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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Верен да бъде наша могъща опора до свършека на стария свят, и

Истинен да ни упътва във всяка Правда на Словото Си, Господ отново

дойде към сърцето ми, за да ме посвети във възможно най-дълбоките

тайни, които Сам Той е запазил скрити до последните времена. Аз много се

надявам, че отзвукът от последната книга за “Търпението и Вярата на

Светиите” е все още твърде силен и благодатен в сърцата на Божиите

чеда, защото виденията в тази книга ще започнат точно от там, където

свърши предишната. И нека всеки да види и осъзнае това като знак за

съвършено водителство и изобилна Благост от Небето.

Преди да пристъпя към виденията в тази най-благословена и Свята

книга, аз искам, образно казано, да наплискам с вода очите на всички,

които все още са сънливи и не могат да направят верният прочит на

последните събития, които се случват по най-горещите точки на света.

Виждаш ли, мили мой братко, че глобализмът вече действа по целия

свят? Проумяваш ли, че дяволът, който разделя и владее, вече е започнал

да предава властта и силата си на Антихриста, който ще възлезе от

бездната? Мислиш ли, че тези обществени вълнения, които преминават

през арабските страни, са нещо друго, освен сливането на западното и

източното море? Точно като ефекта на плочки от домино диктаторските

управления там вече рухват под натиска на всеобщото негодувание, а този

задействан сценарий няма никакви изгледи скоро да спре.

Какво всъщност се случва?

Случва се това, че народите от източната цивилизация са съблазнени

от демокрациите на западната цивилизация чрез активната роля на

глобалната мрежа Интернет. Мюсюлманите вече искат сами да правят избора

на държавното си управление. Защото е едно да те управлява пожизнено

утвърден шейх или емир с фамилията и наследниците си, а съвсем друго –

избраник на обществените настроения. Друг е въпросът, че поради тоталното

чародеяние на блудницата Вавилон новите лидери от Изтока ще станат
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още по-удобни за манипулация и контрол от лидерите на Запада, които

имат в Африка и Близкия Изток своите икономически, политически и

откровено сатанински интереси. А амбицията на дявола е именно тази – да

докара народите на целия свят под властта на звяра, на мнимия и фалшив

Исус, който ще осъществи глобалния си контрол, за да се намерят всички

под сянката му.

Източното и западното море се сливат!

Без значение дали това ни харесва или не!

Расовите, религиозните, политическите, социалните и културни

различия все повече ще се заличават между Изтока и Запада, било с цената

на ужасни сътресения и народни вълнения, било с цената на икономически

изтощения и политически ултиматуми.

Къде ще се намерим ние? И какво ще се случи с всички нас, които сме

Звани, Избрани и Верни на Господ Исус Христос? Ще потънат ли съдбите и

животите ни всред възхода на погибелта, или ще сполучим да бъдем

въздигнати там, където тъмната троица няма власт и сила?

Казвам ти Истината, приятелю мой, че от мига, когато Исус ми даде да

хвърля Котвата Му в стъкленото море, а духът ми преживя преобръщането,

за да стъпвам духовно в небесните места, аз нямам никакво притеснение

за личната си съдба и сетнина. Тъкмо обратното – сърцето ми започна да

преживява пълнотата на едни най-древни библейски стихове, които

почувствах като чудна награда от Господа. Самата награда беше врата за

толкова изобилни откровения и тайни, щото цяла планина от Светлина и

Благодат се яви пред мен. А самите стихове гласяха:

“И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го

взе...” 1

Виждаш ли как става дума за “ходене по Бога”? Но какво значи да

ходиш по Бога? Току така ли човек тръгва да ходи по Бога? Не трябва ли

първом да превърне надеждата си в здрава и непоколебима котва, която

прониква в онова, което е оттатък завесата? Не трябва ли да стъпва с

духовните си нозе по небесните места, пълен със Святия Дух?

1 (Битие 5:24)
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Аз не бих те излъгал, че едва в последната пророческа книга съм

започнал да стъпвам в небесните места, защото стъпките ми в Бога

продължават вече седемнадесет благодатни години. Но непременно ще се

възрадвам, че Сам Исус засвидетелства това на Църквата Си по един

пречудно божествен начин. Защото всички ние трябва да станем поколението

в Духа на Енох, ако искаме да бъдем участници в Грабването, та да не

преминем през смърт. Понеже пак за древния Божий човек са записани

думи в “Посланието към Евреите”:

“С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се

намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото

преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на

Бога...” 2

Какво е преселването? Не е ли преместване от едно на друго място за

живеене? И какво значи да “не се намираш” на някое място, понеже Бог

те е преселил? Не е ли категорично доказателство, че си напуснал

измеренията на земното битие, за да живееш вечно в Небесното Битие на

Всемогъщия Бог?

Знай тогава, братко мой, че самата ми награда от Исус, сиреч, тази

планина от Светлина и Благодат, беше Енох... Не просто името “Енох” или

малкото стихове в Библията, които споменават за него, но Духът на Енох!

Този Дух, с Който последователят на Христос може да плати цената на

древния Божий слуга, за да получи и неговата сетнина. И ако някой би

решил да заяви, че сведенията за Духа на Енох са много оскъдни, то такъв

нека в тоз час замълчи и сложи ръка на устата си. Защото една планина от

Божия тайнствена премъдрост не може да бъде оскъдна, но е изобилно

скъпоценна. А Златната Стомна със Скритата Манна непременно ще се окаже

много по-дълбока, отколкото съм мислил и предполагал. Защото през

всичките изминали години от Кръга на Солта моят благ Учител и Спасител

ми даваше многократно да пия от нея. И ако дяволът в настоящето време

бърза да потопи света в разорение и погибел, то нека не мислим, че

Господ ще стои със скръстени ръце. Тъкмо обратното – Той на всички ни е

заявил в Евангелието:

2 (Евреи 11:5)
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“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една

твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят...” 3

 Как се съкращават дни, знаеш ли?

Отговорът е, че те могат да се съкратят само със Сила от Небето.

Защото голямата Сила ще придаде могъщо ускорение на Божиите люде във

въздигането им до Престола на Бога и Отца. И както е известно – бързата

скорост свива времето от началната до крайната точка. Апостол Павел

насърчава всички ни именно за това. Ето думите му:

“Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само

един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите...” 4

Каква е Наградата ни? В какво се състои тя?

Прочети отговора по-долу и завинаги го положи като печат на сърцето

си:

Духът на Енох е награда за Званите, Избраните и Верните!

Всеки ред и изречение от тази пророческа книга ще бъде наситен и

пропит от Духа на Енох! Всички видения ще разкрият пред сърцето ти най-

великите Небесни изисквания на Бога и Отца, за да бъдем точно ние

поколението, което няма да премине през смърт, но ще бъдем грабнати

живи, за да се съединим с Господ в Славата Му!

И ако Верните на Господ Исус Христос следваха пророка Му в

последните седемнадесет години, за да възрастят в пълнотата на

Единородния от Отца, то нека пророческите видения в тази книга да им

бъдат запечатване в поколението на Грабването!

Вечният и Прославеният, Който е Амин и Истински свидетел на това

Небесно послание, нека въздигне Верните Си в ослепителната Светлина на

Своята тайнствена премъдрост! За да бъдат поколението в Духа на Енох и

в Силата на Илия! Амин и Амин!

3 (Матея 24:22)
4 (1 Коринтяни 9:24)
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1. ВИДЕНИЯТА С ПЪТЯ НА ЕНОХ, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА,

ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И ГОСПОДНАТА ГОДИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Паднал на колене пред моя Господ и Бог аз сега се моля Той да

изпълни всеки от четящите тази книга с Присъствието на Святия Си Дух, за

да бъде прочитът й не просто спасителен, но чудотворен. Защото всички

ние сме повярвали в Исус, за да спаси Той душите ни, и да ни направи

преобразени в Собствения Си Образ.

За слуга на Спасителя, прекарал една голяма част от живота си,

надвесен над писалищната маса, аз едва ли бих убедил някого по плът, че

съм от най-подвижните и ходещи хора. Тъкмо обратното – годините ми

преминаха най-вече на стол и пред компютъра, на който пиша съдържанието

на книгите си. Тъй щото – погледнато отстрани – всеки би казал за мен, че

съм лишил тялото си от движение. Да, вярно е това! Наистина е така!

Понеже няма човек на земята, който да може да пише, докато върви или

бяга. Но при все, че по плът аз си останах квартирант на Жилфонд в един

краен градски квартал, по Дух нещата изобщо не стоят така. Защото не си

спомням някога Господ Исус Христос да е дал покой за духовните ми нозе,

или да съм спрял да вървя след Него.

Може би времето за покой вече е наближило да дойде, но все още не

идва. Може би един ден ще чуя как моят Спасител ми казва:

“Достатъчно, Стефане! Това беше пътят ти и ти го извървя

целия! А сега седни и си почини, докато изчакаш всички, които

трябва да събера на Господния Хълм!”

Би било чудесно тези думи да се случат в живота ми, но те все още не

се случват. И нека това мое желание да не ти прозвучи като малодушна

изповед на някой дезертьор, който бърза да избяга от призванието си.

Защото няма човек на земята, по когото да бих се равнявал, та да се усетя

засрамен или непълноценен за Небесното Царство. Но пък има един човек

на Небето, който наистина смири духа и сърцето ми. И това е Божият
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праведник Енох. Човек, който триста шестдесет и пет години ходи по Бога,

преди Всевишният да го вземе при Себе Си.

Къде са моите седемнадесет години живот за Исус пред онези триста

шестдесет и пет години на Енох? Не са ли двадесет и два пъти повече? И

не затова ли моят Учител компенсира малкото ми години за Него с

преизобилна Благодат, та да имам насърчение да Го следвам?

Понеже като бял ден е ясно, че годините на човешкия живот са

отдавна съкратени от Бога до сто и двадесет, но реално човек достига до

седемдесет, и където има сила – осемдесет. От там нататък нито животът е

живот, нито силата – сила. Тъй щото и с цялата си вяра да искам и да се

моля на Бог за повече години живот – аз няма да променя съдбата си, но

Той ще ми я променя. Защото не е важно колко години би живял човек, но

как би живял. Понеже три години Живот в Евангелието на Христос струват

повече от хиляда години суета в палатите на нечестието. И ако аз в

началото на тази глава отделям толкова време за тези размишления, то е,

за да подготвя сърцето ти за твърде великите и съдбоносни думи на нашия

Господ. Думи, които са Дух и Живот за духа и живота ни. Думи, с които ще

осъзнаем защо Исус в Евангелието се е нарекъл с думите:

“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при

Отца, освен чрез Мене...” 5

Исус е Пътят, братко мой! И за да стане Той Истина и Живот в сърцето

ти – тръгни по Него, за да ходиш! Защото едва тогава, когато Го извървиш

целия, ще разбереш защо Енох е ходил по Бога цели триста и шестдесет и

пет години, преди Отец да го прибере в Дома Си. Понеже да ходиш по Бога

ще рече да предадеш духа си на Христос и Той да ходи чрез нозете ти по

Пътя Си, Той да те упътва чрез Духа Си в Истината Си, и Той да влива чрез

проляната Си Кръв Живот в сърцето ти. И ако аз съм толкова развълнуван

да говоря за Него, то е, понеже и Той проговори на духа ми, за да ме

въведе във всичките Святи видения на тази книга. Ето думите, които Исус

проговори на сърцето ми, когато отново се сниши до мен:

“Слуго Мой! Помниш ли думите, които ти казах в края на

последната книга, която написа и даде на братята и сестрите Ми?

5 (Йоан 14:6)
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Помниш ли какво ти казах, когато възкликна, че виждаш стъкленото

море и свирачите с Божиите арфи, които пеят песента на Моисея и

Агнето?”

“О, Исусе! Думите Ти са като пламнал огън в сърцето ми, който никога

няма да угасне, но ще разпалва усърдието ми за Тебе! Защото в онова чудно

видение, когато аз видях възрадваните Ти Светии, Ти дословно ми каза:

“И няма как да не се възрадват, слуго Мой! Защото си Верен

приятел на Сърцето Ми и с тази Свята пророческа книга, за която

трябваше да пребориш духа на света, Аз съвършено ще извърша

Святото Си Дело в сърцата на Моите братя и сестри. Защото ще

науча всичките Си Верни да стъпват с нозе по Небето, по водите на

стъкленото море, което е Святостта и Твърдостта на Светиите!”

Тези бяха думите Ти, скъпоценни мой Спасителю!...”

“Виж тогава обещанието Ми, където заявявам, че ще науча

всичките Си Верни да стъпват с нозе по Небето, по водите на

стъкленото море...

Това обещание в минало време ли е или в бъдеще време?”

“Господи мой! Това е обещание за бъдещото време, защото Ти

употребяваш за намерението Си частицата “ще”!”

“Ами ето, Стефане! Времето вече се случва, защото Аз съм

Верен и Истинен! И ако съм обещал нещо чрез слугата Си на Моята

Църква, то непременно ще го изпълня! А ти сега помисли и Ми кажи:

Защо към духа ти дойде онази планина от Светлина и Благодат,

която изрично ти напомни за древния праведник Енох?”

“Исусе! Аз вярвам, че Ти Си приготвил тази планина от Святи

откровения, понеже по някакъв чуден начин животът ми се е приближил до

съдбата на Енох...”

“Точно така е, слуго Мой! Именно видението с Моята Котва,

когато Аз направих обръщането на духа ти, за да ходи по Небето, те

приближи до съдбата на Енох. А тази съдба е твърде Свята и

прославена, за да остане тайнствена и неразкрита за Моята Църква.

Защото ти казвам, че именно в нея са най-дълбоките глътки от

Скритата Манна. Толкова дълбоки, че на ум не са дохождали, и на
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сърца не са разкривани. Те са най-скъпоценният дар от Сион за

Званите, Избраните и Верните! Понеже това е Дарът на Грабването,

запазен за поколението, което няма да премине през смърт. И

самият Дар е Наградата за Търпението и Вярата на всичките Ми

Светии!”

Тежките думи на Господ се вляха като река в духа ми, тъй щото за миг

се олюлях пред Него, без да мога да изрека каквото и да било от

вълнението, което преживявах. А Той, като се взря с кристалния поглед на

зениците Си в сърцето ми, погали главата ми, като казваше:

“Укрепи се в Мен! Защото знам, че ще издържиш пълнотата и

тежестта на откровенията Ми! Понеже колкото повече се изпълваше

с познанието, което ти давах, толкова повече и духът ти

възрастяваше със Силата, която получаваше от Отца Ми!

И най-сетне – приеми, че това е Пътят, който Аз извървях чрез

духа ти, упражнявайки Собствения Си Дух. И не само чрез теб, но в

сърцата на всички, които Ме вярваха и следваха чрез даденото ти

пророческо слово. А сега Ме последвай във видението, което ще ти

дам, защото е видение за Пътя на Енох...”

След последните Си думи Исус ме прегърна с ръцете Си като ме

въздигна в Духа Си, тъй щото двамата полетяхме нагоре. Така, след един

миг време, ние се намерихме пред Портите на Небесния Ерусалим. И там

Господ отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Виж Моят Град и Портите му, а след това Ми кажи:

Може ли някой да пристъпи в Града на Отца и Сина, без първом да

премине през самите Порти?”

Послушал Спасителя си, аз погледнах към бисерните Порти на Града,

а след това и към Небесното великолепие, което се откриваше зад тях. А

гледката ме накара да отговоря на Исус, казвайки Му:

“Господи мой! Никой не може да влезе в Града Ти, ако първом не

премине през някоя от Портите му. Портите са задължителни за всеки,

който би поискал да влезе в Града Ти!”

“Точно така е, Стефане! В Града Ми наистина се влиза само

през Портите! Но ти сега помисли върху праведника Енох, който
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ходи по Бога цели триста шестдесет и пет години. И нека в

мисленето ти този Божий човек да изглежда като извънредно

изключение за Небето. Какво се случи в живота на Енох, та той

самия да не премине през смърт, но да бъде преселен във Вечния

Живот на Бога и Отца?”

“О, Исусе! С живота си праведният Енох е бил изключително угоден на

Небесния Отец. Именно неговата изключителност е станала причина за

изключението да бъде преселен на Небето. Понеже самата изключителност

е довела до изключение от Небесните правила. Тези правила, с които Отец

каза на първия човек Адам, че е пръст, и ще се върне в пръстта на земята,

от която е взет. Но ето, че казаното от Бога не е било валидно за един от

потомците на Адам. И точно тогава се е сбъднало изключението...”

“А какво е самото изключение, слуго Мой? Или как да си

обясниш библейските стихове, в които за изгонването на Адам е

записано:

“И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да

познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да

вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, - затова

Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от

която бе взет. Така Той изпъди Адама; и постави на изток от

Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше,

за да пазят пътя към дървото на живота...” 6

Може ли някой да има Вечен Живот, ако първом не изяде

Плода от Дървото на Живота? И как да би стигнал до самото Дърво,

след като Пътят се пази от херувимите и въртящия се Пламенен

Меч? Какво се е случило с Енох, за да получи Вечен Живот от Бога и

Отца? Не е ли съумял Божият праведник да преодолее Съвършената

Божия защита, свързана с херувимите и Меча?”

“Разбира се, че е успял, Господи мой! В противен случай щеше да има

съдбата да бъде пръст и да се върне в пръстта на земята, подобно на

всички останали потомци на Адам...”

6 (Битие 3:22-24)
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Исус се усмихна загадъчно на думите ми. А след това продължи да ме

пита, като казваше:

“А ти къде виждаш успеха на праведния Енох? Или как си го

обясняваш? Не са ли твърде оскъдни библейските стихове за него,

та да намериш отговора на въпросите Ми?”

В този миг думите на Господ вляха неизразима ревност в сърцето ми,

тъй щото пламенно извиках:

“Исусе! За да питаш с такива думи слугата Си, то значи, че отговор все

пак има. В противен случай Ти не би ме притискал до стената на абсолютното

незнание, понеже от него не бих изкопчил нищо, освен грешни заключения.

И аз мисля, че отговорът е скрит в две дадености за Енох. Първата

даденост – че живя триста шестдесет и пет години, в които ходи по Бога. И

втората даденост – че беше седмият по поколение след Адам...”

“Правилни са мислите ти, слуго Мой!” – усмихна се Господ, и

продължи:

“А сега нека извадя от мантията Си златната стомна със Скритата

Манна, за да отпиеш най-дълбоките й глътки. И тогава духът ти

непременно ще намери цялата пълнота за отговора на въпросите

Ми...”

Гледайки как Исус изважда от мантията Си златната стомна, аз

прекомерно се развълнувах, защото многократно бях пил от нея в минали

години. А Той, като ми я подаваше, с голяма Благост и Любов ми каза:

“Отпий дълбоките глътки на Моята тайнствена премъдрост, за

да проумееш Славния Път на Енох. Защото в тебе благоволят

извънредно Отец, Синът и Святият Дух. И ти си посоченият от

Съвета на Светиите, за да бъдеш приносител на тайните за

Грабването...”

С преляло от благоговение сърце, аз протегнах ръцете си и взех

златната стомна със Скритата Манна, като я надигнах към устните си. И

ето, че течност с вкус на мед и кориандрово семе се разля като Светлина

до дълбочините на духа ми. А самият образ на Енох изплува пред

съзнанието ми. И една Небесна ръка докосна челото ми, тъй щото от

допира по косата, скулите и брадата ми се разля Свято Миро, което помаза
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и устните ми. Така се намерих пълен с думи, които напираха да бъдат

изречени. И Господ, Който благо се усмихваше и ме гледаше, ми проговори,

казвайки:

“Изречи думите, с които си пълен, Стефане! Защото в тях е

отговорът Ми!”

“О, скъпоценен мой Учителю!” – извиках аз – “Тези триста и шестдесет

и пет години на Енох са равни на една цяла Господна Година пред Бога и

Отца! Тази Година е свързана с Дървото на Живота, Което ражда Плод

всеки месец. А това, че Енох е седмият след Адама, отговаря духовно на

Божията Почивка, в която влизат всички, които упражняват Вяра. И сега

разбирам, че Пътят на Енох е бил този – да плати цената да изяде всичките

дванадесет Плода от Дървото на Живота, и така да изпълни една цяла

Господна Година...”

В този миг Господ протегна ръка към Града Си, като ми казваше:

“Тези дванадесет бисерни Порти, отговарящи на имената на

Израилевите синове, са духовно свързани с Пътя на Енох. Триста

шестдесет и пет години бяха нужни на Енох, за да премине през

всички тях, и да вкуси Плодовете, отговарящи на всяка от Портите.

И когато Божият праведник вече беше завършил цялата Господна

Година, той плати цената да придобие Вечния Живот и да не вкуси

смърт, но да бъде завинаги преселен на Небето.

Но Аз сега искам да те отведа до Дървото на Живота, отвътре

Портите. За да преживееш в Дух и Истина пълнотата на Господната

Година, и сам да разбереш какво е тя...”

В следващият миг Господ докосна главата ми, тъй щото пред сърцето

ми се разкри друго видение. Аз вече бях пред Дървото на Живота и

прекрасно знаех, че това Дърво е Исус. И ето, че от самото Дърво Господ

ми проговори, като казваше:

“Аз съм, Който раждам Плод всеки месец, за да благославям

Вярата на Светиите, които преминават през дванадесетте Порти на

Града Ми! И както месецът е равен на пълнолуние, сиреч на

осветена от Слънцето Луна, така плодът от една Порта е равносилен

на тридесет години от Пътя на Енох. А цялата Господна Година
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отговаря на усъвършенстването на Светиите в ръста на Моята

пълнота! А какво е тогава самата Господна Година, слуго Мой?”

“О, Исусе!” – извиках аз – “Ти Си Господната Година, Която събира в

Себе Си цялата пълнота на Божеството! Който върви по Пътя на Енох - ще

Те познае дванадесет пъти през дванадесет Порти в дванадесет благодатни

Плода на Вечния Живот! И едва тогава, изпълнил цялата Господна Година,

ще има могъщото свидетелство, което свидетелстваше и за Енох, според

както е писано:

“С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше,

защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше

засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога...” 7

В следващият миг след думите ми Исус се преобрази в Господния Си

Лик, като се приближи до мен и ми казваше:

“Думите, които Ми изговори, не са твои, но на Съвършения Свят

Дух, Който изпълва устните ти. И сега ти казвам да Ме последваш

до въртящия се Пламенен Меч и до Божиите херувими, за да

разбереш още по-дълбоките тайни, свързани с Господната Година.

Защото именно с тях е свързана цялата божествена Мисия на твоя

Господ във времето Му, когато беше Човешкият Син на земята...”

Като в сън аз хванах ръката на Спасителя и Го последвах през

Господната градина. Така ние отидохме на изток, където духът ми съзря

Пламенния Меч и величествените Божии херувими. Бях виждал този Меч

няколко пъти в живота си за Исус. Първият път – в далечната 2000 година,

когато написах книгата “Пламенният Меч”, и вторият път – когато Господ

ме постави в Кръга на Солта с първата солена пророческа книга – “Елои,

Елои, Лама Савахтани”. Но сега видението беше не като към един който

влиза в Царството, а като на такъв, който е от Божиите Посветени в самото

Царство. И ето, че Господ отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Преди две години Аз ти дадох да напишеш книгите

за “Портите на Правдата” и “Тайните на Царството”, тъй щото

нещата, за които сега ти говоря, не са нови за теб. Но непременно

ще се окаже ново и пречудно откровението, което ще получиш

7 (Евреи 11:5)
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сега. Затова първом виж един от херувимите, а след това Ми кажи

как изглежда...”

Послушал Исус, аз погледнах с благоговение на славния херувим пред

мен, като забелязах, че той имаше четири лица, обърнати към четирите

Небесни посоки. И самите лица бяха обгърнати от двете му крила, извисени

нагоре, а други две крила се спускаха от гърдите край тялото му надолу,

покривайки го изцяло. И ето, че Господ проговори на херувима, казвайки

му:

“Велики Страже на Моя Небесен Бог! Вземи въртящия се

Пламенен Меч и го зареди пред слугата Ми със засеняващата Сила

на Отца Ми!”

В отговор херувимът се преклони пред Господ, а след това разтвори

крилата си отпред четирите си лица, като хвана Меча с ръцете си. А тогава

могъщи Божии мълнии възлязоха отсред лицата на славното същество,

като изпълниха Меча с Небесна Сила, тъй щото Мечът не просто пламтеше,

но заслепяваше. И ето, че Небесни образи на вол, лъв, орел и човешко

лице просияваха сред пламъците на Меча, и изостряха всяка от четирите

му режещи страни...

Докато аз гледах, останал без дъх, на величественото знамение,

Господ взе Пламенния Меч от херувима, като ми казваше:

“Видя ли как лицата на херувима проявиха Отеческото

засеняване върху Пламенния Меч?”

“Да, Господи мой! И образите от лицата на херувима се явиха върху

режещите страни на Меча!”

“А какво, слуго Мой, ще се случи, когато този Меч те удари с

някоя от режещите си страни?”

“О, Исусе! Тогава духът ми ще бъде подложен на проверка от

Отеческото засеняване! И Святостта на Отца ще иска да ме намери в оня

образ, с който Мечът ме е порязал. Ти Сам ми подари тази опитност, когато

писах книгата за “Пламенния Меч”...”

“Да, така е, Стефане! Но Аз направих това като за един, който

все още беше младеж във Вярата! И видението беше кратко, като

едно къшейче Хляб! А сега на младеж ли говоря, или на баща във
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Вярата на Авраам? На невръстен християнин, или на слуга, който

достигна да бъде достопочитаем в Съвета на Светиите?”

“Господи мой! Да не бъде аз да изговарям какъв, защото бих сбъркал в

думите си, но Ти най-добре знаеш духовния ми растеж и стоенето ми пред

Теб. Затова ме води според благоволението Си!”

Думите ми накараха Исус да се усмихне. И Той, държейки все така

Меча, отново започна да ми говори, като казваше:

“Гледай на Меча в ръката Ми, и знай, че той е съвършено

свързан с Господната Година и Портите на Небесния Ерусалим.

Защото никой не би могъл да пристъпи до Портите, ако не премине

през огнената изпитня на Отеческото одобрение. Но същевременно

забележи, че режещите страни на Меча са точно четири на брой,

колкото са и лицата на Отеческото засеняване в херувимите Му. Така

непременно разбираш, че лицата са четири, но Портите дванадесет.

Как тогава лицата да отговарят на Портите, пророко Господен?

Защото ако Ми отговориш на този въпрос, ще разбереш и Мисията

на Човешкия Син като Господна Година...”

Докато още Исус ме питаше, Скритата Манна просия на устните ми,

тъй щото с вълнение извиках, казвайки:

“О, Исусе! Скъпоценни мой Учителю! Портите в Твоя Град имат четири

страни – северна, източна, южна и западна. И на всяка от страните се

падат по три Порти. Тъй щото сега разбирам, че всяко от херувимските

лица в Пламенния Меч отговаря на три от Портите в Небесния Ерусалим,

понеже и самите лица на херувима бяха обърнати към всяка от Небесните

посоки. Тъй щото Отеческото засеняване, което Ти донесе на земята като

Човешки Син, ще ни привлича към всеки три от Портите, които са духовно

свързани с Пламенния Меч и лицата на херувимите. Именно така бихме

извървели Пътя на Енох, за да изпълним цялата Господна Година...”

Едва бях изговорил думите от Скритата Манна, когато Спасителят се

взря в погледа на очите ми с цялата Си сериозност и божествена строгост.

И тогава ми каза:

“Запечатай завинаги в сърцето си думите, с които Ми отговори,

защото те са всичкият възможен смисъл на Вярата, с която Ме
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вярвате. И нека цялата Ми Църква сега Ме последва в Моето

Евангелие, за да види именно това, което изговори слугата Ми.

Понеже в отговора на пророка Ми се намира херувимската Сила на

Святия Дух. Тази Сила, с която ставате поколение на победа и

триумф над падналия херувим Луцифер и над зловещите лица на

дяволското засеняване. Понеже с образа на вол ще бъдете успешни

против златното теле на дявола. С образа на лъв ще бъдете твърди

и непоколебими против насилието му. С образа на орел ще победите

гордостта и превъзнасянето. И накрая – с Образа на Човешкия Син

ще победите образа на звяра, който е човекът на греха и синът на

погибелта. И не затова ли преди тринадесет години ви дадох

първите пророчески книги, написани от слугата Ми? А ти, Стефане,

сега виж видението в Моето Евангелие, където Аз се явих именно

като Господната Година, за да призова всички в Пътя на Енох...”

Миг след думите Си, Исус докосна с ръка главата ми, тъй щото се

намерих с Него в една еврейска синагога, където Той с покривало на

главата Си разгръщаше пергаментов свитък. И като го разгърна напълно,

започна да чете на събраните, казвайки:

“Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да

благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение

на пленниците, и прогледване на слепите, да пусна на свобода

угнетените, да проглася благоприятната Господна Година"...” 8

След прочита на пророчеството, все така във видението, Исус ми

заповяда, казвайки:

“Простри ръката си към свитъка на Исайя, от който прочетох

думите Си. И като следваш с показалец писаното от началото до

края, прочети отново думите Ми и виж знамението, което ще ти се

случи...”

С вълнение протегнах ръката си, като свих останалите си пръсти,

освен показалеца, с който посочвах думите на Исайя, които започнах да

чета.    И когато устните ми изговориха първото изречение:

“Духът на Господа е на Мене...”

8 (Лука 4:18-19)
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...самият Пламенен Меч възлезе отсред пергамента като заблестя в

огнената си сила. Но показалецът ми продължаваше към следващите думи,

които гласяха:

“...защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите...”

...и тогава отсред Меча се яви мълния, която имаше образ на вол. А аз

продължих с пръста си към следващите думи на Спасителя, които гласяха:

“...прати Ме да проглася освобождение на пленниците...”

...при което от Меча излезе мълния с образ на лъв. Така аз продължих

нататък, като посочих следващите думи и ги прочитах. А те гласяха:

“...и прогледване на слепите...”

....при което от Меча излезе мълния с образ на орел. А накрая,

посочил с пръста си предпоследните думи аз прочетох писаното:

“...да пусна на свобода угнетените...”

... и тогава от Меча излезе мълния с Образа на Човешкия Син. Но и с

това знамението не се изчерпа, защото показалецът ми вече посочваше

последните светещи думи от пергамента:

“...да проглася благоприятната Господна Година...”

В този миг Пламенният Меч събра четирите образа в блясъка си, а там

те се преобразиха в Дърво на Живот, Чийто Свят Плод беше Прославеният

Небесен Образ на Единородният от Отца. И тогава, паднал по лице, аз

прегърнах нозете на моя Господ, като Му казвах:

“Ах, благодатен мой Спасителю! Сляп е бил слугата Ти, та никак

досега да не види, че чрез това слово на пророк Исайя Ти Си ни призовал

да извървим Пътя на Енох! Сиреч – одобрени от Пламенния Меч да стигнем

до Дървото на Живота, за да изпълним благоприятната Господна Година! И

аз сега виждам, че всяко от четирите съдбоносни лица на Меча е съвършено

свързано с Портите на Твоя Небесен Ерусалим, през които ние трябва да

преминем, за да бъдем съграждани на Светиите и членове на Божието

семейство...”

В отговор Господ ме въздигна на нозете ми, като казваше:

“Слуго Мой! В тази книга Аз изговарям най-съдбоносните Си

думи. Който е разумен, непременно ще ги съхрани в сърцето си.

Затова казвам на цялата Си Църква:
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Божии люде!

Четири Спасителни лъча имах в Мисията Си на земята, и те са

свързани с Отеческото засеняване против засеняването на дявола!

Първият Ми лъч от Мисията Ми е с образа на вол, и чрез него се

влиза през северните Порти на Небесния Ерусалим! Портите на

Рувим, Юда и Левий, които са Смирението, Славословието и

Съгласието! С тези Порти Аз благовестявам на сиромасите!

Вторият лъч от Мисията Ми е с образа на лъв, и чрез него се

влиза през източните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на

Йосиф, Вениамин и Манасия, които са Благочестието, Ревността и

Прощението. С тези Порти Аз освобождавам пленниците!

Третият лъч от Мисията Ми е с образа на орел, и чрез него се

влиза през южните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на

Симеон, Исахар и Завулон, които са Послушанието, Наградата и

Живеенето. С тези Порти Аз давам проглеждане на слепите!

Четвъртият лъч от Мисията Ми е с образа на Човешки Син, и с

него се влиза през западните Порти на Небесния Ерусалим. Портите

на Нефталим, Гад и Асир, които са Борбата, Щастието и Радостта. С

тези Порти Аз освобождавам угнетените!

Ето, в Небесната Си Благост и Милост ще дам на слугата Си да

премине през целия Небесен Път на Енох, за да ви яви благопри-

ятната Господна Година. И във видения, свързани с четирите Ми

Спасителни лъча, всички да преминете духом през Портите на

Правдата, одобрени от Пламенния Меч и пълни с Отеческото

засеняване!

Който Ме послуша и последва от началото до края – него Аз ще

запиша и запечатам в поколението на Грабването, защото то е

обещание само за онези, които се намерят в Духа на Енох – седмият

от Адама. И ако един ден пред вашия Господ е равен на хиляда

години, то помислете – не сте ли именно вие седмите от Адама,

поколението на седмия ден, на което ще се сбъдне писаното от

Апостола Ми Павел:
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“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при

глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще

възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще

бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във

въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа...” 9

Аз, Господ и Бог на праведния Енох, все още говоря и не

млъквам! Блажени човеците, които ходят по Бога, за да изпълнят

цялата Господна Година! Те непременно ще бъдат прославени в

Духа Ми, за да се срещнат с Мене в мига на Грабването!

Амин, ще Ме срещнат!”

9 (1 Солунци 4:16-17)
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2. НЕОБХОДИМИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ГОСПОДНАТА ГОДИ-

НА, БОЖИЕТО ЗАСЕНЯВАНЕ И СИОНОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека не те изненадва факта, че в последните пророчески книги Господ

ми дава да правя препратки към книги, които съм писал в минали години.

Смисълът от подобно напомняне е именно този – да се потвърди и

препотвърди знанието, което сме получили от Исус, и по този начин да

придобием още повече увереност и дръзновение. Иска ми се да вярвам, че

духовният път, който аз като слуга Господен извървях през изминалото

време, е бил същият, който са извървели и всичките Верни на Христос,

въпреки многоразличната Божия Благодат. Защото винаги като краен

предел в упражнението на нашата Вяра ще остане Небесният Ерусалим и

Портите му. И затова стиховете от Божието Слово казват на всички ни:

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

при дървото на живота, и да влязат през портите на града...” 10

Аз не искам дори да си помисля за сетнината на човеците, в чиито

сърца Господ не е положил копнеж по Небесния Му Дом, но са се извратили

да търсят Вавилонски палати и земно благоденствие. Те сега консумират

дела си, и той е, който ще им остане. Те сега са усмихнатите и веселите,

които пият от широкото на дяволската чаша, докато Божиите чеда

преживяват скръбта от всякакво гонение и притеснение за Христос. Но

както писах в книгата “Гетсимания” – Господната Чаша е стеснена на

земята, а се разширява на небесата, докато дяволската е широка на земята,

а става ужасяващо тясна в дълбините на огнения пъкъл. И днес всеки

избира от коя чаша да пие, та да определи и съдбата си за Вечността.

Както разбра от прочетеното досега, има една Господна Година, която

никак не се вмества в земните и човешки разбирания, защото е духовна и

Небесна. По силата на земните календари и способи за измерване на

времето всеки човек би ти отговорил, че годината не е нищо друго, освен

триста и шестдесет и пет земни дни, за които планетата Земя прави една

10 (Откровение 22:14)
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пълна обиколка около Слънцето. И тук земният ум ще приключи с

разбирането си, защото е изчерпал отговора на знанието си. Но ето, че в

Евангелието нашият Спасител говори за една “благоприятна Господна

Година”, на която е посветил цялата Си божествена Мисия. Ето тук спри и

разшири докрай сърцето си, за да влее Святият Дух Небесната Си

Светлина в духа ти. Защото ако да би имал на предвид земни години, а не

Небесна такава, Исус нямаше да я определи като една Господна Година, но

поне като три години и половина, защото толкова време продължи

служението Му от река Йордан до Голготския Кръст. Но Господ е казал

точно това, което казва:

“...да проглася благоприятната Господна Година...” 11

И ако изречените думи на Исус са Вечни в съгласие с казаното от

Него, че Небе и Земя ще преминат, но думите Му няма да преминат, то

тогава и тази “благоприятна Господна Година” ще продължава през

цялата човешка история на Спасението с Вяра, докато стигне до Мига на

Грабването и до Второто Пришествие. Защото Той се определи в

“Откровението на Йоан” като “Началото и Краят”, а това са белези от

време, говорещи за “Господна Година”. Ето с такава божествена

мъдрост, сиреч, с ума на Духа, всички ще разберем, че под “Година” Исус

имаше в предвид Себе Си. И не само Себе Си, но и примерът на древния

Енох, който вървя по Бога триста шестдесет и пет земни години, преди Бог

Отец да го пресели в Небесния Ерусалим. И ако четем библейските стихове

за Енох в Светлината на Святия Дух, то непременно ще забележим и други

подробности в писаното, което гласи:

“Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала. А откак

роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и

дъщери. И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет

години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го

взе...” 12

Виждаш ли, че преди Бог да вземе Енох, той “роди синове и

дъщери”? Това не иде ли да ти покаже, че Божият праведник е имал

плодоносно семе, защото е оставил поколение след себе си? И ако в
11 (Лука 4:19)
12 (Битие 5:21-24)
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Святия Дух на тези Небесни откровения ние гледаме на Енох, като на Духа

на Грабването, то какво друго да очаква Бог от нас, освен ние също да

родим поколението, за което сме призвани? Не обеща ли Отец на всички

ни, че преди великия и страшен Ден Господен ще ни изпрати Духа и

Силата на Илия? И не беше ли пророк Илия вторият от човеците в

древността, който също беше грабнат, без да види тление?

Ето това непременно ще ни докаже, че той също извървя цялата

Господна Година, а Отец беше Верен и Истинен да му даде сетнината на

Енох. И на същия този Илия ангел Господен даде питка хляб и стомна с

вода, като му каза:

“Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе...” 13

Кой път беше много дълъг за пророка? Земният или Небесният?

Човешкият път на самотен скиталец, който се засели в пещера, а после

мина с Елисей през Ветил, Ерихон и Йордан, или онзи Път на Енох, с който

Илия да изпълни цялата Господна Година?

Разбира се, че вторият! Но това е извисено и твърде Свято знание,

което мога да проповядвам само на човеци, които са познали Умът на

Духа, защото само Той издирва Божиите дълбочини. За останалите Пътят

на Енох ще остане скрит и непонятен. Защото те никога няма да разберат и

проумеят, че Господната Година е Божият Син Исус Христос, а всеки от

месеците на Тази Година е една от Портите в Небесния Ерусалим, и един от

Плодовете на Дървото на Живота.

Можех ли преди две години дори да мечтая, че след прекрасните и

помазани видения, свързани с “Портите на Правдата” и “Тайните на

Царството” Исус ще ми даде привилегията да Го познавам като Господна

Година? Можех ли дори да предполагам колко дълбока е златната стомна

със Скритата Манна?

Разбира се, че не! Та нали всеки път сърцето ми е като ученик пред

Учителя, и като Вартимей пред Изцелителя! Но ето затова, любезни мой

братко, приеми това най-чудно знание и Небесно откровение, че Исус е

Господната Година. Година, която не преминава в друга, нито може да

свърши, защото се намира в измерението на Вечността.

13 (3 Царе 19:7)
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А сега нека да продължа със следващите си размишления, свързани с

Божието засеняване. Не е възможно някой да е вървял след пророка

Господен поне от последните години на миналия век, и да не направи

ясната духовна връзка на тази последна книга с първите книги, които Исус

ми даде да напиша и дам на Неговата Църква. Защото в онази далечна

1998 година аз написах четири книги против засеняващите лица на

падналия херувим Луцифер. Това бяха книгите за “Златното теле на

църквата”, “Златният лъв на църквата”, “Златният орел на църквата”

и “Златният човешки образ”. Още в първата книга за златното теле,

Господ ме предупреди като ми каза:

“Кажи на братята и сестрите Ми, че последното време е време

на битка между образи. Моят Образ срещу образа на звяра.

Истината срещу лъжата.

Божието Помазание срещу сатанинското засеняване...”

В онзи миг сигурно не съм разбирал думите Му с тази пълнота, както

ги разбирам днес. Защото не съм знаел, че Исус ме въоръжава с лъчите на

божествената Си Мисия, за да съкруши нечестивото сърце на дявола. Но

при все това, дори и незнаещ, аз Му се покорих с Вяра и написах тези

книги. А след това помазанието ми от Небето нарасна многократно, защото

последваха и съкрушителни видения с три Небесни процеса против

духовете на Езавел, Корей и Мамон. Какво повече тогава да кажа, освен да

изповядам, че животът ми се огледа в прекрасните стихове на псалома,

където е писано:

“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под

сянката на Всемогъщия...” 14

Какво беше Покривът на Всевишния? Не беше ли благоволението Му

да имам достъп до Дома Му и да давам Небесен Хляб на чедата Му? Какво

беше Сянката на Всемогъщия? Не беше ли тя Господ Исус Христос, Славният

Засенител на Отца, Който дойде да съсипе делата на дявола? Не действаше

ли Тази Сянка в благовестието на Ранната Църква? Не изнасяха ли болни и

недъгави пред Пътя на Апостолите, та когато само Сянката от Петър ги

докоснеше, да се изцеляват?

14 (Псалом 91:1)
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Ето ти я, братко мой, същинската Божия Слава от сблъсъка между

Божието и сатанинското засеняване! И ако ти се върнеш в годините назад,

то непременно потърси пророческата книга “От Покрива на Всевишния

до Сянката на Всемогъщия”, за да видиш как невръстните врабчета се

превръщат в орли на Канарата. А не е ли орелът един от лъчите на

Христовата Мисия, свързан с проглеждането на слепите?

Нека ти кажа, че на този свят винаги е имало сблъсък между Божието

и сатанинското засеняване. Вол се е възправял против теле. Лъв срещу

лъв. Орел срещу лешояд. И Образът на Слуга срещу образа на Ирод.

Тъжното в годините на моето слугуване за Исус беше това, че пред жестокия

сблъсък между Хълма Сион и блудницата Вавилон мнозина християни

предпочетоха да останат бездушни зрители. Точно такива зрители каквито

имаше при сблъсъка между пророк Илия и лъжепророците на Ваал в

подножието на планината Кармил. Те не поискаха да застанат в подкрепа

зад Божия слуга, защото нямаха Вяра. Те първом чакаха доказателствата

за Божията Сила, и чак тогава да направят избора си.

О, нещастни и безумни слепци! Не знаете ли, че вашият грях на

религиозно лицемерие е по-тежък пред очите на Бога, отколкото грехът на

Вааловите лъжепророци? Не сте ли никога прочели от Евангелието как

Господ заръча на Своите да се пазят от кваса на фарисеите? И не заквасва

ли малко квас цялото тесто? Как е възможно да останете зрители пред

сблъсъка между Сион и Вавилон? Как е възможно да оправдавате търговците,

кариеристите и доктринерите, а никак да не си дадете сметка, че в една

Свещена битка зрители няма и не може да има. “Който не е с Мене, той е

против Мене, и който не събира с Мене, разпилява!” 15 – ето това са

Святите думи на Исус, които ще ви бъдат присъда и най-страшно

изобличение. Защото сте искали да влезете гратис в Царството Божие, без

дори една драскотина или минута злострадание за Разпнатия и

Възкръсналия. За вас портата на местната ви църква и дежурният стол в

събранието всякога са стрували повече от която и да било Порта в

Небесния Ерусалим. Но нека ви кажа, че всеки, който би отказал да стане

в ръката Господна оръдие на Божието засеняване, отдавна е превърнал

15 (Матея 12:30)
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сам себе си в напукан камък и пречупен плет, през който без всякаква

съпротива прескачат зверовете на лукавия. Тъй щото не друго, но

сатанинското засеняване ви е уплашило и съкрушило. Вие не сте

възложили на Господа упованието си, за да ви избавя от гибелен мор, и да

ви въздига на орлови крила, но като червеи и къртици сте се изпокрили в

дупките на земята, и в пръстта на плътското мислене. На вас подхожда

името Гиезий, а на пасторите ви – името Саул. Защото се измятате като

неверен лък, за да допълните мярката на бащите си.

А на всичките Звани, Избрани и Верни, които и до днес останаха

твърда основа, положена от Бога, за да стои, ще кажа:

Мили мои приятели! Останало е още много малко, преди Господ да

даде на всички ни Венеца, заради който понесохме тръни, охулвания,

предателства, злотворства, коварства, укори, презрения и всякакво

гонение! Тогава наистина всички ще бъдем възрадвани в Славата Господна

и ще разберем, че си е струвал не просто всеки ден, но всяка минута и

секунда от скръбта ни по Бога.

Така стигам до последното, за което искам да споделя размишленията

си в тази книга, а именно – Сионовото състезание. Това състезание, за

което Бог даде на Исайя да пророкува за всички нас в книгата си, където е

писано:

“Понеже ножът Ми се напи в небесата, затова, ето, ще слезе за

съдба върху Едом, да! върху людете, които Аз обрекох на

изтребление...” 16

“Защото е ден на възмездие от Господа, Година на въздаяния

по Сионовото състезание...” 17

Нужно ли е да пиша отново кой е тук Едом, за да бъде главният прицел

на Божия Гняв?

Толкова много съм писал и изговорил за него, че би било непростимо

да се забрави, че това е духът на презряното първородство и олицетворява

поколението Вавилон, което е отстъпило от Завета Господен. Поколението

на Якововия брат Исав, който се отрече от първородството си заради една

16 (Исайя 34:5)
17 (Исайя 34:8)
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паница червено вариво. Но по-важно за нас, като Верни на Бога и Отца, е

Божието заявление, че изтреблението на Едом е:

“ден на възмездие от Господа”,

“Година на въздаяние по Сионовото състезание”.

Как да разбираме това? Какво е тук Денят? Ето отговорът:

Денят на възмездието непременно ще бъде Второто Пришествие, когато

Господ Исус Христос ще срази звяра и войските му в битката при Армагедон!

Следват и други въпроси:

Каква е тази “Година” през Която протича самото “състезание”? Не

е ли отново Господната Година, Която е Сам Господ Исус Христос?

Нека ти кажа, мили приятелю, че думата “състезание” не се намира в

нито един друг стих на Библията. Отец е благоволил да я изяви само в

пророчеството на Исайя, като я е обвързал със Своя Свещен Гняв против

рода на Едом.

Нужно ли е тогава отново да припомням виденията от книгата за

“Тайните на Царството”, където Спасителят разкри на всички ни сблъсъка

на четирите дяволски ветрища с Портите на Небесния Ерусалим? Нямаше

ли там Божие въздаяние върху всичките демонични пълчища на Сатана? И

не бяха ли именно Светиите на Господ Исус Христос онези “състезатели”,

които се подвизаваха в доброто войнстване на Вярата?

Ето, отново ще напомня думите на Апостол Павел към всички

“състезатели”, които искат да се увенчаят с Венеца на Славата:

“Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само

един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите...” 18

Вярата в Исус е състезание! Запомнете го! Завинаги!

Човек не може да бъде победител в това състезание! В него побеждава

само и единствено Божият Христос (ако сме Го родили и възрастили в

сърцата си в мярката и ръста на Неговата пълнота!) Всеки наш отпор

срещу Вавилонското нечестие е стъпка от това състезание! Всяка минута,

час, ден и седмица от нашата конфронтация с религиозното нечестие на

блудницата Вавилон, са стъпки на бягане в самото състезание! Всяка хула,

подигравка, ярост, злоба, безчестие и омраза срещу Вярата ни, са

18 (1 Коринтяни 9:24)
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допълнителни благодатни сигнали, че тичаме против духа на целия свят, и

правим загубите на Сатана неописуеми.

Някой състезател може би ще реши да си каже:

“Аз вече тичах, колкото тичах! Сега ще седна и ще си почивам, а Исус

непременно ще зачете тичането ми!”

А кой ти каза, че състезанието е желание да си потичаш малко? Нямат

ли всички състезатели “старт” и “финал” за тичането си? И ако стартът

започва с Вяра, то няма ли на финала това да е много по-утвърдена Вяра?

Ако стартът започва с Младенеца, то няма ли финалът да е с Възкръсналия?

Ако началото е с Начинателя, то краят няма ли да е с Усъвършителя?

Казвам ти, братко мой, че аз бягам на предела на духовното си

изтощение, и все още не е дошъл мигът да изчерпя последната капка от

Силата, която ми дава Бог. И даже някой да ме потупа приятелски по

рамото и да ми каже:

“Спирай вече, братко! Ти дръпна много напред и няма причина да си

даваш зор!”

...то пак на такъв ще кажа:

“Няма да спирам, защото горко ми ако спра, преди да видя финала!

Понеже финалът не е в този свят, но е в горния! Там, където е горното от

Бога и Отца призвание в Христа Исуса!”

Може да не пиша пророчески книги с онази бързина, с която те се

раждаха преди десет години, но аз ще продължавам състезанието – докато

дишам, и докато сърцето ми продължава да тупти за Царя на Сион! Понеже

в тези трите – Господната Година, Божието засеняване и Сионовото

състезание – виждам всичкият възможен смисъл на живота си!

Нека така приключат размишленията ми, а книгата оттук нататък да

продължи с лъчите на Христовата Мисия и Портите на Небесния Ерусалим.

За да явя на Божиите чеда благословения Път на Енох! Амин и Амин!



29

3. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И СЕВЕРНИТЕ

ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

“Първият лъч от Мисията Ми е с образа на вол, и чрез него се

влиза през северните Порти на Небесния Ерусалим! Портите на

Рувим, Юда и Левий, които са Смирението, Славословието и

Съгласието! С тези Порти Аз благовестявам на сиромасите!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

При писането на пророчески книги аз винаги осъзнавам възможния

риск те да попаднат в грешна почва, да бъдат прочетени от неправилните

хора, и в крайна сметка – да довлекат вятър от гонение и омраза против

сърцето ми. Това е най-болезнената част от цената, която плащам за

привилегията да прогласявам Божията Вечна Правда. Не казвам това, за да

се оплаквам или да търся причини за отстъпление, но за да бъде като

предупреждение за всички, които общуват със Словото на Божия Пророчески

Дух. Книгите в това Слово винаги са като благодатна надстройка върху

предишните книги, тъй щото не е възможно човек да разбере това

последно пророческо послание, ако преди това Господ Исус Христос не е

положил в сърцето му по-ранните Си откровения. Затова тук ще предупредя,

че книгата за “Господната Година” е надстройка върху книгите за

“Портите на Правдата” и “Тайните на Царството”. И ако някой не е

прочел тези две книги – ще усети празнота от незнание, свързано с

имената на Ерусалимските Порти, както и с духовния им заряд, свързан с

Небесните добродетели на Божия Син. Затова нека никой не се тюхка и да

се пита защо Рувим отговаря на Смирението, Юда – на Славословието, или

пък Левий на Съгласието, но по-добре да направи правилните стъпки, като

прочете самите книги, и чак тогава да пристъпи към прочит на тази книга.

В противен случай ще се сбъдне писаното в “Еклесиаст”:

“Кривото не може да се изправи; и това, което е

недоизпълнено, не може да се брои...” 19

19 (Еклесиаст 1:15)
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Не бъдете недоизпълнени, но гладувайте и жадувайте за Божията

Правда, за да спечелите Съвършеното Божие благоволение. Казвам всичко

това с цялата сериозност и категоричност, защото бях свидетел през

годините как мнозина останаха недоизпълнени, понеже нямаха разум да

следват стъпките на Спасителя, а бяха като кокошки на стърнището, които

ровят с крака, за да клъвнат я това, я онова. В своята избирателност какво

точно да прочетат от книгите на служение “Мория”, те не изпитаха сърцата

си, нито стоенето си в Святия Дух. Вместо това заложиха на празно

любопитство, досущ като безумци, които искат от майстора да им построи

нова къща, но първом да започне от покрива и керемидите, след това да

сложи тук-таме бетонна основа, като продължи нататък с някой прозорец и

колона. А когато дяволът дойде с дъждовете, реките и ветровете си и

събори непостроената къща, бързат да похулят Стефан Главчев, че пишел

много странно, неразбираемо и сложно. Истината е, че те не са извървели

Пътя от началото до края, а са си направили собствен път от територия на

съмнения, предразсъдъци и Вавилонски крепости. И когато нещо от

пророческите послания не им изнася – захвърлят го, като търсят друго,

което да им хареса. С подобно порочно отношение към Благодатта и

Светлината на Спасителя никой никога няма да направи и една стъпка на

Вяра в правилната посока.

А как тогава да биха извървели целия Път на Енох? Или как да

позволят на Исус да събори човешкото, за да съгради божественото? Не

затова ли Господ всякога изпълва с ревност сърцето ми, за да изписвам

цели страници с изобличения, преди Сам Той да положи скъпоценните Си

откровения?

Виждаш ли как в заглавието по-горе се говори за Господен лъч, с

който се влиза през Портите на Небесния Ерусалим? Ето този лъч е

Божието засеняване, сиреч, Силата на Светлината, с която Исус иска да

спаси сърцата ни от мрака на дявола. В божествената мисия на Спасителя

има четири такива лъча, а тук ми предстои да ти разкрия първия от тях.

Затова нека посланието оттук нататък да продължи с думите, които Исус

проговори на духа ми, миг преди да ми даде видението Си. Ето какво ми

каза Той:
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“Слуго Мой! Възрадвай сърцето си, че си избраният съд, в който

твоят Господ излива най-скъпоценните видения от Сион. Защото

ако е добро нещо някой да намери изобилие от Бога, то е чудо на

чудесата когато слуга получи преизобилието. А Аз ти казвам, че

отдавна съм те направил преизобилен за Моята Църква. И за да Ме

разбереш, ще те попитам така: Какво е за теб думата “бисер”?”

“О, Исусе! Аз отдавна съм свързал тази дума с едно единствено

Небесно значение. Защото за мен “бисер” е всяка Порта от Небесния

Град, според както е видял и записал това Твоят Апостол и пророк Йоан в

“Откровението”:

“И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе

от един бисер...” 20

“Виж тогава думите Ми в притчата, която ви оставих. Защото тя

беше послание за Небесно изобилие. И думите на притчата гласят:

“Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше

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

продаде всичко що имаше и го купи...” 21

За колко бисера говори притчата Ми, Стефане?”

“Господи мой! Става дума само за един бисер...”

“Точно така е! Изобилието отговаря само на един бисер. Толкова

скъпоценен, че онзи търговец продаде всичко, що имаше, и го

купи. Но ти се върни отново на Моя Небесен Град и виж писаното,

че там има дванадесет бисера. Ако един бисер е изобилие, то

дванадесет бисера какво биха били за онзи, който ги притежава?”

“Ах, Спасителю мой! Дванадесет бисера непременно отговарят на

преизобилие!”

“Прочети тогава насърчителните думи от Апостола Ми Павел в

първото му послание към Църквата в Коринт. Виж думите, където

Моят пратеник казва:

20 (Откровение 21:21)
21 (Матея 13:45-46)
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“Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и

преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в

Господа трудът ви не е празен...” 22

Как разбираш Апостолската повеля “Преизобилвайте всякога”?

Тя на изобилие ли призовава, или на преизобилие?”

“Господи! Павел ме призовава да бъда преизобилен!”

“А защо те призовава към преизобилие?”

– продължи да настоява Исус, понеже очакваше точния отговор от

устните ми. И в следващия миг аз го изговорих:

“Павел ме призовава на преизобилие, защото Твоята Воля е да познавам

не една от Портите, но всичките дванадесет Порти на Небесния Ерусалим.

И като премина през тях – да свидетелствам на Църквата Ти за бисерната

им Светлина и скъпоценност...”

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

това със съкровен Глас продължи да ми говори, като казваше:

“Ти вече не веднъж премина през Портите Ми, слуго Мой! И

затова те направих не изобилен, но преизобилен за Божието

домочадие. Но сега искам да ти дам още от Скритата Манна, защото

тя действа мощно в сърцето ти. Затова сега Ме слушай като Оня,

Който е Господната Година и Дървото на Живота. Защото сега ще ти

прочета друга от притчите Ми, която гласи:

“А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото,

приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно...” 23

Какви са тези цифри, за които говоря след принасянето на

Плода? Що ще рече тридесет, шестдесет или стократно?”

Гласът на Исус беше станал загадъчен и тайнствен, тъй щото разбрах,

че води сърцето ми към ново и Свято откровение от Скритата Манна. И аз

Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Ти Си ми говорил и в други книги за тези цифри –

тридесет, шестдесет и стократно. Тъй щото помня от Теб, че тридесет беше

в левицата, шестдесет в десницата, и стократно – в сърцето. Но за друго

разбиране ще ми е нужна Твоята тайнствена премъдрост...”
22 (1 Коринтяни 15:58)
23 (Марк 4:20)
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“Ами приеми я тогава! Защото глътките от Манната действат

мощно в духа ти. И ти трябва само да отвориш устните си, за да ги

напълня...”

В този миг бисерна Светлина се въздигна от дълбочините на сърцето

ми към езика ми. И аз се чух да казвам:

“Исусе! Тридесет ще рече, че Твоят последовател е преминал през

една от Портите, и е родил един от Плодовете на Дървото. Защото тридесет

е една дванадесета от Господната Година, а Дървото на Живота ражда

Плод всеки месец. Шестдесет ще рече, че Твоят последовател е преминал

през две от Портите, за да роди два от Плодовете на Царството. А стократно в

Духа на Святото Ти откровение означава, че Твоят последовател е извървял

целия Път на Енох, и се е подвизавал в цялата Господна Година, като е

преминал през всичките дванадесет Порти на Небесния Ерусалим. И ето

това е мощното послание от Скритата Ти Манна!”

Едва бях изговорил думите, когато видях как Господ се развълнува в

Духа Си, тъй щото на очите Му бликнаха сълзи. И Той отново започна да

ми говори, като казваше:

“От времето на Моите Апостоли Аз копнея да говоря така с

чедата Си, както говоря с теб. В онази съвършена пълнота, където

Простотата и Чистотата си дават среща с Божията тайнствена

премъдрост. И сега ти свидетелствам, че наистина си готов да

преминеш с лъчите Ми през Портите на Небесния Ерусалим. Затова

нека двамата с теб да се въздигнем горе, за да видиш как през

северните Порти преминава първият Ми лъч с лице на вол...”

Едва изговорил думите Си, Господ простря Десницата Си и хвана

здраво духа ми, а с Левицата докосна Сърцето Си, тъй щото лъчът на

божествената Му Мисия внезапно блесна нагоре, като се разширяваше до

бисерна пътека. Така двамата с Исус прелетяхме през тази пътека, която

ни отведе до Небесния Град. И ето, че там Господ ме постави на удобно

разстояние от северните Порти, за да мога да ги обгърна с погледа си, а

Сам Той се приближи напред, като протегна ръцете Си и извика:

“Божии ангели на северните Порти! Възлезте пред Небесния

Цар и явете за пророка на Сион бисерната Светлина на Божието
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всемогъщо засеняване, което събира Смирението, Славословието и

Съгласието в образа на вол! За да има Моята Църква свидетелството

как Аз благовестявам на сиромасите!”

След призива на Исус пред всяка от Портите се яви ангелът й. И ето,

че първият, ангелът на Рувим, разпери крилата си, а от тях излязоха

бисерни лъчи, в които светеше образ на вол. И Божието Смирение изпълни

образа на вола впрегнат на рало, тъй щото той се наведе над чернозема, в

който стъпваха нозете му. И като напъна с голямата си Сила, започна да

оре с ралото, докато от Светлината падаха семена в изораното. И Сам Исус

посочи с Десницата Си към вола, като ми казваше:

“За да благовестяват Моите волове на сиромасите, те трябва да

се изпълнят със Смирението на Рувим. Защото Смирението е, което

притиска вола към чернозема, за да бъде успешен трудът му...”

Докато Исус изговаряше думите Си, ангелът на Юда разпери крилата

си, тъй щото от тях също блеснаха бисерни лъчи към светещия образ на

вола. И Божието Славословие изпълни образа му, тъй щото волът вече не

само ореше, докато Светлината сееше, но благоухание се въздигна отсред

устата му, и той хвалеше и славеше Небесния Отец за привилегията, която

му е дадена в Господното Спасение. И тогава Исус отново посочи с

Десницата Си към вола, като ми казваше:

“Моето благовестие за сиромасите става толкова по-спасително,

колкото по-голямо е Славословието на воловете Ми. Защото да

славиш Отец Ми на небесата, въпреки голямата отговорност, с която

те е натоварил, то значи да придадеш Моята Вяра на сиромасите

Ми, и да ги направиш усърдни и непоколебими!”

Ето, че и ангелът на Левий разтвори крилата си, тъй щото бисерната

му Светлина прибави лъчите си към образа на вола. И тогава до вола се

появи втори вол, а Божието Съгласие изпълни образите им, и съедини

сърцата им в едно сърце, в един ум, и в една Небесна Воля. А тогава

воловете мигновено увеличиха бързината си, а буците чернозем ставаха

все по-големи, защото ралото на Господното благовестие се заби в по-

дълбоки пластове. А Господ развълнуван ми посочи двойката волове, като

ми казваше:
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“Няма друга Сила, която да прави по-успешни Моите волове от

Силата на Съгласието. Те наистина станаха едно сърце, един Дух,

една Воля, един прицел, едно призвание. И каквото и да биха

поискали от Мене и Отца Ми, непременно ще го получат. И колкото

по-дълбоко орат с Небесната Сила на Отца в пластовете на Моето

Слово, толкова по-изобилна ще бъде жетвата им!”

След последните Си думи Исус се приближи до мен. И като ме хвана за

ръката, заведе ме до самите волове, орещи чернозема във видението, с

бисерната Светлина от три Небесни Порти в сърцата си, които бяха като

едно сърце в благодатен впряг. И като погали с ръката Си Своите верни

слуги, Господ отново ми проговори, казвайки:

“Виж тези волове, Стефане, и свидетелствай за тях на Моята

Църква. Защото Смирението е, което ги е притиснало към чернозема,

за да вършат Господното Спасение със Силата, която им дава Святият

Дух. Те никога няма да изменят на призванието и избирането си от

Небето, нито ще се поклатят или отместят от златните телета на

сатанинския просперитет, защото всякога помнят лъча Исус Христов,

че са помазани да благовестяват на сиромаси, а не на богаташи. Те

никога няма да се съблазнят от земно злато и сребро, защото знаят

колко голяма е наградата им на Небето, и Славословието в устните

им ги доказва като Верни и Истинни. Те всякак ще превъзмогнат

над изкусителя и съблазнителя, защото всякога помнят и никога не

забравят, че няма никакво споразумение между Бога и Мамона,

нито между Христос и Велиала! Затова казвам на всички ви:

Църкво Моя! Искам да видя в теб воловете Си! Искам Небесното

Си благовестие към сиромасите, които са богати с Моята Вяра!

Искам слуги със Смирението на Рувим, със Славословието на Юда и

със Съгласието на Левий! Искам онова Небесно изобилие в Храма

Си, с което всички да сбъднете писаното:

“Когато воловете ни бъдат добре натоварени; когато няма нито

нахлуване навътре, нито налитане на вън, нито вик по нашите
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улици; тогава блазе на оня народ, който е в такова състояние!

Блажен оня народ, на когото Господ е Бог!” 24

А ти слуго Мой, очаквай следващото видение, с което ще те

посетя! Защото след Северните Порти на Моя Град ще те заведа при

Източните, за да видиш колко превъзходни са бисерите на Йосиф,

Вениамин и Манасия.

Аз, Дървото на Живота и Господната Година, все още говоря и

не млъквам! Блажени людете, които познаят месеците Ми, и родят

Плодовете Ми!”

24 (Псалом 144:14-15)
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4. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ИЗТОЧНИТЕ

ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

“Вторият лъч от Мисията Ми е с образа на лъв, и чрез него се

влиза през източните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на

Йосиф, Вениамин и Манасия, които са Благочестието, Ревността и

Прощението. С тези Порти Аз освобождавам пленниците!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Една голяма скръб притиска сърцето ми и ми струва огромни усилия да

я претърпявам – не с дни или седмици, но с месеци и години. Въпреки, че

многократно Господ ме е призовавал да се възрадвам в Спасението, което

Той върши, пак причините за скръбта се явяват постоянно, сякаш са като

води от непресъхващ извор. Било, че искам или не искам, аз всеки ден се

сблъсквам с една и съща угнетителна атмосфера, която напълно отразява

тежненията и обременеността на поколения българи. Сякаш онези пет века

от турско робство все още не са свършили, понеже робската психика

остава неизкоренена и продължава да ражда своите бурени в манталитета

и националното ни самосъзнание. Да би тръгнал човек да изтръгва тези

бурени, то значи да обрече живота си на загубена кауза, понеже ще му

трябват не години, а векове. Страхът от високопоставените сякаш, че вече

се е превърнал в своеобразен ген, а търпението отдавна не е качество, а

малформация, сиреч, тумор в българския дух, който напълно се оглежда в

писаното от Апостол Павел:

“Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;

понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви

обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето...” 25

То бива страх и малодушие, то бива апатия и безразличие, но при нас

всичко това е придобило очертанията на черен облак, който има размери

от сто и единадесет хиляди квадратни километра. Може ли тогава вторият

от божествените лъчи на Христовата Мисия да пробие облака на българския

25 (2 Коринтяни 11:19-20)
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страх, та да намери верни сърца, в които Господ да положи лъвското

засеняване на Божията Сила?

Колко би ми се искало да отговоря утвърдително на този въпрос! И как

ревнувам онези три лъва от българския герб да не са празна и бездушна

хералдика, но да станат отражение на един народ, който не търпи

дяволското насилие, но намира начин да му се противопостави. За

съжаление – средният лъв от българския герб върви назад, а не напред.

Обърнат е на запад, сиреч, към залеза, а не на изток към изгрева. Наляво,

тоест, към по-слабата ръка, а не надясно – към Силата. Кой и как реши

символът на българската държавност да изглежда по този начин – това е

друг въпрос. Аз просто искам да знаеш, че както в народ от лъвове една

овца е изключение, така и в народ от овце един лъв е изключение. Може

би и затова си имаме само един лъвски дякон и апостол – Васил Левски. За

да си честваме раждането и обесването му в една нито толкова чиста, нито

толкова Свята република.

А къде остана във всички тези размишления Господ Исус Христос?

Къде остана Божият Син, Чийто Свят Дух ни е дал всичко, потребно за

живота и благочестието? Къде остана онзи Небесен Град, построен на Хълм,

който не може да се укрие? Защото именно него трябваше да представляват

Божиите Светии, които Спасителят нарече “светлина на света”.

Нека ти кажа, мили мой братко, че за последните четиринадесет

години сърцето ми не просто се насити, но се пресити от предателства,

изменчивост и апатия. То не бяха шепотничества и сплетни, клюки и

коварства, хули и злословия. И всичко това – сътворено от човеци, които

имаха безумната дързост да се наричат християни. И всичко това – от

страхливи религиозни лицемери, които никога нямат мнение или собствена

достойна позиция, но като развалени грамофони въртят една и съща

протъркана плоча от пасторски клейма върху Стефан Главчев. Дори наскоро

една много известна българска певица, харесала поезията ми, която пиша

под псевдонима Ясен Ведрин, поиска контакт с мен в Интернет. И когато

най-искрено и сърдечно отговорих на поканата й, като й протегнах ръка и

споделих, че се казвам Стефан Главчев, ръката ми увисна в празното,

понеже отговор не последва никакъв... И как да би последвал, след като
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въпросната дама е част от хвалението в столична църква, където съм

обявен за антихрист. Може би същата още от другия ден “искрено се е

покаяла”, че е чела “дяволската” поезия на този Ведрин, и от сърце е

отправила благодарност към Бога, че е бил могъщ да я опази от подобен

антихрист. Сигурно е много лесно на враговете и злотворците ми да казват

“Амин” на опозоряването ми, и да възклицават с “Алелуя”, когато се късат

и изгарят книгите ми, щом такава е официалната позиция на официалните

църковни съюзи, дирекции, алианси и прочее демонични тресавища. Но

кой от опозорителите ми усети онзи дявол с лице на лъв, за който Апостол

Петър ни предупреди в посланието си:

“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като

рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се

нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания

се понасят и от братята ви в света...” 26

И когато един ден всички тези земни черепки застанат пред Святия

Трон на Вечния Съдия, то какви оправдания биха изкопчили от изобличените

си сърца? Че така им казал техният пастор, който имал американска диплома

ли? Или, че са променили ударението на сричката, та вместо Завет с

гонение, да си потърсят място на завет без гонение...

Колко удобно! Колко тъжно! Колко гнусно и лицемерно!

Досущ като в притчата на Соломон, където е писано:

“Ленивецът казва: Лъв има вън! Ще бъда убит всред улиците!” 27

Ами стой си тогава вътре, на завет! Но недей дори и да си помисляш,

че имаш някакъв дял или участие в Завета Господен! Защото на Своите

Господ обеща, че ще бъдат гонени, преследвани и мразени заради Името

Му. Но също така Той им даде власт да настъпват на змии, на скорпии, и

дори власт над цялата сила на врага. За да се сбъдне писаното, което

отново е в “Притчи”:

“Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели

като млад лъв...” 28

Разбираш ли за какво ти говоря, верни ми приятелю?

26 (1 Петрово 5:8-9)
27 (Притчи 22:13)
28 (Притчи 28:1)
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Проумяваш ли скръбта, от която не мога да се отърва?

Нека ти кажа, че най-непоносимото за мен не са дяволските стрели,

нито реките от религиозна помия, които се изсипаха върху името и делото

ми. Не! Страшната и непоносима скръб е да гледам как човеците пречупват

гръбнаците си в робски поклони, поради непреодолимия си страх от

високопоставените. Някой си се страхувал да не го низвергнат, друг – да

не го анатемосат, трети – да не си изгуби затопления стол в събранието,

четвърти – да не му излезе лошо име сред човеците, пети – да не стане

прицел на чародейни молитви, шести – да не му се прекрати теологическото

образование, седми – да не си провали кариерата.

Страх, страх, страх! О, злощастни пленници на страха! С какви думи

да ви опиша или с колко още сълзи да ви оплача? Как досега никак не се

събудихте, та да се съпротивите на дявола с Вярата на Христос? Как срещу

нечестивия лъв от тъмнината не изръмжахте с Гласа на Лъва от Юдовото

коляно? Как за изминалото време не се укрепихте с Вярата на Давид, и със

стоенето на Даниил? Когато вавилонските наемници обявиха делото ми за

нечестиво, то те уплашиха ли моя Господ, та Той разтреперан да ми каже:

“Ех, слуго Мой! Дотук Ми беше водителството, което ти давах! Тази

кампания против теб много Ме уплаши и трябва да Си плюя на петите и да

избягам в Небето! А пък ти се оправяй както можеш...”

Смути ли се Святият Дух от прелелите води на нечестието, станали

причина за личното ми поругание, та да ми каже:

“Тръгвам Си вече, Стефане! Отивам Си! Драго Ми беше да ти говоря и да

те употребявам, но тези води на Ефрат са твърде страшни, не мислиш ли?”

Смути ли се, най-сетне, Святият и Всемогъщ Отец на Небето, та да ми

каже:

“Защо Ми трябваше така да разбуня духовете с книгите, които ти

дадох? А сега какво ще правя? Как да опазя Портите на Ерусалим от бесните

пълчища на дявола? Нямам никаква идея и затова съкрушен те напускам!”

Подобни диалози със сигурност може да има само в розовите сънища

на дявола. Но наяве в битието му има един Ужас и върховен Кошмар!

Ужасът и Кошмарът, за които Апостол Йоан написа:



41

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола...” 29

Ако някой иска да участва в Победата и Триумфа на Господ Исус Христос

– то нека такъв да бъде гладен за повече гонение! И като претърпи

гонението – да възвеличи с Христовата Вяра стоенето си в Божията Вечна

Правда! Но ако друг иска да си остане религиозен коментатор, та да се

възторгва от плъховете, които напускат потъващия кораб, то нека пази

“святата” си доктриналност, докато съвсем се обезличи и заприлича на

вдъхновителите си. Аз нямам никакви амбиции да тегля към Хълма

Господен тълпи, които от колебливост и съмнение се разтягат като свински

черва, готови да се пръснат от притеснение. Защото зловонието от такива

е неописуемо, а пък страхливата им природа – достойна за отвращение. Но

за всички онези Верни, непоколебими, дръзновени и неустрашими мои

приятели аз сега ще продължа с видението пред източните Порти на

Небесния Ерусалим, което Господ даде на сърцето ми. Ето думите, които

Той ми проговори, когато отново се сниши до мен:

“Слуго Мой! Виждам скръбта, която прелива от сърцето ти, и ти

казвам, че тя лесно не може да се отмахне от теб. Именно затова Аз

ще продължа да те призовавам да се възрадваш в Спасението Ми.

Защото състоянието ти всякога ще отговаря на погледа на духа ти.

Ако гледаш на горното – ще видиш как в Града на Бога и Отца са

радост и веселие, тържество и триумф. Ако гледаш на долното –

скръбта ще измества щастието, понеже тя е като вълните на голяма

река. И как да бих ти казал, че няма да преживееш скръб, когато

Сам бях свидетел на всичкото напускане и предателства, които

преживя заради Името Ми?

Когато ти въздиша, и Аз въздишах с теб! Когато ти плака, и Аз

плаках с теб! Когато ти страдаше, и Аз страдах с теб! Защото бях не

отвън, но отвътре – в сърцето ти! И всеки удар против теб, беше

удар против Мен! И всеки трън, забит в главата ти, беше част от Моя

трънен венец! И всеки гвоздей, който нечестивите забиха в даващите

ти ръце, и осветените ти нозе, беше Моята Голгота за духа ти!

29 (1 Йоаново 3:8)
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Но ето, слуго Мой! Ти живееш по Божието Провидение и

Предузнание, а Сатана не е намерил нито един полезен ход против

Словото от Хълма Мория, и няма нито едно скроено оръжие против

пророка Господен. Нека именно това те утеши и изпълни с Моя

Мир! Защото Аз върша Делото Си чрез сърцето ти, и съм могъщ да

издиря и осветя човеците, заради които си написал всичките

пророчески книги във времето на своето слугуване към Мен.

А сега погледни нагоре, към Небето. Защото Аз отново ще те

прегърна с Десницата Си, а с Левицата ще докосна Сърцето Си, за

да се яви вторият от лъчите на божествената Ми Мисия...”

След последните Си думи Господ ме прегърна, а от гърдите Му просия

бисерен лъч, който се превърна в слънчева пътека. И ние мигновено се

въздигнахме по самата пътека, като стигнахме до източните Порти на

Небесния Ерусалим. А там, подобно на първото видение, Господ ме постави

на място, откъдето виждах и трите Порти. А Сам Той се приближи напред и

издигна ръцете Си, като извика:

“Божии ангели на източните Порти! Възлезте пред Небесния Цар

и явете за пророка на Сион бисерната Светлина на всемогъщото

засеняване от Бога и Отца, което събира Благочестието, Ревността и

Прощението в образа на лъв! За да има Моята Църква свидетелството

как Аз освобождавам пленниците!”

Дочули Гласа Господен, ангелите възлязоха – всеки пред Портата си.

И ето, че първият от тях – ангелът на Йосиф – разпери крилата си. А тогава

от тях излязоха бисерни лъчи, в които светеше образ на лъв. И Божието

Благочестие изпълни лъва, тъй щото гривата му заблестя като слънчева, а

самият той присви предните си лапи, като се прекланяше на Небето. Това

накара Господ развълнуван да го посочи и да ми каже:

“Виждаш ли, слуго Мой, как гривата на лъва стана слънчева и

блестяща от Присъствието на Святия Дух? Ето, казвам ти, че това е

поради Благочестието на Йосиф! Всеки, който иска да бъде помазан

като лъв на Небето, трябва да плати цена с благочестивия си

живот, без да се плаши от гонение. Защото няма лъв от Небето,

който да би бил уплашен от дяволското насилие на земята. Тъкмо
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обратното – зверовете на лукавия бягат надалеч още щом зърнат

осанката на Божия лъв, тъй щото Светлината свети в тъмнината, а

тъмнината не може да я схване! Забележи също как слънчевите

коси на гривата се спускат от главата, за да направят Свято цялото

тяло на лъва. Ето така Благочестието се явява връзка между Мен и

Моята Църква! И свещен дълг на всеки благочестив е да пази себе

си неопетнен от света, като пригледва сиромасите и вдовиците!

Само така великата тайна на Благочестието може да ви направи

благородни и готови за Божия употреба!”

След тези думи на Спасителя, вторият от ангелите – ангелът на

Вениамин – разпери крилата си. И ето, че бисерната Светлина отсред него

скоро се превърна в огнени пламъци, които влязоха сред лъчите, като

скоро изпълниха устата и очите на лъва. И Божията Ревност, по-мощна от

когато и да било, накара лъва да отвори славните си челюсти и да

изръмжи с цялата си сила. А тогава огнена струя като от горелка възлезе

от лъвската паст, а очите му станаха като живи въглени. И с едно

прекрасно възклицание Господ извика към мен, казвайки:

“Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Йеова изговори;

кой не ще пророкува?...” 30

Гледай, слуго Мой! И запиши на книга този славен миг, когато

Божията Ревност възлиза като огън от лъвските уста! Защото само

така Църквата Ми може да изпълни писаното:

“Ревът им ще бъде като на лъв; те ще реват като млади лъвове;

Да! ще реват, и ще сграбчат лова, и ще го завлекат, и не ще има кой

да го отърве...” 31

Не ви ли направих ловци на човеци, та с Моята Ревност да

изтръгвате душите от плена на насилника? Коя тъмница не би се

потресла от могъщия рев на Ревността, и кои железни решетки

биха устояли на Огъня, чийто Разпалвач е Небесният Отец? Вълк ли

ще ви смути, та да бягате от наемници, или мечка ще ви уплаши, та

да отпаднете от чародейства? Леопард ли ще ви се озъби, та да ви

30 (Амос 3:8)
31 (Исайя 5:29)
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нападне страх от Антихриста, или тигър ще ви стресне, та да се

огънете пред Авадон?

Ето, казвам на Моите, че няма звяр или плашило против Лъва

от Юдовото коляно, нито тъмница и преграда, където дяволът да

държи Сионовите пленници, когато против тях Небето е изпратило

огнедишащи лъвове с гриви от Благочестие. Хиляда нечестиви ще

бягат от ръмженето на един праведник, и десет хиляди съвсем ще

отпаднат от Огъня в устните му!

Бъди ревностна, Моя Църкво! Строши железата на дяволските

зандани и върни в Лоното Ми пленниците, които Вавилон озапти!”

Господ едва беше изговорил думите Си, когато и третият – ангелът на

Манасия – пристъпи пред Портата си, като разтвори крилата си. Тогава от

тях излезе мека бисерна светлина, подобна на постеля, или по-скоро

покривало от утеха. А Божието Прощение, което блестеше от покривалото,

скоро влезе в предните лапи на лъва, правейки ги меки и пухкави. А там, в

присъствието на лъва, се яви и агънце, чието руно беше силно омърсено.

Но това никак не ядоса лъва. Тъкмо обратното – вдигнал могъщите си лапи

той погали с тях руното на агънцето, тъй щото то заплака от вина в

лъвската прегръдка, а от нечистотата му не беше останал и помен. И

тогава, със сълзи в очите Си, Господ посочи към лъва, като ми казваше:

“Ето това, Стефане, отличава Божиите лъвове от дяволските!

Дяволските всякога превръщат силата в насилие, докато Божиите

превръщат Силата си в Прощение! Именно това ги прави да остават

благородни, понеже прегръдката им отнема силата на греха и

осъждението, и покрива немощните с Благодатта и Мира Ми!

Църкво Моя! Искам лъвовете Си сред тебе! Искам тези заветни

слуги, на които да имам основанието да повторя думите, които

казах на Апостолите Си:

“Приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени

им са, на които задържите задържани са...” 32

Защото само така ще се научите да различавате жертви от

палачи, пленници от запленители, плячка от зверове!

32 (Йоан 20:22-23)
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На жертвите и пленниците прощавайте греховете, защото имат

нужда от Божия Утеха и Прощение! На палачите или запленителите

задържайте греховете, защото те са прицел на Божия Яростен Гняв,

отдавна посочени на беззаконията си!

И в края на това Свято видение отново ще призова всички да се

оставите от малодушието и страха, които са главните съветници на

предателството и отстъплението, за да прегърнете безстрашието,

смелостта и братолюбието, с които да утвърдите Божието засеняване

в сърцата си. За да преминете през Портите на Йосиф, Вениамин и

Манасия – с Благочестие, Ревност и Прощение!

Аз, Господната Година и Дървото на Живота, все още говоря и

не млъквам! Блажени лъвовете на Небето, които освобождават

Сионовите пленници! Те непременно са Дух от Духа и Сила от

Силата на Лъва от Юдовото коляно!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ТРЕТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЮЖНИТЕ

ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

“Третият лъч от Мисията Ми е с образа на орел, и чрез него се

влиза през южните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на

Симеон, Исахар и Завулон, които са Послушанието, Наградата и

Живеенето. С тези Порти Аз давам проглеждане на слепите!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако потърсим най-съвършеният

смисъл, който има светлината, то без всякакво съмнение той ще е свързан

със зрението. Защото когато сме зрящи, ние улавяме вярното отражение на

действителността около нас – с всичките й цветове и нюанси, с височината

и дълбочината, с близкото и далечното, с тъмното и светлото. Зрението ни

помага да бъдем сигурни в заобикалящата ни среда, да знаем къде

стъпваме, да виждаме посоката на пътя си, да възприемаме лицата на

хората, с които общуваме. С две думи – зрението и светлината са неразривно

свързани. И ако за физическите измерения нещата опират до здрави очи,

които да възприемат видимия спектър на материалното, то за духовните

измерения нещата стават много по-дълбоки. Сам Господ е казал на всички

ни в Евангелието точните Си думи:

“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото

ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти

тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина

то колко голяма ще е тъмнината!” 33

Виждаш ли, братко мой, че Спасителят те предупреждава за една

възможна опасност, при която “светлината в тебе е тъмнина”? И за да

усили достатъчно предупреждението Си, Исус завършва с въпроса:

“То колко ли голяма ще е тъмнината?”

Аз не смятам да те убеждавам в съдбоносната сила на Господното

предупреждение, просто защото съм сигурен, че животът е дал на всички

ни достатъчно много доказателства за онези, в чиито сърца “светлината е

33 (Матея 6:22-23)
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тъмнина”. Нещо повече – Апостол Павел е доразвил въпроса на Спасителя в

отговор, който гласи:

“А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на

тия, които търсят причина против мене, та относно това, с което те

се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние. Защото

такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се

преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам сатана

се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и

неговите служители се преправят на служители на правдата. Но

тяхната сетнина ще бъде според делата им...” 34

И ако отново се върнем на въпроса на Исус:

“...то колко ли голяма ще е тъмнината?...”

...ще последва вярното обяснение, в съгласие с Павловите думи:

“Тъмнината ще е толкова голяма, колкото голяма лъжа дяволът е

представил за Истина, за да бъде повярвана и приета, като изговорена уж

от Бога или Неговите пратеници!”

Още във втората глава на тази пророческа книга аз вече писах за

сблъсъка между Божието и сатанинското засеняване, тъй щото се надявам

никой да не се препъне в разбирането, което получава. Понеже ако Сатана

се преправя на светъл ангел, то той има точно поставени намерения и

цели, които да постигне с измамата си. А от близо две хиляди години

дяволът има една върховна цел, и едно главно намерение – да осуети

Спасението с Вяра в Господ Исус Христос, като заблуждава християните с

гибелни ереси и бесовски учения, целящи отстъпление от Новия Завет и

пропускане на благодатните обещания да станем съучастници на

божественото естество на Спасителя, с което да наследим добрините на

бъдещите векове. За онзи, който от години се просвещава със Словото на

Божия Пророчески Дух, няма да е никакъв проблем да разбере това, за

което пиша. Защото Сам Отец е потвърдил пророка Си като Зеница

Господна, на която е дал да вижда онова, което е невидимо за плътските

очи, и недостижимо за плътския ум. И самият факт, че аз споделям с

34 (2 Коринтяни 11:12-15)
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Църквата видения, давани ми от Исус, е категоричното доказателство, че

става дума за нещо видяно и преживяно по духовен начин.

Когато християнинът разгърне страниците на една книга, имаща

претенции да бъде пророческа, той има два избора пред сърцето си:

Първият избор: Да повярва, че това, което ще прочете, е вдъхновено

от Святия Дух, и е дадено от Бога – за насърчение, поправление, и

поучение в Небесната Правда!

Вторият избор: Да отхвърли написаното съдържание на книгата, като

го обяви за неистинско, за гибелна ерес или бесовско учение, и по този

начин да определи автора за лъжец, шарлатанин и пратеник на дявола.

Нека предупредя обаче, че тези избори не са безобидни, като например

избора дали да си купиш от магазина банани или портокали. Защото

каквото и да би избрал от магазина, то не обвързва сърцето ти в духовна

позиция, и касае само стомаха или тялото. Но когато избираш с вярата в

сърцето си дали едно послание е от Бога, или от дявола, ти вече

упражняваш позиция на духовно разпознаване и самоопределяне. Ако в

тази позиция би нарекъл дявола “дявол” и Господа “Господ”, то Светлината

в теб наистина ще е Светлина, защото ти е дала вярно разпознаване на

духовете. Но ако си неблагоразумен да наречеш Господа “дявол”, то тогава

самата тъмнина те е измамила да приемеш дявола за “Господ”.

Фарисеите в древен Израил имаха точно този жесток проблем с

разпознаването, което напълно ги доказваше като слепци. Те сочеха

Божият Син и казваха за Него:

“Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете,

Веелзевула...” 35

Или пък това:

“Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?” 36

Или пък възможно най-гнусното:

“Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога...” 37

Във всички тези изречени злословия фарисеите извършиха онова най-

страшно беззаконие, за което Господ предупреди:

35 (Матея 12:24)
36 (Йоан 8:48)
37 (Йоан 8:41)
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“Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против

Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия

син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Светия Дух,

няма да му се прости, нито в тоя свят, нито в бъдещия. Или

направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото

лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото...” 38

Можеха ли слепците да знаят за какво Дърво и какъв Плод им говори

Спасителят? Можеха ли изобщо да приемат лъчите на божествената Му

Мисия, когато се имаха за зрящи в собствените си очи? А кой ги лъжеше,

че са зрящи! Не беше ли именно тъмнината, която ги мамеше, че е

Светлина? И не затова ли Исус им отговори подобаващо:

“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате:

Виждаме, грехът ви остава...” 39

Какво стана двадесет века по-късно след онези първи гнусни слепци?

Не ги ли надминаха последните дяволски поколения в слепотата си? Не

станаха ли последните четиридесет години времето на най-масовото

отстъпление от Божията Благодат и най-страшното похулване на Святия

Дух? И ако първите се имаха за зрящи, понеже ходеха по пазарите и

разширяваха филактериите си, за да изглеждат много духовни, то

последните не смениха ли пазарите с библейски академии и институти, а

филактериите – с дипломи и титли, офиси и зали, речници и конкорданси?

Не превърна ли дяволът религиозния кариеризъм в най-голямата люпилня

за лешояди? Не бяха ли потъпкани Простотата и Чистотата, която дължим

на Христос, с купища от доктрини, версии, течения, възгледи, школи и

идеологии? И ако в последните четиринадесет години Словото на Божия

Пророчески Дух влезе в жесток сблъсък с теологията на блудницата

Вавилон, то за какво помрачаване и дяволска измама трябва да говорим?

Призна ли някой от слепците, че е сляп, или реши да си остане в ямата,

където е паднал със сляпото си паство? Призна ли някой от лешоядите

плешивостта си, и отрече ли се от зловонието, на което е станал говорител?

Скъса ли поне един теолог дипломата си, и отказа ли се поне един

38 (Матея 12:31-33)
39 (Йоан 9:41)
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кариерист от поста си, та да се утеша в сърцето си, че Бог ми е посочил

праведник, който е превърнал в Дух и Живот писаното от Апостол Павел:

“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох

за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно

нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих

всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия...” 40

Нищо подобно, братко мой! Придобилите придобивките си никога няма

да ги счетат като загуба за Христос, но със зъби и нокти ще драпат, за да

си ги запазят, и ако е възможно – още повече да си ги увеличат. Защото

днес е времето на придобивките! И Сатана ще става толкова по-щедър,

колкото по-малко време му остава до затвора в бездната. И слепите не

само, че няма да искат да прогледнат, но още повече ще се привържат към

лещите на сатанинското лукавство, чрез които този свят им се струва рай.

Без значение, че Господ употреби младостта на един от слугите Си, за да

ги доведе до покаяние – те ще стъпчат пророческите свидетелства, за да

придобият усмивката на лукавия. Без значение, че Божията Гетсимания на

един пророк стана като река от отрова и угнетение – слепите ще крещят

“Алелуя” и “Амин” по конференциите си, сигурни, че лъскавият гост от

Америка ги залива с колурий, на който струята е като от пожарникарски

шланг. Без значение, че Голготата на един жертвен юнец се превърна в

Благодатен Дар за Званите, Избраните и Верните – слепите тълпи ще

стъпчат Дара, като бесни пълчища от разгонени псета, готови всякога да

ближат бълвоча от свинете на Легион.

Но слугата Господен, като знае от Христа, че днешното време е като

дните на Ноя, нито ще трепне да се уплаши, нито ще се усъмни, та да

отстъпи от Хълма Мория. Защото който е посочен от Бога и Отца – той ще

прогледне. И на когото Отец покаже Благост и Милост – нему ще покаже

Завета Си. Останалите ще си останат статистика и отдавна пресметнати

загуби. Без значение дали това на някого ще се стори жестоко и

несправедливо. Понеже жестокостта ще бъде наследство на жестоките.

И несправедливостта – сетнина на несправедливите. И нека думите ми,

свързани със слепците, да приключат точно тук.

40 (Филипяни 3:7-8)
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Братко мой! Сърцето ми е твърде много развълнувано, понеже сега

предстои да ти разкрия видението с онези южни Порти на Небесния

Ерусалим, където се намира и Портата, с която Господ беляза и запечата

цялото ми служение за Небето. Портата на Исахар, свързана с Наградата в

Божието Царство. Но нека всичко следва пророческия разказ според

сбъдването на нещата. Защото преди да ме възкачи в Небесния Ерусалим,

Господ отново проговори на духа ми, като ми казваше:

“Слуго Мой! Виждам вълнението, което те изпълва, и знам, че

то е съвсем навременно. Защото съдбата ти наистина е свързана

най-много с третия от божествените Ми лъчи, служещ за прогледване

на слепите. И Аз с пълно право мога да те нарека “орел Господен”,

защото съм те благословил с онова, което отличава орела от всички

останали птици. А какво го отличава, Стефане?”

“Господи мой! Две неща отличават орела от всички останали птици. И

това са могъщите крила и възможно най-острото зрение...”

“Точно така е! Именно крилата и зрението превръщат орела в

летящия цар на Небето. И той е силен да лети на височини,

немислими за останалите птици, както и да постига далечен прицел

на погледа си, който другите птици не могат да постигнат. Кажи Ми

тогава: Кои бяха височините, които твоят Господ даде на духа ти?”

“О, скъпоценни мой Учителю! Ти ме въздигаше със Себе Си, и ми

даваше да виждам всички удивителни тайни и откровения, свързани с

Твоето Небесно Царство. Слугата Ти получи скъпоценна привилегия да

явява на Божието домочадие лъчите на Твоята тайнствена премъдрост. А

това завинаги ме прави длъжник на Благостта и Милостта Ти...”

“И ти се издължаваш, слуго Мой!” – усмихна се Исус, и продължи:

“А имаха ли останалите човеци твоите крила и поглед, за да

направят с Мене своя духовен полет в Небето, та да се убедят, че

всичко, което ти говоря, е Дух и Истина?”

“О, Господи мой! Ти Сам даваш мярката Благодат на всекиго според

каквато е Волята Ти! Но аз знам, че не е възможно всеки да има крилата,

които Ти Си дал на мен. По-скоро Ти даряваш Твоите със Собствената Си

Вяра, за да вярват думите Ти и духом да Те следват в самите видения. За
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да им вмениш отпосле Правдата, че с Вяра стават съучастници на цялото

духовно богатство, което би дал на пророка Си...”

“Абсолютно вярно Ми отговори, Стефане! Защото твоят отговор

е именно прочит на Моето обещание в Евангелието:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на

праведник ще получи...” 41

И като знаят Моите, че Наградата е свързана именно с южната

Порта на Исахар, то имат ли някакъв проблем да Ме следват?”

“Не, Исусе! Твоите Верни нямат никакъв проблем! Проблемът е в

другите, които нямат Вярата Ти, за да Те приемат във виденията, които ми

даваш...”

Тук Господ изостри погледа Си, който стана твърде ревнив. А след

това отново ме попита:

“Ще речеш ли, че има неправда у Бога, понеже на едни Той е

дал да Го вярват, и така да станат зрящи за Небесното Царство, а

други е оставил слепи, за да вървят след слепци и така да паднат в

ямата?”

“Не, Господи! Да не бъде аз да изрека подобно нещо! Понеже Ти Сам

каза в Евангелието, че идваш за съдба на земята. За да виждат

невиждащите, а виждащите да ослепеят. Ако някой се е считал за сляп,

както беше Вартимей, то той скоро да би Ти извикал:

“Исусе, сине Давидов, смили се за мене!” 42

Но ако друг е закоравявал сърцето си в надменната гордост на

фарисеите, за да Ти каже:

“Да не сме и ние слепи?” 43

То тогава и отговорът Ти към такъв ще бъде според безумието му:

“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате:

Виждаме, грехът ви остава...” 44

41 (Матея 10:41)
42 (Марк 10:47)
43 (Йоан 9:40)
44 (Йоан 9:41)
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Тъй щото неправдата не е у Тебе, а в онези, които въпреки, че са

слепи, се имат за зрящи...”

Господ поклати утвърдително Главата Си, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“А не са ли днес твърде много слепите, които се имат за зрящи?

Не са ли цяло поколение, родено от лъжеблаговестие, от грима на

Езавел, от воя на вълка Корей, от ръждата на Мамона? И ако един

искрено повярвал християнин реши да потърси Образа Ми във

водачите и първенците на безпътните множества, то ще Ме намери

ли? Ще бъде ли едно към едно Образът Ми от Евангелието с образа

на религиозния кариерист? Ще бъде ли едно към едно Примерът Ми

в Евангелието с примера на съблазнителите? Ще бъде ли едно към

едно Делото Ми в Евангелието с развалените дела на блудницата?”

“Не, Исусе! Разликата ще е от Небето до земята!”

“Разбират ли тогава Моите защо на техният Господ ще Му е

нужен орел със силни крила и остро зрение?

Не затова ли – да яви Първообраза, който вече е бил стъпкан,

похулен и низвергнат в отстъпилите от Завета църкви? Не затова ли

– да яви Първопримерът, който поколенията на Вавилон счетоха за

старомоден и невалиден? Не затова ли – да яви Първоделото, за

което Апостолите Ми положиха живота си? Не направих ли всичко

това с Моята преизобилна Благодат в сърцето ти, с която дадох на

Църквата Ми пет Святи Кръга от Божии Присъствия – та дано

всички биха прогледнали, за да Ме намерят?

А защо, пророко Господен, дори и след тази Благодат, църквите

в България продължиха да те хулят, очернят и опозоряват?”

От думите на Исус в сърцето ми се надигна скръб. Но аз, като я

преглътнах, тихо Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Те се съблазниха от самата мисъл, че трябва да признаят,

че са слепи! А подобно признание е божествен изпит за Послушание, сиреч,

дали биха Те послушали и приели за Верен и Истинен от пророческите

книги. А самото Послушание е първата от южните Порти на Небесния Ти

Град. С подобно Послушание църквите щяха да признаят, че им говори
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пророк Господен, с когото не бива поругаване или похулване, защото така

се поругава и хули Онзи, Който го е пратил. Но самите църковни лидери се

препънаха в Твоя божествен изпит, понеже бяха горди и надменни, сиреч,

зрящи и праведни само в собствените си очи. Повечето от тях, завършили

теологически институти и академии, няма как да плюят на авторитета и

дипломите си, и то пред собствените си паства...”

Тук Господ докосна с ръка гърба ми, като ми придаваше утеха. А след

това отново ми проговори, казвайки:

“Всичко е точно така, както Ми го каза. Но Аз ще допълня още

към думите ти, че всички онези, които не Ме послушаха, останаха

като ослепени от Агнеца насилници на пътя към Дамаск. И пред тях

остават само две възможности:

Първата: Да си останат вълци спрямо Стадото Ми, закоравени и

горди в сърцата си, докато Божият яростен Гняв ги погуби на

времето им, и определи дела им в огнения пъкъл, където ще бъде

плач и скърцане със зъби!

Втората: Да намерят изходния път в Послушанието, за да

паднат змийските люспи от очите им. И като вършат дела, достойни

за покаяние, да се върнат към първата си Любов, сиреч към

Пастиреначалника, Който им заповяда да бъдат Верни овчари на

Стадото Му! Който от тях намери Послушанието на Симеон, ще

получи Наградата на Исахар, а който получи Наградата на Исахар,

ще се утвърди в Живеенето на Завулон! И за всичко това Аз сега ще

ти дам видението с южните Порти на Небесния Ерусалим. За да

види цялата Ми Църква що ще рече подвизаването на Господния

орел...”

След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, а с

Левицата докосна Сърцето Си, тъй щото от гърдите Му просия бисерен лъч,

който се превърна в слънчева пътека. Така двамата с Него полетяхме през

самата пътека, докато се намерихме пред южните Порти на Небесния

Ерусалим. А там Исус отново ме постави издалеч, за да обгръщам видението

с погледа си. И като се приближи напред, вдигна двете Си ръце, като

извика:
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“Божии ангели на южните Порти! Възлезте пред Небесния Цар

и явете за пророка на Сион бисерната Светлина на всемогъщото

засеняване от Бога и Отца, което събира Послушанието, Наградата

и Живеенето в образа на орел! За да има Моята Църква Господното

потвърждение как Аз давам проглеждане на слепите!”

След думите на Исус Божиите ангели възлязоха, всеки пред Портата

си. И ето, че ангелът от Портата на Симеон пристъпи напред, като разпери

крилата си. А тогава бисерни лъчи просияха от тях, и сред лъчите се яви

малко врабче, което все още не се превръщаше в Божий орел. Но самото

Божие Послушание от лъчите обгърна с мека Светлина крилата на птичето,

тъй щото те бързо растяха и се уголемяваха с всяка изминала секунда, а

врабчето преживяваше преображение, което чудно го превръщаше в

могъщ орел. Докато гледах възхитен, Господ ми проговори, като казваше:

“Гледай, слуго Мой! И нека заедно с тебе да гледат всички

врабчета, които искат велики съдби за Царството. Понеже никой не

се ражда като орел в Святия Дух, но Послушанието към Бога и Отца

го превръща в могъща Небесна птица. Виждаш ли как Светлината

обгърна крилата на врабчето? Ето това отговаря на писаното, че:

“...вярването е от слушане, а слушането от Христовото слово...” 45

И нека всеки от Моите разбира “слушането” като Послушание, а

не просто като слухова способност да чува с ушите си. Защото тези,

които слушат с ушите си, стигат само до чуване. Но онези, които

слушат със сърцата си, и биват изпълнители, стигат до Послушание.

И ето това е начинът да станете орли, както стана слугата Ми

Стефан! Не ви е нужно нищо друго, освен да слушате Словото Ми и

да бъдете покорни изпълнители на писаното. Така несъмнено ще

придобиете Моята Вяра, а тя ще възрасти духовните ви крила, за да

пребъдвате с Мене в Небесните места...”

Докато Господ изговаряше думите Си, ангелът на Исахар направи

крачка напред към Него. И като се усмихна на сърцето ми, разтвори

крилата си. А тогава отсред тях възлязоха бисерни лъчи, в които виждах

Венец от Маслина, сплетен от клонки с узрели по тях маслини. И самият

45 (Римляни 10:17)
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Венец премина по лъчите на видението върху орела, като се разплете по

протежението на разперените му крила. Така Божията Награда започна да

се изсипва отсред маслинените клонки като Свято Помазание, което

изпълваше самите орлови пера, тъй щото те просияха с блясъка на злато.

А моят Господ с развълнуван Глас ми проговори, казвайки:

“Виждаш ли как Венецът на Наградата се разплете върху

крилата на орела, като възля върху тях Божието Свято Миро? Ето,

казвам ти, и нека цялата Ми Църква запомни думите Ми, че именно

орловото помазание е колурият, с който се помазват очите, за да

проглеждат слепите. Всеки път, когато Аз давах видение на

пророка Си, за да го запише на книга, едно орлово перо, гъсто

напоено с Божието Свято Миро, се спускаше върху едно незрящо

сърце, за да го направи да прогледне! И всеки път, когато едно

сърце проглеждаше в Светлината Ми, за да Ме вярва и последва,

един маслинен лист с клонката си се приготвяше в Царството, като

Награда за оня, който приема пророк в името на пророк! А какво

повече да искате от Небето, освен да приемете с Вяра помазването

си от Божието Свято Миро чрез перата на орела? Или как да бих ви

описал Наградата в Сион, когато ръцете Ми копнеят да увенчаят

всяка глава, и да прославят всеки, който Ме люби? Ето, и в този

миг, когато Ме приемате и четете думите Ми, пак галя очите ви с

орловите пера на слугата Ми!”

Слушах с безкрайно благоговение думите на Исус. Помазанието Му

протичаше през мен като огнена река и очите ми жадно поглъщаха Святото

видение. А там към Господ пристъпи и третият ангел – ангелът на Завулон.

И когато разпери крилата си пред Исуса, отсред тях възлязоха бисерни

лъчи, в които се яви могъща и висока Канара. И тази Канара като се

съедини във видението с орела, яви му мястото, където той всякога щеше

да пребъдва в Святия Дух. И Божието Живеене просветля с призив отсред

Канарата, тъй щото орелът размаха славно крилата си, а след това ги сви,

като кацна на върха на Канарата, защото знаеше, че там е обиталището

му. И Гласът Господен отново яви думи на сърцето ми:
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“Гледай слуго Мой, и проумей що ще рече Божието Живеене

отсред Портата на Завулон. Защото на Моята Църква се обещах, че

гдето съм Аз, там ще бъдат и Верните Ми!

Аз съм високата Канара на Божието Спасение в Святия Дух!

Мои са орлите, които обитават върховете Ми! И Волята на Отец

Ми за всички вас е да се въздигнете далече по-горе от мерзостта на

погиващия свят, като пребъдвате на Канарата с Вяра!

Елате, люде Мои! Бъди Ми орлица, Славна Моя Църкво!

Раздвижете крилата си в Святия Дух, вие Божии войни!

Защото на орлите съм дал да бъдат най-славните победители

над змея, звяра и лъжепророка! И на поколението на Симеон,

Исахар и Завулон – да бъдат Божието въздаяние над зловонния

труп на Антихриста! Гдето е трупът, там ще се съберат орлите! И

гдето са орлите – там ще се сбъдне изреченото от Енох, седмия от

Адама, който позна Господната Година:

“Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба

над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките

нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки

думи, които нечестивите грешници са говорили против Него...” 46

Искате ли съдба на орли – станете зрящи, като приемете пророк

в името на пророк, за да се сбъдне и наградата на пророка!

Аз, Дървото на Живота и Господната Година за сърцата ви, все

още говоря и не млъквам! Блажени сърцата, които Ме виждат с

Вяра!”

46 (Юда 1:14-15)
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6. ВИДЕНИЕТО С ЧЕТВЪРТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЗАПАД-

НИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

“Четвъртият лъч от Мисията Ми е с Образа на Човешки Син, и с

него се влиза през западните Порти на Небесния Ерусалим. Портите

на Нефталим, Гад и Асир, които са Борбата, Щастието и Радостта. С

тези Порти Аз освобождавам угнетените!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ето, че стигнах до последния, четвърти лъч от божествената мисия на

нашия Господ. Въпреки, че исках написването на тази глава да премине

без сътресения, тя беше придружена от такъв дяволски натиск, щото

сърцето ме заболя до пръсване. И аз знаех, че болката няма да отшуми,

докато не износя и последното изречение на тази пророческа книга за

“Господната Година”. Понякога си представям, че ето така, докато пиша

под вдъхновението на Духа, Господ ще прибере душата ми, за да намеря

сетнината си, за която се потрудих. А после се сещам, че Исус никога не

започва нещо, което не би се довършило. Така и виденията в тази книга

ще бъдат описани, напечатани и подарени на Божието домочадие.

Нечестивият ще поскърца яростно със зъбите си, а после ще се стопи и

изчезне като полъх и сянка. Нека ти кажа, братко мой, че ако Господ

допуска съпротивата на лукавия против сърцата ни, то го прави, за да

разберем самите ние от какво сме направени. Виж как на корицата на

напечатаната книга скъпоценните камъни се въздигат и летят в Святия

Дух, за да изпълнят цялата Господна Година. А след това си спомни как

Апостол Петър е написал на всички ни:

“...ако сте опитали, “че Господ е благ;” при Когото идвайки,

като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и

скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен

дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви,

благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в
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писанието: - “Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран,

скъпоценен; и който вярва в Него, не ще се посрами...” 47

Виждаш ли как същественият изпит за всеки скъпоценен камък е

свързан именно с това да не се посрами? Петър имаше защо да напише

тези думи в посланието си, защото сам той многократно беше атакуван от

Сатана, и неведнъж претърпя срам. Той беше свидетелят на Исус, свързан

с Портата на голямата Борба, и него Господ освободи от угнетението, на

което беше пленник. Спомни си тук Петровите думи към Исус. Спомни си

как рибарят Му рече:

“Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек...” 48

А тогава Господ му отговори:

“Не бой се; отсега човеци ще ловиш...” 49

Нека ти кажа, мили приятелю, че най-голямата Борба, която ще

преживеем в сърцата си, е сблъсъкът между Господната Вяра и дяволските

съмнения, яростно раздухвани от Сатана, за да ни поклатят и разколебаят.

И голямата планина, на която ще трябва да извикаме “Вдигни се и се

хвърли в морето!” е натрупващото се угнетение от човешката слабост,

която не иска да се покори на Божията Сила. Тази слабост, която подейства в

Петър дори и след Възкресението на Исус. Защото той заяви на останалите:

“Отивам да ловя риба...” 50

Ако можех някак да вляза в Живото Евангелие и Сам Господ да ме

върне в онова време, за да стана реален участник на събитията, то със

сигурност щях да кажа на Христовия Апостол:

“Чакай, братко! Каква риба отиваш да ловиш? Не ти ли каза Исус, че

те избра да ловиш човеци? Ще позволиш ли на Симон да оживее вътре в

теб, когато призванието от Господ е за камъка Петър?”

Не мисли, че с подобни думи тръгвам да се упражнявам в превъзнасяне,

че съм голяма работа. Защото и два живота няма да ми стигнат, за да платя

цената за блясъка на Славата, която сега озарява Петър в Небесния

Ерусалим. Но задавам тези въпроси, ако не заради теб, то заради другия

47 (1 Петрово 2:3-6)
48 (Лука 5:8)
49 (Лука 5:10)
50 (Йоан 21:3)
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до теб, и заради всички, които вятърът на съмнението би превърнал в

пленници на угнетението. Защото не искам никой да тръгне по морските

вълни, за да срещне Спасителя, а след това от силния вятър да отпадне и

да започне да потъва. А Господ, прострял ръката Си, да му каже:

“Маловерецо, защо се усъмни?” 51

Понеже всички ние трябва да преминем през голямата Борба, и да

понесем всички възможни последици за решението си. И така да отворим

очите си, щото да виждаме Божия Избор там, където другите биха видели

позор или срам. Защото ако отидем в предсмъртния час на Петър, ще

видим, че той пожела да бъде разпнат с главата надолу, понеже не се

считаше достоен за Славата на Кръста. Но ако и палачите му да мислеха,

че от Христовия Апостол говореше позорът, пак Господ от Небето видя в

разпятието на слугата Си благодатното свидетелство, че Петър ходеше с

нозете си по Небето, за да извърви цялата Господна Година и да премине

през всичките Порти на Небесния Ерусалим. А когато ходиш с нозе по

Небето, ти винаги си с главата надолу. И искаш или не – ще приемеш, че

Образът на Христос вътре в теб, ще претърпи поругание и трънен венец.

Биене и хулене, оплюване и опозоряване, коварство и презрение, клюка и

одумване. Но ето затова Господ ще ти даде видението със западните Порти

на Небесния Ерусалим. За да знаеш какъв е смисълът и сетнината на това

да претърпиш цялото възможно гонение заради Името на Исус.

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Аз не обичам да се хваля с чужди свидетелства, нито да пия вода от

чужди извори или с чужда пита помен да правя. Господ достатъчно много е

благословил извора на сърцето ми, и е допуснал злострадание в живота

ми, за да знам как да помогна именно на угнетените. Защото не ми беше

никак лесно да започна стъпките си по трънливия път на Божието Спасение.

За един млад човек, станал глава на семейство и баща на две двойки

близнаци, не беше лесно да приеме огромното предизвикателство, че ще

се посвети в Делото на Божия Пророчески Дух. Защото в онова време

преди седемнадесет години имах само Божието обещание за Хълма Мория

и вярата си в Исус.

51 (Матея 14:31)
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Нищо повече от това! Нито църковна или лидерска подкрепа. Нито

известност и приятели в Бога. Нито ясна представа какво ще ми се случи в

годините напред. Пристигнали като безработни в Добрич, и вече с втора

двойка близнаци, този път момичета, ние трябваше да търсим решения за

живота си, понеже отговорността ни към нашите дечица беше голяма.

Какво трябваше да стори в този момент човекът Стефан?

Да си търси работа или да се изпълва със Святия Дух?

Да ходи да се подписва в бюрото за безработни и да чука по вратите

на “Социални грижи” или да остави Господ да се подписва с Името Си в

книгите които пише за благословение на Църквата?

Угнетението ми, братко, беше страшно! Това беше агония от нямане,

ужас от нужди, и напор от грижи! Време, в което съмненията жестоко

брулеха душата ми, защото мизерията като въже ме стискаше за гърлото!

Какво искаше Исус от мен? Защо не ми отваряше врати да започна някъде

работа и да осмисля дните си в прехрана на семейството си и отглеждане

на децата си? Не си ли давах сметка, че духовното пространство на

Спасението отдавна е гъсто и пренаселено от толкова много църкви и

деноминации? Не идваше ли угнетителят да шепне в нощите ми гнусните

си съмнения:

“Какво си решил да правиш? За какъв се мислиш? Точно теб ли ще

избере Господ, неудачнико?”

А когато към всичко това се прибави и клеймото “антихрист”, с което

бях анатемосан от една теоложка в местната евангелска църква, то

видението ми от Исус за Хълма Мория сякаш се покри с тъмен и тежък

капак. Какво щях да правя от този момент нататък в един град, в който

християните ме гледат с погнуса и отвращение, сякаш съм възможно най-

уродливият изрод? Как щях да понеса тъмницата от религиозно отрицание,

с което дяволът реши, че вече е спрял Божия план за живота ми? Можех ли

като Петър да си кажа, че отивам да ловя риба, сиреч, да се върна към

езическия живот, който познавах до болка, или трябваше да отстоявам

Господния Избор, с който Исус ме беше посочил?

Разбира се, че избрах второто! И именно то се превърна в печат на

живота ми.
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Без значение, че бях сам – аз продължих да пиша! Без значение, че

целият свят се обърна против Вярата, с която ме дари Исус, аз реших в

сърцето си да Му остана Верен! Без значение, че нямах никаква представа

как Той ще снабдява нуждите на многолюдното ми семейство, аз Му се

доверих! И днес, седемнадесет години по-късно, знам, че изборът ми е бил

превъзходен! Защото резултатът от него са сто и осемдесет книги, родени

в пет благодатни Божии Присъствия! Книги, които са Дух и Живот! Книги, с

които Господ издири разпръснатите Си овце по бърдата и долините на

религиозния вавилонски дух, за да ги въздигне в Светлината на Хълма

Мория! И нека всичко, което не съм успял да добавя и разкажа, Сам Господ

да потвърди в сърцата на Своите Верни. А тук и сега аз ще продължа с

думите, които Той проговори на сърцето ми преди видението със западните

Порти на Небесния Ерусалим. Ето какво ми каза Исус:

“Слуго Мой! Ти наистина премина през голямата Борба от

Портата на Нефталим, за да оставиш свидетелство на Църквата Ми,

че си Камък Господен, избран и скъпоценен. По Волята на Отца Ми

в живота ти се явиха най-жестоките съпротивления на Сатана,

свързани със засеняващата му сила. Къде с демонично, или пък с

човешко насилие, дяволът употреби максимума на духовния си

натиск, та дано би те отместил от призванието ти. Но ето, че ти

стоиш, а лукавият вие от болка с изранените си нокти, защото не

може да изброи загубите си.

Казвам ти, Стефане, че ти вече си повече от победител в Името

Ми, защото пътят ти беше белязан от най-големите духовни сблъсъци

между Божието и сатанинското засеняване. С всяка следваща

пророческа книга Аз те правех да ходиш от Слава в Слава, и от

Присъствие в Присъствие. Няма началства и власти на нечестието,

които Господ да не е поразявал чрез теб с двуострия Меч на устните

Си. Няма височина или дълбочина, които да не съм ти давал да

видиш и засвидетелстваш на Църквата Ми!

И ето в това е Славата за Царството Ми, слуго Мой! Защото

Словото, което ти се даде, е живо и деятелно. То обръща съдби и

отваря очи. Лекува рани и събаря крепости. Въздига човешките
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духове в Светлината на Святия Дух, и укрепява сърцата в Божията

Вечна Правда. А на това Дело малцина са способни!

Кажи Ми тогава, миг преди да те въздигна до западните Порти

на Моя Град, какъв е Образът на Човешкия Син на земята, който се

яви в твоя живот?”

“О, Исусе! Скъпоценни и твърде благодатни са думите Ти за мен.

Защото ми носят мир и утеха, че усърдието ми за Теб си е струвало всяка

секунда от живота ми. Аз познах Твоя Образ на земята като Свято Лице и

Глава, окървавена от трънен венец. Аз познах най-страшното противоречие,

което трябваше да понеса в сърцето си. Противоречието да ме намразят

без причина, и да съм виновен без вина. Аз преживях ужаса да ме нарекат

злотворец, без да съм сторил зло на никое от чедата Ти, нито на който и да

било от домашните ми. Бях Твоят юнец на Божия Свят Олтар, който никога

не дръзна да постави търговска цена върху книгите Ти, но пак това не

трогна гонителите ми, които ме нарекоха вълк във вестниците си. Предадох

себе си и цялото си семейство за Твоята Свята употреба, а вярната ми

съпруга и синът ми Емануил се посветиха в преводи на Твоите Славни

пророчески видения, но пак това не трогна поругателите ми, понеже те

поляха с помия и хули Святата семейна обич между нас, като сътвориха

лъжи, че финансирам Делото на Божия Пророчески Дух със сводничество и

проституиране.

Аз, Господи, станах най-чудовищният изверг за всички църкви в

България, само защото имах ревността да Те обичам и да слушам

единствено Твоя Глас. Главата ми беше стегната в ужасен трънен венец, а

проклятията и чародействата валяха върху мен като дъжд из ведро.

Книгите ми се изгаряха от пастори пред събранията им, а Делото ми беше

заклеймено като зловонно и сатанинско.

Пих дълго Чашата Ти в Гетсимания, Исусе! И много змийска отрова се

опита да ме увреди до полудяване и абсолютен ужас. Но ето, че и до днес

разсъдъкът ми е здрав, и сърцето ми не спира да тупти. Но аз бих Те

излъгал, ако кажа, че не съм уморен, защото последните ми стъпки с Теб

ми костват пределни усилия...”
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В този миг Господ ме погали с ръката Си, а в очите Му бликнаха сълзи.

И Той с притихнал Глас ми проговори, казвайки:

“Знам всичко това, което Ми споделяш, слуго Мой! Защото

животът ти пред Мене е като на длан! Но сега ти казвам, че всяко

друго развитие на съдбата ти щеше да бъде лъжа. И ти, който вкуси

смърт с Господа, за да дадеш Живот на чедата Му, трябваше да се

намериш едно в едно с Образа Му! Понеже именно затова най-

желателните Порти на Небесния Ерусалим са последните две Порти

на Гад и Асир. Портите на Щастието и Радостта. Но кой да би могъл

да достигне до тях, ако първом не преживее в Дух и Истина думите

Ми, които ви завещах в Евангелието? Не казах ли на всички ви, че:

“Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога

роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е

родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак

ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма

да ви отнеме...” 52

Разбираш ли сега скръбта си, слуго Мой? И проумяваш ли, че

чрез теб днес раждам поколението на Грабването, което с тази

книга ще се изпълни с Духа на Енох? Не бяха ли пророческите

книги, които ти дадох, като пет благодатни Кръга в Господната

Година? Ето, споделям ти, че преди няколко години в молитвено

събрание едно сърце Ме попита:

“Господи, какво е за Теб Делото, което върши слугата Ти

Стефан?”

А тогава Аз отговорих на това сърце с думите:

“Делото на пророка Ми е двеста години!”

С този отговор исках да засвидетелствам на Вярното Си чедо, че

ти вършиш труд, който без умножена Благодат би отнел време от

двеста години. Но понеже Господ е усилил Благодатта, скъсил е

времето. И ако сега ти би Ме попитал същото, но от позиция на

досегашното ти усърдие за Мен и Отца Ми, то знаеш ли какъв ще

бъде отговорът Ми? Ето, явявам го, а ти го запомни:

52 (Йоан 16:21-22)
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“Делото ти отдавна премина времето от триста шестдесет и пет

години!”

Именно затова тази книга за Господната Година викаше в Духа,

за да бъде написана. Защото с нея Господ ще събере и всички

останали книги, за да каже на Църквата Си, че е време да бъде

грабната, без да види тление. Ти мощно се подвизаваше в Сионовото

състезание, пророко Господен, и затова Сам Аз те направих явен за

Небесните Ми Светии и достопочитаем сред усъвършенстваните

праведници. И сега какво друго да сторя, освен отново да те

въздигна до Портите на Моя Град?”

След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, а с

Левицата докосна Сърцето Си. И тогава от гърдите Му възлезе бисерен

лъч, който могъщо просия, като се превърна в слънчева пътека. Така аз и

Спасителят преминахме по пътеката, въздигайки се нагоре, докато се

намерихме пред западните Порти на Небесния Ерусалим. И там, поставил

ме издалеч, Господ се приближи към самите Порти и издигна ръцете Си,

като извика:

“Божии ангели на западните Порти на Моя Град!

Възлезте пред Небесния Цар и явете за пророка на Сион

бисерната Светлина на всемогъщото засеняване от Бога и Отца,

което събира Борбата, Щастието и Радостта в Образа на Човешкия

Син! За да има Моята Църква Господното потвърждение как Аз

давам свобода на угнетените!”

След тези Славни думи на Господа, Божиите ангели възлязоха, всеки

пред Портата си. И ето, че ангелът на Нефталим разпери крилата си, а

отсред тях заблестяха бисерни лъчи, в които се яви Образът на Човешкия

Син с трънен венец, който стягаше Главата Му. И Божията Борба се яви

като сияние върху Образа, тъй щото Той погрозня, а капчици Кръв

започнаха да остават дълги бразди по челото, очите, скулите, устните и

брадата на Спасителя. А докато аз гледах, Господ ми посочи Себе Си във

видението, като казваше:

“Виждаш ли какво стори Божията Борба с Образа на Човешкия

Син? Виждаш ли как Отец предаде Сина Си на поругание и най-
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страшно злострадание, за да се изпълни писаното в “Евреи”, което

гласи:

“Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от

ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт,

за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек. Защото беше

уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и чрез Когото е

всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства

чрез страдания начинателя на тяхното спасение...” 53

Но отказа ли се Синът да се покори на Отца в страданието, или

се закрепи във Вярността Му? Отхвърли ли Синът трънения венец,

понеже много повече Му подобаваше корона? И ако всички Мои са

повярвали в Начинателя, то нима ще се откажат да се уподобят на

Него, за да им стане Той Усъвършител? Няма ли скоро да съберете

капките Ми Кръв, за да я превърнете в Сила, с която да изпълните

писаното:

“...с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,

като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни,

Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като

презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете

за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против

Себе Си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни, не сте се

още съпротивили до кръв в борбата си против греха...” 54

Виждаш ли, слуго Мой, как в тази Порта на Нефталим, свързана

с голямата Борба, има лъч, който води към Портите на Гад и Асир?

Виждат ли Моите този лъч? Виждат ли писаното:

“Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като

презря срама и седна отдясно на Божия Престол...”

Светът ще се опита да ви измами, че е срамно да носите

трънени венци, без да потърсите сметка на гонителите си. Дяволът

ще се опита чрезмерно да ви угнети, че понасяте противоречие от

грешните и ще ви предложи да го отхвърлите! Но вие помнете, че

имате лъч към следващите две Порти на Небесния Ерусалим!
53 (Евреи 2:9-10)
54 (Евреи 12:1-4)
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Помнете предстоящата радост, за да издържите Кръста и да презрете

срама! Защото ангелите на Гад и Асир ще възлязат едновременно, и

заедно ще разперят крилата си. И тогава ще се случи ето това...”

В пълно потвърждение на Господните думи ангелите на Гад и Асир

възлязоха заедно напред. И като разпериха крилата си, съединиха в едно

бисерните си лъчи. А тогава отсред тях се яви светъл и чист висон, носен

от Божии ръце в краищата си, който прелетя към окървавения Образ на

Исуса. И самите Отечески ръце, наричани Щастие и Радост се приближиха

до Главата на Спасителя, като изтръгнаха бодлите, забити в нея, и вече ги

полагаха върху висона. А тогава настъпи чудо. Защото тръненият венец

всред светлия висон се превърна в златна халка. А капките Христова кръв,

попили в бялото, се преобразиха в могъщо Небесно послание, което гласеше:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото

висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши:

Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И

казва ми: Тия думи са истинни Божии думи...” 55

Вълнението ми беше толкова голямо, щото паднах на коленете си, и

плач задави сърцето ми. А Господ, като се приближи до мен, каза:

“Виждаш ли как Отец Ми простря ръцете Си върху бисерните

лъчи от крилата на ангелите, тъй щото взе висона отсред тях, за да

положи в него Скръбта и Страданието на Своя Син? И ако тръненият

венец се превърна в златна халка, а капките кръв – в сватбено

послание за Щастие и Радост, то какво повече да сторят Моите,

освен да претърпят поруганието и да превъзмогнат угнетението?

Ето, Църкво Моя, явявам ти последните Си три Порти, и ти

казвам да запомниш думите на Своя Младоженец:

Щастието и Радостта ти са в сватбения висон от Портите на Гад

и Асир, но пръстенът на Вярността Ти – от Портата на Нефталим!  И

никой не може да стане радостен и щастлив, преди да е бил

намерен за Верен и Истинен в Образа на Човешкия Син...”

55 (Откровение 19:7-9)
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След тези последни и най-съкровени думи, Господ ме възправи на

нозете ми. А след това отново ми проговори, като казваше:

“Стефане, приятелю Мой!

Въздигни се сега още по-високо с Мен! Над Стените и Портите

на Моя Град, за да го погледнеш от Собствения Поглед на Отца Ми!

И да видиш не нещо друго, но херувимската Сила в Святия Дух!

Защото именно в тази Сила Отец Ми положи Славното Си засеняване,

а Синът – лъчите от божествената Си Мисия на земята!”

Господ вече ме въздигаше над Небесния Ерусалим, когато аз го видях

като изящно блеснал квадрат. И ето, че върху Стените на Града се явиха

могъщи Божии лъчи – на вола, лъва, орела и Образа на Човешкия Син. А

Исус, виждайки огромното ми възхищение, отново проговори, казвайки:

“Съвършената Воля на Отец Ми за всеки от скъпоценните камъни

на Сион е ето тази:

Както Небесният Ерусалим пази Стените Си чрез Портите, тъй

щото Отеческото засеняване поразява дяволските ветрища от

север, изток, юг и запад, така и всеки скъпоценен камък трябва да

придобие Отеческите лъчи вътре в себе си, за да бъде успешен

срещу падналия херувим и всичките му бесове.

Именно така всяка от стените ви ще бъде като всяка от Стените

на Моя Град. А това вие можете да придобиете едва тогава, когато

извървите Пътя на Енох и платите цената за цялата Господна Година!

Защото както е Небесният Ерусалим в Силата Си, така трябва да

бъде и всеки от скъпоценните му камъни!

Ето, както ясно говорих на първите Си Апостоли, така ясно

говоря чрез пророка Си на последните Ми Звани, Избрани и Верни!

Аз ви давам власт над цялата сила на врага! И ако врагът Господен

е паднал херувим, то вие бъдете скъпоценни камъни, пълни с

херувимската Сила в Святия Дух!

Силата на вола – за да бъдете Моите благовестители!

Силата на лъва – за да бъдете Моите освободители!

Силата на орела – за да бъдете Моите зеници!

Силата на Човешкия Син – за да бъдете Моите свидетели!
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Аз, Дървото на Живота и Господната Година, осветих Пътя на

Енох за Моята Църква чрез най-святите видения от Небесното

Царство, които дадох на слугата Си Стефан!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”


	КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
	1. ВИДЕНИЯТА С ПЪТЯ НА ЕНОХ, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА, ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И ГОСПОДНАТА ГОДИНА
	2. НЕОБХОДИМИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ГОСПОДНАТА ГОДИНА, БОЖИЕТО ЗАСЕНЯВАНЕ И СИОНОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ
	3. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И СЕВЕРНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ
	4. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ИЗТОЧНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ
	5. ВИДЕНИЕТО С ТРЕТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЮЖНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ
	6. ВИДЕНИЕТО С ЧЕТВЪРТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЗАПАДНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

