види във всеки от нас причина, та да ни запечата в твърде истинските

думи от Соломоновите притчи:
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“Езикът на праведния е избрано сребро; сърцето на нечестивите

малко струва…” 33

Сега разбираш ли защо Господ отсред многото Си думи в българският

език е избрал точно седем?

Именно затова – защото Волята Му е да се изпълним с избраното Му

Сребро и то да просвети, както устните ни, така и сърцата ни. И ако ти

виждаш Господните думи оприличени като сребърни чаши, то е, защото

чашата винаги се поднася към устните, и езикът пръв се докосва до

Светлината на Словото. Надявам се да разбереш, че не говоря за плътския

си език, но за духовният, който е даденият ми говор и способност за

изразяване. Тъй щото, когато Исус ми дава да пия от чашите Му, Той с

Духа Си докосва сърцето ми, за да го изпълни до преливане.

Защо до преливане ли? Ами именно защото:

“…от онова, което препълва сърцето, говорят устата…” 34

И сега какво друго да сторя, освен отново да препълня сърцето си със

Среброто на Месията? Понеже Господ отново ме въздигна до Хълма Мория,

където Десницата Му вече ми посочваше петата сребърна чаша. И тогава

Той ми проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Протегни ръцете си към петата Ми сребърна чаша,

чашата на Моят Небесен Род! И като я вдигнеш, опитай от Среброто Ми

вътре в нея, за да се напълни сърцето ти с думата Благородство!”

С вълни от трепет и благоговение аз протегнах ръце към скъпоценната

чаша, като я надигнах към устните си, за да отпия от Среброто на Месията.

А тогава Господната дума нахлу в мен като кипяща Светлина, от която аз

видях в духа ми да прозира както Сребро, така и Злато. Това ми припомни

прекрасни видения от годините, през които пребъдвах в Кръга на Маслото.

И докато още усещах чудното въздействие от Благородството, Исус ме

попита със същите думи, както и при предишните чаши:

“Как усещаш петата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб думата

“Благородство”?”

“О, Исусе!” – отговорих аз:

33 (Притчи 10:20)
34 (Матея 12:34)
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“Тази Твоя дума сякаш, че издири произхода ми до Хълма Сион и до

страниците от Книгата на Живота. А освен това с нея Духът ми припомни

чудесни видения, които Ти ми даваше през годините, когато бях в Кръга на

Маслото. Защото мигновено оживя видението с Божията Основа от книгата

за “Соломоновата песен на възкачванията”, както и видението от

книгата “Реките на Вавилон”, където Ти ме прекара през пещта на

очистването, за да ме намериш сребърен, а след това и през киселината на

изпитанието, за да ме намериш златен, сиреч, одобрен и непоклатим

срещу духа на Мамон…”

Исус се усмихна, а очите Му заблестяха в необяснима Небесна Благост.

А след това Той започна да ми говори, казвайки:

“Знаеш ли колко малко са слугите Ми, с които мога да говоря

както приятел говори с приятел?

Ето, ти приятелю Мой, имаш незабравими спомени с твоя

Господ. И не просто ги имаш като бразди в паметта си, но като

следи от Благородството, което изградих вътре в теб. Понеже

Благородството е именно това – душата ти да е Сребро от Среброто

на Господ, а духът ти да е Злато от Златото Му. А когато някой има

Сребърна душа и Златен дух, скрити в диамантена твърдост, то

такъв завинаги остава избрана скъпоценност в Сион. И сега Аз няма

отново да те сниша в долината, за да гледаш ръжда и поквара, но

ще те въздигна при Моите Светии – за да свидетелстваш за думата

Ми Благородство. Защото тази дума е твърде много осакатена и

потъмняла в света, за да й гласуват Моите чеда каквото и да било

доверие. Понеже ако със светски аршин би мислил някой за думата

Ми Благородство, то такъв непременно би потърсил първата от

думите, които са родени от нея. И като започне да мисли за

“благородниците” – скоро би отбелязал, че това са хора с

“благороден” произход – за да стигне така отново до сатанинската

аристокрация, чиито родословни дървета до едно са обявени за

“благороднически”. Но ако някой мисли с ума на Духа, Който

издирва Божиите дълбочини, то такъв непременно ще познае
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Благородството в онези Святи стихове от посланието на Апостола

Ми Павел, които гласят:

“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос,

Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в

небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света,

за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е

предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по

благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат,

с която ни е обдарил във Възлюбения Си…” 35

Разбират ли сега Моите, че Благородството е Род на Благодатта?

И проумяват ли Верните Ми, че идват от Вечността, за да придобият

Вечността?

Нека тогава ви покажа Небесните Си Светии, които също преди

вас живяха на земята и опазиха както Среброто Ми, така и Златото

Ми! Те никога не паднаха в малодушие, за да делят Святата Ми

дума Благородство с извратените поколения на лукавия…”

След последните Си думи Господ въздигна духа ми във височините –

до Хълма Сион и до Портите на Небесния Ерусалим. А когато преминах с

Него през една от Портите, очите ми съзряха Светиите Му, облечени в

светъл и чист висон и със златни венци на главите си. И ето, че Исус даде

знак на един от Светиите Си, като му казваше:

“Пристъпи до слугата Ми, който е пророкът на Сион, за да

докосне дрехата ти и да я види отблизо, а след това да разгледа и

Венецът на Славата, който блести на главата ти…”

Послушал думите на Господ, Светията се приближи до мен, като се

усмихваше. А аз, получил подтик от Духа, хванах крайчеца на дрехата му,

за да я разгледам…

Братко мой! Вълнението сграбчи дъха на устните ми. Понеже дрехата

на Светията беше ленена, с вплетени в нея сребърни нишки. И когато аз

понечих да докосна нишките, в духа ми се врязваше мълния, която

изписваше в съзнанието ми Божията дума, която Христовият праведник

беше превърнал на земята в Дух и Живот. А ако бих решил да погаля

35 (Ефесяни 1:3-6)
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цялата дреха на Светията, то без всякакво съмнение мълнията щеше да

изпише в съзнанието ми целия Нов Завет на Господ Исус Христос – дума по

дума и нишка по нишка. И аз, без да взимам на предвид как изглеждам

пред останалите Светии на Исус, коленичих в нозете на Месията, като Му

казвах:

“Господи мой! Направи и моята дреха достойна за Царството Си! Направи

ме да вляза без петно и бръчка, и без срам и укор сред Небесните Си

братя!”

Думите ми накараха много Светии сърдечно да се разсмеят, а Сам

Господ да ми подаде ръката Си и да ме възправи, казвайки:

“Мислиш ли, че би стоял сред Светиите, ако не си се

подвизавал достойно в Сионовото състезание? Имай мир, слуго

Мой, защото тези, които ти се усмихват, до един ублажават делото

ти и твърде много се радват на сетнината ти. Но ти сега виж, че

Моят Светия ти подава златния си венец. Докосни и венеца, за да

усетиш как Духът Ми ще го потвърди на сърцето ти…”

С вълнение протегнах ръка, за да взема скъпоценния венец на моя

Небесен брат, когато усетих как през сърцето ми преминаха кървавите

остриета на вавилонски шипове, които приживе се бяха впивали в главата

на Светията. И това ми беше познато, твърде познато. Ето защо извиках

към Исус, казвайки:

“Ах, Господи мой! Дяволът твърде много мрази Избрания Ти Род и

Истинското Ти Злато и Сребро! Той ненавижда благородните Ти, понеже не

може да понася Светлината им и делата им, които свидетелстват на

Божията Вечна Правда! Затова и главата на Светията Ти е била покрита от

трънен венец приживе. Но когато той е пристъпил след Портите на Града

Ти – тръните са се превърнали в златни лаврови клонки, за да бъдат Слава

на усъвършенствания му дух…”

“Точно така е, слуго Мой! Аз съм Отеческият Амин на думите

ти!” – ми отговори Исус и продължи:

“Сега разбираш ли защо за човеците на земята е по-желателно

сребролюбието от Боголюбието, и земната гордост и царуване пред

Моето Смирение и Слугуване?
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Именно защото Моето Сребро преминава през разпалената пещ

на Навуходоносор, за да заблести като Слънцето в Силата Си, а

Златото Ми преминава през киселината на гъбата с оцет, за да бъде

нетленно и благословено за вечни векове.

Запиши думите Ми и ги предай на братята и сестрите Ми!

Защото тази Моя дума Благородство е най-съдбоносна отсред

съдбоносните! Тя определя мястото на всеки за Вечността!

Искате ли да бъдете благородни – Избрано Злато и Сребро на

Господа – позволете на Благодатта Ми да ви роди! Защото за това

Словото Ми ви нарича “избран род, царско свещенство и Свят

народ”! И за същинският блясък на Златото Ми ще разберете във

втората част на тази книга, в която ще посветя пророка Си на

Божието Време.

А колкото до църковните милионери, които се радват, че

банкнотите им са обезпечени със злато и сребро, за да имат висока

покупателна способност – такива нека бързат да живеят дните си в

гуляи и разкошества, в банкети и разточителства, в екскурзии и

балове, в яхти и круизи, в курорти и хотели, и във всичкия

възможен рай, даден им от дявола. Защото времето на този рай

бързо изтича. И в пламъците на огнения пъкъл ще ги облекчават

само спомените им.

Да, в Святостта Си го казвам – само спомените им!”

След тези последни думи на Месията, видението от Хълма Сион и сред

Светиите от Небесния Ерусалим, се прекрати. И аз, станал в духа си

очевидец на възможно най-скъпоценната Божия дума, смирих отново духа

си и паднах на колене. За да измоля всичката Благост и Милост от моя

Господ за онези, чието Сребро потъмнява.

Ах, мои мили братя и сестри!

Толкова малко ни дели от Вечността – само някакъв миг преди да

видим отворени Портите на Правдата пред сърцата си.

Ще позволим ли ние на един полудял и опустошен дявол да ни отнеме

Вярата и Словото на Исус, за да ги подмени с едни проклети метали,

покрити от толкова много смърт, войни, кръвопролития и опустошения?
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Ще рискуваме ли да бъдем камили, които се готвят да преминат през

иглено ухо, когато Исус ни е направил орли – за да летим далече по-горе

от гравитацията на алчността и сребролюбието?

Ще рискуваме ли, за да заложим на земното благоденствие, само

защото сме слаби ученици по математика и никой не ни е научил, че и сто

години живот с просперитет не е равен на Вечност с Небесния ни Месия?

Ще се разминем ли със Славния Миг на Отеческото Обновление, когато

Отец подарява Вселената Си на Христос и Църквата?

Аз казвам:

Да не бъде! Да не бъде! Да не бъде!

И нека Исус, Комуто служа с духа и сърцето си, да зачете думите ми,

та да загърне и опази Своите с пламенна Ревност и крепка Десница!

Амин и Амин!
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6. ШЕСТАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “ПОКО-

ЛЕНИЕ”

“Шестата Ми чаша е свързана с Моето Преклонение пред Отца и

сребърната дума в нея е “Поколение”!...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли някога, през годините на моето слугуване пред Исус, аз съм се

чувствал по-богат и по-благословен, отколкото в тези последни дни, когато

описвам виденията със Среброто на Месията. Човек трябва да има очи за

невидимото, зеници за горното, за да проумее и разбере причините за

състоянието ми. И аз не пиша това, за да се хваля по плът, но да се

възрадвам в Него, моят Месия и Спасител, Който с неизразима Благодат и

Съвършена Мъдрост излива в сърцето ми Среброто на думите Си. Колко

повече – когато зная, че тази книга ще промени човешки съдби и ще

просвети устните на Божиите чеда.

Както виждаш от заглавието, шестата от сребърните чаши на Месията

е пълна с думата “Поколение”. И преди да бих пристъпил към видението

на Хълма Господен, та да преживея в Дух и Истина Божията дума, аз искам

да свидетелствам на сърцето ти за скритото в нея.

През изминалото време Исус ми даде да напиша много книги, които се

превърнаха в Небесни дарове за Църквата. И било, че искам или не искам,

освен малкото приятели, те ми спечелиха мнозина врагове. Било от злоба

или завист, било от наранена гордост или духовно безсилие, моите

ненавистници всякога се надяваха, че след възхода ми непременно ще се

случи падение. Тъй де! Не може един слуга и пророк Господен да бъде

постоянно безгрешен в пътя си. Един ден той непременно ще се препъне и

падне, а тогава ще скочим върху него и ще го разкъсаме на парчета. Само

трябва да дебнем и да чакаме сгодния момент.

Дебнете и чакайте, мои ненавистници! Защото и баща ви, дяволът, също

дебне и чака провала ми! И това той прави през последните шестнадесет

години! Но искам да знаете, че ослепените ви от гордост очи са пропуснали
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да забележат една “нищожна” подробност в стоенето на Господния слуга.

Подробност, която със сигурност обрича очакването ви на провал. И тя е,

че Божият пророк всякога стои на колене пред Господ Исус Христос! А

мъдростта в това стоене е тази, че който стои на колене, не може да падне.

Той със сигурност няма да е безгрешен и ще има миговете на отчаяние от

плътската си природа – “Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото

на тази смърт?” 36 Но било, че бих паднал или стоял, аз ще остана на

колене пред Спасителя ми и Господаря ми. Тъй щото – падам или ставам –

да бъда Господен. Защото със сигурност е вярно, че Исус ми е простил

много грехове и е покрил моите дългове с Небесната Си Благост. Но още

по-сигурно е, че комуто много е простено, той много обича. Толкова много,

че всякога да се чувства като безполезен слуга пред Милостта Божия.

А колко ли ще е обичал Исус онзи Савел от пустинята на Дамаск,

който стана Павел? Колко ли много ще е бил посветен на Господното

Спасение онзи Апостол, който сам нарече себе си “главният грешник” и

записа в посланието си – “горко ми, ако не благовествам”? Как стана

така, че в началото един “главен грешник” се превърна в стълп на

Вярата? Или как се случи така, че в края едно цяло себеправедно поколение

се впусна в гнусни блудства с червеите на мерзостта, като размени Отец,

Сина и Святия Дух за змея, звяра и лъжепророка?

Истината, братко мой, е скрита именно в шестата дума “Поколение”,

която никога не е била проповядвана в Църквата с онази пророческа

пълнота и с онзи духовен заряд, който тя притежава. Затова повече няма

да бавя видението на Хълма Господен, но ще ти го разкажа в цялата му

пълнота. Аз отново стоях до моя Господ, когато Той ми посочи шестата Си

чаша, като ми казваше:

“Слуго Мой! Протегни ръцете си към шестата Ми сребърна

чаша, чашата на Моето Преклонение пред Отца! И като я вдигнеш,

опитай от Среброто Ми вътре в нея, за да се изпълни духът ти с

думата “Поколение”!”

С разтуптяно от вълнение сърце, аз протегнах ръцете си към шестата

чаша, като я надигнах към устните си, за да отпия от Среброто в нея.

36 (Римляни 7:24)
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А тогава Божията кипяща Светлина премина през целия ми дух, като

видимо разлюля нозете ми. И една тежест, голяма като Свята планина, се

спусна върху плещите ми и ме притисна към Хълма, тъй щото не можех да

стоя изправен. Нещо повече – нозете ми се сгънаха и коленичиха пред моя

Господ и Бог, а чувството, че съм малък ставаше толкова по-силно, колкото

трепетът и благоговението ми въздигаха Исус и Той ставаше все по-голям и

по-голям пред очите ми. Така дойде миг, когато не виждах нищо друго,

освен нозете Му, които прегърнах с цялата си любов и възхищение. И

онази тежест върху духа ми, станала причина да коленича, се превърна в

извор на хваление и преклонение пред Името Господно. А тогава усетих

върху рамото си ръката Господна, и чух Гласа Господен, който ме питаше:

“Как усещаш шестата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб

думата “Поколение”!”

“О, Господи Исусе!” – отговорих аз – “Със Среброто от Твоята дума

върху духа ми се яви тежест, като голяма и Свята планина, тъй щото не

можех повече да стоя на нозете си, но коленичих, за да ми стане по-леко.

И сега разбирам, че Сребърната Ти дума “Поколение” е свързана с

коленичене и преклонение в Присъствието Ти…”

“И не би могло да бъде другояче, слуго Мой!” – отговори Исус и

продължи:

“Защото сам виж и проумей, че думата “Поколение” отговаря

на род, за който се свидетелства по колената му. А за какво служат

колената, Стефане?”

“Господи мой! Колената служат, за да се коленичи с тях! А с

колениченето ние изразяваме нашето преклонение и безусловна почит към

Бог Отец, Теб и Святия Дух!”

В следващия миг Исус се развълнува в Духа Си и отново започна да ми

говори, като казваше:

“Ако ти сега коленичиш пред Мен, то знаеш ли как Аз коленича

пред Отца? И може ли Синът да яви пред Отца Родът на изкупените,

ако Сам Той не яви Собственото Си Преклонение пред Всемогъщия?”

“О, благи мой Спасителю! Та нали целият Твой Живот беше Преклонение

пред Бога и Отца? Нали всяка нощ Ти възлизаше на Елеонския Хълм, за да
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се прекланяш на Отец? Колко повече тогава ние трябва да се прекланяме

на Отца – с Твоя Свят Дух на Преклонение и Почит?”

В отговор на думите ми, Исус погали главата ми, а след това със

съкровен Глас ми проговори, казвайки:

“Запомни тайната, която сега ти възвестявам, а именно, че Отец

приема да запише един Род на небесата, само когато този Род е род

на Преклонение, сиреч, на коленичене. Затова и този род се нарича

“Поколение”, защото за него се съди по колената му.

А знае ли Църквата Ми колко скъпоценен за Отца е Небесният

Род на Месията? Виждали ли са Моите Верни братя и сестри на

какво е способно Преклонението в Небесния Ерусалим? Колко

повече – когато сте призовани да бъдете съграждани на Светиите и

членове на Божието семейство…”

Думите на Месията бяха пречудни за духа ми, понеже аз дори не

можех да си представя на какво е способно преклонението на Светиите в

Сион. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Аз винаги съм сляп, когато Ти ми говориш! И винаги

проглеждам, когато се явят виденията Ти!”

“Ами Аз сега искам да прогледнеш, слуго Мой! И не просто ти

да прогледнеш, но цялата Ми Църква да се просвети относно това –

как да бъде поколение на Бога и Отца. Затова отново ще те

въздигна на Хълма Сион и в Небесния Ерусалим, за да видиш

тайното, което никога не е ставало явно на земята, нито някога е

било проповядвано от човешки устни…”

След последните Си думи Исус ме възправи и прегърна, тъй щото

двамата с Него се извисихме в Святия Дух – до Портите на Правдата и до

Светлините на Сион. А когато влязохме в Небесния Град, Исус вдигна

ръката Си и посочи напред, като ми казваше:

“Виждаш ли улицата на Моя Град, по която вървят Небесните

Светии?”

“Да, Исусе! Виждам прекрасната улица от прозрачно злато, за която е

свидетелствал и слугата Ти Йоан…”
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“Все още нищо не виждаш, пророко Божий!” – ми каза Господ, а

след това продължи:

“Но заради верността ти и неизменния ти дух, с който Ми се

покори, за да Ми слугуваш и да даваш даром Благата Ми на

Църквата, Аз сега ще те благословя да видиш това, заради което си

струва всеки удар на сърцето ти, и всяка въздишка на устните ти…”

В следващия миг Господ вдигна ръцете Си към Престола на Отца, а

всичките Небесни Светии спряха да вървят по улицата, гледайки на Исус.

И ето, че Той коленичи на улицата, а в един Дух с Него коленичиха всички

Небесни Светии. И Духът на Святостта докосна и моите колена, тъй щото и

аз самият станах част от Господното Преклонение и коленичене. И тогава,

наведен досами улицата, Исус извиси Гласа Си, казвайки на Отец:

“Благословение, Слава и Премъдрост, Благодарение и Почит,

Сила и Могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин!”

След думите на Исус, всичките Светии започнаха да повтарят в един

Глас и в един Дух, а с тях и аз:

“Благословение, Слава и Премъдрост, Благодарение и Почит,

Сила и Могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин!”

И ето, че докато думите бликаха от устните ми, заедно с тях от

сърцето ми излезе и златен дъх, който видимо потъна в самото прозрачно

злато на улицата на Небесния град. А тогава Господ и Светиите повториха

думите на Исусовото Преклонение, а с тях и аз:

“Благословение, Слава и Премъдрост, Благодарение и Почит,

Сила и Могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин!”

И отново златен дъх излезе отсред сърцето ми, като потъна в улицата

на Небесния Ерусалим. Така, за трети път Господ и Светиите изговориха

думите на Исусовото Преклонение, а моите зеници се приковаха в устните

на Исус, които казваха:

“Благословение, Слава и Премъдрост, Благодарение и Почит,

Сила и Могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин!”

Но ето, че не просто дъх, а ручей от злато се възля от устните

Господни, правейки мястото под колената Му да блести от най-съкровена
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Почит и Преклонение. И Сам Отец простря огнените Си ръце отсред Престола

Си, казвайки на Исус и Светиите:

“Любя те с дълбочините на Духа Си, Роде на Моята Вечна

Правда! Ти си златно благоухание в ноздрите Ми и вечна наслада

за Сърцето Ми!”

Усетил погалването от Огъня на Отца, аз едва сега разбирах що ще

рече Род на Преклонение и Почит. А Господ се възправи на самата улица, и

заедно с Него се възправяха Светиите. И ето, че развълнуван в Духа Си,

Той отново ми говореше казвайки:

“Виж тази златна улица на Града Ми, слуго Мой! И знай, че

някога в началото тя беше прозрачна твърд, като стъкло! Но стана

наситено златна именно от златния дъх на Преклонението от Сина и

Светиите пред Бога и Отца! Защото Отец Ми е неизразимо Свят и

Нему подобава да приеме Слава и Благословение, Почит и

Благодарение!

Ето така и вие можете да съучаствате в Преклонението на

Светиите в Един Дух, а от устните ви да се въздига Златото на

благородния ви дух! И тогава Сам Отец ще ви приеме като

поколение – защото ще вижда сгънатите ви колена в отдадена

Почит и Преклонение…”

Братко мой! Аз бях прогледнал и виждах! Виждах дълбоката и Свята

тайна на думата “Поколение”! Виждах Исус като първороден между много

братя, Който Сам беше Примерът, Възторгът и Любовта в Небесния

Ерусалим. И докато все още не намирах точните думи, с които да подредя

мислите си, Исус отново се приближи до мен, като ми казваше:

“А сега, слуго Мой, се приготви за рязка промяна! Защото ще те

сниша не просто до Хълма Господен на земята, но далече по-долу

от Хълма – до пустинята на света. Понеже думата “поколение” не

важи само за Рода на Божиите Избрани, но е универсална в

значението си, за да посочи и рода на нечестивите. И ако тук горе,

в Небесния Ерусалим, ти видя колената на праведните, то е време

да видиш и колената на нечестивите…”
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След тези Свои думи Исус отново ме прегърна, като ме сниши надолу

от Хълма Сион. Така ние се намерихме в пясъците на една жарка пустиня,

в която пъплеха много човеци. И докато аз още я гледах, Господ ме попита:

“Позната ли ти е тази пустиня, Стефане?”

“Да, Господи мой! Това е пустинята, където Ти беше доведен от Духа,

за да бъдеш изкушаван от дявола!”

“Виж тогава как ще удържат на изкушението човеците в това

видение. Защото сега пред тях ще се яви самият дявол и Сатана,

преправен на благодетел…”

Докато Господ изговаряше думите Си, дяволът изпълзя отсред самите

пясъци, облечен в бял хитон и със сандали на нозете си. Изкусително

красив в образа си, той се наведе и загреба в ръцете си пустинен пясък,

като извика със силен глас:

“Ако Онзи горе, омразния на сърцето ми, зачита Рода Си по колената

им, и колениченето им, то няма ли и аз да зачета моите по колената им и

поклоните им? Няма ли да упражня върховното си лукавство, за да си

създам мой избран род? О, създания мои! Непременно ще ви засеня!

И като ви засеня, ще ви запленя, докато прегъна колената ви! Защото са

ми нужни поколения, поколения, поколения!”

След тези скверни думи, Сатана подхвърли пясъка в ръцете си нагоре,

а песъчинките мигновено се превърнаха в звънтящи сребърници. И сред

самия им звън лукавият вече изкушаваше човеците, казвайки им:

“Сребърници ви давам, люде мои! Пари, които отговарят на всичко! От

нуждата да си купите хляб до мечтата да си придобиете дом! Мислете за

тези пари, като за моето съвършено благоволение върху вас. Защото който

има пари – той има властта да промени света! Ако вие не промените света,

светът вас ще промени! А искате ли светът да ви променя, когато вие може

да го промените? А? Искате ли живот на аутсайдери, изхвърлени на

бунището? За какво тогава сте се родили? Ще напоите ли пустинята с

капчици вода, когато всяка капка пресъхва от жегата, преди да е паднала

на земята? Ето такива са нищожните ви възможности, без мен! Но когато

дойда аз в живота ви, тогава ще видите ето това, ето това…”
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В следващия миг дяволът отново загреба пясък, който стана златни

кюлчета в ръцете му. И като падаха в нозете му, кюлчетата мигом

превръщаха пясъка в зелена градина. А той отново извика към човеците,

казвайки:

“Искате ли моя оазис сред пустинята на света? Ами коленичете пред

мене и се наведете, за да го докоснете! Ще оставите ли жаждата да ви

мори, когато моята воля за вас е да бъдете напоени? Не знаете ли, че на

земята блестят само човеците, които съм благословил с моите сребърници

и злато? Те могат да докоснат поколения след поколения, и да запишат

имената си в съдбите на хиляди по хиляди!

Ох, как силно желая да ви благословя! Ах, как искрено ви любя! Стига

сте умирали в жаждата си, безумци! Става дума само за един поклон, за

едни колене в пясъка, който в тоз час ще се превърне в оазис за сърцата

ви и извор за вдъхновението ви!”

Съблазнителният контраст между оазиса в подножието на дявола, и

палещия пясък, в който пъплеха човеците, бе толкова рязък и въздействащ,

щото безумците се затичаха към сатанинската съблазън. И като коленичеха

в нозете му, прегръщаха ги и бързаха да заграбят сребърниците и златните

кюлчета, разширявайки територията на оазиса. А тогава Сатана отново

вдигна пясък в костеливите си ръце и го разпръсна, като викаше към

останалите пъплещи човеци:

“Докога няма да станете ново поколение, за да излезете от пустинята,

която ви мори? Не съм ли аз богът, който въртеше древните из пустинята,

докато не измря и последния бунтовен спрямо волята ми човек? Не съм ли

аз господарят, силен да ви даде Ханаан – земя като градина, в която текат

масло и мед? Докога ще бъдете роби на бунта и слепци в жаждата си,

когато мнозина отсред вас влязоха във великите ми съдби!

Елате при мен и ми бъдете поколение! Искам поклона ви, за да ви

направя славни на земята! Искам прегънати колената ви, за да ви направя

избран род на благословените!”

Крясъкът на дявола, разнасян и препращан от вече коленичилите,

имаше твърде голям ефект сред пясъците, понеже не един или двама, но

неизброими тълпи от човеци падаха на коленете си, за да му се преклонят,
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а оазисът на съблазънта се разширяваше като пламнала в средата си хартия,

в която всички се превръщаха в пепел. И едва тогава, удовлетворен от

лукавствата си, Сатана вдигна юмрук към Небето, като кряскаше с дива

страст:

“Ето го моето поколение, омразни Йеова! Моето, моето, моето! С тях

ще ръждясам света, и с тях ще направя никой да не помни Златото Ти и

Среброто Ти!”

А тогава моят Господ вдигна ръката Си и посочи към изпепелените от

дяволския огън, като ми казваше:

“Ето, слуго Мой! Сега отново видя коленичене, което ражда

поколение! И чрез теб Аз свидетелствам в тази най-свята пророческа

книга на всичките Си братя и сестри, като им казвам:

Идва краят на този свят! Краят на времето, което ще се събере

при Стената на Страшния Съд, за да се сбъдне писаното, че в Моето

Име ще се преклони всяко коляно от небесните, земните и

подземните същества, и всеки език ще изповяда, че Аз съм Господ,

за Слава на Моя Бог и Отец. (Вж. Филипяни 2:10) Но съдбоносната

разлика, за която всички вие трябва да мислите днес и сега, е тази:

От кое място ще Ми се поклони Родът и поколението на

Божията Вечна Правда, и от кое място ще се поклонят родовете и

поколенията на змея, звяра и лъжепророка! Защото Моят Род от

Божии Избрани ще Ми се поклони от златната улица на Небесния

Ерусалим, а родовете на дяволското нечестие ще Ми се поклонят

отсред вълните на огненото езеро!

Днес Месията утвърждава Среброто Си в сърцата на праведните!

Блажени всички, които се просветят от чашите Ми на Хълма Мория!

Утре Месията ще облече Тогата Си на Вечен Съдия и ще простре

мълнията на Жезъла Си – за да осъди всички поколения, които не

са Негови! Аз, Месията на Светлината и Благодатта, все още говоря

и не млъквам!”
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7. СЕДМАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “СЪКРО-

ВИЩЕ”

“Седмата Ми чаша е свързана с Моята Награда и сребърната

дума в нея е “Съкровище”!...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз не зная още колко Божия Сила имам в духа си, за да служа за

духовно благословение на Божиите чеда, но искам искрено да обещая на

Верните, че никога няма да напусна мястото си на Господния Хълм, нито

ще позволя да ме прекърши малодушие или гонение. Защото сега ще ти

призная, че Словото на Господ тежи неизмеримо повече от съпротивленията

на дявола. И силен духом ме направиха не яростните отмъщения на Сатана, а

височината, дълбочината, широчината и дължината на Христовата Пълнота.

С всеки удар на сърцето си аз съм копнял и измолвал водителството си

от моя Господ и Бог. С всяка молитва на колене аз съм плащал цената да

пребъдвам в Присъствието на Святия Му Дух – за да заслужа най-

прекрасната от всички възможни привилегии. Привилегията да бъда Негов

слуга, който носи Неговия товар и пребъдва в Бремето Му и Игото Му.

В една последна книга, която Господ ми даде, аз прострях Меча Му

против духа на лъжепророка, истинно разкрит с името Легион. И именно с

тази книга Исус подписа некролога на цялата религиозна власт на дявола

– онова беззаконно царство, което Библията ни разкрива като “Великий

Вавилон”. Днес лъжехристите и лъжепророците на това царство все още

шестват безнаказани по широкия свят, а касите на служенията им пращят

от милиарди долари. Днес те имат цялата световна машина на своя страна,

тъй щото да засеняват с лукавствата на баща си. За тях не е проблем

липсата на медии или печатници, защото могат да си ги купят. За тях не са

проблем рекламните кампании или транспортни връзки, защото Мамон

покрива всичките им разходи. За тях не е проблем да купуват съвести,

подписи, печати и разрешения, за да пръскат отровните семена на дяволската
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поквара. Но в крайна сметка, при всичките си придобивки, те имат един

съществен проблем:

Те не могат да придобият Златото и Среброто на Месията, нито пък да

покварят или потъмнят който и да било скъпоценен камък от Сион!

Ето тук вече дяволът не може да преглътне болката и унижението си.

Защото - било, че купува души на пазарището Вавилон – той придобива

рехави тухли, които се ронят и при най-слабия натиск. Било, че покварява

– успява само с варосани гробници и мъртвешки кости. Било, че е обграден

от поклонници – знае, че го обичат лицемерно само заради користите,

които би им дал, а не заради собствената му тъмна и нечестива природа.

Още при строежа на златния образ в полето Дура от Навуходоносор

Сатана е разбрал, че никога няма да има поклонници като Божиите.

Защото една змия може да събира около себе си само пръст, но не и

съкровища, посветени на Сион. Тя може да събере около себе си гнусни

влечуги, но белите гълъби ще бъдат далеч от полезрението й. И ако има

думи, които биха задавили дявола при самото им прочитане, то това са

скъпоценните стихове от посланието на Апостол Петър, които гласят:

“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ,

люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този,

Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…” 37

Може ли падналият княз на тъмнината да преглътне факта, че е

господар на рода на проклетите от Бога, за които е запазен вечен дял от

огън и жупел?

Разбира се, че не може!

Може ли лишеният от разум, но велик да насилства, да преглътне, че

остава далече по-долу от Превъзходството на Христос и Неговата чудесна

Светлина?

Разбира се, че не може!

Какво може тогава проклетата змия?

Истината е, че тя може да лъже, да плюе отрова, и да надъхва

човеците в пръстта против Избраните, които са Съкровища Господни.

37 (1 Петрово 2:9)
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Как тогава да продължи тази книга, ако не с последната от сребърните

чаши на Месията? И как да не бъда прекомерно развълнуван в духа си,

след като с всяка следваща сребърна дума, аз все повече усещам духа си

да блести с ослепителните лъчи на Христос?

Истината е, че най-точното състояние на сърцето ми – днес и сега – е

блаженството! Тази Свята и прекрасна надежда за всички блага и добрини,

които ще се открият към нас след Грабването на Църквата. И именно с тези

мисли, аз последвах моя Господ до Хълма Мория, при последната от

сребърните Му чаши. А тогава Той отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Протегни ръцете си към седмата Ми сребърна чаша,

чашата на Моята Награда! И като я вдигнеш, опитай от Среброто Ми

вътре в нея, за да се изпълни духът ти с думата “Съкровище”!...”

С вълни на твърде голяма радост аз протегнах ръцете си към чашата,

като я вдигнах до устните си и отпих от нея. А тогава Среброто на Месията

се разля в сърцето ми като кипяща Светлина, и пред духа ми се явиха

слънчеви лъчи, които го замрежиха като пашкул. А в следващия миг

усетих, че летя нагоре с невъобразима скорост, а някъде до мен лети Исус.

И ето, че летенето никак не свършваше, но ме издигаше още повече и

повече, докато накрая усетих как то намаля, а очите ми видяха, че се

намирам в огнена шепа. И тази шепа, като се разтвори нежно, постави ме

на нозете ми всред невъобразимо изящна и великолепна съкровищница.

Едва тогава извърнах погледа си и срещнах щастливите очи на Исус. А

Той, за разлика от виденията при предишните чаши, този път ми проговори

други думи:

“Няма да те питам как усещаш тази Моя дума, защото тук

чудото е не ти да усетиш нея, а тя да усети теб! И ето, слуго Мой,

сега те усеща Моята дума “Съкровище”! А ти самият си сред

съкровищницата на Сион, която съм ти давал да видиш в книгата

“Глас на Архангел и Божия Тръба”. А сега помисли и Ми кажи:

Защо този път привилегията не е върху теб, а върху думата Ми?

Защо тя трябва да погълне теб, а не ти да погълнеш нея?”
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“О, Исусе! Тази Твоя сребърна дума е сетнината ми! Тя има божествени

претенции към духа ми, понеже се съобразява с казаното от Теб в

Евангелието:

“…защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” 38

Ако беше обратното – аз да имам привилегии спрямо думата Ти, то

тогава стихът трябваше да звучи иначе:

“…защото гдето е сърцето ти, там ще бъде и съкровището ти…”

“Мъдро Ми отговори, Стефане! И точно това очаквах да чуя от

теб! Защото наистина не човекът владее съкровището си, но

съкровището го владее! А ти сега можеш ли да видиш съкровището,

което владее теб? Понеже по Волята Господна си поставен точно

срещу съкровището си…”

Погледнах с изумление пред себе си, когато видях едри скъпоценни

камъни, всеки с уникалната си красота. И именно отсред тях излизаха

слънчевите лъчи, които бяха обвързали като пашкул духа ми. И когато по-

отблизо се взрях в камъните, аз виждах вътре в тях заглавията на книгите,

които бях написал през целия си живот под водителството на Исус и в

слугуване на Духа Му. И това ме накара да Му кажа:

“Ах, скъпоценни мой Господи! Лъчите на пророческите книги ме

въздигнаха нагоре, защото те бяха Твоите скъпоценни камъни, които Ти ми

подари!”

“Да, добри Ми и верни слуго! Аз ти ги подарих! Но ти отново Ми

ги върна по превъзходен начин, защото не ги зарови в пръстта,

както някой користолюбец би заровил земното си имане, но ги

превърна в Спасение на души. В проглеждане на слепи, в

изправяне на прегърбени, в прохождане на недъгави, в покаяние

на закоравени, в смирение на възгордяни. А това Господарят ти

няма никога да забрави.

И ето – сега твоето съкровище те изиска при себе си. И ти ще

наредиш стаите на скъпоценния си неръкотворен дом с всички тези

камъни – за да бъдеш достопочитаем с тях сред Светиите и в Съвета

на Господ, твоя Бог!

38 (Матея 6:21)
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Сега разбираш ли най-сетне какво е Съкровището? Защото това

е възможно най-прекрасната дума, която Отец Ми подари на

българския език. И въпреки, че змията с лукавия си език накара

мнозина да виждат в съкровището заровено и покрито имане, пак в

Святия Ми Дух тази дума остана Свята и Небесна. А защо думата

Съкровище е Свята и Небесна, слуго Мой?”

“О, Благодатен мой Месийо!” – през сълзи извиках аз:

“Съкровището е Свята дума, защото в Духа Господен тя отговаря на най-

съкровеното, което носим в сърцето. Понеже съкровище иде от съкровеност,

а съкровеността – от пресветлите думи на псалома, които гласят:

“Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се

боят, и ще им покаже завета Си…” 39

И ето, Исусе – когато Ти интимно общуваш с нас и ни показваш Завета

Си, тогава общението ни с Теб се превръща в Съкровище, понеже сме го

получили по най-съкровен начин в дълбочините на сърцата си!”

След последните ми думи Исус се развълнува в Духа Си. И като

протегна ръцете Си, прегърна ме. А след това – събрал в шепа сълзите Си,

отново ми проговори, казвайки:

“Иди и кажи на Моите да не престават да пият чашите с Моето

Сребро! Защото - ето – със сълзи на очите Си ги изплаках и

изстрадах за гонението и злостраданието, на което са подложени

на земята. Но пак Вярността Ми ще капе в сърцата им, и от Облака

Господен ще роси дъжд на Правда и Освещение върху всички тях!

Люде Божии! Вие сте Среброто Ми и Златото Ми! И ако Аз

употребих слугата Си, за да ви напълня с думите Си, то го сторих, за

да събера съкровищата ви при Мене! Защото всеки път, когато вие

се иждивявате за Делото на пророка Ми, още един лъч на Божията

Вечна Правда опасва сърцата ви и ви изисква в Сион. Затова никога

не спирайте да събирате съкровища на Небето, където молец и

ръжда не ги пояждат, и където крадци не ги подкопават и крадат.

Защото идва мигът съкровищата да ви изискат при себе си!

39 (Псалом 25:14)
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Ето, Аз скоро ще въздигна пророка Ми при Себе Си, за да му

дам виденията, свързани със Златото Ми! А дотогава вие се

изпълвайте със Светлината на Среброто от Святите думи, които

Моят Отец подари на племето на българите! Бъдете Сребро от

Среброто Ми, за да ви посоча като Злато от Златото Ми!

Аз, Вечният Месия на Светлината и Благодатта, дадох тези най-

святи видения на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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ЗЛАТОТО НА МЕСИЯТА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено се надявам втората част на пророческите видения за “Златото

и Среброто на Месията” да те намерят дълбоко скрит в Святия Дух и

загърнат от всичката възможна Благост и Милост на Бога и Отца. Започвам

именно с прицел на пожелателност, понеже от собственото си състояние

отдавна знам на какво е способен дяволът, когато бъде заплашена властта

му върху човешките души.

Както разбра от първата част на тази книга – Бог изключително много

благоволи в Среброто Си, което е съхранил в българския език. Нещо

повече! Това Божие благоволение със сигурност ще съблазни нихилистите

и чуждопоклонниците, за които нищо българско не може да бъде чисто и

Свято. Но ние, като знаем, че за нечистия всичко е нечисто, няма да се

влияем от подобни хора, но още повече ще се закрепим в Бога. Защото

тези седем чаши, пълни със Сребърните думи на Месията, ни превръщат в

най-благословената нация на земята.

Но ще се съгласи ли дяволът с подобна констатация или ще побърза

да изплюе всякакви отровни доводи от змийската си паст? Няма ли той

скоро да изсъска претенциите си, че светът говори не на български, а на

английски?

Вярно е. Целият свят говори английски. Защото това е езикът на

политиката, икономиката, бизнеса и шоуто. Но също така е вярно, че това

е най-употребяваният език от блудницата Вавилон, която лежи в лукавия,

според както е писано:

“Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия...” 40

Има ли други значими думи, освен английските, които толкова много

да се харесват, както от езичници, така и от християни? Защото светът с

възторг произнася английската дума “просперитет” (prosperity), но същата

40 (1 Йоаново 5:19)
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дума царува и в църквите на умноженото беззаконие. Светските партии

имат любими английски думи за събранията си и те са “конференция”

(conference) и “конгрес” (congress). Но същите думи неизменно присъстват

и в църковните събрания. Пратениците на държавно и национално равнище

от една в друга страна се наричат “делегации” (delegation), но същата дума

е любима и на лидерите на Вавилонското тщеславие. Светските работодатели

и предприемачи благоговеят пред думата “бизнес” (business), но в духа на

същата дума се подвизават и пасторите-наемници, на които църквите им се

превръщат в абсолютно същото. И ако да бих изровил всички английски

думи, с които светският дух се опита да претопи и погълне свещеният език

на дедите ни, то струва ми се, че всички в тоз час би трябвало да паднем

на колене и да молим Бог за опрощение и очистване. Колко повече – когато

последните и най-млади поколения българи масово преизпълват речника

си с политически, икономически и технологични чуждици, заимствани от

вестници, телевизии и Интернет. А дори при изброяването на чуждите

влияния и аз на моменти не мога да избегна тяхната употреба. Но в тази

подмолна битка за потъмняването на българския език Сатана непременно

ще удари на камък, колкото и да се опитва да претопява речта на

българите. И на всичките си читатели сега ще кажа, че единственият начин

да съхраним Божието Сребро в сърцата си, е като прибавим към него

Божието Злато. Защото Среброто е Словото, но Златото е Вярата. Понеже

не Словото пази Вярата, но Вярата пази Словото. И ако се е случило това,

че много от сребърните български думи са потъмнели, то можем да

потърсим причината за потъмняването им в това, че никой не ги е опазил с

Христовата Вяра, сиреч, със Златото.

А кой днес проповядва за Златото на Месията? Кой изобщо познава

благородството на това Злато и неговата безценна Спасителна Сила? Не

търсят ли човеците най-вече материалното злато или финикийските знаци,

които то обезпечава? Не превръщат ли сребролюбците в главен смисъл на

живота си земното благоденствие и пращящата с валута банкова сметка,

вместо сериозно да се замислят, че след прага на смъртта нищо от този

свят няма да ги ползва? И тогава наистина ще стане страшно за такива,

защото ще разберат фатално късно, че земното богатство си има и



81

съответната цена. Не явната цена, на която се наслаждаваш приживе, но

тайната цена, за която разбираш отпосле. Защото на земята богаташът

притежава всичко, което може да се купи с пари. Но забравя съществената

подробност, че залогът за благоденствието му е невидим договор между

дявола и собствената му душа. По силата на този договор той има на

разположение десет, двадесет, тридесет, или дори петдесет години

благоденствие. В тези години той слага на очите си прелъстителните лещи

на сатанинската заблуда, които скриват от погледа му най-страшните

злини под небето. Той обикаля земята със самолети, в които не можеш да

видиш дрипави клошари. Той кръстосва моретата и океаните с яхти и

кораби, по чиито палуби няма просещи сирачета. Той поставя зад оградата

на личната си резиденция необходимата охрана, която да държи далеч от

имота му сиромасите на света.

Досущ като в Христовия разказ за бедния Лазар, богаташът се облича

в мораво и висон, и всеки ден се весели бляскаво...

Защо е такъв животът му, братко мой?

Именно защото богаташът търси златото и среброто на дявола, а не

Златото и Среброто на Месията!

Той си вярва, че добрият шанс и жадуваният успех са “днес и сега”, а

не утре и отпосле. Той си вярва, че ако съдбата е благосклонна към него в

този живот, то непременно ще остане благосклонна и отвъд този живот, в

сетнината. Но точно тук безумецът се препъва, защото не е разсъдил, че

единственото от този свят, което няма да се срути, нито ще отпадне или

изчезне, са думите на Господ Исус Христос в Евангелията. И ако да би имал

богаташът мъдрост, за да инвестира в Сребро, което не преминава:

“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да

преминат...” 41

...то тогава покрай това Сребро на Исус да възлюби и Златото Му:

“Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък

вярвайте Ме поради самите дела...” 42

Хубав, прекрасен, чуден завършек на една съдба!

Но не би...
41 (Матея 24:35)
42 (Йоан 14:11)
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Богаташът е привлечен в сърцето си от едно друго сребро, даващо му

властта да преразпределя материални блага, и от едно друго злато, силно

да тежи върху съвестите на всичките езичници. Тъй щото договорът докрай

ще се спази от договорилите се страни.

От едната страна на договора – мрачен и зъл дух, властен и могъщ да

завлича човешките души с лукавството си, и да им предоставя личната си

защита, когато ги поощрява с кратковременни награди и наслади.

От другата страна на договора – алчно заслепена и амбицирана душа,

обичаща линията на най-малките съпротивления. Душа, която повече от

всичко друго желае бързите победи и лесните печалби...

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Да кажа, че досега Господ не ми е давал да познавам както Среброто

Му, така и Златото Му, ще сбъркам. Защото животът ми преля от благодатни

свидетелства, в които светят лъчите на Неговото Слово и Неговата Вяра.

Но ако има нещо, в което горчиво сбърках, то беше останалата ми от

детството наивност, че мога да отвърна богаташ от пътя му, или нечестивец

от сетнината му. Защото искрено и по детски вярвах, че след могъщи

Небесни послания като “Последният банкрут на Мамон”, “Пътят до

Лоното на Авраам” и “Проклятието Акелдама” към Хълма Мория ще се

втурнат тълпи от покаяли се богаташи, готови щедро да посветят всичките

си земни имоти и блага за успеха на Господното Дело.

Но да губи ли дяволът души, които Божият Гняв му е предал за

погубление? Да забрави ли Спасителят думите Си, че в последните времена

ще се изяви умноженото беззаконие? Да зачеркне ли от Новия Си Завет

историята с бедния Лазар, която е Святата Зеница на Божието Спасение?

Не, приятелю мой!

Бог ще владее Своите Си и дяволът ще владее неговите си!

Вярата и Словото на Месията ще споходят сиромасите в светски неща,

посочени от Бога и Отца за наследници на Царството Му! А златото и

среброто на дявола ще бъдат примка и корист за целия род на нечестивите,

които трябва да допълнят мярката на бащите си!
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Всеки е свободен сам да избира пътя и смисъла на своето призвание,

според както е бил воден в сърцето си! Защото за своя избор човек заплаща

с едничката си душа!

Аз избрах Златото и Среброто на моя превъзходен Месия – Господ

Исус Христос от Хълма Сион, Който се явява на слугата Си на Хълма

Мория! Нему да бъде Слава и почит, благодарение и преклонение – от сега

и за вечни векове! Амин и Амин!
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I. ВИДЕНИЕТО С РЪЖДЯСВАНЕТО НА ЗЛАТОТО

НА НЕЧЕСТИВИТЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Както има близки понятия, които много се обичат и са свързани

помежду си, така има и присъствия, които преливат едно в друго. Помисли

например, че е нормално да чуеш за “хляб и сол”, за “живот и здраве”, за

“мир и благодат”. Колко по-вкусен е хлябът, когато се посоли? Колко по-

смислен е животът, когато си здрав? Колко по-изобилен е Мирът, когато те

изпълва Благодат? Но аз нека прибавя към тези добри примери и още един

– “злато и сребро”. Сам разбираш, че Златото и Среброто търсят близост

едно с друго, защото са благородни. И в Духа на пророческите видения в

тази последна книга това са Вярата и Словото на Господ Исус Христос. Не

е възможно да говориш за Вярата без Слово, нито за Словото без Вяра. Те

са съвършено свързани и преливащи в Святия Дух, тъй щото няма сила,

която да може да ги раздели. Но точно тук аз искам да внимаваш, защото в

следващите размишления ще те въведа в първото видение, свързано със

Златото на Месията. И така, мили мой братко, нека заедно да прочетем

едни думи от посланието на Апостол Яков, които гласят:

“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от

Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от

промяна...” 43

А след този прекрасен стих – да прибавим и думите на Исус, казани за

всички човеци в “Евангелието от Матея”:

“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща;

а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща...” 44

Както сам можеш да се убедиш – Доброто и Съвършеното слизат от Отца

на Светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна. А един

неизменен Бог непременно би дал на човеците неизменими съкровища. Но

Исус предупреждава, че освен добро, има и зло съкровище, тъй щото злият

43 (Яков 1:17)
44 (Матея 12:35)
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човек от него изважда зли неща. И ако си спомниш от първата част на

книгата какъв е Духът на думата “съкровище”, то непременно ще свържеш

това с факта, че както добрият, така и злият човек държат съкровищата в

сърцата си. Понеже глаголът, който Господ употребява е “изваждам”. А

изваждане има там, където се бърка дълбоко. И сега свържи самото

изваждане със смисъла на думата “съкровище”, за да ти стане ясно, че:

Добрите и злите човеци държат в сърцата си вяра и слово, които

считат за сребро и злато.

Съкровището на добрите човеци (разбирай това като Съвършения Дар

от Бога) непременно биха били Златото и Среброто на Месията, които

Небесният Отец щедро е изсипал в сърцата им.

Но все още остава въпросът:

Какви са злите съкровища в сърцата на злите човеци?

Те не биха били нещо маловажно за тях, понеже също са съкровища. А

едно съкровище винаги е скъпоценно, без значение какво е. Така става

ясно, че злите човеци държат в сърцата си вяра, която не е Исус Христовата,

и слово, което Святият Дух не е потвърдил за вдъхновено от Бога.

Това е дяволска вяра и измамно слово, с които Сатана привлича

нечестивите към себе си. Но ние като знаем и помним думите на Апостол

Павел, че “...сам Сатана се преправя на светъл ангел...” 45,  непременно

ще бъдем подготвени за всякакви фатални последствия, които ще сполетят

злите човеци. А най-фаталното от тях ни е засвидетелствал Апостол Яков,

който с пророчески прицел е показал сетнината на злите съкровища. И

още с първите стихове от петата глава на посланието си е записал думите:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и

ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни...” 46

Ако човек би прочел тези Апостолски думи с Ума на Духа, той

непременно би забелязал, че още в първото изречение Яков ясно показва,

че богатите всъщност са... бедни.
45 (2 Коринтяни 11:14)
46 (Яков 5:1-3)
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“Плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас...”

Бедствията не са ли множество от струпани беди? А “беден” не идва ли

от “бедата”, която го е сполетяла? Но каква е самата беда? Ето каква:

“Златото и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелства

против вас и ще пояде месата ви като огън...”

Едва ли има по-страшна сетнина и по-ужасен сценарий за злите

човеци от тези:

Да ръждясат съкровищата в сърцата им, тъй щото душите им да бъдат

предадени на ужасно опустошение!

Нещо повече! Бедствията върху богаташите не са самоцелни, като

заради едното Божие наказание върху нечестията им.

Не! Апостолът ни казва, че остатъчният боклук от съкровищата им, а

именно - ръждата, ще бъде призована за свидетел против беззаконията им.

И същата тя ще пояде месата им като огън.

Братко мой! Разбираш ли размишленията, които ти давам, или ти се

струват неясни и отнесени? Ако ти е трудно да разбереш пророческото

предупреждение от Апостол Яков, то нека малко ти помогна със следващите

редове, както направих това в предишната глава:

Живее си безоблачно богаташът, мислейки, че вярата и думите в

сърцето му са обърнати към истинския Господ и Спасител. Трупа си

богатството нечестивецът и се радва как с всеки изминал ден цифрите на

неговото благополучие стават все по-големи и изразителни. А заедно с

растежа на цифрите, растат и компромисите, които той трябва да върши,

за да утвърждава възхода си пред дявола. Тук се съгласява с гнусна негова

лъжа. Там с подпис на нечестив началник. Тук коравосърдечно отхвърля

ръката на просещо сираче. Там надменно се поругава с вдовица. А вярата

в сърцето му, направила го толкова богат, заблестява с още по-измамен и

съблазнителен блясък, тъй щото богатият все по-често и често се подава

на чрезмерно разточителство и излишен разкош...

“Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, и угоихте

сърцата си като в ден на клане...”

И онази хлъзгава стръмнина при Гадаринското езеро става все по-

реална и зловеща за угоения шопар. Въпреки, че хиляди белези и знаци по
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един или друг начин казват и доказват на богаташа, че има неизмеримо

повече блага, отколкото са нужни за живота и благочестието му, той се

измамва с фалшивата вяра и слово в сърцето си, понеже започва да гледа

с лъжлив бинокъл в едно, две или три поколения напред. За него вече не е

достатъчно, че е осигурил благоденствието на себе си и наследниците си

за цял един живот, но иска да осигури благоденствието на неродените си

правнуци, които биха родили праправнуците му. За него Святи понятия

като “скромност” или “Божия достатъчност” звучат не просто скверно или

смешно, но изключително обидно, тъй щото богаташът вече работи за

разширяване на своето влияние и за невъобразимите граници на своето

благоденствие. Досущ като в евангелския разказ, той казва на душата си:

“Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си...” 47

Послушал нашепването на демоничния началник в сърцето си, той

съблазнително решава:

“Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя

по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си...” 48

И досущ като ентусиазиран милиардер в Лас Вегас, праща екип по

взривяване на сгради, та да разруши стария омръзнал му хотел, за да

въздигне върху руините му нов, много по-бляскав. С много повече казина

и рулетки, с много повече забавления и игрални зали, ресторанти и

хотелски стаи. А когато някой е стигнал в умопомрачението си дотам, че да

руши едно огромно капиталовложение, за да въздига вместо него друго,

по-голямо, то тогава със сигурност в сърцето му е наедрявала една змия от

тъмната мантия на Мамон, която винаги има съдбата да бъде изядена от

своята дъщеря, която е родила. Тъй че наследничката да изяде родителката

си, докато сама стане родителка, та да бъде изядена от следващата

наследничка...

Няма как да не се досетиш, че ти напомням за знаменателната книга

“Последният банкрут на Мамон”, където дяволът учеше духа на

светското богатство как да си служи със змията на алчността. И като си

помислиш, братко мой, че такива богаташи днес са се превърнали в най-

гнусната съблазън на земята, то трябва съвсем вярно да предположиш, че
47 (Лука 12:17)
48 (Лука 12:18)
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златото и среброто на такива непременно ще ръждясат. А самото ръждясване

ще се случи, когато Божият Гняв пристигне нощес, и нечестивецът дочуе

страшната присъда на Гласа Господен:

“Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си

приготвил, чие ще бъде?” 49

Ако да би стоял глупецът в Деня Господен, като просветен син на

виделината, то да би станал Цафнат-панеах, та да спаси мнозина в дни на

глад и мор. И тогава да му се сбъдне писаното от Апостол Павел:

“На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не

високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на

Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да

струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри,

съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра

основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот...” 50

Но ето, че Гневът Господен пристига при богаташа във времето на

нощта, когато помраченият още е хълцал от удоволствие, че започва да

строи “още по-големите си житници”. И там, някъде, златото и

среброто му наистина се разпадат на ръжда, тъй щото той с ужас разбира,

че нито вярата му е вяра, нито словото му е слово, нито съкровището му е

съкровище. Защото злато и сребро, съкровище и имот, убеждение и

увереност, амбиция и решителност, се събират в една единствена сетнина:

Божие проклятие!

А сега нека да отида още по-дълбоко, според както ме води Святият

Дух. Виждаш ли, мили мой приятелю, че Бог се обръща към богаташа с

думата “глупец”?

“Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си

приготвил, чие ще бъде?” 51

Защо “глупец”? Защо не, например, “нечестивец” или “беззаконник”,

а именно “глупец”? Глупец не е ли онзи, който е лишен от Разум? Как

тогава лишеният от Разум да разбере, че е сглупил пред Всемогъщия Отец?

49 (Лука 12:20)
50 (1 Тимотея 6:17-19)
51 (Лука 12:20)
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Не е ли по-вярно съждението, че такъв някога е имал Божия Разум, но се е

отклонил от него, като е намразил поуката и е презрял изобличението?

Нека тогава да вникна още по-дълбоко в евангелския текст. Защото

Спасителят ни предупреждава, че това не е обикновен богаташ, но е

притежател на много “житници”. А “житницата” е твърде Свята дума, за

да я прочетем само по плът, та да ни напомня за земеделска продукция.

Житницата е Спасение на човешки души! Житницата е Църквата на

Господ Исус Христос, пожъната чрез Духа на благовестието! Житницата е,

за която Йоан Кръстител пророкува във водите на река Йордан:

“Той държи лопатата в ръката Си за да очисти добре гумното Си

и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в

неугасимия огън...” 52

А сега нека отново се върна на богаташа и пак да прочета думите му:

“Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя

по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си...” 53

Кой си ти, нечестив и самовлюбен глупецо, за да събаряш църкви,

които Господ е осветил чрез Завета Си и родил със Собствената Си Кръв на

Голгота? Кой си ти, та да окрупняваш постоянно църква с църква, та да

постигнеш демоничното видение на световния си църковен алианс? Не те

ли води и вдъхновява Легион, духът на лъжепророка, който те е поставил

като дебела свиня с разточителни свински лиги, та наистина да се

превърнеш в препънка и съблазън на неутвърдените все още души? И ако

с теб има още хиляда деветстотин и деветдесет и девет свине, то къде в

крайна сметка ще се съберете? Няма ли да е във вълните на огненото

езеро, при баща ви дявола и при духа на лъжепророка? Не каза ли Апостол

Яков за всички вас, че сте тези, които са събирали “съкровища в

последните дни” преди свършека на стария свят? И не допълни ли

Христовият слуга посланието си с плача на Истинските Божии жетвари,

които биват лишени от жетвата си именно поради измамата на свинете:

52 (Лука 3:17)
53 (Лука 12:18)
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“Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от

която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите

на Господа на Силите...” 54

А какво ще се случи в нощта на беззаконието ви, когато пратениците

от ада дойдат да изискат душите ви? Ще държите ли тогава още на златото

и среброто си, чиято ръжда се рони като хоросан, а те се топят като парче

масло в нажежен тиган? И ще разберете ли тогава, че ръждата е била

вашият завет на съблазън със самия дявол и Сатана?

Казвам ти, мили мой братко, че ако и горните думи да не са обърнати

към никое от Верните Божии чеда, пак аз съм длъжен да ги напиша в тази

книга, понеже тя се чете под лупа от противниците на Христовото

благовестие, (които от много години търсят да ме уловят в говоренето ми)

и те непременно трябва да се видят и припознаят, защото присъдата от

Сион вече хлопа на вратите им. И аз не бих могъл да явя самата присъда,

ако първом не ти изявя думите на Съдията. Защото Господ отново се сниши

до сърцето ми и започна да ми говори, казвайки:

“Слуго Мой! Кръв и плът не са ти открили това, което записа по-

горе за предупреждение на Моите Звани, Избрани и Верни, както и

за присъдата върху слугите на лъжепророка!

Ето, Огънят на Ревността Ми пламти върху главата ти! И Мечът

на Божия Пророчески Дух се върти излъскан в ръката ти. А сега

казвам на Моите, че наистина идва краят на сатанинското нечестие,

и на всички църковни беззакония. Защото виковете на жетварите

влязоха в ушите Ми, и Аз съм готов с присъдите и въздаянията Си

върху свинете и кучетата на блудницата Вавилон. Защото те

измамно са си вярвали, че златото и среброто им ще бъдат вечни, а

никак не са разбрали, че Моето мълчание спрямо беззаконията им

е било трупане на Гняв и записване на имена в осъдителен свитък.

Но Аз сега нека да ти явя, а ти да запишеш в тази книга, как

ръждясва златото на рода на нечестивите. Защото самата ръжда ще

е последното, което душите им ще отнесат като спомен във вълните

на огненото езеро...”

54 (Яков 5:4)
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След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото пред

очите ми се яви видение. И ето, че аз виждах как Господ стои в златно

великолепие на Хълма Господен. Той простря ръцете Си от Хълма към

долините, като извика със силен Глас:

“Явете се и възлезте при Мен всички вие, с които сключих

Завет на Вяра! Нека Вярата в Моето Сърце се съедини с Вярата Ми

във вашите сърца, за да ви издири, привлече и въздигне до Хълма

Мория!”

След тези думи на Месията, отсред Златното Му Присъствие излязоха

златни лъчи, които се стрелнаха по лицето на цялата земя, като докосваха

Собствената Му Вяра, дарена на Избраните и изпълнените от Божия Свят

Дух. Така Вяра се съедини с Вяра, и Злато със Злато, тъй щото Божиите

хора започнаха да прииждат към Хълма Господен. Но в същото време

отсред недрата на ада се надигнаха водите на дяволската река Ефрат,

които с чудовищни вълни наобиколиха Хълма Господен, та дано не биха

пуснали никой от човеците да се възкачи при Месията.

В следващия миг Лицето на Исус се свъси против Ефрат и пламъци на

Свещен Гняв изпълниха очите Му, тъй щото Той отново извика:

“Отстъпете от Мен и бъдете завлечени от водите на демоничното

нечестие всички вие беззаконници, които похулихте Завета Ми на

Вяра, за да прегърнете в сърцата си злите съкровища на злия ви

господар!”

И тогава видях как водите на умноженото беззаконие мигновено

влизаха в сърцата на нечестивите, като се свързваха със злите им

съкровища. Но това никак не смути Божиите хора. Тъкмо обратното – Огън

се въздигна отсред сърцата на Исус Христовите, който направи проломи

сред водите на Ефрат, и вълните на реката се отдръпваха, тъй щото

знамението наподобяваше чудото с Червеното море при Изхода на Израил

от Египет. Така забелязах как сред Божиите хора се случваше повсеместно

едно и също Небесно Преображение, касаещо именно Вярата на Исус вътре

в тях, която беше същинското им Злато. Това Злато се преобразяваше в

златни шлемове, златни нагръдници, златни щитове, златни сандали,

златни ефоди, златни пръстени и златни светилници. А докато не смеех и
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дъх да си поема от Преображението, очите ми се извърнаха да погледна на

моя Господ – за да Го видя във възможно най-славното и прекрасно

Великолепие, което е възможно да се съзре. Понеже и върху Неговата

осанка се бяха появили Златен Шлем, Златен Нагръдник, Златен Щит,

Златни Сандали, Златен Ефод, Златен Пръстен и Златен Светилник. И Исус,

като ми даде знак с ръка, заповяда ми отново да гледам във видението.

Така аз видях, че през проломите вече преминаваха и последните Божии

Избрани, когато водите на Ефрат отново се сгъстиха и съединиха, за да не

допуснат никой повече да ги раздели. А там, сред дяволските води, се

случваше възможно най-страшното Божие проклятие върху нечестивите.

Защото съкровищата им мигновено се измениха, а златото им се превръщаше

в черни и зловещи метали – при мнозина в желязо, а при малцина в олово,

които се разпадаха в ръжда. И колкото повече водите на Ефрат изпълваха

устните и сърцата на нечестивите, толкова по-категорично те се ронеха и

разрушаваха духом. Така дойде миг, когато ги постигна пълната духовна

смърт, а Святият Дух приближи погледа на очите ми до един-единствен

беззаконник, за да видя съвсем отблизо какво точно се случва с него. А

знамението беше мъчително за гледане и непосилно за обяснение...

Една топка от гъста ръжда се отваряше в челюсти на звяр, като

поглъщаше сърцето на нечестивия и след това се затваряше отново, за да

остане това сърце в пашкул от умножено беззаконие, което да го погуби в

Деня на Страшния Съд. А аз, гледайки на ужасната гледка, събрах дъха в

устните си, за да попитам моя Господ:

“Какво става във видението с беззаконника, Исусе? Каква е тази топка

от гъста ръжда, която се отвори в челюсти на звяр, за да погълне сърцето

му? Какво е това категорично превръщане на златото в желязо или олово и

при всичките останали нечестиви? Защо те толкова бързо ръждясват?”

А Месията ми отговори, казвайки:

“Това, слуго Мой, е лудостта на Корейската дързост и на

Езавелиния чар да наречеш Господа “дявол” и дявола “Господ”.

Защото Аз, твоят Спасител, положих Съкровището Си в човешките

сърца, като нарекох Словото Си Сребро, а Вярата Си Злато! Но

измамени от водите на Ефрат и заблудите от духа на лъжепророка,
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мнозината църковни лидери размениха Моята Вяра в Отца за вярата

в самия дявол, и Моето Съкровище - за користите и богатствата на

Мамон! Тези лидери бяха демонично обсебени и твърде омаяни, за

да забележат фаталната разлика. А когато тя беше придружена от

невъзвръщаеми користи, то мигом се превърна в най-смъртоносна

примка за църковните сребролюбци. Така, компромис след

компромис, и беззаконие след беззаконие, те се съединиха с духа

на лъжепророка, ставайки негови уши и уста, тъй щото водите на

Ефрат да владеят и преизпълват сърцата им. И както видя във

видението, Златото Ми всред Божиите отстъпници се превърна на

желязо и олово, тъй щото тези тъмни метали изцяло да ги владеят,

докато ги завлекат в дълбините на ада.

А за най-пълното и просветено разбиране на теб и Моите –

приеми, че в олово се превръщат църковните лидери, (понеже

грехът им е твърде тежък пред Бога и Отца) а в желязо – техните

паства, понеже са крайно закоравени към Гласа на Святия Дух.

Чудно ли ти е тогава, че ръждата при всички се превръща в

осъдителен пашкул, силен да погълне сърцата им? А знаеш ли

какво ще стане, когато този проклет род на нечестивите се срещне

със звяра, който излиза от бездната, за да им се представи с Името

Исус? Ще стане това, че самата ръжда ще ги запечата в белега на

звяра и в числото на името му! И когато твоят Господ прониже с

Дъха Си човека-Антихрист на Хълма на Магедон, и Божиите птици

се явят за Великата Божия Вечеря, тогава всички тези ръждясали

поклонници ще изреват със зверски гласове, защото отиват в мрака

на Вечното Проклятие от Съдията, за да дочакат времето на

Страшния Съд и хвърлянето им във вълните на огненото езеро. Но

Аз сега не казвам на Моите да се страхуват от предупреждението

Ми, а славно да възклицават за Вярността, с която ги спасявам.

Защото, ето, слуго Мой:

Когато Моята Вяра в Отца се свърже с Вярата на Отец в Мене

(Който съм във вас), тогава вие преживявате чудото на Вярността!

За да бъдете съхранени и опазени без никакъв недостатък!
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Златни като Сина!

Славно преобразени в Неговото Златно Великолепие!

И както сам можеш да предполагаш, Аз ще те въздигна до

Божия Свят Олтар! Защото там Отец Ми ще те благослови и помаже,

за да проумееш всичкото Златно Преображение, което ви се дава

чрез Дара на Вярата Ми!

А сега Ме, последвай! И нека с теб Ме последват всички, които

искат да платят цената Бог да вярва в тях, а не само те да вярват в

Бога! Аз, Златният Месия от Хълма Сион, все още говоря и не

млъквам!”
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II. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз горещо се моля на моят Господ да опази всичките Си Верни, тъй

щото никой от тях да не бъде постигнат от злощастната сетнина на

нечестивите. Но същевременно си давам ясна сметка, че ако в една държава

от близо осем милиона жители бях приет за пратеник на Бога от едва

стотина, то беззаконието не просто се е умножило, но вече е преумножено.

Друг отговор за моето състояние нямам и не мога да намеря. А едва ли е

нужно да терзая душата си с целокупното българско гражданство,

закоравено към Делото и Словото на Божия Пророчески Дух. То си има две

традиционни религии като Православие и Ислям, в които да вижда

спасението си, но и няколко пъстри дузини от евангелски, петдесятни,

адвентни, баптистки, методистки, конгрешански, апостолически, а дори и

католически църкви. Сам разбираш, че при толкова голям наплив от

религиозни убежища, при това надлежно регистрирани в дирекцията по

вероизповеданията, за Божият слуга няма да остане голямо мисионно

поле. Да не отварям дума за секти като “Бялото братство”, “Църквата на

Мун”, “Мормоните” и “Свидетели на Йехова”, както и за източния вятър на

“Кришна съзнание” или центровете по будизъм и източни бойни изкуства,

защото тогава религиозният спектър ще стане тотален. Толкова тотален, че

всякога да съм благодарен на Господ Исус Христос за тези стотина посветени

на Хълма Мория, които оценявам като здрава Основа от Вярност, Щедрост

и Боголюбие.

Именно за този Божий остатък аз продължавам да не давам сън на

клепачите си. Защото ни най-малко ме вълнува една или друга вяра в един

или друг дух. Ни най-малко съм тръгнал да завиждам на земните царе и

техните религиозни царства, защото Господ отдавна е пророкувал и посочил

сетнината им. Ни най-малко съм тръгнал да ламтя за църковните тронове,

които презирам, или за постове в йерархията, от които сърцето ми отдавна

се е погнусило. Но ако има Вяра, която искрено да ме вълнува, то това е

Собствената Вяра на Исус! Златото на Месията, което е единственото с

чудесно доказан Небесен произход! Защото не е голямо постижение да си
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упражняваме вродената способност да вярваме. Тя е положена по природа

вътре в нас и е свойство на всеки човешки дух. Но истински превъзходното

(запомни завинаги това) е:

Да оставим Исус да вярва вътре в нас и да упражнява Неговата Си

Небесна Вяра! Защото само така можем да притежаваме Ключа на Давид и

да преминаваме през Портите на Небесния Ерусалим.

Но ако някой не е отключил Сърцето на Отца с Вярата на Сина, то за

какво изобщо е чел Библията или е ходил два пъти седмично на църква?

Какъв е смисълът да тръгнеш от река Йордан до Хълма Голгота, а

когато Кръстът Господен се яви в живота ти – да го похулиш и презреш в

сърцето си? Какъв е смисълът да получаваш Опрощение и Благодат от

Раните Господни, а когато гвоздеите на религиозното нечестие се насочат

против собствените ти ръце и нозе – да потърсиш мирен договор с дявола?

Какъв е смисълът с изповеди от устата си да натрупваш клетви и обещания

пред Бога, а когато Той те постави в изпитание да ги изпълниш – да

разбереш, че не можеш да повдигнеш и грам от тежестта на обещаното?

Какъв, най-сетне, е смисълът да приемаш за истинно твърдението на Апостол

Павел:

“За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото

премина; ето, всичко стана ново...” 55

... а белезите на собствения ти живот да показват, че си оставаш старо

създание? Защо не си оставил старото да премине, ако наистина си бил в

Христос? Защо всичко не е станало ново, ако наистина вярваш, че си

новороден и спасен? Ако всичко става ново, то не ти ли е нужна нова

Вяра, различна от твоята вродена възможност да вярваш? Та как мислиш,

че дяволът съумя да разпространи толкова много пътища към ада, ако не

чрез лукаво прилъгване на човешката способност да се вярва? Не е ли

пронизана цялата човешка история – от древността до последните дни

именно от богове и религии, школи и течения, философии и митологии?

Всички те не са ли тръшнали едно голямо число от човешки души на

неправилното място? Не каза ли нашият Господ едни най-верни и правдиви

думи, които гласят:

55 (2 Коринтяни 5:17)
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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...” 56

Ако всички преди Исус бяха крадци и разбойници, то кой ги прати да

се въобразяват като божествени врати и спасители в човешкото битие? Не

е ли гнусният дявол и Сатана, който от всичко най-много обича да лъже и

краде? Ако Исус е Вратата, през която трябва да влезем, то с нашата си

лична вяра ли да влезем през Него, или с Неговата Собствена? Не знаем

ли, че Святият Дух беше пратен от Небето, за да ни даде не само Неговото

Слово, но и Неговата Вяра, според както е писано:

“Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви

известява...” 57

Защо тогава мнозина приеха само Словото Му, но не и Вярата Му? Ще

ги ползва ли Слово без Вяра или Сребро без Злато? Та нали именно поради

липсата на Неговата Вяра се отвориха пукнатини за хиляди човешки,

плътски и демонични трактовки върху Свещеното Писание? Нали затова

огромното дърво на Религията Християнство се разпростря в стотици

разклонения, като всяко от тях отрича другото до него?

Така ли е или не е така?

Обичат ли се църквите помежду си или се отричат?

Източното православие ще ти каже, че вън от лоното на светата

апостолска и православна църква си във властта на лукавия, а вътре (при

канонизираните идоли, наречени “икони”), си в здрава връзка със Спасителя!

Римокатолицизмът ще се опита да ти каже същото, но залагайки не на

Святия Отец в Небето, а на “Светия отец” Бенедикт XVI във Ватикана!

Баптистките църкви ще те поканят да се спасиш при тях, но при

условие, че си готов да отхвърлиш всички останали християнски тайнства,

освен водното кръщение!

Адвентистите от седмия ден ще ти кажат, че ако пазиш съботата –

значи чакаш Господ и спасяваш душата си! Но ако само си помислиш да не

я пазиш – тогава горко ти!
56 (Йоан 10:7-9)
57 (Йоан 16:14)
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Евангелските и петдесятни църкви ще те “прослушат” дали говориш

езици или как изобщо проявяваш дарбите на Святия Дух! Те ще ти

предложат една, на пръв поглед, притегателна алтернатива, но тя ще

продължи до онзи миг, когато сам бъдеш погнусен от тщеславието,

арогантността и сребролюбието на не един и двама пастори-наемници! Тъй

щото от далеч ще виждаш разлистили се смоковници, но отблизо ще

разбереш, че са изсъхнали от корен, поради липсата на плодове, с които

да хранят Христос!

Всяко клонче от голямото дърво на Християнството ще се опита да те

убеди, че ако не се присадиш на него, си изгубена и помрачена душа,

чиято сетнина е в пъкъла!

Но ти, братко мой, като отвориш Словото на посланието на Апостол

Павел към Ефесяните, прочети писаното:

“Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една

надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение,

един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във

всички...” 58

Помисли тогава и ми отговори, ако можеш:

Как е станало възможно при едно Тяло, един Дух, една Надежда, един

Господ, една Вяра, едно Кръщение и един Отец да има толкова взаимно

отричащи се църкви? Не са ли тръгнали всички те да търсят своето си, а не

онова, което е Исус Христово? Не искат ли да спечелят света, вместо

Небето? Не искат ли да събират съкровищата си на земята, а не зад

Портите на Правдата? И коя от тези църкви ще успее някога да изтрие

буква, дума или йота от Свещеното Писание, та да го направи недействително

и неспасително?

Нека ти кажа, приятелю, че когато някой умишлено с делата и

примера си трие Словото на Святия Бог, то такъв самоволно изтрива името

си от Книгата на Живота. И ако в Свещеното Писание на нашия Бог и Отец

е казано, че имаме едно Спасение в един Господ с една Вяра, то далеч да

бъде да мислим, че Писанието е имало на предвид която и да било човешка

способност да се вярва!

58 (Ефесяни 4:4-6)
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Нищо подобно! Ние имаме Спасение в Името на Господ Исус Христос,

когато Го изповядаме и живеем Примера Му и Словото Му с Неговата Вяра!

Нашата лична способност да вярваме не значи нищо!

Неговата Вяра е всичко!

Човешкото злато и сребро са обречени да се изменят, потъмнеят и

ръждясат, защото не са родени отгоре и Неизменният Бог не ги пази и

закриля чрез Святия Си Дух! Но онова божествено зачатие, което идва да

живее в сърцата ни, когато преживеем покаяние и поканим Исус за Господар

на живота ни, има нужда от Неговата Вяра. Защото то е Емануил! Един

малък Христос, съобразен на Възкръсналият и Възнесеният, за да сбъдне

писаното:

“Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни

с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много

братя...” 59

И далеч да бъде от нас да вършим нечестие, като задължаваме

Младенецът да расте чрез собствената ни способност да вярваме. Той просто

ще умре така! То е все едно да се опитаме да срежем майчината плацента

на нероденото бебе, та да го лишим от околоплодните води.

А няма ли това да доведе до спонтанен аборт?

Едно заченато, но неродено бебе има нужда от своята пъпна връв, от

майчините си води. Ето така и Младенецът Христос има нужда от Святия Си

Дух и от божествената Вяра, която е Съвършеният Дар от Бога! Решим ли

да потърсим заместител на тази божествена Вяра, то по-добре е никога да

не бяхме зачевали от Святото и нетленно Семе на Благовестието! И аз

дълго бих продължил да въртя Меча Господен, та дано той да посече всяка

вяра, която не е Христовата! Защото за шестнадесет години очите ми

доволно се нагледаха на черкви и църквища, които имаха религиозни

амбиции да променят духовното състояние на българската нация. Но като в

някакъв постоянно повтарящ се кошмар винаги се сбъдваха думите на

Апостол Павел:

“Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус

Христово...” 60

59 (Римляни 8:29)
60 (Филипяни 2:21)
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И докато църквите търсеха своето си – светът не просто ги заля, но ги

наводни и просмука. Те престанаха да бъдат духовни стражи и морални

стожери на нацията, та да бяха пресекли всичките порои от гнусота и

перверзии, които заляха битието на българите. Защото какво ли зло не

премина през България в годините на прехода, за да пусне всред

общественото съзнание зловонните си корени.

Содом ли не пристигна с чалга-идолите, магистралните проститутки и

биг-брадърите си? Египет ли не пристигна с хеви-метъла рока си и с

екстрасенсите си? Авадон ли не пристигна с гибелни учения от бездната?

Вавилон ли не пристигна с тщеславието на легионерите си?

Къде бяха в това време стражите в Духа на Неемия, които да изградят

Стената на Истината? Къде бяха онези искрени ходатаи, които да проливат

на Стената сълзите на Еремия, та дано Отец би ни показал Милост и

Благост? Ако да бихме се приближавали към Бог, то нямаше ли и Той да се

приближава към нас? Ако бяхме се очиствали, за да имаме дръзновението

на Духа, та да пристъпваме към Престола на Благодатта, то нямаше ли

отзвукът да бъде години на Благовремие и успешна жетва? Ако да бихме

потърсили онова, което е на Небесния Месия, то нямаше ли Той скоро да

ни даде именно Златото и Среброто Си, за да ни направи скъпоценни? И

помним ли ние други думи на Апостол Павел, които гласят:

“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз

положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как

гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен

положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата

злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму

работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви,

понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата

на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще

получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи

загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Не знаете ли,

че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой
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развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е

свет, който храм сте вие...” 61

Божият Храм е Свят! А на такъв Храм подобават Злато, Сребро и

скъпоценни камъни, а не дърва, сено и слама! Вярата, Словото и

Твърдостта на Христос, а не царе с отрязани корени (които са дърва), с

пресъхнали извори (които са сено) и изронени съвести (които са слама).

А да иска ли някой от нас работата му по Бога да изгори, та да

претърпява загуба? Да разчита ли Господният човек на изходен път по

извънредна милост, за който Павел ни пише, че такъв ще се избави, но

като през огън? Няма ли тогава да ни спъне беззаконието, че сме тръгнали

да изпитваме Бога, понеже умишлено рушим Божия Храм? Но ето затова

Павел не ни успокоява, но с огнена ревност предупреждава:

“Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото

Божият Храм е Свят, който Храм сте вие...”

И нека сега всички Святи камъни на този Божий Храм да последват

пророка Господен до Божия Свят Олтар, за да станат съучастници във

видението, което Исус ми дава за цялата Си Църква. Защото аз все така

оставах с Него на Хълма Господен, където Той започна да ми говори, като

казваше:

“Слуго Мой! Верен настойнико на Словото Ми! Четейки думите

ти в тази книга, мнозина биха решили, че Господ те е избрал за

реформатор. Но Аз няма да те нарека реформатор, понеже днес

Църквата Ми не се нуждае от Реформация, а единствено от пресяване

на пясъка, за да се явят Избраните скъпоценни камъни! Затова

отново ще те потвърдя на Божиите чеда като Мой приятел, който

познава Волята на Отец Ми и е посочен от Троицата за пророк на

Хълма Сион.

Да, Стефане! Защото с Дъх и Дух свидетелствам на всички Мои,

че им дадох чрез теб Собственото Си Сребро и Злато! И ако да биха

Ме попитали защо ти давам да напишеш тази Свята книга, то и Аз

да бих им отговорил с думите:

61 (1 Коринтяни 3:10-17)
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Вярата, с която Ме вярвате, не е ваша, но Божия! Тя е Съвършен

Дар от Святия Дух, който човешкото сърце получава, когато

преживее покаяние, сиреч, позив към Бога на чистата съвест! Моят

Отец до завист ревнува за Вярата, която ви дава и затова заповядва

да се явят върху нея всички огнени изпитания, с които тя напълно

да се утвърди и заблести! И когато в “Откровението” казах на

служителя на Лаодикийската църква да си купи от Мене “злато,

пречистено с огън”, то Аз поисках да бъде платена цената, за да

притежавате Моята Вяра, родена в Огъня на Божия Свят Олтар!

Вяра, с която да спечелите Вечното си блаженство! Защото

всяка вяра натрупва печалбите си в духа, на когото се покорява!

Когато печалбата не е в Сион – тогава налице е светска и

охладняла Лаодикийска църква, прегърнала парите, користите и

червеите на дявола, и станала гнусота и мерзост пред Святите очи

на Отца Ми! Такава гнусота и мерзост Аз не задържам в Тялото Си,

но своевременно я избълвам от устата Си, без никак да я чакам да

набъбва до цирей, проказа или тумор!

Когато печалбата е в Сион – тогава е налице Филаделфийска

Църква, чиито скъпоценни камъни превръщам в Стълпове в Храма

на Моя Бог, Новият Ерусалим на Небето! И на тези Мои люде давам

да бъдат Родът на Елиаким с Ключа на Давид, които непременно

стават достопочитаеми в Портите на Града и в Съвета на Божиите

Светии!

И ето, люде Мои! Възвисих пророка Си до Себе Си, и до Святия

Олтар на Моя Бог, защото съм Верен и Истинен да ви дам Златото,

пречистено с Огъня на Отца Ми! Защото само с това Злато, което е

Моята Вяра, ще преминете неповредени сред водите на Ефрат! Без

петно и бръчка всред злите поколения на умноженото беззаконие!

Тъй щото далечните на Духа Ми да видят в Златото Ми изходния път

от желязото и оловото на Лаодикийската църква, а пък близките в

Духа Ми – Славното утвърждаване в Църквата на братската Любов!

А ти, приятелю на Сърцето Ми, се въздигни сега с Мен, за да те

въведа пред Божия Свят Олтар, където Отец Ми ще те помаже, за да
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явиш Златото на Сина Му на Званите, Избраните и Верните - Седрах,

Мисах и Авденаго на последното време, облечени с Моята Вяра в

Святия Дух!”

След последните Си Благодатни думи към сърцето ми, Господ ме обви

с Мантията Си, като ме въздигна със Себе Си нагоре, тъй щото в някакво

мигновение от време аз се намерих с Него в Небесния Ерусалим. И когато

нозете ми стъпиха по златната улица, Исус вдигна напред ръката Си,

посочвайки ми Божия Дворец на Святостта, където щяхме да влезем. А самото

Присъствие на Месията излъчваше такива лъчи от златно благородство,

щото забелязах как Божиите Светии коленичеха на вълни пред Него по

целия път до Двореца. Но ето, че накрая Господ застана пред вратите, като

ги отвори. И една Святост като вълна от Огън и Светлина премина през

мене, тъй щото мигом паднах по очи и не смеех да погледна напред. А Исус

проговори на Отец, като Му казваше:

“Отче Святи! По Твоята Воля въздигнах пророка Ти до Хълма

Сион, и според изричното Ти благоволение го въвеждам в Святото

Ти Присъствие! Благоволи, Святи Мой Отче, да го помажеш, за да

бъде настойник на Вярата Ми, както стана настойник на Словото

Ми! И нека към седемте чаши със Сребро върху духа му да заблести

и Златото на Твоя Единороден Син! Ето, Вечни Мой Боже! Слугата

Ти стои в Присъствието Ти и Те слуша!”

В отговор на Господните думи, отсред Двореца към духа ми се простряха

огнените ръце на Отец. И Масло и Сол потекоха отсред Божиите пръсти

като се изливаха върху главата ми. А тогава чух как Отец ми казваше:

“Слуго Мой, когото съм избрал по Сърцето Си! Тежък и Славен

товар поставих върху плещите ти, тъй щото беше изпитана всичката

сила на духа ти заради Рода на Елиаким! И въпреки, че душата ти

чрезмерно се измъчи от отмъщенията на врага и насилника, а

тялото ти се пресити от стрелите му, пак духът ти остана слънчев и

неизменен пред Лицето Ми! А това, сине човешки, непременно иде

да ти покаже, че не с твоя вяра, и не чрез твоя сила си удържал

повереното ти от Мене!
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Вярата и Силата на Сина Ми те укрепиха! И Среброто и Златото

Му те направиха да бъдеш и останеш благодатен в Духа Ми!

Вярата и Силата на Сина Ми те утвърдиха! И Среброто и Златото

Му те направиха да бъдеш твърд и неизменен!

С всяка друга вяра и сила да беше носил Славния Ми товар –

съвсем да беше те смазал още в годините от Кръговете на Хляба и

Виното! С всяка друга твърдост да те бях изпитал, полагайки върху

духа ти великите тайни на Царството – съвсем да беше станал на

прах пред Лицето Ми!

Но ето, слуго Исус Христов! Ти устоя, защото Исус беше твоята

Вяра, и пак Той беше Белият Камък в годините на твърде дългата ти

Гетсимания! И ако Аз благоволих да пиеш от трите скърби на

Сърцето Ми, то пак Аз сега благоволя да ти дам най-славното от

Славата и най-силното от Силата на твоя Господ и Бог!

Златото на Месията, което е Собствената Вяра на Божия Син

Исус от Назарет Галилейски! Златото на Месията, с което Моят Син

постави на Моя Олтар тридесет и три години Свят Живот поръсен за

Жертва със Свята Кръв! Златото на Месията, което превъзмогна над

всичките богатства и над славата на целия свят! Златото на

Месията, което разби лостовете на смъртта и ада! И възлезе от

тъмницата с дарове, явно тържествувайки над дявола и бесовете

му! Златото на Месията, което Сам Аз изковах в Огъня на Моята

Свята Любов към човешкия род – за да му подаря Сина Си като

Изкупление, Спасение и Вечен Живот!

Възправи се, пророко на Небето! И възлез пред Святия Ми

Олтар! Защото теб посочих и избрах, за да ти явя как облякох Сина

Си с Вяра, за да Го пратя на земята!”

Примрял и останал без дъх от най-святите и тежки думи на Бог Отец,

които някога бях чувал, аз усетих как Маслото и Солта на Всемогъщия

преминаха като огнена река през духа ми. И лъчи на Злато, благодатни

като изгрева на Слънцето, просветиха дълбочините на сърцето ми. А в този

момент Господ ми подаде ръка, като ми казваше:
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“Стани и ела с Мене, Стефане! Защото сега Отец Ми ще ти даде

да видиш това видение, което Небето не е давало на други слуги и

пророци преди тебе!”

С вълнение, което не е възможно да се опише, аз се възправих на

нозете си, като влязох след моя Господ. А когато двамата доближихме

Божия Свят Олтар, Исус отново ми проговори, като казваше:

“Отвори докрай очите си и не изпускай нищо от онова, което ще

ти се даде да видиш! Защото Аз сега ще възляза пред Олтара на

Моя Бог и Отец! И столетия и епохи ще минат назад в Реката на

Времето – до оня миг, когато Отец изпраща Сина Си, за да се роди в

утробата на девица! Тъй щото ще видиш Сина Божий като Дух,

Който все още не е станал Човешки Син! Понеже върху Този Дух

Отец ще положи Златото, което е изковал в Огъня на Своя Свят

Олтар!”

След тези думи Господ се приближи към Олтара на Отца. А тогава

настъпи знамение, понеже отсред белия мраморен под бликнаха води на

Река. И като се въздигнаха в една-единствена Свята вълна – потопиха

както Исус и Олтара, така и мен. И един вихър, като издърпване назад,

откъм гърба, ме запокити с неизразима скорост към миналото. А когато

вихърът приключи, пред очите ми отново се яви Божият Свят Олтар, но

този път Исус изглеждаше различно. Той беше синьо Сияние в реален и

поглъщащ образ, неизразимо по-прекрасен от всичко, което някога съм

наблюдавал. Подкосил коленете си, но не смеещ дори да премигна, аз все

така гледах и гледах, когато видях как към синьото Сияние на Божия Син

се простряха огнените ръце на Отца. И ето, че Отец казваше на Сина Си:

“Възлюбен Мой Сине! Дойде времето, за да изпълним това, за

което говорихме на света чрез изпратените от Небето пророци!

Дойде времето да станеш Човешки Син и да се родиш – Свят и

непорочен от утробата на девица! Ето, Сине Мой! С Любов изковах

Златото, което ще бъде Твоята Вяра на земята – за да я дариш на

човешките чеда! Защото праведните ще живеят чрез тази Вяра, за

да се нарекат Божии чеда!”
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След тези думи на Отца, огнените Му ръце се простряха към Олтара

Му, откъдето взеха Златен Шлем. И Отец поставяше Шлема върху Главата

на Сина Си, като Му казваше:

“Възлюбен Мой Сине! Този Златен Шлем ще е Моят Мир върху

Главата Ти! С него ще гледаш, и с него ще чуваш! С него ще

говориш, и с него ще мислиш! Никое оръжие, скроено против

Шлема Ти, няма да успее! И Ти, Сине Мой, ще го дариш в Завет на

човешките чеда!”

Ето, че върху синьото Сияние на моя Господ вече блестеше в жълто

Златен Шлем. А Отец отново простря ръцете Си към Святия Олтар, откъдето

взе Златен Нагръдник. И като го поставяше върху рамената и гърдите на

Исус, отново Му проговори, казвайки:

“Възлюбен Мой Сине! Този Златен Нагръдник ще е Моята Вечна

Правда, която пази Сърцето Ти! С нея Духът Ти ще отблъсне всички

стрели на нечестивия, и всеки меч или копие на заблудата ще се

съкрушат в бронята Ти!”

С преляла радост и неизразимо благоговение аз вече виждах как Исус

още повече заблестя в слънчево-жълти лъчи, които славно озаряваха

Присъствието Му. Но ето, че Отец за трети път протегна ръцете Си към

Огъня на Олтара Си, като взе отсред пламъците Златен Щит. И като го

даваше в лявата ръка на Исус, казваше Му:

“Възлюбен Мой Сине! С този Златен Щит Ти ще бъдеш заслон и

прибежище за Моите чеда, за да ги скриваш с Небесна утеха от

насилника и отмъстителя! С него Ти ще бъдеш, според изреченото

от слугата Ми Исайя “заслон, да засенява от пека денем, и

прибежище и защита от буря и дъжд”!”

Славата на моя Месия растеше с всеки изминал миг, защото озаряването

Му от Златото беше твърде чудно, великолепно и неизразимо. И докато аз

вече си мислех, че нещата приключват, огнените ръце на Отца, отново се

протегнаха към пламъците на Олтара, когато видях как в шепите на

Всемогъщия се появиха Златни Сандали. И Отец отново казваше на Исус:

“Възлюбен Мой Сине! Ти ще бъдеш Пътят, Истината и Животът

за Небесните чеда! И със Златните Сандали върху нозете Ти те ще
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познаят Пътя на Славата, превъзходството на Истината и Величието

на Живота! С тези Златни Сандали Ти непременно ще сбъднеш

реченото от Исайя, че са прекрасни върху планините нозете на онзи,

който проповядва мир и благовестява добро! Който проповядва

Спасение и казва на Сион:

Твоят Бог царува!

Никой и никога не ще изкуси, съблазни или отклони нозете Ти

от Пътя Ти, защото няма огън на земята или под нея, който да би

удържал на Огъня, с който благославям Пътя на Правдата Ти! И

всеки, който обуе Сандалите Ти, ще бъде Моят благословен изходен

Път за чедата Ми!”

Сълзи на прекомерно вълнение изпълниха очите ми, понеже Самият

Свят Дух раздвижи цялото ми същество, за да си спомня как в последното

видение от процеса против духа на Мамон, аз паднах в нозете на Исус, за

да прегърна именно тези златни сандали, сътворени в Огъня на Отца. Но

Духът ми даде знак да изтрия сълзите си и отново да гледам на видението.

А там ръцете на Отца за пети път се протягаха към Огъня на Святия Олтар,

като вдигаха отсред пламъците Златен Ефод със сребърна Божия дума

върху плочата му. И докато поставяше Ефода върху Златния Нагръдник на

Исус, Отец Му проговори, казвайки:

“Възлюбен Мой Сине! За Слава Божия ще се родиш! За Слава

Божия ще живееш като Човешки Син! За Слава Божия ще бъдеш

разпнат, за да понесеш греховете на света! За Слава Божия ще

предадеш Духа Си в Духа Ми! За Слава Божия ще възкръснеш от

мъртвите! И за Слава Божия ще се възнесеш на Небето! Затова

Златен Ефод на Славата ще блести отсред гърдите Ти! И Славното

Сребро на думата “Алелуя” ще се въздига в Златото на Вярата Ти!”

В този миг Исус блестеше със Силата на Слънце, което очи не биха

удържали да съзерцават дори и една секунда. И само благодарение на

Святия Дух, аз успявах да удържа да Го гледам, за да не изпусна нищо от

видението според изричното Му повеление. А Бог Отец отново простря

огнените Си пръсти към пламъците на Олтара Си, тъй щото видях как в

Десницата Му се яви Златен Пръстен със сребърна дума, вдълбана в него.
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Така Отец го положи на показалеца на Исус. И Гласът Му отново се извиси,

като казваше:

“Възлюбен Мой Сине!

Аз Те изпращам на света от Вечността и за Вечността! Тъй щото

Божията Вечност ще бъде свидетелка на Делата Ти! И небе и земя

ще преминат, но изреченото от Тебе няма да премине! А сребърната

дума на Вечността, която всякога ще подпечатва делата на Вярата

Ти, ще бъде Амин! С нея Ти ще пребъдваш в Мен, както Аз пребъдвам

в Теб! И Моята Отеческа Ревност ще възвеличи думата Ти в Пръстена

на Вярата Ти! С тази дума ще подпечатвам Благоволението Си

върху Моите чеда, и пак с нея ще ги записвам в Книгата на Живота!

Тъй щото Името Ти за Верните и Истинните ще бъде “Амин” - Верният

и Истинен свидетел на Божия Свят Олтар!”

Вълни от Свято преклонение преизпълниха духа ми, тъй щото искрено

се уплаших дали ще намеря най-верните думи, с които да опиша видението,

понеже то все още не свършваше. Защото Отец за седми път протегна

ръцете Си към Своя Свят Олтар. И като въздигна отсред пламъците греещ

Златен Светилник, приближи го до Златния Ефод и Нагръдника на Исус. И

като ги разтвори нежно, постави Светилника Си в Сърцето на Господ, като

Му казваше:

“Възлюбен Мой Сине!

Ти Си Светлината на Духа Ми и Словото на устните Ми!

Виделината и Зората в живота на човеците! Светлината, която

свети в мрака, и той не може да я схване! Каквото и да изговориш,

Сине Мой, Златният Светилник ще го разпръсне из мрака! Където и

да отидеш, Сине Мой - Огън от Светилника ще хвърляш по земята!

Благословени ще нарека Твоите, които търсят Маслото Ми, за да

грее Твоят Светилник в сърцата им! Светила на Моята Вечна Правда

ще бъдат слугите по Сърцето Ти – защото са Огън от Огъня Ти,

Светлина от Светлината Ти, Злато от Златото Ти!”

След последните Си думи Отец простря ръцете Си към мраморната

основа в Господните нозе, като отвори пролом в Святия Си Дух, казвайки:
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“Възлюбен Мой Сине! Времето Ти настъпи! Бъди Моето Злато на

земята! Златото на Истинската Вяра, която се явява, за да възвеличи

и прослави Божията Вечна Правда!”

В този миг Исус се стрелна като ослепителна мълния през пролома на

Духа, която мигом озари земята с Господното Присъствие. А тогава отсред

пролома отново се явиха водите на Река. И една голяма вълна ме погълна

в себе си, тъй щото вихър ме тласна напред с невъобразима сила и

бързина, тъй щото някъде в духа си разбрах, че Бог отново ме връща от

миналото в настоящето. И когато този вихър приключи, видях Исус да се

усмихва над главата ми. А сърцето ми вече беше толкова помазано и

просветено, щото без всякакво усилие забелязвах Вярата Му, сиреч,

Златото, което Отец беше положил върху Духа Му. И едва отворил уста, за

да изразя благоговението си, Господ ме изпревари, казвайки със смях:

“Зная, слуго Мой! Та нали Аз те заведох там?

Но сега, за свидетелство на Моята църква, запиши това видение

на книга. Защото още веднъж ще видиш Месията – този път в Живото

Евангелие на Святия Дух. За да науча всички ви как да направите

Моята Вяра жива и деятелна – с всички духовни благословения на

Бога и Отца! А в края на това видение казвам на Моите:

Благословете изобилно Делото на слугата Ми, за да явя

великата тайна на Моето Злато по целия свят! Защото днес все още

е Ден за Спасение! И синовете на виделината трябва да се съберат

на Хълма, за да изявят Града на Месията!

Град, поставен на Хълм, не може да се укрие! И никое запалено

светило не стои в зимника или под шиника, но на светилника – за

да се осветяват всички, които любят Бога и Словото Му!

Аз, Вечният Месия от Сион, все още говоря и не млъквам!

Блажени човеците, които искат Моята Вяра, като погребат своята!

Те непременно ще я получат от Мене! Да, ще я получат!”
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III. ЗЛАТОТО НА МЕСИЯТА В ЖИВОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма по-голяма наслада за сърцето ми от увереността, че когато

пояснявам духовни неща на духовните човеци, те наистина проумяват

лъчите на Божията Вечна Правда. Тогава духът ми ликува в радостта, че

трудът ми в Христа Исуса не е напразен, но плодоносен и спасителен.

Аз отдавна съм приел за неизбежност в съдбата си, че посланията ми

няма да бъдат приети еднозначно, нито пък ще бъдат осъзнати от всички

човеци. Защото съм пратен от Господ само до Неговия жив остатък, избран

по Благодат, който слуша Гласа Му и никога няма да го сбърка с гласове на

изкусителни демони и тъмни началства и власти. И ако Божието Слово ме е

предупредило, че живея в последните времена на умноженото беззаконие,

то това е още една причина да се противя на Сатана, който всячески се

опитва да ме угнетява с внушението, че служението ми е пълен провал,

понеже само малцина го повярвали за вдъхновено и родено от Бога.

Но точно тук бих попитал всичките си читатели, (а нека и гнусният

дявол да чете и разбира):

Ако един тон злато е голямо богатство за света, то мнозина ли ще са

човеците, които да го притежават? Няма ли да са малцина и то най-вече

милиардери и банкери? И ако за света златото остава най-скъпият метал,

чието притежание в огромни количества е уникална възможност за малцина,

то в Святия Дух на Бога и Отца не е ли най-скъпоценно Златото на

Месията? И ако аз, (говоря в човешка мярка) притежавам един тон Злато

от Небето, то колцина ще имат привилегията да го получат по Волята

Божия? Всеки ли ще получи това Злато или само онзи, върху когото

благоволи Отец? Всеки ли ще се изпълни с Личната Исусова Вяра или само

онзи, който премине през огнените изпитания, за да бъде одобрен от Бога?

Не каза ли Кръстителят, че:

“Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от

небето...” 62

62 (Йоан 3:27)
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Не потвърди ли думите му и Господ, казвайки:

“Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене,

ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в

последния ден...” 63

Защо тогава мнозина бясно роптаят, сякаш, че имат конфликт с мене,

а не с Този, Който ме е пратил? Аз ли ги лиших от Вярата да повярват

Словото на Божия Пророчески Дух или ги лиши Исус? Аз ли пратих заблуда

да действа между тях, та да повярват в свинете на Легион, или я прати

Отец? Защо тогава да страдам в сърцето си, че само малцина човеци

повярвали в Словото на служение “Мория”, след като останалите Сам

Господ не е одобрил? Защо да измъчвам душата си, че съм отхвърлен от

светските църкви, регистрирани при Кесаря, когато те не са преминали

дори и през една от Портите на Правдата? От човеци ли съм бил призован,

та да се отчитам пред човеци, или от Бога и Отца? Късогледи теолози ли се

разпнаха за Спасението на душата ми, или пастори-наемници ме поръсиха

с невинна кръв, та да страдам от тяхното анатемосване и яростни хули?

И ако Благият и Милостив Спасител се обеща в Словото Си, че никак

няма да изгубя наградата си, ако напоя само един от невръстните Му в име

на ученик с една чаша вода, то няма ли стотина Верни Божии чеда

стократно да възрадват душата ми, че стоя в Завета Господен?

Колко повече – когато от Хълма Мория Исус даде на Своите не просто

чаша с Вода, но прекрасното изобилие на Хляба и Виното Си, на Маслото и

Солта Си! И ако да би мислил някой, че едва сега съм съумял да прогледна

за Среброто и Златото на Месията, то няма ли Сам Исус да му потвърди, че

всичко, изговорено от Дъха Му и записано в пророческите книги, е Сребро,

а Вярата, с която съм Го следвал във всичките години на слугуването си, е

Злато?

Не разбираш ли, мили мой братко, че е дошъл онзи миг от съдбата ми,

когато Господ събира всичкото Си Сребро и Злато от пророческите видения

в един най-благодатен Жертвен Принос, с който да запечата името на

пророка Си?

63 (Йоан 6:43-44)
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И щом Бог Отец ми казва пред Святия Си Олтар, че тежкият Му товар

вече е притиснал духа ми до краен предел, то Той със сигурност ми дава

ясен знак, че едва ли ще понеса повече. А това в никакъв случай не е

моето извинение за слабост, но потвърждение за Сила, защото товарът

стои върху рамената ми и аз продължавам да го нося пред Него. Понеже

именно така ставам изпълнител на Апостолските стихове:

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може

да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да

бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с

изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го

издържите...” 64

Ето такава е привилегията да осъзная скъпоценността на служение

“Мория” в Святия Дух на Бога и Отца! Служение-съкровищница, изобилно

благословено със Златото и Среброто на Месията!

Защото ако земята се напълни с Лаодикийски църкви, които искат

користите и богатствата на света, Хълмът Мория заблестя с нетленните

богатства на Небето. И ако за кучетата на Мамон и свинете на Легион

земното богатство е всякога недостатъчно, поради ненаситната им алчност,

то Божиите хора копнеят за едно едничко Злато, което ще им стигне както

за този свят, така и за бъдещия:

Вярата на Господ Исус Христос!

Една Вяра, с която сърцето намира пълнотата си, животът – смисъла

си, надеждата - прицела си. Една Вяра, която е скритото имане в нивата,

заради което човек с радост би се отказал от всичко останало! Никой от

нас няма да си купи тази Вяра от бижутериен магазин, нито ще плати за

нея с финикийски знаци! Защото тя ни е Съвършен Дар от Бога и Отца!

Тази Вяра е неизразимо по-превъзходна и скъпоценна от всичко друго, с

което бихме запълнили битието си! Неизразимо по-мъдра и благословена

от всички други вярвания във всякакви други божества или религии!

Неизразимо по-перспективна и далечна в прицела си, защото тръгва от

Началото и Края, за да стигне до Новоначалието и Безкрая! И сега аз ще

се възрадвам за всичките Божии чеда, които Небесният Месия ще изпълни

64 (1 Коринтяни 10:13)
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със свръхблагодатните Си видения в тази книга. Защото в Духа на

пророчеството сърцето ми оставаше при моя Господ пред Божия Свят

Олтар. И Той, като ме докосна с Десницата Си, пак започна да ми говори,

като казваше:

“Слуго Мой! Твоите размишления, касаещи златото, са наистина

точни и навременно споделени. Защото е вярно, че само малцина

човеци биха вложили смисъл в него, като за Собствената Вяра на

твоя Господ. За останалите то е само скъпоценен метал, силен да

им донесе благоденствие, успех и земно щастие. Тъй щото златото е

било и остава главният магнит на Мамон, силен да привлича сърцата

в поклон пред тъмната мантия на дявола. Но сега, миг преди

виденията, които ще ти дам в Живото Евангелие, Аз ще предупредя

всички Мои с думите Си:

Никой не може да се противи на златото на Мамон, без да е

облечен със Златото на Месията!

Злато се възправя против злато! Вяра против вяра!

Пример против пример! Дух против дух!

И ако досега в Църквата са се случвали много провали и

падения – те винаги са били поради липсата на Моята Вяра, вместо

която е бил налаган евтин заместител – дребна и слаба човешка

вяра, която търси дял от долното, а не Слава и Величие в Небесното

Царство! Но вие, като помните Святото видение, което дадох на

пророка Си, отворете сърцата си и поискайте Златото на Месията!

Златният Ми Шлем - за да имате Моя Мир!

Златният Ми Нагръдник - за да се утвърдите в Моята Правда!

Златният Ми Щит - за да имате Моята Утеха!

Златните Ми Сандали - за да имате Моето Водителство!

Златният Ми Ефод - за да се явите в Моята Слава!

Златният Ми Печат - за да сте Вечни свидетели на Моето Име!

Златният Ми Светилник - за да станете сами вие Светила на

Бога и Отца, пълни с Огъня и Маслото Му!
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И най сетне – облечете се с Моята Вяра, защото именно така ще

преживеете вътре във вас Божието Даване на Духа Исус Христов,

което ви засвидетелства Апостолът Ми Павел:

“Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата

молитва и даването на мене Духа Исус Христов, според усърдното

ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че,

както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно

дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт...” 65

Ето, Аз въвеждам пророка Си в Живото Евангелие, и блажени

са всички, които последват стъпките му!”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, а духът ми

полетя след Него в Словото на Святия Дух... В Живото Евангелие, където

Исус ми разкри всичката ослепителна Светлина на Вярата Си.

Амин и Амин!

65 (Филипяни 1:19-20)
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ШЛЕМ НА МЕСИЯТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Намерил се с моя Господ в Живото Евангелие, аз с възхищение

забелязах, че Го виждам облечен изцяло в Злато. И като не можех да се

сдържа, с вълнение Му казах:

“О, скъпоценен мой Спасителю! Сърцето ми Те вижда така, както никога

не Си му давал. Защото сега Ти Си благоволил да виждам не толкова Теб,

колкото Вярата Ти...”

В отговор на думите ми Исус проговори, казвайки:

“И не е чудно, слуго Мой! Защото твоят Господ е Мъж на Война!

И е дошъл в Евангелието Си, за да съсипе делата на дявола! А ти си

спомни как Апостолът Ми Павел написа на Тимотей думите:

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за

вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата

изповед пред мнозина свидетели...” 66

и още:

“Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов...” 67

А какво би бил войник без шлем, броня и щит? Колко повече –

когато Моята Вяра е вяра на доброто войнстване. А ти сега Ме

последвай. Защото искам да те заведа на онова място в Евангелието,

където Месията употреби за първи път Златния Си Шлем...”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, тъй щото се намерих

с Него в жарките пясъци на пустинята. А тогава Той протегна Десницата Си

към сърцето ми, като казваше:

“Колко много Мое Злато има в теб! Вяра, с която съм те обдарил!

Но тя сега трябва да придобие образ и смисъл, както е при Мен!

Затова ще взема къс от Златото Си в теб, за да го докосна с Огъня

на Отца, който гори в Мен!”

Ето, че Исус вече взимаше къс от Златото Си в сърцето ми. А тогава в

шепата Му пламна Огън. И самите пламъци на Огъня мигновено преобразиха

66 (1 Тимотея 6:12)
67 (2 Тимотея 2:3)
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златния къс в Шлем, досущ като Господният. А Исус, като го постави на

главата ми, с вълнение ми каза:

“Как усещаш Шлема, Стефане? Защото е абсолютно същият,

както е Моят...”

Погледнах пред лицето си, покрито от Шлема, когато забелязах, че

отворите за очите бяха запълнени от Злато, тъй щото не виждах през него.

Това ме изненада и аз побързах да потърся отворите за ушите и устата. Но

и те също бяха запълнени от Злато. Шлемът буквално беше пломбиран и

без никакви отвори – както за очите ми и ушите ми, така и за устата ми.

Това ме накара в първия момент да го сваля и да кажа на Господ:

“О, Исусе! В Шлема има проблем! Защото той няма отвори за очите,

ушите и устата ми!”

В отговор Месията ме изгледа с твърде неразбиращ и учуден поглед.

А след това, бавно говорейки, ме попита:

“Проблем ли Ми казваш, че има?”

“Да, Господи! Защото не бих могъл да виждам, нито да чувам или

говоря, ако нося този Шлем!”

В следващия миг Господните въпроси бяха като благодатни изобличения

за духа ми:

“А кой ти е казал, че трябва да виждаш, чуваш или говориш,

когато носиш Шлема на Вярата? Не е ли Вярата убеждение за неща,

които не се виждат? Защо ти е тогава да гледаш? Не е ли Святият

Дух, Който нашепва в сърцето ти Моя Глас? Защо ти е тогава да

чуваш? Не е ли пак Святият Дух, Който изговаря думите Ми чрез

теб? Защо ти е тогава да говориш? Не помниш ли думите на Отец

Ми от видението, Който когато полагаше Шлема върху Сина Си, Му

каза:

“Този Златен Шлем ще е Моят Мир върху Главата Ти! С него ще

гледаш и с него ще чуваш! С него ще говориш и с него ще мислиш!”

А ти така ли искаш да постъпиш, слуго Мой?”

Засрамен от думите на Исус, аз наведох главата си пред Него, като Му

казвах:
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“Ах, Господи мой! Не зачитай думите ми и ги забрави, все едно не Си

ги чул! Защото как бих могъл да бъда мъж на Вярата, ако бих искал аз да

виждам, чувам, говоря и мисля, когато всичко това трябва да върши Духът

Ти, Който ме изпълва? И как да бих имал Ум Христов, ако Златният Ти

Шлем не скрие главата ми в Святия Дух? Или как да забравя думите на

Отец, изречени от пророка Му Исайя:

“Кой е сляп, ако не е служителят Ми, или глух, както посланика,

когото изпращам? Кой е сляп както предания Богу, и сляп както

служителя Господен?” 68

В отговор Исус се усмихна. А след това, полагайки Шлема върху главата

ми, съкровено ми каза:

“Никак не съжалявай, че се обърка! Защото в тази Моя опитност

всички отначало се препъват, а после съвършено я проумяват! Но

сега виж, че когато си мъж на Вяра, невидимото става видимо,

понеже самият Шлем става твои очи, уши, уста и ум! Понеже ако би

решил да застанеш без този Шлем в присъствието на съблазнителя

и изкусителя, то той скоро би атакувал вратите към сърцето ти. Но

когато стоиш в Мира Господен – Отец смазва Сатана пред Шлема и

всичките му атаки остават блокирани...”

Докато Господ ми говореше, пред очите ми се просветли и аз вече

виждах, чувах, говорех и мислех чрез Шлема на Неговата Вяра. А тогава

Исус посочи към самите пясъци, като ми казваше:

“Виж кой ще изпълзи отсред пясъците, та да се опитва да

изкушава твоя Господ. Как мислиш? Когато дяволът погледне към

Мен – Духът Ми ли ще види или Златото, с което Отец е обдарил и

покрил Сина Си?”

“О, Исусе! Той ще види Златото, а не Теб Самия!”

“Убеди се тогава, че това е така, като чуеш думите, които

Сатана Ми проговаря...”

Ето, че дяволът вече се беше приближил до Исус във видението. И

като не можеше да понесе Златното Му Присъствие, посочи собственото си

сърце, казвайки Му:

68 (Исайя 42:19)
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“Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб...” 69

А Исус, преди още да беше отговорил на Сатана, ме попита:

“Защо Сатана се чуди кой съм, Стефане? Защо беше тази

смущаваща частица “ако”? Ти би ли се обърнал към Мен, след като

Ме познаваш от толкова години с усъмняващото “ако”? Би ли Ми

казал, когато те посетя:

“Ако Си Исус, говори ми!”

“Не, Господи мой! Аз познавам Гласа Ти и Духа Ти! Затова просто бих

Ти казал:

“Исусе, говори ми!”

“А защо Сатана, който познава Единородния на Отца още от

времето преди създанието на света, изрича думи, пълни със

съмнение?”

Въпросите на Исус ме водеха към твърде голямо блаженство в Истината

Му. И аз развълнуван Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Това категорично доказва, че дяволът е заслепен от

блясъка на Златото Ти и не може да Те схване и разпознае поради Шлема

Ти, Бронята Ти, Щита Ти, Сандалите Ти, Ефода Ти, Пръстена Ти и Светилника

Ти!”

“Гледай тогава през Моя Шлем на дявола и Ми кажи страшен

ли ти изглежда той? И дали в действителност му подобава да бъде

горд властелин на света?”

С вълнение погледнах през Шлема, когато видях едно ниско пълзящо

изчадие с прогресивно оплешивяла глава, което по-скоро предизвикваше

погнуса, отколкото какъвто и да било страх. А това ме накара да кажа на

Господ:

“О, Исусе! Виждам едно жалко изчадие, което не е достойно да диша

прахта под Сандалите Ти, нито дори да стои в сянката на Присъствието Ти!”

В следващия миг Господ отговори на дявола, като Му казваше:

“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово...” 70

А след това отново се обърна към мен с думите:

69 (Лука 4:3)
70 (Лука 4:4)
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“Слуго Мой! За някои видения в Моето Живо Евангелие Аз ще

допусна да бъдеш като един, който за първи път усеща Божията

Вяра в сърцето си. И няма да направя това, с цел да бъдеш унизен,

но за да помогна на неутвърдените души да познаят Златото на

Месията. Защото ти ясно виждаш през Шлема Ми едно нищожно

изчадие! Но за поглед без Моята Вяра това изчадие се превръща в

най-страшно чудовище, от което треперят милиарди демони и бесове,

готови на мига да изпълнят волята му! И човеците са твърде

уязвими от дявола и демоните му, когато нямат защитата на Святия

Дух! А ти разбираш ли най-сетне колко Съвършен може да бъде

Мирът, когато си скрит в Шлема Господен и оставиш Моята Вяра да

се пребори с премеждията и страховете на живота ти?

Знаят ли Моите братя и сестри, че с ето такъв Шлем Даниил

слезе в рова с гладните лъвове, защото през Моята Вяра те бяха

едни безобидни котета? Знаят ли Моите братя и сестри, че с ето

такъв Шлем Седрах, Мисах и Авденаго влязоха в огнената пещ на

Навуходоносор, но през Моята Вяра тя им се стори прохладна стая

за среща с Четвъртия? И ако Шлемът Ми е силен против страховете

и премеждията, то колко по-превъзходен е той против съблазните и

изкушенията? Нека ти дам да видиш и това! Защото сега ще отидем

един стих напред в Евангелието. И този дявол, заслепен от блясъка

на Златото Ми, ще се опита да му противопостави златния си дух,

чието име е Мамон...”

Докато Господ ми говореше, видението се промени. И аз вече виждах

как противното изчадие въведе в Исусовото Присъствие духа си Мамон, който

едва удържаше златната си пелерина, която видимо ръждясваше поради

златните лъчи от Великолепието на Месията. И ето, че императорът на

светското богатство вече се опитваше да впечатли Исус, като Му показваше

славата и благоденствието на всичките земни царства, надявайки се да Го

изкуси и съблазни... Но там, през Шлема на Месията, нито богатствата

изглеждаха като богатства, нито славата изглеждаше като слава. Тъкмо

обратното – Шлемът показваше опустошена от разрушения земя, с тъмни и

зловещи палати, по чиито крепостни стени се врязваха страшни пукнатини
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и пробойни, а между тях пробягваха змии и скорпиони. И онези богати

сатанински поклонници, които уж трябваше да изглеждат щастливи от своето

благоденствие, бяха човеко-влечуги. Земни царе с прекършени гръбначни

стълбове и с проядени очни отвори, през които пълзяха червеи. Вързани с

железни вериги, те се гърчеха на престолите си, без да могат да избягат от

проклятието си. И онези техни неизчерпаеми сандъци със злато, сребро и

скъпоценни камъни, изглеждаха като черни ковчези, пълни с ръжда,

паяжини и черупки от змийски яйца. А като връх на цялото безумие, аз

вече чувах как мазният глас на Сатана изрича пред Исус думите:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде Твое...” 71

Но още преди да беше отговорил на дявола, Исус ме попита:

“Стефане, виждаш ли в тия земни царства някаква слава или

богатства, та да бих ги пожелал в Сърцето Си?”

“Ах, Господи мой! Дано всички да бяхме гледали през Златния Ти Шлем

на този свят, който лежи в лукавия! Защото той целият е в разрушения и

руини. Змии пълзят из потъмнелите му и пропукани палати, и човеко-

влечуги без духовни устои се гърчат, оковани в железни вериги. И аз едва

сега разбирам, че когато гледам през Шлема Ти, виждам същинското духовно

състояние на света. А дяволът с ковчежника си Мамон би могъл да изкуси и

съблазни само плътски очи, които обичат пръстта и всичко, що е в пръстта.

Защото на тях този ужас би им се сторил рай...”

“А да обичат ли Божиите чеда пръстта или да сложат Златния

Ми Шлем на главите си? Да забравят ли писаното от Апостола Ми

Павел:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните...” 72

За първия човек от земята ли е Златото на Месията или за

втория от Небето?”

71 (Лука 4:6-7)
72 (1 Коринтяни 15:47-48)
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“О, Исусе! Непременно е за втория, Небесния... Защото първият човек,

който е от земята, няма да види тези дяволски опустошения. За него

змията се е погрижила, като го е ослепила с люспите си, та да не би да

бъде озарен от Славната Ти Светлина...”

В отговор на думите ми, Исус се извърна към дявола и Мамон във

видението на високата планина. И Свята Божия мълния блесна изсред

Шлема Му, та подпали мантията на сатанинския ковчежник и опърли

крилата му. А в самата мълния се явиха думите на Месията против Сатана

и изкусителя му:

“Писано е: “На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да

служиш”...” 73

И тогава, пълен с пламенна Ревност, Господ отново започна да ми

говори, като казваше:

“Колко от вас внимават в знаменията на Моето Евангелие, та да

размислят и проумеят, че служението на Човешкия Син започна

именно след пустинята и изкушенията от дявола? Ако Аз бях

изкушаван и изпитан, то вие между капките ли ще преминете? Не

знаете ли, че първият изпит за зрелостта на Вярата винаги е

свързан с Моя Шлем? Не проумявате ли, че Бог до завист ревнува

за Святия Дух, Който е положил във вас?

Ако по Духа ще се водите, по Духа и живейте! Ако с Духа ще се

изпълвате, с Духа и надделявайте! Защото как да бих дал Шлема Си

на страхливци, които треперят от всичко, което е високопоставено?

Та нали те на мига биха се отрекли от Мене? Защото как да бих дал

Шлема Си на сребролюбци и користолюбци, чиито очи и ръце

всякога са обърнати към долното и земното? Та нали те скоро биха

го стъпкали с краката си? Как, най-сетне, да бих дал Шлема Си на

човеци, които не искат Моя Мир, та да пребъдват в Духа Ми? Та

нали всяка нищожност би ги смутила? Та нали скакалците биха им

се сторили великани? А в колцина от вас да открия Друг Дух, както

беше в слугите Ми Халев и Исус Навин? В колцина от вас да открия

73 (Лука 4:8)



122

Съвършен копнеж по Златния Ми Шлем, а не по златните телета на

чуждия огън?

Ето, казвам ви, че не ще открия друг пророк, който с такава

огнена ревност да ви е ревнувал и изисквал в ходатайство, както

слугата Ми Стефан! Затова казвам:

Покорете се на Гласа Ми и възридайте в Святия Ми Дух, за да

ви даря с Шлема на Вярата! Защото само тогава ще виждате това,

което виждам Аз, ще чувате това, което чувам Аз, ще мислите това,

което мисля Аз, ще говорите това, което говоря Аз! И на всички вас

ще се сбъднат светлите стихове от посланието на слугата Ми Павел,

които гласят:

“...и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази

сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса...” 74

Доволно дълго сте били угнетявани с вашата човешка вяра в

Мен! Днес е Денят да побеждавате с Моята Вяра в Отца! Със Златото

на Месията, което Отец Ми дарява на всички Избрани за Небето!

А ти, слуго Мой, продължи да Ме следваш в Евангелието! Защото

след Златния Ми Шлем Аз ще ти дам и Златния Ми Нагръдник...”

74 (Филипяни 4:7)
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2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ НАГРЪДНИК НА МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Усещаш ли как главата ти вече е настръхнала, а тръпките се спускат

по гърба и рамената? Това е сигурен и чудесен знак, че Господ ти дарява

Шлема Си и иска да те заведе напред в Евангелието. А ти сам знаеш от

Словото, че Исус излезе от пустинята, пълен със Святия Дух. И като се

кръсти от Йоан Предтеча във водите на Йордан, тръгна с учениците Си сред

Израилевите градове, за да проповядва Божието Царство. А Златото на

Месията блестеше толкова завладяващо и ослепително, щото евангелските

стихове недвусмислено говорят за това:

“И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на

учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не

като техните книжници...” 75

Какво ли щяха да сторят тези безполезни книжници, тотално изобличени

като абсолютни лицемери? Какво щяха да предприемат заедно с фарисеите,

окупирали властта в Синедриона? Каква щеше да е реакцията на всички

тези “змии и рожби ехиднини”, които са “от баща дявола”, та дано

биха затъмнили Златото на Месията?

Истината е, че слугите на дявола щяха да започнат яростна съпротива

против Исус с всичкия богоненавистен дух в сърцата си. И точно тук аз ще

спра да разказвам, за да продължа със следващото от благодатните видения

на Месията. Защото преди още да бяхме слезли от високата планина, Той

отново протегна ръката Си към сърцето ми, като ми казваше:

“Нека да взема още един, по-голям къс от Моето Злато в теб,

който също трябва да придобие образ и смисъл, както е при Мен!”

В следващия миг в Десницата Господна се появи голям къс Злато.

И Исус, подобно на първия път, го подпали с Божий Огън от Сърцето Си. А

тогава Златото се преобрази в бронен Нагръдник, който Спасителят положи

върху мен, тъй щото се покриха рамената, гърба ми и гърдите ми. И аз,

духовно благословен както никога, едвам успях да изрека:

75 (Матея 7:28-29)
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“Благодаря Ти, Исусе, че ми даряваш Божията Вечна Правда! Защото

знам, че с нея ще бъда неуязвим...”

Господ се усмихна загадъчно, а след това посочи напред в Живото

Евангелие на Духа, като ми казваше:

“След малко сам ще изпиташ Златния Нагръдник върху себе си!

За да свидетелстваш за него на Моята Църква! Но сега внимателно

погледни към Моя Нагръдник и го сравни с твоя. Защото при все, че

са сътворени от едно и също Злато, те видимо се различават...”

Изненадан, аз погледнах към Нагръдника на Месията, а след това и

към моя. И тогава забелязах, че между тях наистина има разлика. Понеже

Исусовата броня блестеше от ослепителни златни лъчи, а моята не блестеше,

ако и да беше от Златото Му. Това ме накара да Го попитам:

“Ах, Господи мой! На какво се дължи разликата между моя и Твоя

Нагръдник? Защо Твоят така славно блести, а моят – не?”

Исус се усмихна на думите ми, а след това със съкровен Глас ми

проговори, казвайки:

“Божията Вечна Правда не заблестява току-така от Златния

Нагръдник. Ти трябва да я жадуваш със сърцето си! И като се

изпълниш със златните й лъчи, да я потвърдиш в живота си на

Вяра. А искаш ли точно това от твоя Месия?”

Думите на Господ ме накараха да коленича в нозете Му и да Му кажа:

“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Та какво друго да иска от Теб слугата

Ти, освен да блести от Собственото Ти Злато?”

В отговор Исус ми подаде ръка, за да ме възправи. А след това отново

ми проговори, казвайки:

“Последвай Ме в Евангелието, Стефане! Защото сега ще те

заведа в един миг от Живота Си, когато твърде много бях намразен

и похулен. И ти прекрасно ще познаеш този миг, но също така ще

изпиташ и Собственото Ми страдание...”

След тези думи Господ докосна Шлема на главата ми, тъй че мигновено

се оказах с Него в Ерусалимския Храм, а очите ми тутакси забелязаха една

голяма тълпа от юдеи с книжници и фарисеи сред тях, които се различаваха

по свещеническите си одежди. А Исус, като посочи тълпата, казваше ми:
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“Виж тази случка в Евангелието. Защото тя е записана в осма

глава от Моят слуга и Апостол Йоан. И тук Аз започвам да говоря на

повярвалите в Мен юдеи, а бесовете на Сатана вече се готвят за

страшен религиозен отпор срещу Месията...”

Ето, че Господ вдигна ръцете Си пред юдеите, като им казваше:

“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...” 76

В следващия миг демонична сянка премина през лицата на юдеите,

тъй щото те започнаха да крещят:

“Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били

слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни...” 77

А Господ отново им каза:

“Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на

греха. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. Прочее,

ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни...” 78

В следващия миг към Златния Нагръдник на Исус полетяха стрели от

ярост, злоба и всякакви ужаси. И аз с ужас забелязах, че Нагръдникът не

отби стрелите, но те преминаха през Златото, като се забиха в Исусовото

Тяло. И докато не можех да осъзная ставащото, Господ простря ръцете Си

към мен във видението, като ме постави на пътя на демоничните стрели и

ми казваше:

“Пострадай за Божията Вечна Правда, както пострадах Аз!

Претърпи демоничните поругания и отмъщения в собственото

си плътско тяло, защото Нагръдникът, с който те облякох, няма да

ги спре, но ще ги пропусне...”

Докато чувах последните думи на Исус, непоносими болки прорязаха

тялото ми, понеже стрелите се забиха в гърдите ми, в ребрата ми, в корема

ми. И аз, все още не разбиращ, изплаках пред Господа:

“Но защо Вярата Ти не ме пази, Исусе? Защо Нагръдникът пропуска

стрелите, за да се забиват в тялото ми и така да ме боли?”

А Месията с твърд и нетърпящ възражение Глас ми отговори, казвайки:

76 (Йоан 8:31-32)
77 (Йоан 8:33)
78 (Йоан 8:34-36)
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“Защото този Златен Нагръдник е защита за твоето сърце и твоя

дух, а не за твоята плът! Как иначе да би направил лъчите на

Божията Вечна Правда да блестят отсред Нагръдника, ако не си

готов да пострадаш за нея? Не разбираш ли, че когато станеш

проводник на Божията Светлина, то тогава рушиш делата на дявола

и опърляш люспите на змийското му лукавство? Нима демоните на

човекоубиеца ще стоят със скръстени ръце, докато някой би

разрушавал властта им върху човешките сърца?”

В следващия миг Исус отново се върна към видението в Евангелието,

като казваше на юдеите и демоничните им вдъхновители:

“Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете,

защото за Моето учение няма място във вас. Аз говоря това, което

съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от

вашия баща...” 79

В този миг стрелите към мен и Господ станаха още повече. И с един

непоносим за ушите крясък, юдеите отново изкрещяха:

“Наш баща е Авраам...” 80

А Исус отново им каза:

“Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите.

А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината,

която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Вие вършите делата на

баща си...” 81

След тези последни думи на Месията, в арсенала на демонично

обладаните човеци се прибавиха и бесовски нечистотии, които излизаха от

устата на юдеите, с цел да опозорят Господа, тъй щото ги чух да казват:

“Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога...” 82

Този път, за разлика от стрелите на злобата, нечистотиите никак не

докоснаха Нагръдника на Исус, нито пък моя. А Господ, преди да отговори

на хулата, вече ми казваше:

79 (Йоан 8:37-38)
80 (Йоан 8:39)
81 (Йоан 8:39-41)
82 (Йоан 8:41)
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“Виждаш ли сега, че когато атаките на дявола целят да уязвят

духа и сърцето ти, Нагръдникът те пази? Защото нечистите думи са

изява на хула, а яростните демонични стрели – на змийска отрова.

И ако хулата е против духа, отровните стрели са против душата и

плътта. Но Аз сега нека да отговоря на безумните, за да съкруша

безумието им...”

В следващия миг Исус отново проговори, като казваше на бясната тълпа:

“Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото

Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе

Си, но Той Ме прати. Защо не разбирате Моето говорене? Защото не

можете да слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете

да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и

не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря

лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща. А

понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате. Кой от вас Ме

обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате? Който

е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото

не сте от Бога...” 83

Докато Исус им отговаряше, аз ясно забелязах как неколцина фарисеи

и книжници шушукаха със змийски езици на юдеите, за да приготвят

следващата си гнусна демонична провокация. И в паузата след думите на

Исус, с подигравателен глас неколцина отново Му казваха:

“Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?” 84

На тези демонични хули, които отново не докоснаха Златния Му

Нагръдник, Исус отговори, като казваше:

“Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите. Но Аз не

търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди. Истина,

истина ви казвам, ако някой опази Моето учение, няма да види

смърт до века...” 85

В този миг лицата на фарисеите и книжниците се изкривиха от

неприкрита злоба, понеже никак не можеха да противостоят на Божията

83 (Йоан 8:42-47)
84 (Йоан 8:48)
85 (Йоан 8:49-51)
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Вечна Правда, а блясъкът от Златото на Месията вече ставаше непоносим

за демоните в сърцата им. И тогава Господ ми даде знак да Го слушам, като

ми казваше:

“Ела с Мен във видението, за да се приближим до тези Мои

врагове и богоненавистници. Защото искам да видиш от съвсем

близо собствените им нагръдници, които са тяхната религиозна

правда, която ги нуди яростно да се противят на Светлината на Моя

Бог и Отец...”

С вълнение пристъпих след Исус, като се приближих с Него до

книжниците и фарисеите. А тогава очите ми видяха гледка, от която сърцето

ми изпита върховна погнуса. Нагръдниците на Христовите гонители бяха от

твърде потъмняло и ръждясало желязо, по което зееха огромни дупки. И

червеи пропълзяваха от дупките, шмугвайки се от една в друга, и оставяйки

по ръждата мазните дири от пълзенето си. В тези мазни дири през Шлема

на Вярата аз съвсем точно видях религиозна себеправедност, противна

гордост и гнусно превъзнасяне. И преди да бях изговорил и дума на Месията,

Той с гневен Глас ме попита:

“Харесва ли ти тази правда на книжници и фарисеи? Блести ли

тя като Моята Вечна Правда? Благородна ли е като Златото Ми?”

“Ах, Господи мой! Благодатен Месийо на сърцето ми! Това е фалшива

правда на нечестиви хора, които дяволът е употребявал за собствената си

религиозна власт над Израил. Та аз видях червеи в техните сърца, които

оставят по нагръдниците им най-отявлените грехове от личното падение на

дявола пред Бога. Тъй щото тези книжници и фарисеи са именно домашните

на Веелзевул. Поколението на неговата духовна развала и гнилота...”

“Така е, слуго Мой! Затова нека братята и сестрите Ми точно тук

да си спомнят думите, които заявих в Евангелието Си. Защото само

с тези Мои думи можете да разделите нагръдник от Нагръдник, и

Божията Вечна Правда от умноженото беззаконие. А те гласят:

“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата

на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство...” 86

86 (Матея 5:20)
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Сега разбра ли що ще рече Божията Вечна Правда да надмине

правдата на книжниците и фарисеите?”

“Да, Господи мой! Сега аз разбрах, че колкото Божието Злато е по-

благородно и бляскаво от ръждясалото желязо на дявола, толкова по-

ослепително ще блести Твоят Златен Нагръдник над сърцата ни. Защото

той става толкова по-бляскав и славен, колкото по-голямо поругание и

страдание претърпим за Името Ти и Светлината Ти. За да се сбъдне

писаното от Апостола Ти Петър:

“Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото

Духът на славата и на Бога почива на вас, откъм тях се хули, а

откъм вас се прославя...” 87

Защото Истинското Злато заблестява, когато бъде изпитано в огъня на

всичкото възможно гонение, което Бог Отец е допуснал да се стовари

върху нас...”

Исус се усмихна на думите ми. А след това, като посочи Златния ми

Нагръдник, казваше ми:

“Погледни какво се случи с твоя Нагръдник, след като стана

съучастник в Моите страдания...”

С вълнение погледнах към Нагръдника си, когато забелязах как лъчите

на Божията Вечна Правда прозираха от самото Злато на Месията. И една

неземна радост, неизразимо по-силна от болката на демоничните стрели в

тялото ми, се надигна вътре в мен. А тогава Месията отново ми проговори

със съкровен глас, като ми казваше:

“Запиши думите Ми! Защото на цялата Си Църква сега ще кажа:

Люде Мои! Никак да не отстъпите от лъчите на Божията Вечна

Правда, но всякак да ги пожелаете в сърцата си! Защото Моят Бог и

Отец непременно ще съхрани сърцата ви в гонението, което

претърпявате заради Истината. Но заедно с това Той ще възвеличи

Правдата Си, като допусне да пострадате за Него. За да се сбъднат

Моите думи в Евангелието, които лично съм издълбал върху Златния

Нагръдник на Вярата. Думи, които гласят:

87 (1 Петрово 4:14)
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“Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното

царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против

вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се,

защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха

пророците, които бяха преди вас...” 88

А ти, слуго Мой, отново последвай твоя Господ в Евангелието.

Защото след Шлема и Нагръдника, искам да ти дам и Златния Си

Щит!”

88 (Матея 5:10-12)
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3. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЩИТ НА МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Никога в сърцето ми чувството за Свещен дълг пред Христос не е било

толкова силно, колкото в тези последни видения, които описвам със

Съвършеното благоволение на Бога и Отца. Вярно е, че слугата Господен

написа много книги и прозря много от Божиите тайни, които превърна в

дарове за Званите, Избраните и Верните. Но също така е вярно, че

продължавам да следвам пътя и съдбата си за Небето. Вярно е, че се

натрупа жестока умора и немощ до смърт в тялото ми. Но също така са

верни и думите, които Бог каза на Апостола Си Павел, за да бъдат истинна

опитност и за всичките Му останали слуги:

“Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се

показва съвършена...” 89

И аз, като съм приклонил сърцето си именно в тази Съвършена Сила,

ще претърпя всички останали несгоди и лишения, за да издържа в

повереното ми Дело. Друг начин и други възможности на този момент от

живота си нямам. А щом Бог е преценил, че Благодатта Му е доволно, то и

за мен остава привилегията да съм доволен.

Започвам именно с такива думи преди видението със Златния Щит на

Месията, защото той е нещо много по-различно от Нагръдника, както и щях

да се убедя от водителството на моя Господ. Затова нека отново да

продължа в Духа на пророчеството, понеже все така оставах до Исус в

Живото Евангелие. А Той, като видя готовността ми да продължа да Го

следвам, протегна ръцете Си към сърцето ми, като ми казваше:

“Следващия златен къс от Вярата Ми в теб е възможно най-

големия, който съм ти давал. Защото целият ти пророчески път и

всичкото ти слугуване към чедата Ми, е свързан с него. Ето с този

Златен къс, слуго Мой...”

С последните думи на Месията аз усетих толкова голямо раздвижване

в духа си, сякаш, че Исус взимаше от сърцето ми цяла скала. А тогава

89 (2 Коринтяни 12:9)
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видях, че Господ държеше с двете Си ръце един наистина огромен къс. И

Той отново ми проговори, като казваше:

“Аз трябва да придам образ и смисъл на най-тежкото от Вярата

Ми в теб. Защото това е именно Златният Щит на твоя Месия...”

След тези думи ръцете Исус Христови пламнаха от Огъня на Отца, тъй

щото Златният къс се преобрази в огромен кръгъл Щит. А тогава Месията

вече ми го подаваше, казвайки:

“Вземи сега Златния Ми Щит, Стефане! Защото в него е

дългогодишното ти слугуване пред Мене!”

С вълнение протегнах ръцете си, за да взема Щита, когато усетих, че

тежестта му всеки миг ще ме събори. А това ме накара да кажа на Господ:

“Ах, Исусе! Та как е възможно аз да съм носил този огромен Щит? Той

е твърде тежък, за да го държа с двете си ръце, а какво пък остава, за да

пребъдвам постоянно с него? Не трябваше ли Щитът да е много по-малък,

за да ми служи да защитавам себе си?”

Думите ми разсмяха Спасителя. И Той, като поклати главата Си,

сърдечно ми отговори:

“А кой ти е казал, че този Щит ти е нужен, за да защитаваш

себе си? Не ти ли е достатъчен броненият Нагръдник на Правдата

за лична защита, както и Шлемът на Вярата? Не, слуго Мой! Тук ти

изобщо не успя да познаеш предназначението на Златния Щит!

Защото той не ти е даден да се защитаваш, но да защитаваш Моите

чрез него!”

“А как е възможно това, Исусе? Та колцина биха могли да се съберат

под Златния Щит?”

В следващия миг очите на Господ станаха твърде остри и проницателни.

И Той, като посочи тежкия и огромен Златен Щит, с Глас на неизразима

Святост и правдивост, ми каза:

“С този Мой Щит ти можеш да защитиш не един, двама или

трима, но цял град, цяла нация, цял континент?”

Чудният мой Месия ставаше пречуден и твърде неразбираем за сърцето

ми. И при все, че слушах думите Му през Шлема на Вярата, аз все още не
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съумявах да разбера. Ето защо вик на пълно удивление се надигна от мен,

тъй щото Му казах:

“Скъпоценен мой Господи! Нима искаш да кажеш, че досега аз съм

носил този Златен Щит и животът ми е свързан с него?”

“Разбира се, слуго Мой! А ти знаеш, че твоят Господ е

неизменим и не може да лъже! Но ти си спомни в коя пророческа

книга Аз ти говорих за Мен като Сянка...”

“О, Исусе! Това беше преди много години в книгата “От Покрива на

Всевишния до Сянката на Всемогъщия”. Там Ти ми говори така за Себе

Си...”

“Как мислиш тогава? Един Златен Месия няма ли да хвърля

Златна Сянка върху земята? Впрочем – виж как земята отразява

лъчите на Щита, който държиш...”

С вълнение погледнах под Щита, когато видях как златните му лъчи

правеха отражението му да свети върху самата земя. И едно просветяване

се надигна в сърцето ми, тъй щото казах на Месията:

“Ах, Исусе! Върху земята има златно отражение от Твоя Щит!”

“Разбира се, че ще има, Стефане! Но ти чуй сега Евангелските

думи, които твоят Господ ще изрече на цялата Си Църква. Защото

Божиите люде ще послушат думите Ми и ще побързат да им се

покорят...”

В следващия миг Господ вдигна Собствения Си Златен Щит. И с Глас

като тръба, извика толкова силно, щото хълмовете и долините подеха думите

Му. Думи, които гласяха:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя...” 90

Дочули Гласа Му, Божии люде от всички земни краища започнаха да

се събират към Него и Златния Му Щит. Но аз, все още неразбиращ, отново

Го попитах:

“Благодатен мой Месийо! Как ще събереш тези пристигащи множества

под Щита Си, за да им дадеш Божията Утеха? Защото ако разбера това

чудо, ще Те последвам, за да съумея и аз...”

90 (Матея 11:28)
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Господ отново се разсмя. А след това с преливащ от Любов Глас ми

проговори, казвайки:

“Нали ти казах да мислиш за Мене, като за Сянката на

Всемогъщия? Пусни за миг Щита, който държиш. И привържи се за

Мантията Ми с ширита, който ти давам. А след това вдигни Щита си

и го дръж така, както Аз държа Моя...”

Без да мога да изрека и дума от удивление, аз отпуснах Щита, и взех

ширита, даден ми от Исус. И като се препасах през кръста с него, завързах

го за Исусовата Мантия. След това, вдигнал Щита и държащ го с двете си

ръце, очаквах чудото от моя Господ. А Той, като повдигна Главата Си към

Небето, започна да се издига, а с Него и Аз. А заедно с издигането, към

сърцето ми отново долетя Гласът Му:

“Гледай към Сянката, слуго Мой! Към двете Златни Сенки – от

Моя и от твоя Щит – защото са Утехата и Защитата на Един и Същи

Свят Дух!”

Вълни от радост заляха сърцето ми. Защото двете Златни Сенки от

Щитовете започнаха да се уголемяват. И колкото повече се издигахме с

Исус, толкова Сенките ставаха по-огромни, като при ефект от отдалечаващ

се прожектор. А долу – в Златните им кръгове започнаха да прииждат все

повече и повече хора, които получаваха Божието докосване.

Едва сега разбирах и бях прогледнал! Едва сега проумявах, че Златният

Щит на Исус беше съвършено свързан със засеняването на Святия Дух!

Това ме накара да кажа на Исус:

“О, Господи мой! Чак сега проумявам колко правдиви и Святи са

думите Ти! Защото Твоята Сянка е била Утеха и Защита за всичките ми

братя и сестри, когато Ти Си ме издигнал високо в Святия Си Дух. А колко

високо можем да се издигнем, Господи мой? Не може ли Сянката Ти да

покрие поне цяла България, ако не и цяла Европа?”

В отговор Исус ми проговори, казвайки:

“Разбира се, че може, слуго Мой! Тя би покрила и целия свят

дори! Но точно тук трябва да ти дойде наум пролома, в който си

поставен. Защото долу на света са времената на умноженото

беззаконие, което е не само допуснато, но и заповядано от Моя Бог
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и Отец, за да бъдат изпитани сърцата на всичките човеци. Именно

границите на умноженото беззаконие ще ограничат Сянката от

Златния Щит на земята. Защото колкото по-нагоре се издигаме,

толкова по-яростна ще става съпротивата от началствата и властите

на нечестието в небесните места. Затова повдигни главата си нагоре

и виж какво се готвят да ти сторят духовете на световното нечестие!”

Послушал Гласа Господен, аз повдигнах главата си, когато видях

ужасните лица на демонични началници, многократно пробождани и

съсипвани от Словото на Божия Пророчески Дух. И ето, че те дадоха

сигнал на демоничните си армии, за да започнат яростен обстрел по мен и

Щита, който държах. И стрелите им – една след друга – започнаха да се

забиват в главата ми, в гърба ми, в ръцете ми, тъй щото болката и

страданието ми ставаха непоносими. Само Силата на Святия Дух, която

бързаше да ме възстанови от пораженията, даваше способност на ръцете

ми да продължават да държат Златния Щит под самия мен. А тогава Господ

отново ми проговори, казвайки:

“Виж мястото си и осъзнай състоянието си. Защото стоиш в този

пролом вече десет години! А ръцете ти не се умориха да държат

Златния Ми Щит, за да имат Моите чеда долу Утеха и Защита! И ако

някой би решил, че ти е лесно, то нека дойде и да те замести! Нека

вдигне Златния Щит и го държи обърнат към земята, а в гърба си да

претърпи всичката демонична ярост и всички сатанински отмъщения!

О, люде Божии! Кога изобщо ще осъзнаете жертвата, която

пророкът Ми направи за всички вас? Кога изобщо ще осъзнаете

каква Божия Сила е необходима за пребъдване в пролома, за да

може малките и неутвърдените във Вярата да възрастяват в Защита

и Утеха?

Ето, казвам на всички ви, че слугата Ми Стефан стигна до

предела на изтощението, а Аз все така го задържам в пролома,

защото Очите Ми не намират ходатаи, които да го заместят, за да му

дам почивка! А какво ще стане, когато Отец Ми допусне да ви

изпита в дни на скръб, и във времена на огнени изпитания? Ще

имате ли вие Моята Вяра, за да издържите – дори до смърт на Кръст
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на натиска от врага и отмъстителя? Дали ще сте положили

своевременно Златния Ми Шлем и Нагръдник, за да останете

неповредени от яростта на дявола? И докога няма да осъзнаете, че

за всяко Благовремие от Отца на земята се заплаща кървава цена в

пролома от Божии слуги и ходатаи? Да пропилявате ли това

Благовремие или да го изкупвате? Да лъжете ли сърцата си, че

когато сте под Защита и Утеха воювате на някакви укрепления и

фронтове? Та нали именно Сянката на Всемогъщия ви пази, докато

слугите със Златни Щитове страдат за вас в духовните места?

Ето, призовавам Моите всячески да покажат Благостта, която

дължат на Божия пророк! Защото годините на тяхното възрастяване

се платиха с едно здраво и постоянно държане на Златния Щит!

Щит, с който успокоих отрудените и обременените! Щит, с който

защитих младенците и невръстните! Щит, който слугата Ми заплати

с трънен венец на главата си, и с кръстни рани по ръцете и нозете

си!”

Изрекъл тези последни думи, със сълзи в очите Си, Господ погали с

ръка рамената ми. А след това отново ми каза:

“Аз ще те успокоя и възстановя, слуго Мой! Защото плодът на

дълготърпението ти твърде много наедря и идва времето да ти дам

да вкусиш сетнината му! А ти сега последвай твоя Месия в

следващото Свято и Благодатно видение в Моето Евангелие!

Видението със Златните Ми Сандали!”
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4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИТЕ САНДАЛИ НА МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали някой ти е проповядвал какво ще рече да бъдеш

последовател на Господ Исус Христос. Но сребърната дума “последовател”

е твърде ясна, за да бъде сбъркана в значението си. Защото нейният

смисъл ще рече да тръгнеш “по следи”. А пък следите винаги се оставят от

нозете на онзи, когото следваме. Ето защо аз с твърде голямо вълнение и

радост приех в сърцето си обещанието на моят Господ да ме направи

свидетел на видението със Златните Си Сандали. Понеже знаех, че това

видение е съвършено свързано с призванието на Господната Вяра – да

бъдем последователи на Месията.

Сам разбираш, братко мой, че едва ли бих получил привилегията да

бъда слуга на Исус, ако в крайна сметка през всички тези години не бях

Негов последовател. Защото именно следването ми на Спасителя отключи

пред сърцето ми всички прекрасни Небесни видения от всички пророчески

книги, които написах при преминаването през петте Кръга на Божието Свято

Присъствие. Затова нека да продължа с непосредственото водителство на моя

Господ, Който отново протегна ръката Си към сърцето ми, като ми казваше:

“Слуго Мой! Отново ще взема златен къс от Вярата Си в сърцето

ти, за да му придам образ и смисъл. Защото ти вярно написа по-

горе, че Златните Ми Сандали касаят именно последователите Ми. А

ти си един от тях...”

След тези съкровени за духа ми думи, Исус вече взимаше златния къс

Вяра от сърцето ми. И като го задържа в шепите Си, направи го да лумне

от Огъня на Отца. А тогава Златото мигновено се преобрази в Сандали. И

Исус, като ги приближи до моите нозе, казваше ми:

“Помниш ли писаното за твоя Месия в шеста глава от Евангелието

на Марк, когато Аз извиках при мен дванадесетте Ми Апостоли, за да

им поверя Делото на Благовестието? Какво им заръчах, слуго Мой?”

“О, Исусе! Ти заръча на Твоите да не взимат нищо за път – нито хляб,

нито торба, нито пари, освен една тояга. И също така да се обуват със

сандали...”
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“А колцина от вас разбраха думите Ми по Дух, нежели по плът?

За каква тояга и сандали говореше твоят Господ на Апостолите Си?”

“О, Господи! Ти, несъмнено, говореше за жезъла на Духа и за точно

тези Златни Сандали, които сега Си приближил до нозете ми...”

“Нека тогава да обуя твоите нозе, както някога обух нозете на

Моите последователи. Защото с тези Сандали ти ще придобиеш Пътя

на Месията, следван с всичкия Небесен копнеж на Сърцето Му!”

Видял надвесилия се Господ при нозете ми, аз уплашен отстъпих назад,

като Му казвах:

“Не, Исусе! Аз съм слугата Ти и никак не мога да удържа да Те гледам

надвесен в нозете ми! Аз съм, който трябва да коленича в Твоите нозе...”

В отговор Исус повдигна главата Си и ме погледна с ревнив и остър

поглед, който ме пронизваше до дъното на сърцето ми. А след това ми

проговори, казвайки:

“Ти като Петър ли искаш да бъдеш, та да се противиш на своя

Господ? Не отдръпна ли и той нозете си, когато Аз понечих да ги

измия? И не му ли казах Аз, че ако не му сторя това, то той няма

дял с Мене?”

“Така беше, Господи! Но аз не искам да повтарям греха на Петър, а

само да заявя, че не съм достоен за Благостта и Милостта Ти?”

В отговор Господ с неизразима Благост в Гласа Си ми проговори,

казвайки:

“Тези Сандали не са за теб, та да се смяташ за недостоен! Те са

за Моето Присъствие вътре в теб! Те са за Оня Месия в сърцето ти,

Който Ме последва от Началото до Края, и дори до Новоначалието и

Безкрая. А ти сега си спомни думите, които казах на слугата Си

Петър, преди да умия нозете му:

“Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще

разбереш...” 91

Какво разбра от думите Ми Петър? Не проумя ли той, че Господ

е измивал нозете му, за да ги обуе със Златните Сандали на Вярата,

когато отпосле излях в сърцето му обещания Си Свят Дух? И не

91 (Йоан 13:7)
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затова ли заповядах на Моите едни на други да мият нозете си, за

да бъдат достойни да се нарекат Мои последователи? Затова ти сега

се смири пред думите Ми и подай нозете си, за да ги обуя със

Златните Сандали. Защото така ще ти дам да изживееш в Дух и

Истина личната опитност на Петър...”

Ето, че Исус вече обуваше нозете ми със Златните Сандали. А тогава

усетих как Святият Дух започва да ме тегли, за да вървя, а аз все още не

знаех накъде ще потегли Месията. И като Го погледнах, с пламнала в

сърцето ми ревност Му казах:

“Ще тръгнеш ли, Господи, за да Те последва слугата Ти? Защото

Златните Ти Сандали пламенно ме нудят да вървя...”

“Разбира се, че ще тръгна, Стефане!” – разсмя се Исус, и продължи:

“Но Аз искам от твоето сърце да излезе посоката, по която ще

вървя. Затова издири с Вярата Ми в духа си всичко, което знаеш за

тези Златни Сандали...”

След условието на Господ сърцето ми мислено се върна към видението

пред Божия Свят Олтар, където Отец казваше на Сина Си:

“С тези Златни Сандали Ти непременно ще сбъднеш реченото от

Исайя, че са прекрасни върху планините нозете на онзи, който

проповядва мир и благовестява добро! Който проповядва Спасение

и казва на Сион:

Твоят Бог царува!...”

Това ме накара да кажа на Исус:

“Скъпоценен мой Спасителю! Ние трябва да вървим към някоя висока

планина! Защото Отец е видял, че нозете Ти ще бъдат прекрасни с тези

Сандали върху планините...”

Господ одобрително поклати главата Си, а след това отново ми каза:

“Дали Апостолът Ми Петър, на когото преди малко заприлича ти,

е имал за свидетелство такава планина? Дали не заяви в съборното

си послание до Църквата:

“И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви

подтиквам чрез напомняне; понеже зная, че скоро ще напусна

хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. Даже ще
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се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да

помните тия работи. Защото, когато ви обявихме силата и

пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме

хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.

Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от

великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят

възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Тоя глас чухме сами

ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина...” 92

Виждаш ли, слуго Мой, че Петър говори за тялото си като за

телесна хижа? Хижите не се ли строят в планините? Виждаш ли, че

той пише за “великолепната слава” на “Святата планина”, където

Отец потвърди Възлюбения Си Син чрез слугите Си Моисей и Илия,

явили се в облака на Славата Му? А какво друго да желаят

Златните Ми Сандали върху нозете ти, освен отново да се възкачат

на същата Свята планина в Живото Евангелие на Духа?”

Дълбоката и неизразима Мъдрост в думите на Исус просълзиха очите

ми, тъй щото аз паднах в нозете Му и прегърнах Сандалите Му, казвайки:

“Ах, Господи мой! Прости на слугата Си, че не внимава в Духа Ти!

Защото аз бях длъжен сам да усетя копнежа на Вярата Ти и да издиря Пътя

на Сандалите Ти. Понеже на тази Свята планина Ти Си водил неведнъж

слугата Си и сърцето ми е преливало от благодатните Ти свидетелства и

видения!”

“Така е, слуго Мой! Но както вече те предупредих в началото на

Моите видения от Евангелието, Аз ще допусна да бъдеш като един,

който за първи път усеща Златото на Месията в духа си – за да

бъдат думите Ми градивни и насърчителни за неутвърдените

младенци.

А ти сега тръгни със Сандалите върху твоите нозе, следвайки

Сандалите на Моите. Защото наистина ще те възкача на Святата

планина, до великолепната Слава на Преображението Ми. Понеже

Сандали се привличат със Сандали. И Вярата на Сина непременно

се среща с Вярата на Отца на високата и Свята планина!”

92 (2 Петрово 1:13-18)
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С благоговение и радост, които не мога да опиша, аз последвах моя

Господ в Живото Евангелие на Духа. И само след някакъв кратък миг се

намерих с Него на високата планина. И ето, че Той вдигна ръцете Си към

Небето, за да призове Облака на Всемогъщия, казвайки:

“Святи Мой Отче! Яви се на Сина Си и на пророка Си, според

както някога се яви в Евангелието на Яков, Петър и Йоан! Защото,

ето, слугата Ти последва Месията до Святостта на Преображението!”

В отговор на Исусовите думи на билото на високата планина се яви

Облак. А в самия облак очите ми съзряха Моисей и Илия, обути със същите

Златни Сандали. И Гласът на Всемогъщия прокънтя от Облака, тъй щото

Сам Отец ми казваше:

“Сине човешки! Дай Благовестието за Златните Сандали на

Моите чеда по земята! Защото онзи, който последва с тези Сандали

стъпките на Моя Възлюбен Син – непременно ще получи в Дар

Преображението, както го получиха древните! И на всички от Моя

Облак Аз сега ще кажа:

Да имате Златните Сандали на Вярата ще рече да проповядвате

в Духа на Моисея, и в Духа на Илия, които извървяха Пътя до

Святостта Ми със същите Златни Сандали, които дарих на Сина Ми!

С Духа на Моисея ще ви отделя от света, за да бъдете водачи на

народа Ми! И като се намерите при горящата къпина, на всеки от

вас ще кажа:

Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е Свято!

И на подобно Свято място подобават Святи Сандали! Сандали, на

които е дадено да възлязат високо – на високата Синайска планина

в Духа Ми!

С Духа на Илия ще ви пратя да обърнете сърцата на чедата към

бащите, и сърцата на бащите към чедата! Проповядващи Покаяние

и Ревност! Живеещи Ревност и Покаяние! И когато се намерите в

пещерата на Смирението, на всеки от вас ще кажа:

Възлез на планината пред Господ, обут със Златните Ми Сандали!

За да достигнеш с тях от потока Кисон до върха на планината
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Кармил! До върха на плодородието! До малкия облак, подобен на

човешка длан! До колесницата Израилева и конница Негова!”

Тежките Отечески думи направиха Сандалите на нозете ми да пламнат.

И лъчи да излязат отсред тях, докосвайки лъчите от Сандалите на Моисей

и Илия. А Благодатният ми Месия, преобразен в изящна белота, отново да

ми каже:

“Сега разбра ли колко великолепна е Славата, когато Вярата на

Отец в Сина се срещне с Вярата на Сина в Отца!

Свидетели на тази Слава всякога ще бъдат Моисей и Илия!

В Моисей е Силата Господна! В Илия е Волята Господна!

А когато Златните Сандали извървят Пътя на Силата и Волята –

тогава Вечната им Слава е Небесният Дар на Преображението!

Ето този Път на Силата и Волята ти се даде да извървиш, слуго

Мой! И блажени са всички, които последваха Златните Сандали на

нозете ти! Те са Моите последователи, и тях потвърдих пред Отца в

Завета Си!

А ти сега последвай твоя Господ в следващите стъпки в

Евангелието. Защото ще ти дам да бъдеш свидетел на Златния Ми

Ефод!”
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5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЕФОД НА МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искам нито за миг да не забравяш, че в тази книга четеш послания,

адресирани към духа ти, а не към ума или плътта. И това чудно Злато на

Месията, Който е нашият Господ Исус Христос, съвършено се доказва в Дух

и Истина, а не чрез логика или умуване. Пиша ти за всичко това, не за да

се презастраховам от човешко неверие и отхвърляне, но за да бъде

благословено общението ти с Бога. Понеже в същината на това общение

стои Вярата, която в Духа на тези пророчески видения е Злато. И както по

плът би намерил достатъчно много украшения, направени от земно злато,

така по Дух Отец е благоволил да ни открие Вярата на Своя Възлюбен Син

в Златни символи, които са най-благодатните Дарове за духовния човек.

За приятелите ми, които познават пророческите книги, които съм

написал, няма да е трудно да проверят истинността на това, което ще

потвърдя в следващите изречения. Но за тези, които за първи път се

докосват до книга на служение “Мория”, искам да кажа, че ако има Божия

дума, за която да съм бил максимално пестелив в посланията си, то това е

сребърната дума “Алелуя”. Аз имам твърде голям респект и благоговение

пред Бога, за да си позволявам произнасянето на тази дума. Защото тя не е

родена, за да бъде толкова изговаряна, колкото доказвана от Дух и Истина.

“Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила...” 93

И ако българският превод на тази дума е “Хвалете Йеова”, то всички

ние трябва да намерим нужните основания в нас, за да го направим.

А главното основание, за което Господ ще говори на всички ни, е Златният

Му Ефод. Той е възможно най-възвишеното състояние на Вярата, при което

става възможно да преживеем Духът Алелуя, сиреч, Съвършената изява на

Божията Слава.

Преди обаче да бих коленичил в Святото Присъствие на моя Господ и

Месия, за да Му дам отново да обогати духа ми със Съвършената Си

Пълнота, аз искам да избърша сълзите, които проливам за едно поколение,

което позна Бога, но не Го прослави като Бог, нито Му благодари, но се

93 (1 Коринтяни 4:20)
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изврати в мъдруванията си, за да бъде не богославно, но тщеславно.

Защото днес на Вавилонските сергии най-купуваният артикул е дъвката

“Алелуя”. Тя кара безумните човеци не просто да я дъвчат, но да мляскат

непрестанно, изговаряйки я напразно – минута след минута, час след час,

ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година.

Без изобщо да забележат и усетят, че в устата им не блести Сребро, но

езикът им е потъмнял от ръжда, способна да ръждяса и цялото им естество.

Преди години, когато Господ ми даде да напиша една книга за

празните думи, Той ме заведе в дълбините на пъкъла, за да видя как там

душите на нечестивите горяха от два най-страшни пожара. Пожарът “Амин”

и пожарът “Алелуя”. Отзвукът от тази книга беше толкова болезнен и

непоносим, че в онова време ми обърнаха гръб стотици вярващи. Те не

искаха да приемат, че някой трябва да смути мляскането и дъвченето им,

когато то е придружено с приятен религиозен гъдел.

Тъй де! К’ъв е този Главчев, който ще внася смут в общението им с Бог?

Само че на тези безумци въпросът им беше твърде неправилно зададен.

Защото поне един от тях трябваше да се запита в сърцето си:

Какъв е Този Свят Бог, Който непременно ще накаже и осъди

нечестивите за всяка празна дума, която в нечестие са изговорили против

Него и Святостта Му?

Този е въпросът, който трябва да си зададат всички, братко мой!

Защото с Бог поругаване и подигравка не бива! Понеже много повече

приляга на всички ни да прилежаваме в изпълняването на стиховете:

“Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да

произнася думи пред Бога; защото Бог е на небесата, а ти на

земята, затова нека бъдат думите ти малко...” 94

А на колко от нас Господ е дал достъп до небесата, за да проумеят

съвършено Златото и Среброто Му? За колко от нас Той стана по-реален от

физическия свят, който ни заобикаля? За колко от нас Портите на Небесната

Му Правда станаха Съвършен смисъл на Вяра, Надежда и Любов? Защото

със сигурност и на слугата Господен му се е искало да напълни книгите си

със сребърната дума “Алелуя”, та дано с нея би подсилил Господните

94 (Еклесиаст 5:2)
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внушения и послания. Но някъде отвътре Святият Дух е удържал копнежа

ми със смисъла, че доказването струва повече от казването. И с онези

Святи думи в псалома, които гласят:

“Това е моето хваление, че опазих Твоите правила...” 95

Разбираш ли сега, братко мой, че ето тази е била причината повече да

уповавам на Духа Алелуя, отколкото да изговарям сребърната Божия дума,

с риск Бог да не я потвърди за пълна? Защото всяка пълна дума е Дух и

Живот, но всяка празна дума е беззаконие и смърт. Осъждение, за което

Господ е предупредил в Евангелието, казвайки ни:

“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците,

ще отговарят в съдния ден...” 96

Ето затова, миг преди видението със Златния Ефод на Месията, сърцето

ми потърси смирение и тишина. Защото исках Сам Господ да ме увери, че

съм Негов Избор и прицел на благоволението Му. А Той, като продължи да

задържа сърцето ми в Духа на пророческите видения, отново започна да

ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Твоят Господ се радва за теб, защото не просто Аз

те задържам в Духа Си, но ти Ме задържаш в своя. И останалото Ми

Злато в теб копнее да му придам образ и смисъл. Защото сега,

когато имаш Моя Шлем, Нагръдник, Щит и Сандали, Аз искам да ти

дам и Златния Си Ефод.

А какво знаеш ти за Ефода, Стефане? За какво служи един

Ефод?”

“О, Исусе! Ефодът е украшение върху нагръдника на Божиите

свещенослужители, който има дълбоко символно значение на Освещение,

Посвещение и Помазание! Всеки Божий служител, който носи Ефод, е

отделен да пребъдва в Святостта на Бога и Отца!”

“Точно така е! И сега забележи, че това е Злато, свързано със

Сребро! Защото върху самата плочица на Ефода блести сребърната

дума Алелуя! Как мислиш тогава? Защо върху останалото Злато на

Месията нямаше сребърни думи от Бога и Отца, а тук има?”

95 (Псалом 119:56)
96 (Матея 12:36)
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“О, Господи мой! Тази Свята дума е Духът на Божията Слава! Тя е

събирателна за Живота Ти, Делото Ти и Примера Ти! И тя не би могла да

бъде заместена от други Божии думи, защото събира всички тях в себе си!”

“А колко ли силно започва да блести думата Ми Алелуя върху

Златния Ефод, когато наистина събере всички останали Мои думи,

които съм превърнал в Дух и Живот? Знаеш ли това? Искаш ли да

го преживееш?”

“Ах, благи мой Исусе! Искам тази Твоя Благост от цялото си сърце!”

В отговор на възторга, бликнал на устните ми, Исус се усмихна и

протегна ръката Си към сърцето ми, казвайки:

“Нека тогава да извадя най-съкровения Златен къс от Вярата

Ми вътре в теб! Защото твърде много си се потрудил пред твоя

Господар, та напълно да заслужиш Благостта Му!”

В следващия миг в Десницата Господна се намери Златния къс от

сърцето ми. А Огънят на Отца отново пламна в Исусовата ръка, като

преобрази Златото в Ефод. Тогава Господ приближи Ефода до мен, като го

закачи на Нагръдника ми. И докато ме заливаха вълни от неизразимо

благоговение, Той извади от Мантията Си диамантен писец. А след това с

острието на писеца изписа върху Ефода сребърната дума “Алелуя”...

Братко мой! Никога Славата Божия не беше докосвала толкова реално

и разтърсващо сърцето ми. Защото със самото докосване на диамантения

писец, аз преживявах мигновено издигане, един полет в духа си, при все,

че стоях неподвижен до Месията. И това чудо се повтори при всяка от

сребърните букви, които се появяваха от допира между диаманта и

Златото. Знамението подкоси колената ми, тъй щото паднах по очи пред

Исус и не смеех да Го погледна. Кой бях аз, за да ме прави съучастник на

Славата Си? Кой бях аз, за да ставам свидетел на Величието Му? Кой бях

аз, за да получа тази голяма прегръдка от Божия Любов? А Господ, видял

всичките ми мисли, ме възправи с ръцете Си, като ми казваше:

“Ти си Ми приятел, Стефане! Казах го веднъж на сърцето ти в

тези Святи видения, и пак ще го повторя за цялата Ми Църква! Ти

си Златото и Среброто, събрани в сърце на слуга, с което твоят

Господ пропука стените на Вавилонските крепости и направи змията
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да плюе отрова в най-страшната си агония от Възкресението Ми до

днес. Затова сега Ме последвай с всичката радост в сърцето си.

Защото ще отидем в Евангелието, за да видиш на кои места заблестява

Духът Алелуя. И така всички Мои да знаят кога да възвестяват с

устните си “Алелуя”, и да бъдат сигурни, че преживяват Святото

Присъствие на Златния Ефод...”

След тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото

Духът ни пренесе в Живото Евангелие. И ето, че аз с възторг забелязах как

от нощния свод към земята се приближаваше бляскава звезда, наобиколена

от Божии ангели. А в следващия миг светкавичен лъч от звездата освети

малко земно пространство. И Божий вестител отсред ангелското войнство

се сниши над овчари, пазещи стадата си, като им казваше:

“Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост,

която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в

Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви

бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли...” 97

А веднага след вестителя край овчарите се явиха и останалите ангели

от Небесното множество, като казваха:

“Слава на Бога във висините, и на земята мир между човеците,

в които е Неговото благоволение...” 98

Докато гледах с възторг, сребърната дума “Алелуя” заблестя твърде

силно от моя Ефод, както и от Ефода на Исус. А Господ, протегнал ръката

Си към Божиите ангели, вече ми казваше:

“Този е Духът Алелуя, Който заблестява за всички Мои братя и

сестри, които живеят с Вярата Ми! Извикайте “Алелуя”, когато

всяка църква е Витлеем Господен, за да се раждам Аз в сърцата на

човеците! Извикайте “Алелуя”, когато всички Божии пастири са

овчари, които се покоряват на ангелското благовестие и пазят

нощна стража около стадата си! Извикайте “Алелуя”, когато всяко

сърце е утроба на благодатна девица, готова да роди Емануил!

А ти, слуго Мой, направи следващата стъпка в Живото Евангелие

с твоя Господ...”
97 (Лука 2:10-12)
98 (Лука 2:14)
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Едва усетил повторното докосване върху главата си, аз се намерих

при Елеонския хълм, близо до моя Месия, Който яздеше осле и вече

влизаше в Ерусалим. А тогава възторгът в сърцето ми преля като водите на

голяма река. Защото очите ми съзираха най-жадуваната от всички картини

в Евангелието. Понеже човеците започнаха да хвърлят клонки по Пътя Му.

И едни възгласи, светли като лъчите на слънцето, кънтяха в Духа:

“Осанна! благословен, който иде в Господното име! Благословено

грядущето царство на баща ни Давида което иде в Господното име;

осанна във висините...” 99

“Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на

небето, и слава във висините!” 100

И ето, че за втори път сребърната дума заблестя върху моя Ефод и

Ефода на Месията. А Господ, като яздеше все така ослето Си, ми проговори

с развълнуван Глас, като казваше:

“Този е Духът Алелуя, Който заблестява за всички Мои братя и

сестри, които Ме следват с Вярата Ми! Извикайте “Алелуя”, когато

добрите ви дела родят дори езическото “Осанна”, защото се слави

Името на Отца ви, Който е на небесата! Извикайте “Алелуя”, когато

смиреният ваш Господ пристига до стените на Храма Си, като язди

осле, рожба на ослица! Защото пророкът е ослето Ми, което носи

всичкия товар на Святото Ми Дело! Извикайте “Алелуя”, когато

дори непросветените празнуват Празника на колибите, хвърляйки

клонки на Пътя Господен! Защото Сам Отец Ми ще ги посочи за

палми, явори и маслини в Духа Господен!

А ти, слуго Мой, продължи да Ме следваш в третата стъпка от

Моето Евангелие. Защото Ефодът Ми е твърде достохвален! И Сам

Отец от Хълма Сион с пламенния Си Глас ще го потвърди...”

Ето, че след третото докосване от ръката Господна, аз виждах моя

Господ, развълнуван както никога. В очите Му бяха бликнали сълзи и Той

докосваше Златния Си Ефод, вдигнал глава към Небето. Така, от устните

Му просветля възлияние, с което Той казваше на Отец Си и събраните

около Него люде:
99 (Марк 11:9-10)
100 (Лука 19:38)
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“Дойде часът да се прослави Човешкият Син. Истина, истина ви

казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си

остава самотно; но ако умре, дава много плод. Който обича живота

си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го

запази за вечен живот. Ако служи някой на Мене, Мене нека

последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който

служи на Мене, него ще почете Отец Ми. Сега душата Ми е

развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за

това дойдох на тоя час. Отче, прослави името Си...” 101

Миг след думите на Исус лъчи от бляскава мълния се стрелнаха от

Небето, като се събраха в Ефода Му, тъй щото Среброто Алелуя заблестя

твърде силно. И лъч от Ефода Господен се стрелна към моя Ефод, правейки

Божията дума да блести със същата Сила. И Гласът на Отца, като

величествен гръм, разтърсващ небесата, яви думите Му:

“И Го прославих, и пак ще Го прославя...” 102

А в следващия миг, вдигнал ръцете Си към мълнията, от която се

стрелнаха бляскавите лъчи, Господ ме погледна и извика:

 “Този е Духът Алелуя, Който заблестява за всички Мои братя и

сестри, които искат да Ме прославят с Вярата Ми! Извикайте “Алелуя”

за всяко сърце на слуга, готово да умре и принесе много Плод за

Царството! Извикайте “Алелуя” за всеки, който изгуби живота си на

този свят, за да го намери за Царството! Извикайте “Алелуя” за

всички жертвени юнци, които са готови да Ме последват докрай в

скръбния Ми час! Защото само такива слуги имат Златния Ефод на

Отца Ми върху Нагръдника на Правдата!

А ти, слуго Мой, още веднъж последвай твоя Господ – до най-

болезнената стъпка в Моето Евангелие. Защото там Духът Алелуя

заблестява най-силно...”

След последното докосване от моя Господ аз се намерих до Кръста Му,

разпънат на свой, невидим кръст. И като не откъсвах поглед от кървавото

чело на Исус, Го чух да казва:

101 (Йоан 12:23-28)
102 (Йоан 12:28)
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“Отче в Твоите ръце предавам Духа Си...” 103

А точно тогава върху Златния Ефод на Исус думата “Алелуя” просветля

твърде силно. Толкова силно, че докосна сърцето на римлянина под Кръста,

тъй щото стотникът прослави Бога, казвайки:

“Наистина Този човек бе праведен...” 104

Но и с това знамението не свършваше. Защото при все, че Духът Исус

Христов беше издъхнал от Тялото Му, Ефодът все така оставаше да блести

със Славната Божия дума. И ето, че един римлянин простря копието си,

като заби върха му в края на думата, а тя заблестя като слънцето в силата

си. И Кръв и Вода шурнаха от ребрата на Исусовото Тяло, а лъч отсред

думата блесна към Ефода на гърдите ми, тъй щото “Алелуя” заблестя и

отсред моите гърди. А тогава, някъде над мен, Духът Исус Христов се яви,

като ми казваше:

“Този е Духът Алелуя, Който заблестява за всички Мои братя и

сестри, които искат да бъдат съразпнати с Мене! Извикайте “Алелуя”,

когато върху Моите слуги се явяват кръстните Ми рани! Извикайте

“Алелуя”, когато благоухание на Жертва Господна доведе до покаяние

нейните екзекутори! Извикайте “Алелуя”, когато от сблъсъка с копията

на Рим, отсред сърцата на Моите потекат кръв и вода! Вода – като

Божия Сила за Покаяние! Кръв – като Божия Сила за Спасение!

А ти, слуго Мой, многократно пробождан от гвоздеите на

религиозното нечестие и от копия на Римския дух, съхрани Вярата

Ми в Златния Ефод на гърдите си! Защото отсред него – до

възлизането ти в Сион – ще блести Духът Алелуя! И там видението с

този Ефод ти ще допишеш в Дух и Истина – за Слава на Бога и Отца,

Който те призова и утвърди за Свой слуга и пророк!”

103 (Лука 23:46)
104 (Лука 23:47)
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6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ ПЕЧАТ НА МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преминал с моя Господ през всички видения, свързани със Златото Му,

аз днес се чувствам не просто богат, но уникално благословен с най-

голямото съкровище в Святия Божий Дух. Да мислиш, че Господните слуги

от минали поколения са търсили нещо друго от Небето, то значи напразно

да си прочел книгата дотук. Защото същинският белег, който винаги е

различавал чедата на Бог от чедата на лукавия, е Вярата. Не нашата вяра

в Исус, но Неговата Вяра в нас. Защото тя е белегът на превъзходната

Светлина, която свети в мрака, а той не може да я схване.

През всички години на моето слугуване за Небето, аз бях многократно

атакуван от съмненията на човеци, които не можеха да си обяснят как

отстоявам духовната си връзка с Месията, при положение, че не ходя като

тях на църква два пъти в седмицата, нито пък имам каквито и да било

общоцърковни подвизи. Вярно е. За последните петнадесет години нозете

ми не са прекрачвали прага на църковни събрания, нито пък съм станал

слушател на дори една проповед. Но това в никакъв случай не ми вменява

чувство за нищожност или за липса на духовен живот. Защото ако при

ходенето на църква вярващият има възможност да се наслуша на залпове

“Амин” от църковната артилерия, насядала по столовете в събранието, аз

имах чудесната привилегия да пребъдвам в лична връзка с Онзи, Който

Сам казва за Себе Си в “Откровението на Йоан”:

“Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на

всичко, което Бог е създал...” 105

И ако Господ Исус Христос беше “Амин” на моето слугуване към

Църквата, то Собственото Му свидетелство ми стана Печат на Божия

достоверност, многократно по-желателен от празното клатене на празни

езици върху празни проповеди. И ако казвам това, то нека никой Верен

Божий помазаник не търси в думите ми причина за конфронтация с Духа

на Истината. Защото пълното “Амин” на един слуга не може да наскърби

пълно “Амин” в друг слуга, но и двете думи ще се радват като еднакво

105 (Откровение 3:14)
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сребърни в Златото на Месията. Но ако сребърното “Амин” в Духа се

сблъска с ръждясалото “амин” на пастирите на Асирийския цар, то тогава

непременно ще се случи не просто сблъсък, но жесток конфликт, в който

всяка от непримиримите страни ще подпечата сетнината си.

За приятелите на служение “Мория”, които от поне петнадесет години

се хранят със Словото на Божия Пророчески Дух, няма да е трудно да

забележат, че слугата Господен обича да запечатва виденията си с

Христовата дума. Нещо повече – аз винаги правя това два пъти, пишейки

“Амин и Амин”. Тук всички ще разберат защо. Но сега нека да напиша още

няколко встъпителни думи преди прекрасното видение, което получих от

Месията.

Виждаш ли, мили мой приятелю, Истината е територия на Святия Дух.

И в тази територия трябва да се пристъпва с категоричност, която да

изразява нашата ревност в пребъдването. Когато аз искам да се изпълня с

Божията Истина, протягам ръцете си докрай. Не просто донякъде, но докрай.

Защото Вярата на Христос ме е научила да не търся нищо, по-малко от сто

процента Истина. Не бих се задоволил с никакви мъгляви предположения,

догадки или хипотези, защото в такъв случай няма да съм придобил

Божията увереност. А за същата тази увереност Апостол Йоан увещава

всички ни, казвайки:

“И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако

просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни

слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това,

което сме просили от Него...” 106

Виждаш ли как Апостолът Исус Христов ни казва “знаем, че

получаваме от Него”? Не, че мислим или си въобразяваме, но че знаем...

А този Божий слуга стигна и още по-далеч, говорейки за Истината. Понеже

написа по-напред в посланието си и такива думи:

“А вие сте помазани от Светия и знаете всичко...” 107

“Всичко” означава “всичко”, братко мой!

Друг е въпросът дали бихме имали нужната духовна сила, за да

прогласим това “всичко” на света. И не просто да го прогласим, но Сам
106 (1 Йоаново 5:14-15)
107 (1 Йоаново 2:20)
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Исус да превърне в “Амин” свидетелствата ни. Защото пак Спасителят ще

ни напомни едни Свои думи, с които се обърна към учениците Си:

“Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги

понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви

упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но

каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща...” 108

Ако сме стигнали дотам – Духът да ни упътва на всяка Истина, то нека

запечатваме Истината с “Амин”. Но ако сме в състояние да не можем да

понесем, то нека смирим душите си, за да бъдем извисени. Защото именно

с извисяването ще се научим и да понасяме.

Не пиша всичко това, защото е ново и непознато, но за да увещая

всички, на които е скъпа думата “Амин”, че тя е твърде отговорна, за да се

изговаря напразно, и е не по-малко съдбоносна от думата “Алелуя”, за

която писах в предишната глава. Защото, ако ти кажа, братко мой, на

какви мерзости и беззакония днешните човеци са научени да викат “Амин”,

то трябва в тоз час да заплача, понеже измамените и излъганите се

опитват да увековечават измамниците и лъжците си.

Знаете ли на какъв дух сте, безумци? Каза ли ви някой, че “Амин” е не

просто дума, но Златен Печат, който се носи върху показалеца на Исус?

Каза ли ви някой, че с показалеца Си Исус не само посочва съдове за

Благостта Си, но и предметите на Божия Пламенен Гняв? Проумяхте ли

някога, че Господ стана Амин за нас именно след Възкресението и

Възнасянето Си при Отца, когато седна отдясно на Силата? И ако “Амин”

на устните ни не е предизвикано от докосването на показалеца Му, то

тогава непременно е изобличение от Златния Му Печат. Защо ли?

Именно защото, гледайки на беззаконието, Господ казва:

“Да не бъде, Църкво Моя!”

А някоя тлъста религиозна свиня, с разточени лиги, грухти в събранието,

викайки:

“Кажете “амин” на моето свидетелство!”

Какво се случва тогава? Или какъв става ефектът от разминаването

между Господното “Да не бъде!” и лъжепророческото “Амин”?

108 (Йоан 16:12-13)
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Случва се това, че Златният Печат на Исус не идва за потвърждение,

но за осъждение. А всички онези, извикали “Амин” на пратеника на

Легион, се запечатват в духа на беззаконието му, а имената им се изтриват

от Книгата на Живота. И нека никой не тръгва да ми държи сметка за

страшното предупреждение. Понеже то е равносилно на това един мъдър

управител, отговарящ за пътищата в планината, да постави нужната

маркировка, която показва къде има опасни завои, свличане на камъни

или възможна поледица. Защото когато се предизвика катастрофата и

загинат човеци, причината първом се търси в неспазването на пътните

знаци. Иди после оплаквай жертвите, които няма да получат нов шанс да

живеят под слънцето. А защо са били високоумни и надменни, когато знакът

ги е предупреждавал за възможна катастрофа? Защо са се изживявали

като господари на положението, когато просто е трябвало да проявят

капчица здрав разум?

Но ето затова отново ще кажа на всички, стигнали в прочита на

книгата дотук, че няма никакъв разум в това да превръщат думата “Амин”

в религиозна дъвка. Защото ако в духовния си смисъл “Амин” ще рече

“Така е!” или “Да бъде!”, то ние трябва да имаме духовните основания и

божествена сигурност, че “наистина е така” и не просто ще бъде, но “ще

пребъде”. Аз се учудвам до каква степен дяволът е направил своите

пленници да обезумеят, след като такива в последните петнадесет години

непрестанно пръскат плюнки колко лъжливи и неистински са посланията

на Стефан Главчев, а в същото време Исус прави Словото на Божия

Пророчески Дух постоянно да превъзмогва над яростните религиозни

кампании против Хълма Мория.

Къде е вашият силен бог, вавилонски наемници, та сурово да ме

накаже за уж празното “Амин и Амин”, с което запечатвам виденията,

които описвам? Къде е простреният му жезъл, та да порази главата ми за

непоклатимото “Аз го изговорих! Аз го изрекох!”, с което Господ

запечатва края на всяка пророческа книга? Не е ли изпаднал духът на

лъжепророка в страшна слабост и пълна безизходица, понеже няма власт

да отмени Исус Христовото “Амин”? А как да би го отменил или задраскал,

след като Месията говори от едно място в края на Времето, където водите
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на Ефрат няма никога да стигнат, защото ги спира стената на Страшния

Съд? Или как една скоропостижна ръжда да застане против блясъка на

Вечното Злато? Или пък един лукавец, който преминава и дните му са

преброени, против Оня, Чието Вечно Име е Новоначалието и Безкраят?

Нека не се залъгваме, братко мой! Нека повярваме на съвършено

точните библейски думи, които казват за нашия Месия:

“Познах, че всичко що прави Бог, ще бъде вечно; не е

възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него; И Бог е

направил това, за да се боят човеците от Него...” 109

А след тези последни насърчителни стихове, да се върна отново при

Духа на пророчеството, защото сърцето ми все така оставаше с Месията. И

ето думите, с които Господ започна да ми говори:

“Слуго Мой! Мъдростта от Еклесиаст, с която ти завърши думите

към братята и сестрите си – с нея Аз ще започна. Защото Златният

Ми Печат е Вечен! Тъй щото, ако Аз съм Амин за Моите – от

Вечността съм Амин! И ако те са Амин за Мене – за Вечността са

Амин!

А сега нека отново протегна ръката Си, за да извадя Златен къс

от Вярата Ми в теб! Защото той е подействал във всяка книга, с

която ти дадох да бъдеш свидетел и пратеник на Месията!”

След тези Свои думи Исус вече изваждаше скъпоценния къс Злато от

сърцето ми, който по-скоро беше късче. И като сви пръстите Си в шепа,

мигновено го преобрази с Божия Огън, тъй щото в разтворената Му

отпосле ръка аз виждах чуден Златен Пръстен със сребърната дума “Амин”

вдълбана като Печат в него. Така, усмихващ се с Небесна Благост, Господ

хвана десницата ми. И като сви всичките ми пръсти, с изключение на

показалеца, постави Пръстена на него. А после отново ми проговори, като

казваше:

“Нека сега те въздигна в Сион! За да те въведа в мраморната

зала на Алфата и Омегата, при разтворената Книга на Живота. Защото

именно пред нейните страници Аз съм Амин - Верният и Истинният,

Който запечатва думите и делата на Божиите чеда за Вечността...”

109 (Еклесиаст 3:14)
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Като в най-прекрасен сън аз хванах ръката Господна, и двамата с Исус

полетяхме нагоре в Духа, тъй щото след едно мигновение нозете ми се

намериха в мраморната зала, където Господ ми беше дал да напиша една

от най-помазаните книги на Царството – “Алфата и Омегата”. А тогава

Исус се приближи до мраморния Си Трон, като ми даде знак да Го

последвам. И когато застанах с вълнение пред Него, Той посочи Златния

Пръстен с Печата върху показалеца ми, като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой! Защото сега ще отворя Книгата на Живота,

за да потърся твоето име, написано в нея. А заедно с името ти, ще

издиря и Печатът Амин, с който твоят Господ е свидетелствал на

думите и делата ти...”

В следващия миг Исус отвори Книгата на Живота, като изваждаше

диамантен писец отсред Мантията Си, тъй щото писецът съвсем безпогрешно

докосна името ми. И ето, че Исус развълнуван ми каза:

“Виж сега колко много изречения са записани под името ти в

Книгата. За свидетелство на Моята Църква Аз повторно ще докосна

записаното с диамантения Ми писец, а ти наблюдавай какво ще се

случи с Печата върху Моя Златен Пръстен, а същевременно и с

Печата върху Пръстена, който положих на твоя показалец...”

Сълзи от неизразима радост изпълниха очите ми, когато видях, че още

при докосването на първото изречение под името ми в Книгата, сребърната

дума “Амин” заблестя в Печата от Пръстена на Месията, а след това

проблесна и върху Пръстена на моя показалец. Но Исус не спираше със

знамението, а продължаваше надолу, докосвайки следващите изречения. И

всеки път, отново и отново, проблясваше Амин от Пръстена Господен, а

след това и Амин от Пръстена на ръката ми.

Амин и Амин! Амин и Амин! Амин и Амин! Амин и Амин!...

Сълзите ми още повече се усилиха, тъй щото нозете ми се подкосиха

пред Месията. И аз, никак не намирайки думите на радостта и благодарението

в сърцето си, едвам успях да Му кажа:

“Ах, Господи мой! Месийо на сърцето ми! Ти Си запечатал думите и

делата ми с Вечност! Защото те вече са написани в Книгата на Живота!  И
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всякога Печатът Амин от Твоя Златен Пръстен се потвърждаваше с Печата

Амин и от този, който ми даде!”

“И не би могло да бъде другояче, Стефане! Ето затова ти не

записваш с едно Амин виденията си, но всякога с две. Защото твоят

Господ, Който е Амин, Верният и Истинният, те доказва и запечатва

като Верен и Истинен в Книгата на Живота! И ако някой би

потвърдил с Амин двойния Печат на Божия Пророчески Дух, то Аз

правя такъв достоен съучастник на виденията, които ти давам, все

едно, че ги е писал той. Защото целта на пророчеството не е да

прослави един или друг, но да въздигне и освети всички в Една

Вяра и в Един Дух!

Затова казвам на всички, които те приеха за светило на Отца,

Сина и Святия Дух!

Люде Божии!

Аз не съм дал на всички ви товара на пророка Ми, но направих

всички ви съучастници на Словото Ми, дошло чрез неговото

слугуване! Тъй щото Среброто Амин от Златния Пръстен на Верния

и Истинния да ви направи Сребърни в изповедта и Златни във

Вярата! И ето, в Името на Моя Свят Бог и Отец казвам на всички ви,

че каквото съм записал под името на пророка Си в Книгата на

Живота, като съм го запечатал с Амин, същото съм записал и под

вашите имена, когато вашето Амин е станало съпричастно на

Господ и слугата Му!

Не преставайте да се молите и да се иждивявате за Святото

Дело, което върша! За да бъдете сами вие Амин пред Лицето Ми –

род на благословените и изкупените, чиито имена пребъдват в

Книгата на Живота!

Колкото до останалите, при които двойният Печат на Божия

Пророчески Дух не стана Амин в устните и сърцата им, то за такива

са отредени книгите на Страшния Съд!

“Книгата на празните думи” – за тези, които викаха “Амин” на

развалените дела и гнусните съблазни от слугите на лъжепророка!

“Книгата на пропуснатите добрини” – за тези, чието “Амин” към
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свидетелствата на пророка Ми бе проява на неблагодарност и най-

страшно коравосърдечие! “Книгата на демоничните изповеди” – за

тези, които кълняха, прокобяваха и пробождаха главата на пророка

Ми с тръните на демоничното си обсебване!

Аз, Амин, Верният и Истинният, призовавам всички ви към Моя

Златен Печат със сребърната дума на Вечността! Кажете Амин на

пророка Ми, за да бъдете Амин пред Лицето Ми!

А ти, слуго Мой, Ме последвай в последното видение, свързано

с Вярата Ми! Видението със Златния Светилник!”
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7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ СВЕТИЛНИК НА МЕСИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Никога усещането ми за изпълнена мисия и Свещен дълг не е било

толкова силно, колкото сега, когато дописвам страниците на тази пророческа

книга. И в нея аз гледам на моя Небесен Месия като Начинателят и

Усъвършителят на Истинската Вяра. Тази Вяра, която остава неизменима

при всякакви условия и обстоятелства. Тази Вяра, която завинаги оставя

златния си блясък върху човешките сърца, за да бъде живяна, проповядвана,

утвърждавана и доказвана в съдбите на всички Божии чеда.

Бяха времена, когато сърцето ми наранено въздишаше, понеже не

можеше да раздели човешкото вярване от Вярата на Месията. И тогава

превързвах раните си с бинтове от човешка наивност, като се успокоявах,

че рано или късно човешкото вярване се преобразява в Божията Вяра.

Години по-късно щях да разбера, че Христовото оживява само когато

човешкото умира. Години по-късно Господ щеше да хване здраво ръката

ми, за да ме изведе от широкия път на религията до стръмната пътека на

Посвещението. И едва там да приема съдбата си, че ще бъда мразен,

отхвърлян и похулен до края на дните си.

Всъщност - това вече отдавна няма никакво значение, защото смисълът

в живота на един слуга е да бъде послушен и покорен на Господаря си до

смърт. Дори до смърт на Кръст. Без значение, че дяволът възправи против

служението ми възможно най-високата стена от човешко неверие и

неблагодарност – аз ще продължа да следвам Исус, защото съм слугата Му!

Без значение, че мнозина пастори, дипломирани в американски инкубатори

за змии, ме превърнаха в адово плашило за неутвърдените души – аз ще

продължа да стоя в повереното ми от Отца Дело, защото съм слугата Му!

Без значение, че животът ми може да угасне сред тръните, а по човешки

името ми да не може да се очисти от позора и помията, с които бях

омърсен от Вавилон – аз ще продължа да нося Кръста на Исус, защото съм

слугата Му! Защото идва ден, когато всеки, родил се на земята човек, ще

разбере, че Господ гледа не на лице, а на сърце. И когато гледа на сърце –

Исус иска да познае в него Себе Си! Но как да би се познал, ако Златото, с
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което Отец облече Духа Му, за да Го изпрати на земята, не е и в човешките

сърца? И кой да не би потръпнал от думите, в които Исус казва на всички

ни:

“Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на

земята?” 110

“О, със сигурност ще намери!” – ще възкликне някой религиозен

оптимист. Ами толкова е чул въпроса Господен – толкова е отговорил!

Но аз нека отново задам въпроса Му в Духа на пророческите видения

в тази книга:

“Обаче, като дойде Месията, ще намери ли Златото Си в сърцата на

човеците?”

Няма ли скоро да влезе в непрогледни от мрак пещери, където пълзят

червеи и се сипе ръжда? Няма ли да съзре бухали и кукумявки, царуващи

на троновете на умноженото беззаконие? Няма ли да намери прилепи,

обичащи чародейните крясъци на пещерното си битие? И ако да би влязъл

Господ или пратил пророка Си в тъмните места на земята, за да потърси

Вярата Си, то как се влиза в пещера, ако не със запален Светилник? А

каква ще е тогава реакцията на онези, които бъдат смутени от Светлината

на Светилника? Няма ли да бъдат опърлени зениците им? Няма ли

старовременната змия да надигне вой за люспите си, с които е ослепила

поклонниците си?

Каквито и повече въпроси да задам – отговорът е в последното видение

от тази Свята пророческа книга. Защото Исус, виждайки размислите в

сърцето ми, отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Твърде болезнен е отговорът на въпроса Ми дали

ще намеря Вярата Си на земята? Защото отговорът е много по-

различен от този, който мнозина биха очаквали. Отговорът е, че:

Не Аз ще намеря Вярата Си на земята, но тя ще Ме намери на

небесата! Моята Вяра не е на земята и там не може да се намери!

Колкото и да би я търсил някой, ще остане слепец в диренето си и

неудачник в усилията си! Пак ще повторя за всички Мои:

Моята Вяра ще Ме намери на небесата!

110 (Лука 18:8)
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И ако искате да Ме намерите – вижте последното видение,

което давам на пророка Си. Видението със Златния Ми Светилник...”

След тези Свои думи Господ се усмихна и протегна ръцете Си към

сърцето ми, като казваше:

“Ако в предишните видения изваждах Златото Си от сърцето ти,

за да те направя да придобиеш Шлема, Нагръдника, Щита,

Сандалите, Ефода и Печата, то сега ще взема сърцето ти в ръцете

Си. И ти никак не се притеснявай, защото няма да умреш, но още

повече ще живееш!”

В този миг чудото се случи. Защото Исус взе сърцето ми, а Святият Дух

запълни мястото му. А тогава Месията изговори твърде съкровени за духа

ми думи, казвайки:

“Ако Аз в началото извадих всичкото Си Злато от сърцето ти,

придавайки му всеки път уникален образ и смисъл върху духа ти,

то не трябва ли в края да затвърдя всичката Ми Вяра в теб в един

най-съвършен Образ и един най-съвършен Смисъл?

Гледай тогава какво ще сторя! И нека заедно с теб гледат всички,

чиито сърца напълних със същата Небесна Вяра!”

С неизразима почуда аз гледах на моя Господ, Който държеше с

Десницата Си сърцето ми, а Левицата протегна към Шлема ми, като казваше:

“Златни Шлеме на Мира Господен!

Събери Светлината Ми в сърцето на слугата Ми!”

В следващия миг Той докосна Нагръдника ми, казвайки:

“Златни Нагръднико на Божията Вечна Правда!

Събери Светлината Ми в сърцето на слугата Ми!”

Така Господ продължи да докосва Златото Си в мен, казвайки:

“Златни Щито на Божията Утеха!

Събери Светлината Ми в сърцето на слугата Ми!

Златни Сандали на Господното водителство!

Съберете Светлината Ми в сърцето на слугата Ми!

Златен Ефоде на Божията Слава!

Събери Светлината Ми в сърцето на слугата Ми!

Златен Печате на Божията Вечност!
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Събери Светлината Ми в сърцето на слугата Ми!”

Докато се изговаряха Господните повеления, Шлемът, Нагръдникът,

Щитът, Сандалите, Ефодът и Печатът събраха Светлината на Месията в

сърцето ми. И заедно с нея – Злато от тях се преобразяваше в Святия Дух,

като се превърна в Светилник, който погълна сърцето ми в себе си. А

тогава Исус притисна самия Златен Светилник до Собственото Си Сърце,

Златния Светилник на Отца... И отсред гърдите Исус Христови пламна

Огън, който се възцари в моя Светилник, тъй щото духът ми се озари както

никога досега. И ето, че с Глас преливащ от Божията Свята Любов, Месията

отново ми проговори, казвайки:

“Сега, слуго Мой, Аз и ти едно сме, както Аз и Отец едно Сме!

В една Вяра, в eдин Дух, в eдин Път, в една Съдба, в една Вечност!

Иди и дай това най-прекрасно видение на всичките Ми братя и

сестри, защото е чудо на чудесата! Понеже днес и в края на тази

книга ти се даде Духът Исус Христов – за да Го прославиш на Хълма

Мория, било в смърт или живот!

Който някога е бил озаряван от Светилника Господен – той ще

познае, че Господ ти подари Сърцето Си и Духа Си!

Който някога е имал и най-малко късче от Златото на Месията –

ще познае, че Аз те направих приносител на Вярата Ми!

Който поне веднъж е чул Гласа на Святия Дух в сърцето си – ще

изпълни сърцето си със съкровището на тази книга! Защото е най-

голямото богатство, слизало до човешките синове и дъщери от

Божия Свят Олтар!

Ето, Църкво Моя! Златният Ми Светилник блести за тебе – за да

озари лицето ти и да те приготви за Сватбата на Младоженеца!

Блажена си, ако въздигнеш пророка Ми, за да го явя като Светлина

на света! Да, блажена си! Аз, Месията на Светлината и Благодатта,

дадох тези най-святи видения на пророка Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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