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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Стоиш ли още с Господ Исус Христос в прекрасното видение над

Небесния Ерусалим, в оня могъщ завършек на пророческото послание за

Господната Година?

Ето, с цялата искреност на сърцето си ти казвам, че мечтая този свят

да избледнее като студена мъгла, победена от лъчите на топлото Слънце. И

всичко видимо за света - да стане невидимо, а пък невидимото за света -

да стане видимо. Защото скръбта и мъката ще продължават дотогава, докато

човеците остават слепи за Светлината на Божието Спасение. И там, в мрака

на света, отделен от Бога, ще продължат да царуват омразата и измамата,

алчността и завистта, злобата и безчестието. Аз не искам никой да остане

пленник на тъмнината, нито да прахоса дните си в душегубките на дявола.

Понеже отпосле, щом настъпи Вечността, ще е твърде късно за каквато и

да било равносметка.

По Божието Провидение и Предузнание всеки от нас има от раждането

си около тридесет хиляди дни капитал от време (в най-доброто стечение

на обстоятелствата). Дали ще заплатим с този капитал цената на Вечния

Живот е въпрос на вяра. Не просто на нашата вяра в Бога, но на Божията

Вяра в нас. Понеже ето това – Бог да ни дари със Собствената Си Вяра – е

уникално случване, което може да се съпостави с факта, че за четири

хилядолетия от Адам до Христос Божията Вяра е извършила Съвършените си

дела само в един ограничен брой човеци. Те са били движени и изпълвани

от Святия Дух, за да свидетелстват за Всемогъщия или да свещенодействат в

Славата на Присъствието Му. Но ако от този брой човеци се опитаме да

отделим онези, които са се намерили в Съвършеното Божие благоволение,

то тогава ще преброим само двама – пророк Енох и пророк Илия. Защото

на тях Бог е дал да преживяват пълнота от Вечен Живот, сравнима само с

тази на Адам и Ева преди грехопадението. И като се замислиш, че ние имаме

Господното обещание да преживеем същата пълнота, ставайки съобразувани

с Христос като участници на божественото Му естество, то тогава всяка
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цена, която Отец би поискал да платим за подобно блаженство, би била

неизразимо по-малка от Небесния Дар на Възкресението, обещано за

случване при Грабването на Църквата. Точно това ни е казал и Апостол

Павел, който е записал в посланието си:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на

пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. А това казвам,

братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито

тленното наследява нетленното. Ето, една тайна ви казвам: Не

всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг

на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще

възкръснат нетленни, и ние ще се изменим...” 1

Виждаш ли как Павел отново ни води към древния библейски прицел,

свързан с Енох и Илия? “Не всички ще починем, но всички ще се

изменим...” – ни пише той. Така и в старозаветната древност двама от

човеците не са починали, но са изменили съдбите си. И в библейския

разказ за тях Бог е оставил скрити послания, които мъдрите и разумните

непременно трябва да проумеят, за да бъдат готови за обещанието в

Апостолското послание.

Аз вече имах прекрасната привилегия от моя Господ да дам на Църквата

Му посланието за Господната Година, свързано с живота на Енох. Но

докато още преживявах вълнението от написването на тази книга, Исус

отново ме изпълни със Святия Си Дух, тъй щото една нова планина от

неизказана Светлина и Скрита Манна се яви като товар над духа ми. А в

нашепването на Духа аз ясно чух Святият да ми казва:

“Планината Хорив се яви за духа ти, слуго Господен! Онзи Хорив

на Илиевата пещера – с тайните на Грабването! Онзи Хорив на

Илиевия дух – с властта и авторитета на кожуха му! Защото Волята

на Онзи, Който те е помазал за пророк, е към Господната Година на

Енох да бъдат прибавени и славните стъпки на Илиевата Вяра!

Понеже възлизайки пред Господа на Славата от пещерата си в

1 (1 Коринтяни 15:47-52)
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Хорив, Илия изнамери Елисей за приемник на кожуха му, и двамата

с него преминаха през Ветил, Ерихон и Йордан. И ако Исус вече ти

даде посланията за Ветил и Ерихон, то е дошло времето да получиш

и посланието за Йордан. За онзи Йордан, който отдръпна водите си,

за да премине пророкът по сухо, и да бъде въздигнат от огнените

коне и колесницата на Бога и Отца...”

След тези думи на Святия Дух Божията планина още повече заблестя

над духа ми, тъй щото на една от високите й скали сърцето ми забеляза

самата пещера на Божия пророк. Това ме накара да падна на коленете си и

да кажа на Духа:

“Ах, Святи Душе! Благословена довека да е Светлината Ти! Аз дори не

съм могъл да мечтая за това най-чудно блаженство – да гледам планината,

на която пророк Моисей получи каменните плочи, а пророк Илия – Божия

призив за Вечен Живот...”

В отговор Духът отново ми проговори, като казваше:

“Не е ли вече дошло времето да разбереш как Исус те облече с

кожуха на Илия, с който вървя по пътеките на Святостта Господна?

И не идва ли мигът за Невястата Исус Христова да пристъпи до своя

Младоженец през Вратата на Вечността?

Ето, Стефане! Ти вече правиш последните славни стъпки в

пророческото си призвание и избиране и на тях непременно ще

свидетелстват планини от Небесна Светлина и реки от Свято Миро!

А сега погледни и виж Кой стъпва с нозете Си по острия хребет на

Хорив, за да се яви на духа ти...”

Покорен от Славата Божия аз за миг извърнах поглед нагоре, когато

съзрях моя Спасител, слизащ в Небесна красота и достолепие. Заобиколен

от множества ангели, Той се приближаваше към духа ми. А в един момент,

дал знак на вестителите Си да спрат, Той се сниши досами мен, като ми

казваше:

“Слуго Мой! Знаеш ли защо твоят Господ се явява на духа ти в

Собствената Си Слава и блясък?

Аз казвам сега на Моята Църква, че съкруших до ужас и пълно

разорение сърцето на тъмния Си враг, старовременната змия, която
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е дявол и Сатана. Понеже амбицията на лукавия беше тази – да Ми

попречи да явя на Верните Си лъчите на Небесното благовестие,

които поразяват херувимската му сила. Но след посланието за

Господната Година той вече е обезоръжен и парализиран. Тъй щото

каквито и отмъщения да биха дошли върху тебе – знай, че те са

израз на безсилие и тотално съкрушаване.

А сега ти, приятелю на Сърцето Ми, погледни на тази висока

планина, която явих над духа ти. Понеже това е Хорив, Святото

място на Всемогъщия, на което са стъпвали само нозете на двамата

Му пророци Моисей и Илия. И като се възправиш до Мене –

последвай Ме, защото ще те заведа в пещерата на Илия, от където

ще започне Небесното ти водителство за написването на това най-

свято послание...”

След последните Си думи Господ ми протегна ръка, като ме привдигна,

тъй щото се възправих на нозете си. А след това Той ме прегърна и полетя

с мене нагоре към планината в присъствието на ангелските Си войнства.

Така ние се намерихме пред самата пещера на пророк Илия, врязана в

една от скалите. А когато стъпихме пред входа й, Господ отново даде знак

на ангелите Си, и тръгна навътре в Илиевото обиталище, като ми казваше:

“Преди десет години Аз те доведох в тази пещера, а ти написа

книгата за “Тихо течащите Силоамски води”. Но тогава пребъдваше

в Кръга на Виното, а не в Кръга на Солта, и все още не беше платил

цената за най-дълбоките тайни, които крие обиталището на пророк

Илия. Но днес, десет години по-късно, духът ти вече е в ръста на

Илиевата пълнота, и Аз мога да ти говоря така, както някога говорех

на него. Затова върви след Мен, за да стигнем до мястото, където

Божият пророк смири духа и сърцето си за твърде великата съдба,

която му беше отредена от Отца Ми. А всичко, което ще видиш и

преживееш, напиши в първата глава на тази книга...”

Братко мой! Верни ми приятелю! Малко са знаменията в живота ни,

които бихме нарекли “чудеса”, а дори е възможно изобщо да ги няма. Но аз

за себе си знам, че Господ Исус Христос ме беше поставил пред прага на

онова Негово Свято посвещение, което бих нарекъл “чудо на чудесата”. И
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сега какво друго да сторя, освен да те призова да притихнеш като разумната

Мария в нозете на Спасителя, за да получиш това Небесно откровение като

най-скъпоценен дар за сърцето си.

Нека Марта се грижи за каквото си ще, но ти не изтървай поглед от

Божия Син и приемай с възторг и наслада думите Му! Защото днес Той

приготвя всички ни за Вечността – с онази пламенна Любов и Вярност, с

която водеше пророка Си Илия, за да го направи като маслинена клонка и

вечен свидетел пред Святия Олтар на Всевишния Бог!

На Бог Отец, Синът Му и Святият Дух нека да бъде Слава, почит и

благодарение – от сега и до века! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО В ПЕЩЕРАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека Духът изпълни сърцето ти със съвършен мир и увереност, за да

прочетеш посланията в тази книга без никакво съмнение или колебание.

Защото със сигурност дяволът ще раздуха не вятър, но ураган, ако усети и

най-малкия полъх на неверие в който и да било читател. Пиша това,

защото е възможно някой да се съблазни в думите на Духа, че нося кожуха

на пророк Илия от много години. Но това е не просто моята лична правда,

а Божията Истина, която Господ Исус Христос мощно е потвърдил чрез

всички свидетелства, които е давал на пророка Си.

В първите години от моето следване на Спасителя, когато все още бях

в Кръга на Водата, аз написах книги, изключително свързани с Духа и

Силата на Илия. Това бяха книгите за “Късният Дъжд и Грабването” и

“Облечи своята мантия”, написани една след друга. Още тогава Исус ми

даде да усещам кожуха на Илия, макар и не в тази пълнота, с която го

усещам сега. По-късно – в Кръга на Хляба – аз продължих по стъпките на

Божия пророк, като написах послания, изключително свързани с Духа и

Силата му. Това бяха книгите:

“Да свалиш грима на Езавел”

“Пътят до потока Кисон и върха на Кармил”

“Цената на духовното издигане”

Божието водителство продължи да ме свързва с Илиевото помазание и в

следващия Кръг на Виното, където написах книгите за “Портите на Живота

на Смъртта” и “Тихо течащите Силоамски води”. В първата Спасителят

ми разкри кожуха на Илия в главата за Твърдостта, а във втората ми даде

да вляза в пещерата на Божия слуга. А когато стигнах до Кръга на Маслото

– там Господ отново ме изпълваше с помазание, за да мисля за делата на

пророка Му в книгата за “Проклятието над земното лозе” и в едно от

виденията, свързано с “Алфата и Омегата”. Така дойдоха годините ми в

Кръга на Солта, където Исус ми даде две прекрасни книги за Жертвата на

пророк Илия:

“Водите на поруганието” и “Огънят на негодуванието”
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А след това дойде и словото за очистването на Нееман в Божия Йордан

чрез пророк Елисей, (който стана приемник и продължител на Илиевия Дух

и Сила). Заглавието на книгата беше “Вяра, която води до Освещение”.

Но и с нея нещата все така не приключваха, защото в една твърде Свята

книга, наречена “Ветил”, Господ отново ми даде видение с пророка Му,

заспал под смриката в пустинята, свързан със седмия лъч на ангелското

благовестие, който е Божието Насърчение.

Ето така, приятелю мой, наред с всички останали пътеки в Божия

Пророчески Дух, от Който гребях с пълни шепи Небесно изобилие, аз

познах колко славен и благословен е кожухът на пророк Илия. И нека

никой не те лъже да си мислиш, че този кожух е продукт на някоя древна

еврейска манифактура за кожарски изделия, понеже това е дреха от Дух и

Сила. Присъствие, което превръща онзи, който го има, в най-победоносен

войн на Бога и Отца. И ако да бих се върнал към една от знаковите

пророчески книги, свързана със съдебния процес против духа на Езавел,

то още там Небесният пратеник на Исус ясно ме попита:

“Не знаеш ли, че онези, които Исус призовава в Духа и Силата на

Илия, имат в живота си белезите на неговото служение и живот?”

Какво да кажа в отговор на Божия ангел, дванадесет години по-късно?

Че не познавам Духа и Силата на Илия ли?

Или, че си останах само с добри намерения и пожелания?

Нищо подобно, мили мой братко! Аз вървях по твърде благословен път,

за да си позволя дори и полъх от малодушие. И при все, че трябваше да

преживея много вълни от демонични отмъщения, то пак Божието Провидение

запази невредими духа и сърцето ми. Ето затова имам не просто духовно

право, но изключително дръзновение да пристъпя до моя Господ и да

запиша всички неизказани откровения и тайни, които Той е запазил за

поколението на Грабването. Затова нека да продължа с думите, които Исус

ми проговори, когато влизах след него в Илиевата пещера. Ето какво ми

каза Той:

“Стефане! Запиши и предай на всичките Ми Верни думите,

които ти говоря. Защото книгата за Йордан, която сега ще ти дам да

напишеш, е продължение на могъщото Ми послание за Господната
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Година. Това е втората пророческа книга, която Аз зареждам с

херувимската Сила на Святия Дух, за да направя всички ви

успешни победители над дявола и демоничните му пълчища. И като

приемете Силата от пророческите Ми послания, непременно да се

насилите, за да грабнете Моето Царство. Понеже в това е тайната за

участие в Грабването:

Грабналите Царството се грабват от Царството!

А да се насилите, то ще рече да осъзнаете Духа и Силата на

Илия, за да изпълните писаното, което в тази книга ще ви дам да

проумеете:

“А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство на

сила се взема, и които се насилят го грабват...” 2

Разумните непременно ще си спомнят изреченото от Архангел

Гавриил за Йоан Кръстителя, че той “ще предиде в Духа и Силата на

Илия”. Но ако вие не познаете Духа и Силата, то как ще се насилите

да грабнете Царството? Не проумяхте ли вече, че това са Дух и

Сила, подобаващи на херувими, понеже в тях се откриват четири

лица, като могъщи лъчи на Божието засеняване? Не видяхте ли

вола, лъва, орела и човешкото лице в пророческите видения за

Господната Година? И няма ли да ги видите и тук – в пещерата на

Илия? Няма ли Аз непременно да ви направя могъщи в Господния

план? Няма ли да ви дам пълен триумф над религиозната власт на

дявола? Казвам ти, Стефане, че непременно ще го сторя. Защото

имам теб – слугата Ми, който седемнадесет години не се умори да

носи кожуха на Илия, колкото и да ти тежеше през последните

шест години в Кръга на Солта.

А сега Ме последвай навътре в пещерата на Моя пророк.

Защото нозете ти отново ще нагазят в тихо течащите Силоамски

води, за да стигнем там, където в едно продължително време Илия

смиряваше духа си и плащаше цената за нетлението си в Небесното

Царство, както преди него я плати и Енох...”

2 (Матея 11:12)
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След тези най-съкровени и прекрасни думи за духа ми, Господ тръгна

напред, като нагази с нозете Си във водите на Силоамския извор, а аз Го

последвах с неизказана радост и трепет...

Не зная колко дълбоко навлязохме в пещерата, но ето, че очите ми бяха

благословени от неземна Светлина, която започна да блести от самите

скални стени на Илиевото обиталище. И тогава видях как от едно място

изтичаше самият извор на Силоам, а над него беше поставен каменен олтар

във вид на квадрат, тъй щото водите бликаха изпод олтара. А Господ,

приближил Святото място на пророка Си, протегна ръката Си и посочи

олтара, като ми казваше:

“Приближи се до Мен, слуго Мой, и виж самия Олтар, под който

извират водите на Божия Пророчески Дух. Защото той има четири

страни, а всяка от тях свидетелства за себе си...”

С вълнение се приближих към Исус, за да погледна това, което Той ми

казва. И тогава Святият Дух мигновено докосна дълбочините на сърцето

ми, тъй щото Скритата Манна на Божията тайнствена премъдрост отново се

надигна в духа ми. И при все, че гледах олтара, аз сякаш отново виждах

последното видение, което моят Господ ми даде в книгата за “Господната

Година”. Защото олтарът приличаше на Небесния Ерусалим, а от всяка от

четирите му страни блестяха лъчи от Божието засеняване. Това ме накара

да извикам от възторг към моя Господ, казвайки Му:

“Ах, скъпоценни мой Учителю! Какво Си дал да гледа сега слугата Ти?

И защо аз пак виждам Небесния Ерусалим в този каменен олтар, при все,

че видението в тази пещера е ново?”

Исус се засмя сърдечно на думите ми, а след това ме прегърна с

Десницата Си, като ми казваше с твърде съкровен Глас:

“Защо реши в сърцето си, че видението е ново, а не е същото, с

което завърши Господната Година?

Не, слуго Мой! Видението не е ново, но е същото, с което

запечатах сърцето ти в предишната книга! Защото ако и ти да не си

знаел, че Аз ще те доведа тук, то пак твоят Господар е знаел, нали?

Понеже да има ли някаква разлика в стоенето на Енох и Илия,

когато и двамата са платили една и съща цена пред Бога?”
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“Не, Господи мой! Енох и Илия са като еднояйчни близнаци в Святия

Дух! Тъй щото ако в живота на единия има точни белези, то ще ги има и в

живота на втория...”

“Не само в живота на втория, пророко Господен, но и в

свидетелството на последния пророк, който си ти! Защото Аз сега

ще направя знамение за Моята Църква. И като сваля кожуха, с

който те загърнах, за да Ми бъдеш слуга в Духа и Силата на Илия,

непременно ще го положа над самия каменен олтар...”

В следващия миг, странно за сърцето ми, Господ се обърна изцяло към

мен. И като протегна ръцете Си – бръкна в самия ми дух, тъй щото усетих

присъствие, подобно на вълни от електрически ток, които преминаха по

гърба ми. А тогава – за изненада на самия мен – в Десницата и Левицата

на Исус се поклащаше кожухът на пророк Илия. И Той, като вдигна кожуха

и го завъртя, подобно на покривка, разстла го върху самия каменен олтар.

А тогава кожухът просветля покрай четирите стени на олтара, сякаш, че

черпеше Духа и Силата си от тях. И лицата на Отеческото засеняване се

явиха върху кожуха, според както следва:

В северната част се яви волът. В източната част се яви лъвът. В

южната част се яви орелът.  И в западната – Образът на Човешкия Син.

А докато аз ги гледах с възхита и изумление, Спасителят отново ми

проговори, като казваше:

“Ела сега и простри ръката си върху кожуха, защото той си е

твой дар от Мене, и ти си платил цената да го носиш с Моята Вяра.

Но същевременно забележи как Святото Слово на Всемогъщия ще

потвърди Духа и Силата на Илия в четирите образа на Божието

засеняване...”

Гледайки на знамението, аз се вцепених и не смеех да пристъпя до

каменния олтар. Но тогава Исус ми се усмихна с толкова запленяваща и

покоряваща усмивка, щото притеснението ми мигом се стопи. И Той отново

ми проговори, казвайки:

“Нима си забравил думите, с които те заявих преди единадесет

години на Моята Църква в пророческото послание от книгата за
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“Пътят до потока Кисон и върха на Кармил”? Ще забравят ли Моите

Верни думите, които там изрекох за слугата Си:

“Приближете се към пророка Ми, защото на него дадох да

поправи падналата Давидова скиния! Приближете се при пророка

Ми и отвърнете очите си от лъжепророците на Езавел. Защото

лъжепророците на чародейката ще продължат да мамят сърцата ви

с дипломите си, с конференциите си, с тщеславието си, с греха си, с

гордостта и надменността си. Но онзи, който ще въздигне събореното,

ще го направи със Сила от Отца Ми. Сила, която ще смути всичките

слуги на дявола. И понеже Аз познавам лукавството и злобата на

Езавелините слуги, то и затова ще допусна върху служението на

слугата Ми Стефан да се излее всичката злоба, всичката ярост,

всичката неправда и всичкото чародейство. Точно така, както и

пророк Илия, след като приготви приноса си, заповяда да го залеят

с вода, да повторят заливането с вода, и да потретят дори, та дано

Огънят на Отца не успее да го подпали. Но ето, казвам на всички,

които обичат да се наричат “пастири” и да доят овцете за себе си:

Не заставайте против Пътя на Пророческия Дух на Отца Ми! Не

хулете слугата Ми! Не говорете извратености, с които да погубвате

сърцата си! Не спирайте делото на Пророческия Дух!”

И ето, слуго Мой, сега е мигът да получиш най-могъщото

потвърждение от твоя Господ, че си пророк в Духа и Силата на

Илия! Затова протегни ръката си, та докосни всяко от лицата на

Божието засеняване, които се явиха върху кожуха ти...”

Думите на моя Господ тежаха с толкова чиста и Свята категоричност,

щото наляха потоци от дръзновение в сърцето ми. И аз, приближил се до

каменния олтар на Илиевото обиталище, прострях ръка, за да докосна

кожуха си. А тогава се случиха нови знамения. Защото когато пръстите ми

докосваха образа на вола, там мигом се явиха видения от живота на пророк

Илия. И Исус потвърди самите видения, като ми казваше:

“Виждаш ли как отсред образа на вола се яви жертвата на

пророк Илия в подножието на Кармил? Не отхвърли ли тогава Отец

Ми пророците на Ваал, за да покаже благоволението Си към юнеца
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на пророка Си? Не падна ли огънят на Отца при часа на вечерния

принос, за да стане явно на целия Израил, че само Илия е волът

Господен? И не тръгна ли същият този вол след като излезе от

пещерата, за да издири Елисей, който ореше с дванадесет двойки

волове, и сам се беше впрегнал с тях? А какво се случи, когато

Илия хвърли кожуха си на него? Не почувства ли Елисей могъщото

Божие засеняване, тъй щото закла земните си волове, за да се

посвети в слугуване на Небесния вол? И кой в Моята Църква да би

дръзнал да похулва слугата Ми Стефан, който с цялата Ми Любов

към чедата Ми изора Свещеното Ми Писание, за да ви даде извори

от жива вода, и изобилие от Господно жито?

Но ти, слуго Мой, премести сега ръката си към лицето на лъва,

та виж следващите знамения от кожуха си...”

С вълнение преместих пръстите си върху образа на лъва. А тогава от

кожуха се явиха други видения от живота на Илия. И отново Господ ги

потвърди с Гласа Си, като ми казваше:

“Виждаш ли как отсред образа на лъва се яви ревността на

Божия пророк? Онази ревност, с която той застана пред Ахаав, за

да изобличи нечестието му, с което се канеше да си придобие лозето

на Навутей. Не се ли сбъднаха тогава славните пророчески думи,

които гласят:

“Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Йеова изговори;

кой не ще пророкува?” 3

И не се ли уплаши от лъвския рев самият Ахаав, тъй щото

отпосле Отец да каже на пророка Си:

“Видя ли как се смири Ахаав пред Мене? Понеже той се смири

пред Мене, няма да докарам злото в неговите дни; в дните на сина

му ще докарам злото върху дома му...” 4

И не беше ли същият този лъв в ревността на Илия в тази

същата пещера, когато той Ми каза:

“...Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите; защото

израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти и избиха с

3 (Амос 3:8)
4 (3 Царе 21:29)
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меч пророците Ти; само аз останах, но и моя живот искат да

отнемат...” 5

А какво тогава да кажа за жестокия сблъсък на слугата Ми

Стефан с последните Ахаавовци в духа на Езавел? Намери ли се

пастир Господен, който да се възпротиви на чародеите и теолозите,

които се поругаха с делото на пророка Ми? Не натрупаха ли всички

тези наемници грехове от умножено беззаконие, с които Вечният

Съдия ги записа в осъдителния Си списък? Ако дяволът като рикаещ

лъв обикаляше, търсейки кого да погълне, то колко човеци му се

съпротивиха, оставайки твърди във Вярата Ми? В колцина бе Духът

и Силата на Илия, за да бъдат напълно неустрашими и огнени

против религиозните нечестия на Ахаав и Езавел?

Но ти, слуго Мой, премести отново ръката си към третия образ

върху кожуха, който е на Божия орел...”

Вълнението ми нарасна прекомерно, тъй щото за миг ръката ми се

разтрепери. Но аз преместих пръстите си върху образа на орела и вече го

докосвах, когато и от него се явиха видения от живота на Илия, а Господ

отново ги потвърждаваше на сърцето ми, казвайки:

“Виждаш ли как отсред образа на орела се явяват миговете от

най-Славното посвещение, което Отец Ми даваше на пророка Си?

Виждаш ли враните, които носят хляб и месо на Илия, за да изпълнят

изричната Божия заповед:

“Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят

там...” 6

Не носят ли Божиите птици прехрана за Божия птица? И не

изпълни ли Отец орела Си Илия с преизобилие от Свято Миро, щото

да му заповяда да отиде при вдовицата от Сарепта Сидонска, на

която хлябът и маслото никога не свършиха, понеже даде сърцето

и живота си на Божия орел?

А какво да кажа за Верните Ми в последното време, които

напълно се уподобиха на вдовицата от Сарепта Сидонска, за да ги

възлюбя с вечна Любов, и да ги събера при Себе Си с вечни връзки?

5 (3 Царе 19:10)
6 (3 Царе 17:4)
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Оставиха ли те някога орела Ми Стефан гладен, или без нужното за

живота му? И остави ли ги някога той през всичките години на

слугуването си към Божието домочадие? А къде бяха в това време

останалите църкви и пастири, съюзи и асамблеи? Не станаха ли

развалени женища, попаднали под острите клюнове на лукави

лешояди, за да участват в греховете на гордостта и превъзнасянето

им? Те наистина са останали слепи в измамата си, и плешиви в

безумието си, понеже не разпознаха времето, когато бяха посетени

от Духа и Силата на Илия.

А как утре тези общества ще искат да полетят като Божии орли

към върха на Кармил, за да видят облака на Грабването като малка

човешка длан, когато самите те презират примера на пророка Ми?

Как същите тези общества, осквернени от лешояди, ще поискат да

участват в Грабването, когато са забравили, че Святият Израилев се

е обещал в края на Стария Завет с думите:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и

страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към

чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и

поразя земята с проклетия...” 7

Ако великият Ден беше при Йоан Кръстител, когато Господ

стана Човешки Син, за да утвърди Завета Си с човешки чеда, то

няма ли страшният Ден да изненада мнозина, като Ден на Страшния

Съд? Кои са онези бащи, които ще откажат да обърнат сърцата към

чедата си, или кои са онези чеда, които ще откажат да обърнат

сърцата към бащите си, та да натрупат греховете на умноженото

беззаконие? Не осъзнахте ли най-сетне, че Моят противник дяволът

е паднал херувим със зловеща амбиция да не допусне никого в

Небесното Царство? И с четирите лица на тъмното си засеняване

той създаде блудницата Вавилон, която събира в себе си всички

църкви, отстъпили от Завета Господен?

Как ще победите златното теле, ако всред вас не се явят воловете

Господни? Как ще победите лъва на насилието, ако в Църквата

7 (Малахия 4:5-6)
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липсват лъвовете на ревността и благочестието? Как ще победите

лешоядите на гордостта и превъзнасянето, ако ги няма орлите на

Божието помазание?

И най-вече – как ще имате Моята власт над цялата сила на

врага, ако не платите цената за Духа и Силата на Илия?

Но ти, слуго Мой, сега премести ръката си и върху четвъртия

образ върху кожуха, който е на Човешкия Син...”

С вълнение послушах Гласа на Исус, прелял от ревност, и докоснах с

пръстите си четвъртия образ. А тогава и там се явиха видения от живота на

пророк Илия, а Господ отново започна да ми ги потвърждава с Гласа Си,

казвайки:

“Четвъртият образ върху кожуха е по-силен от останалите три,

понеже е Образът на Човешкия Син. Затова погледни и виж как

пророк Илия покорява останалите три образа на четвъртия, който е

Моето Лице. Защото там, при брега на реката Йордан, слугата Ми

сгъна кожуха си, покорявайки трите образа на четвъртия. И като

удари с него върху водите на Йордан, те се отдръпнаха, за да

преминат с Елисей по сухо. Виж също как Елисей иска двоен дял от

Духа и Силата на пророка, а Илия казва на последователя си да

внимава най-много в четвъртия образ. Послушай думите му:

“Мъчно нещо поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от

тебе, ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде...” 8

Можеше ли Елисей да получи кожуха на Илия, ако не гледаше с

Моята Вяра на четвъртия образ, сиреч, да се взира в лицето? И не

видя ли той върху самия образ Небесния лик на своя Създател, за

да извика с всичката си сила:

“Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница

негова!” 9

А сега, Стефане, забележи главното знамение, заради което ти се

дава да напишеш тази книга. Защото не би имало никакво Грабване

за пророк Илия, ако водите на река Йордан не бяха се отдръпнали.

Така, със самото отдръпване на водите, непременно разбираш, че

8 (4 Царе 2:10)
9 (4 Царе 2:12)
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Моят Отец не е имал никакви причини против слугата Си, и затова

го е допуснал до Вечността Си. Понеже именно с водите на Йордан

Отец ограничава достъпа на човешките сърца до Себе Си. И нека

никой не смята, че Аз проповядвам география, та да говоря за

някаква земна река Йордан, понеже думите Ми не са плътски, но са

Дух и Живот. Затова запомнете Небесната Истина, която ви явявам

чрез слугата Си:

Водите на река Йордан са границите на Отеческата Святост!

Граници, които Отец отваря пред всички, които Го търсят с Духа и

Силата на Илия, за да ги приеме в Лоното Си, като мъже и жени по

Сърцето Си! Граници, които Отец Ми държи затворени пред всички,

които Го мразят, като презират пратениците Му и хулят свидетелите

Му! Граници, които се отвориха пред Ковчега на Завета, когато Исус

Навин въвеждаше Израил в обещаната земя! Граници, които ще се

отворят за последното Ми поколение, родено от Божия Пророчески

Дух, което няма да види физическата си смърт, но ще участва в

Грабването! Затова днес казвам на Невястата Си:

Църкво Моя! Имай Вярата Ми, за да Ме последваш в останалите

видения, които ще дам на слугата Си, който е пророкът на Сион!

Покори се на кожуха, който е Духът и Силата на Илия, нужен за

преминаването от този свят в бъдещия!

Аз, Господ и Бог на Пророческия Дух, все още говоря и не

млъквам! Блажени и Святи всички, които Ме следват в Святите

видения, които давам на пророка Си!”
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2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

(ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО

ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква

аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и

напиша всички дълбоки откровения от Божията тайнствена премъдрост.

Благоразумие – да смирявам сърцето си в изчакване, докато моите братя и

сестри пораснат в познаването на Волята Господна. Ето така едни послания

се задържаха в сърцето ми неизявени за години напред, а други ставаха

явни още на мига, когато са били получени от Бога. И със сигурност аз

нямаше да се справя с духовната си отговорност пред Исус, ако Той Сам не

беше ми явил, че пътят на слугуването ми преминава през пет Кръга от

Божии Святи Присъствия, които изцяло следват Неговата божествена мисия

на земята. А това са Кръговете на Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта.

Така в едно най-далечно време, през 1993 година, аз написах първата си

книга, воден и вдъхновяван от Святия Дух, и това беше книгата “Исус е в

теб”. Тя беше моята първа стъпка в Кръга на Водата и в познаването на

Божието Слово. А можем ли да не забележим, че мисията на Човешкия Син

започна при река Йордан? Не отиде ли Той да се кръсти при Йоан Кръстител,

за да долети Святият Дух върху рамената Му, уподобен на Бял Гълъб, а

Сам Отец да заяви за Исус:

“Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение...” 10

Какво се случи отпосле, след Йордан? Не отиде ли Исус в пустинята,

воден от Духа, за да бъде изкушаван от дявола? Не предложи ли Сатана на

нашия Господ да превърне камъни в Хляб, тъй щото в онзи миг получи и

подобаващ отговор от Спасителя:

“Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово,

което излиза от Божиите уста”...” 11

10 (Матея 3:17)
11 (Матея 4:4)
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Но ето така Исус премина от Кръга на Водата в Кръга на Хляба, и се

върна пълен със Святия Дух от пустинята, за да проповядва Небесното

Царство, и Сам да бъде Хлябът на Небесното Спасение. А там някъде – в

благословените Му стъпки – към Кръга на Хляба дойде и Кръгът на Виното.

Защото на една сватба в Кана Галилейска Господ превърна водата във

вино, като начало на знаменията Си. И Святият Дух от устните Му вече

подготвяше всичките Му последователи за Завета, който Господ щеше да

направи със Своите. Но Кръговете пред нозете Му все така не свършваха.

Понеже Сам Отец внуши на Мария Магдалина да помаже нозете на Сина Му

с благоуханно Миро, за да Го приготви за Славната Му Смърт. (А отпосле –

след Кръста на Голгота – Йосиф от Ариматея помаза Господното Тяло със

същото Свято Миро). И именно така към трите Кръга на Водата, Хляба и

Виното беше прибавен и Кръгът на Маслото. За да дойде и Кръгът на онова

огнено кръщение, за което Сам Исус каза на Своите:

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил? Но имам кръщение, с което трябва да се

кръстя; и колко се утеснявам докле се извърши!” 12

А същият този огън Господ потвърди и с други Свои думи:

“Защото всеки ще се осоли с огън, и всяка жертва ще се осоли

със сол. Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво

ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду

си...” 13

А не се ли осоли Жертвата на Отца с капчиците на Собствената Си

Кръв в Гетсимания, а отпосле и при Кръста на Голгота?

Но ето така, братко мой, Исус събра в Пътя, Истината и Живота Си

петте Кръга на Божието Свято Присъствие. За да покаже на всички ни, че

ако някой е тръгнал от Водата, то непременно трябва да завърши в Солта.

И ако аз ти споменавам за всичко това преди Святото видение, което

предстои да получиш, то е, за да бъдеш напълно убеден в правотата на

Божия Пророчески Дух, Който се открива в думите на Исус, изговорени за

всички нас:

12 (Лука 12:49-50)
13 (Марк 9:49-50)
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“А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство на

сила се взема, и които се насилят го грабват...” 14

Какви бяха дните на пророк Йоан Кръстител, за да ги споменава Исус

в думите Си? Какво беше времето, когато един пратеник на Отца се яви в

пустинята и дойде при водите на река Йордан, за да проповядва покаяние?

Не беше ли той гласът на оня, който вика:

“Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за

Него...”  15

Не застана ли Кръстителят пред река Йордан точно така, както преди

него беше застанал пророк Илия? Но защо сетнината на Илия беше да бъде

грабнат без да види тление, а сетнината на Йоан стигна до тъмницата на

Ирод? Защо Илия се превърна в маслинена клонка пред Святия Олтар на

Бога и Отца, и се яви с Моисей при Преображението на Исус, а Йоан имаше

злочестината да се лиши от главата си, която палачът му поднесе на блюдо

пред дъщерята на Иродиада? Нали Илия беше в конфликт с Израилевия

цар Ахаав и съпругата му Езавел, както и Йоан с цар Ирод и Иродиада?

Откъде тогава дойде разликата между съдбата на единия и другия, след

като и двамата бяха пророци на Всевишния? И каква беше причината

Господ да заяви твърде тежките, но и верни думи:

“Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал

по-голям от Йоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното

царство, е по-голям от него...” 16

Можем ли да бъдем сигурни в истинността на Господното твърдение?

Сравнил ли е Исус и най-малкия в Небесното Си Царство, за да го изяви

като по-голям от Кръстителя? Та нали Йоан предиде пред Спасителя в Духа

и Силата на Илия, за да се сбъдне благовестеното от Архангел Гавриил на

свещеника Захария, бащата на Йоан, за съдбата на сина му:

“Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти

Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Той ще ти бъде

за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.

Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да

14 (Матея 11:12)
15 (Матея 3:3)
16 (Матея 11:11)
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пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си. И ще

обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог. Той ще

предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне

сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на

праведните, да приготви за Господа благоразположен народ...” 17

И ето, че за този “велик пред Господа” пророк Исус заявява, че и

най-малкият в Небесното Царство е по-голям от него.

Къде тогава да търсим противоречието? Или каква мъдрост от Бога ни

е нужна, за да отсеем скръбта от думите на Исус и да разберем Святите Му

основания да изрече подобни думи за Своя Предтеча?

Няма защо вече да преповтарям истини и твърдения, които Господ

много отдавна даде на сърцето ми, за да си обясня правилно думите Му. Но

в Светлината на тази последна пророческа книга, която пиша, съм длъжен

пред Святостта и Премъдростта на Спасителя да свържа изречените Му

думи за Кръстителя с откровението, че Исус е Господната Година.

Година, Която извървя Енох, за да не види тление!

Година, Която извървя пророк Илия, за да не види тление!

Година, Която Йоан Кръстител не успя да извърви цялата, и затова

изгуби главата си в тъмницата на Ирод!

Ето така, братко мой, първите двама – Енох и Илия – се запечатаха в

Господната Година, но при Йоан Кръстител тя не се изпълни изцяло, а той

си остана с “дните”. Именно с “дните”, които не станаха Година!

Затова прочети отново думите на Исус:

“А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство на

сила се взема, и които се насилят го грабват...” 18

Разбираш ли вече тайната в думите на Господ? Проумяваш ли, че ако

някъде дните не са стигнали до година, то ще е нужно насилване от оня,

който е останал недоизпълнен. Понеже “това, което е недоизпълнено,

не може да се брои”, според както е писано в “Еклесиаст 1:15”.

Защо Йоан не изпълни цялата Господна Година? Защо се размина със

сетнината на Енох и Илия, които не видяха тление, но бяха вдигнати живи

17 (Лука 1:13-17)
18 (Матея 11:12)
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в Божията Слава, при все, че и той се подвизаваше в Същия Дух и Сила?

Защо и най-малкият в Небесното Царство е по-голям от Кръстителя?

Ето на тези три въпроса ще отговоря не аз, но моят Господ във

видението, което Той ми даде във всичката Си Благост и Милост за Своята

Църква. Понеже докато все така оставах с Него в пещерата на пророк

Илия, Исус започна да ми говори, казвайки:

“Слуго Мой! След като ясно ти показах колко славен и могъщ е

кожухът на пророк Илия, с който загърнах теб през годините, Аз

непременно ще те заведа на едно друго място, за да видиш същия

кожух, но с друг негов приносител. И ти бъди Верен и Истинен да

запишеш всичко, което ще ти разкрия. А сега Ме последвай до Хълма

Сион и горния Ерусалим, защото видението Ми ще продължи там...”

След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, като ме

въздигна нагоре със Себе Си, тъй щото двамата полетяхме в Духа към

Божиите селения. А когато нозете ми вече стъпваха по златната улица на

Небесния Град, Исус посочи с ръката Си напред, като ми казваше:

“Върви след Мен, защото ще те въведа в Небесния дом на Йоан

Кръстител...”

С вълнение последвах Исус, Който прекоси голяма част от Града,

докато най-сетне се спря пред висок дом от бял мрамор, чиито жилки

наподобяваха вълните на река. Така Господ отвори вратата на дома и

влезе в него, като се изкачваше по извити стълби, за да стигне до горния

етаж, а аз трепетно вървях след Него. И ето, че накрая Той отвори масивна

врата, като пристъпи след нея...

Вълнението ми нарасна твърде много, защото знаех, че се намирам в

Небесното обиталище на Кръстителя. Затова и очите ми започнаха да

поглъщат видяното от самото място. И сякаш самата стая говореше на духа

ми, че това е обиталище на отшелник, който обича самотата, скромността и

смирението. А докато още гледах, моят Спасител се приближи до изящно

изработен сандък, като повдигна капака му. След това въздигна кожух,

който напълно приличаше на този на пророк Илия, при все, че беше от

камилска козина. И като го разтвори в ръцете Си, разстла го на масата в

средата на стаята, като ми казваше:
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“Приближи се до Мен, слуго Мой, та виж кожуха на Йоан

Кръстителя, който предидеше пред твоя Господ в Духа и Силата на

Илия...”

Послушал Господ, аз се приближих до Него, гледайки на Йоановия

кожух. И ето, че само след миг отсред ръцете Господни възлязоха лъчи,

които заредиха Небесната дреха с Божията Светлина, тъй щото образите

на Отеческото засеняване блеснаха върху кожуха. А тогава забелязах, че

върху един от образите започнаха ярко да блестят сълзи, сякаш току що

изплакани от очите. А това беше четвъртият образ. Образът на Човешкият

Син. Той беше единственият, покрит от сълзи, за разлика от останалите

образи, които светеха, но бяха сухи. Това ме накара да кажа на Исус:

“Ах, Господи мой! Отсред четвъртия образ на кожуха лъха неизразима

скръб. И сълзи свидетелстват на скръбта, сякаш току що бликнали от очите.

А значи ли това, че пророкът Ти Йоан не е щастлив и блажен в Небесното

Царство?”

В отговор Господ ме погледна с твърде остър поглед, който ме прониза

до дъното на сърцето ми. А след това Той ми отговори, казвайки:

“В Присъствието на Отца Ми е пълнота от радост. И вдясно от

Него – всякога веселие. Но ти трябва да разбереш, че ако на

праведния паметта е вечна, то той вечно ще си спомня онова, което

е извършил или пропуснал да извърши за своя Господ и Бог. Така и

Йоан напълно осъзна, че не успя да извърши цялата Господна

Година, за разлика от Енох и Илия. Той беше усърден като вол,

понеже се натовари със Словото на Божието Спасение. Той беше

безстрашен като лъв, понеже явяваше нечестието на фарисеите,

които идваха да се кръстят от него при водите на Йордан. Той беше

помазан като орел, и се изпълни със Святия Дух още от рождението

си, за да говори чрез Святото Миро на Своя Небесен Отец. Но в

последния образ на Човешкия Син той претърпя неуспех, на който

свидетелстват и сълзите му. Докосни тогава някоя от сълзите, за да

разбереш и самата скръб на Божия пророк...”

Гласът на Исус беше твърде категоричен, за да бавя изпълнението на

повелята Му. Ето защо аз протегнах ръката си към кожуха на Йоан, като
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докоснах една от сълзите. И тогава през духа ми премина Светлина, а в

сърцето ми се явиха Йоановите думи:

“Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но

съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невестата, а

приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде

много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е

пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам...” 19

Докато още прочитах думите от сълзата в сърцето си, Господ ме

попита, казвайки:

“Смаляваше ли се Йоан, докато Аз растях, Стефане? Понеже

когато някой се смалява, то се смалява както влиянието му, така и

авторитетът му. Защо тогава Йоан имаше свои ученици, които

докрай останаха Йоанови, когато трябваше да прегърнат и приемат

Моя Авторитет, Моето Име и Моето Учение? Ако някой е приятел на

Младоженеца, то няма ли той да стори всичко по силите си, за да

благоуспява Невястата Му? Виж тогава скръбта от друга сълза на

Кръстителя, като я докоснеш с ръката си...”

Видял сълзата, която ми посочва Исус, аз я докоснах, тъй щото

следващите думи на Йоан се явиха в духа ми. А те гласяха:

“Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от

земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от

всички по-горен. Каквото е видял и чул, за Него свидетелства; но

никой не приема свидетелството Му. Който е приел Неговото

свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. Защото

Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му

дава Духа с мярка. Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата

ръка...” 20

И тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Ако Отец любеше Сина Си и предаде всичко в ръката Му, то

защо Йоан нямаше пълно доверие в Сина, за да предаде в ръката

Му и учениците си, тъй щото да бъдат Мои, а не негови? На какъв

авторитет се покоряваха учениците на Кръстителя, та да Ми задават

19 (Йоан 3:28-30)
20 (Йоан 3:31-35)
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въпроси, на които държаха да им отговарям? Или как ти прочиташ

писаното в Моето Евангелие, което гласи:

“Тогава дохождат при Него Йоановите ученици и казват: Защо

ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?” 21

Признаваха ли Авторитета на Младоженеца тези, които бяха

научени от Йоан, (понеже се наричаха Йоанови ученици)? Защо

искаха да жалеят постейки, когато с радост можеха да ядат и пият с

Младоженеца? Откъм Господ и Завета Му ли желаеха да ходят те,

или откъм съпротивата на фарисеите? Мои приятели ли искаха да

бъдат или неприятели, които откровено търсят конфликт с Мен и

учениците Ми?

“Защо ние и фарисеите постим много...” – Ме попитаха те. А за

подобно “ние” се плаща скъпа цена, слуго Мой. Понеже “ние” е акт

на самоопределяне, начин да покажеш своята съпричастност към

нечия кауза, път и пример. Ето така каузата на Йоановите ученици

беше фарисейска, а не Небесна. Религиозна, а не Месианска, понеже

Йоан не ги бе научил на покоряване и поклонение пред Авторитета

на Човешкия Син, Който е четвъртият образ от Духа и Силата на

Илия. Но ти докосни и трета от сълзите на Йоан, понеже тя промени

и съдбата му...”

Видял третата сълза, която ми посочва Исус, аз я докоснах. А тогава в

духа ми се явиха думите на Кръстителя, които гласят:

“Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина

няма да види живот, но Божият гняв остава върху него...” 22

Докато още прочитах думите, Исус отново ме попита:

“Какво значи някой да слуша Сина? Не е ли призвание именно

на ученика да слуша учителя си? И ако едни слушаха Христос, за да

се нарекат Христови ученици, то други не слушаха ли Йоан, за да се

нарекат Йоанови ученици? Трябваше ли, след като Отец яви Сина

Си на света при водите на река Йордан, а пророкът направи прави

пътеките за своя Господ и Бог, да остават два авторитета, два пътя,

две влияния, два примера? Смали ли се достатъчно Йоан в очите

21 (Матея 9:14)
22 (Йоан 3:36)
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си, за да възрастява само Христос, Който е Единственият Прицел?

Не трябваше ли Божият пророк да каже на учениците си:

“Вървете след Исус, Божия Агнец, Който носи греха на света,

защото аз наистина не съм достоен да Му поднеса обущата. Ако аз

ви кръщавах с вода за покаяние, Той ще ви кръсти със Святия Дух,

и с огън! Не се наричайте никога вече мои ученици, но бъдете от

днес нататък Негови ученици, защото на Сина Отец не дава Духа Си

с мяра. Понеже моето време свърши, но Христовото тепърва иде!”

Не разбираш ли, слуго Мой, че Кръстителят не успя да сгъне

кожуха си, за да удари с него водите на Йордан, тъй щото те да се

отдръпнат, а той и учениците му да преминат в следващите Кръгове

на Божието Свято Присъствие? Понеже авторитетът на Кръстителя

не се смаляваше, но растеше сред учениците му, то и затова той

дръзна да се отдели от призванието да приготвя благоразположен

народ на своя Господ, като се взря в греховете на Ирод и Иродиада,

навличайки на себе си царския гняв, и коварството на духа на

Езавел. И някъде там, в Иродовата тъмница, към пророка дойде

съблазън, че Господ не простря ръка, за да го избави от яростта на

Иродиада. А така дойде мигът за най-горчивата от сълзите върху

кожуха на Йоан. Докосни и нея, слуго Мой, за да свидетелстваш на

Моята Църква...”

С премалял от думите на Исус дух, аз протегнах ръка, за да докосна

посочената от Него сълза. А тогава в сърцето ми се явиха думите на Йоан,

с които той изпрати двама от учениците си да попитат Спасителя:

“Йоан Кръстител ни прати до Тебе да кажем: Ти ли си Оня,

Който има да дойде, или друг да очакваме?” 23

Тук Гласът на моя Господ се изпълни с неизразима скръб, а Той ме

попита, казвайки:

“Къса памет ли имаше Йоан Кръстител, който Ме изяви при

брега на Йордан, казвайки:

“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” 24

23 (Лука 7:20)
24 (Йоан 1:29)
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Не видя ли Йоан как Святият Дух кацна на рамената Ми, за да

Ме потвърди на света? Не чу ли Славният Глас на Отца, с който Бог

явяваше благоволението към Възлюбения Си? Друг Агнец ли да

очакваше Божия пророк, или вече дошлият и изявеният на света?

Нима Йоан не знаеше, че четвъртият образ от кожуха му изявява

западните порти на Небесния Ерусалим? Нима просветеният от Бога

не помнеше, че от запад дяволът връхлита с вятър на съмнение?

Каква причина го накара да прати учениците си с подобен въпрос

при Мене? Не беше ли тя угнетението, че докато Аз раста, той се

смалява? Не беше ли това човешката му съблазън, че Бог няма да

му спести последствията, в които се забърка поради авторитета си?

А Йоан наистина разбра залитането си, понеже пратих учениците

му да предадат думите Ми:

“Идете, и разкажете на Йоана това, което видяхте, и чухте, че

слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи

прочуват; мъртви биват възкресени, и на сиромасите се проповядва

благовестието. И блажен е оня, който не се съблазни в Мене...” 25

Разбира ли тогава Църквата Ми, че точно това съмнение поради

съблазън предаде Йоан под властта на дяволските отмъщения? И

не е ли записано това в Моето Евангелие с думите:

“А когато чу Исус, че Йоан бил предаден на властта, оттегли се

в Галилея...” 26

А как Аз предупредих всички относно съблазънта, Стефане?

Какви бяха думите Ми?”

Слушайки съвършено правдивите думи на Исус, аз Му отговорих,

казвайки:

“Господи мой! Ти Си ни предупредил за съблазънта с думите:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и

хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав,

отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния

25 (Лука 7:22-23)
26 (Матея 4:12)
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огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за

тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл...” 27

Спасителят поклати одобрително Главата Си в отговор на думите ми, а

в очите Му бликнаха сълзи. И тогава Той отново ме попита:

“Каква ще да е била съблазънта в Йоан, за да изгуби не ръката

или окото си, но главата си? Не е ли съмнението най-страшната и

погубителна съблазън, която се заповядва и задвижва от самия дух

на Антихрист? И каква ли ще да е била Моята скръб за пророка Ми,

която остана напълно премълчана в Евангелието? Едва ли малките

и неутвърдените биха се замисляли върху подобни въпроси, но за

слугите Ми и настойниците на Божията Благодат подобни въпроси

са неизбежни. Защото именно техният отговор е възрастяването и

утвърждаването в Божията Святост.

“Можеше ли Йоан Кръстител да има друга съдба?” – биха Ме

попитали мнозина. А Аз бих им отговорил с думите:

Ако Йоан беше съумял да сгъне кожуха си както Илия, та да се

отдръпнат водите на Йордан, то тогава без всякакво съмнение Аз

щях да го въведа на високата планина на Моето Преображение,

където се разговарях с Моисей и Илия. И там Кръстителят щеше да

се присъедини към Славната компания на Божиите пророци, без да

види тление. Но в предвид на могъщото дело и великата мисия, която

Йоан Кръстител извърши при река Йордан, призовавайки мнозина

израилтяни на покаяние чрез умиване на съвестта им, той остана

оправдан и възвисен в Божието Име. И на всички, които със скръб

приеха вестта за хвърлянето му в тъмницата на Ирод, Аз казах:

“Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър

разлюлявана? Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи

ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.

Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече

от пророк. Това е онзи, за когото е писано: - "Ето, Аз изпращам

вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".

27 (Матея 18:7-9)
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Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-

голям от Йоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното

царство, е по-голям от него. А от дните на Йоана Кръстителя до сега

небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.

Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоана; и, ако

искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде. Който

има уши да слуша, нека слуша...” 28

И ето, Църкво Моя, в последните дни на този свят Аз ти говоря

чрез пророка, когото съм потвърдил в Духа и Силата на Илия, за да

проумееш думите Ми, че от дните на Йоана Кръстителя и до днес

Небесното Ми Царство насила се грабва, и които се насилят, грабват

го.

“Но как да се насилим, Господи Исусе?” – ще Ме попитат

мнозина. И Аз ще им отговоря с думите:

Насилете се да превърнете дните на Йоан Кръстител в Господна

Година! Насилете се да придобиете Отеческото засеняване, като се

стремите да покорите образите на вола, лъва и орела на Образа на

Човешкия Син. Защото именно това отговаря на сгъването на

Илиевия кожух и отдръпването на водите на Йордан, които са

границите на Отеческата Святост. И ако някой реши да попита:

“А защо, Господи мой, образите на вола, лъва и орела трябва да

се покорят на Образа на Човешкия Син?”

...то на този въпрос ще отговоря с думите, които дадох на

Апостола Ми Павел, а той ги записа в “Посланието към Римляните”:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа

на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; а които

предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а

които оправда, тях и прослави...” 29

Проумявате ли най-сетне, защо и най-малкият в Небесното

Царство е по-голям от Моят Предтеча Йоан? Ето, отговарям ви:

28 (Матея 11:7-15)
29 (Римляни 8:28-30)
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Защото от дните на Йоан Кръстител и до днес в Небесното

Царство не се е въздигнал и влязъл нито един, който няма Образа

на Човешкия Син! И този Йордан, който отговаря на границата на

Божията Святост, няма никога да отдръпне водите си, ако не види в

човека или поколението Образа на Човешкия Син!

Най-страшните врагове пред Духа и Силата на Илия, които

отнемат сетнината на човеците в Небесното Царство, са духът на

Антихрист, духът на Мамон, духът на Езавел и духът на Корей! Тези

са богоненавистните духове на сатанинското засеняване, които

всякога въздигат в църквите властта на човешко-демоничните

авторитети, за да се похули и отхвърли Божия Авторитет! И както

Йоан заплати с главата си за своето съмнение и залитане, така и

поколението на отстъплението от Моя Завет ще заплати нечестието

си с отсичането на една глава, и поставянето на друга глава вместо

нея. С отсичането на Главата Христос и поставянето на главата

Антихрист! (за което говорих на пророка Си преди тринадесет години

в пророческата книга за “Златния орел на църквата”).

Ще се насилиш ли, Църкво Моя, за да стоиш в Святостта на Духа

Ми, или ще се огънеш пред ветрищата на лукавия? Ще платиш ли

цената, за да превърнеш дните на Кръстителя в Господната Година

на Енох и Илия? Ще проявиш ли съмнението на свещеника Захария

и сина му, или ще се подвизаваш в дръзновението на Енох и Илия?

Всичко това ще стане явно в мига на Грабването, когато река

Йордан отдръпне водите си, и грабналите Царството бъдат грабнати

от Царството! Другите ще останат долу, в незавидна и страшна

сетнина! А за Моите Верни Аз ще дам още едно видение на пророка

Си, което ще е Моят последен зов към всички от водите на Йордан!

Аз, Господ на Пророческия Дух, все още говоря и не млъквам!

Блажени всички, които пребъдват в Духа и Силата на Илия!

Да, блажени са!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОС И ПЕТЪР В ДВОРА НА

ПЪРВОСВЕЩЕНИКА

(ПОСЛЕДНИЯТ ГОСПОДЕН ЗОВ ОТ ВОДИТЕ НА ЙОРДАН)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено се надявам, че с прочита на предишната глава Господ е придал

на всички ни повече смирение, мъдрост и благоразумие. Защото колкото

повече приближаваме до края на този стар свят, толкова по-сгъстена и

болезнена ще става съпротивата на дявола. Хората ще усещат не просто

хладината, но замръзването от всичката омраза, която сковава човешкото

битие. Ледниците на гордостта и алчността, лицемерието и политиката ще

стават все по-безжалостни, тъй щото сърцата човешки бавно и необратимо

ще се превръщат в ледени топчета, смръзнати от най-страшен егоизъм. И в

това време ще бъде съхранено без недостатък и порок само поколението

на Божия Пророчески Дух, което се движи по стъпките на пророк Илия.

Съвършената гаранция за твърдението ми е в кожуха на Божия пророк,

който има силата да ни опази от яростните ветрища и студове на умноженото

беззаконие.

Една от най-големите измами, която дяволът ще развихри в умовете и

сърцата на своите пленници, ще бъде фалшивата сигурност, наричана “мир

и безопасност”, за която Апостол Павел ни е предупредил в пета глава от

“Първото послание към Солунците”. Жертвите на тази сигурност ще имат

привидна радост и завидно благоденствие, отдадени на едно привременно

спокойствие, гарантирано от сатанинска защита и благоволение. Те ще

бъдат най-успешната реклама на съблазънта, която неудържимо ще привлича

земните човеци, готови на всякакви поклони, само и само да запазят

статуквото си на успели и преуспели в живота си.

Едва ли има смисъл да доказвам горенаписаното като истина, понеже

доказателствата отдавна са щедро изсипани, особено в нашата държава,

където изборът на едно цяло последно поколение е сведен до жестока

апатия и малодушно приемане на светските реалности. Радио и вестници,

телевизии и Интернет масово засеняват и проповядват лукавствата на
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старовременната змия, като ежедневно фокусират погледа на милиони

българи в демоничните формули на просперитета, късмета и високия жизнен

стандарт. Няма реклама, която да не е снимана в лъскав дом, изваден сякаш

от някой западен каталог. Няма житейски проблем, за който “щедрите”

банки да не ти отпуснат кредит “при най-изгодни условия”. Няма въпроси,

на които един куп телевизионни шоута да не ти дадат точните отговори,

натрапвайки на съзнанието ти силните на деня. Няма безнадеждност и

отчаяние, които да не бъдат туширани от розовите репортажи на светския

хайлайф, който не спира да консумира блясъка си с всичката извратеност

и перверзия, на която е способен. Едно тотално и жестоко насилие, стигащо

до оскотяване на мислите и до див, първичен егоизъм, който се зарежда по

формулата “аз, мене, моето”. Едни гнусни религиозни лидери, които си имат

цели автопаркове от луксозни возила, и процъфтяващ хотелиерски бизнес,

свързан с религиозен туризъм. Едни щъкащи емисари на новия световен

ред, които правят своите сондажи и проучвания. Едно най-натрапчиво и

ужасно усещане, че съдбата толерира аморалните и безнравствените, а в

обективите на камерите и светлината на прожекторите попадат само

твърдите поклонници на дявола. И ако някой е решил, че сърцето му

трябва да замръзне от вледеняващата заплаха на съблазънта, то аз не

просто казвам, но викам с всичката си сила:

Да не бъде! Да не бъде! Да не бъде!

Нека ослепеем за света, за да прогледнем в Духа на Живия Бог!

Нека погледът на сърцата ни да се отмести с една идея по-напред, с

едно измерение по-нагоре, с една извървяна пътека в правилната посока!

Защото, искаме или не, светът ще остане да лежи в лукавия до самия си

край! И няма лекарство, което да изцели сърца, които се мислят за здрави,

нито колурий, който да даде зрение на слепите, които се имат за зрящи!

Понеже осакатените по дух и помрачените по сърце ще продължат да

отхвърлят всеки призив за покаяние, а гордата религиозна паплач, която

се смята за всеведуща по Свещеното Писание, няма да получи и искрица

Светлина от Божието Спасение!

Братко мой! Верни ми приятелю! Никога не съм усещал Божият товар

да тежи толкова силно върху плещите ми, както сега, когато пиша това
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послание към духа ти. И нека това да не бъде моето оплакване или ропот,

но споделената Вяра, че слугуването ми към Исус и Църквата си струва

всеки удар на сърцето ми. В годините назад, по един или друг начин, аз се

опитвах да предупредя всички Верни на Господа, че ще дойде миг, когато

ще бъдат изпитани за всяко “Амин”, с което са запечатвали Божиите

откровения в сърцата си. Защото назначението на всичкото Слово от Божия

Пророчески Дух е било именно това – да възрастяваме до пълнолетно

мъжество, в мярката и ръста на Христовата пълнота. И ако Отец не спести

на Сина Си нито Гетсимания, нито Голгота, но Го усъвършенства чрез

страдания, то и на нас няма да ни бъде спестена Святата Божия проверка.

Понеже би било лесно на някой да възкликне:

“О, алелуя! Аз усещам върху духа си кожухът на пророк Илия! Аз се

движа в Духа и Силата на Илия и казвам “Амин” на това!”

Ами знай, братко мой, че човек се изпитва чрез онова, в което се

хвали! Защото думите лесно се казват, но трудно се доказват! И там – в

невидимите измерения над духа ти – твоята изповед са чули както Бог,

така и дяволът. Думите са излетели досущ като сигурна заявка за изпитание.

А след такава заявка винаги се случват предизвикани събития, като повечето

от тях биват с нежелани последствия. И чак тогава би си спомнил с каква

съдба са заредени библейските стихове, които гласят:

“Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да

произнася думи пред Бога; защото Бог е на небесата, а ти на

земята, затова нека бъдат думите ти малко...” 30

Отново повтарям записаното по-горе, че всички ние ще бъдем изпитани

за духовното си възрастяване пред Господа и Спасителя на душите ни.

Защото в изминалото време Той не е стоял безгласен, нито със скръстени

ръце, но могъщо е подействал в един от слугите Си, (а и чрез мнозина други)

за да ни въздигне до Престола на Благодатта, давайки ни преизобилен

достъп до Небесния Ерусалим през Портите на Правдата. И ако аз свикнах

да живея с тежестта на думите Му, “понеже товар ще бъде на всекиго

Неговото Слово” 31, то бих желал да възрадвам сърцето си, че не съм сам

в Пътя Му, но държа ръцете на Верните и непоколебимите, с които ще

30 (Еклесиаст 5:2)
31 (Еремия 23:36)
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продължа до край. Понеже ако за миг бихме отишли в древното библейско

събитие, свързано с грабването на пророк Илия, то ще ни направи

впечатление, че когато водите на Йордан се отдръпнаха, а Илия и Елисей

преминаха, то не дойде веднага мигът с възнасянето на Илия, но имаше

период от време, за който е записано:

“И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена

колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия

възлезе с вихрушка на небето...” 32

Ето, братко мой! В последните единадесет години от новия век ние

“още ходим и се разговаряме” в Божия Пророчески Дух. И за разлика

от древността, когато Илия се въздигна в Небето, а Елисей остана на

земята, сега Господ ще въздигне всички ни заедно, тъй щото кожухът от

нас няма да падне за някой от Невястата Христова, но за избраните от

Израил. (На това дълбоко откровение по Волята на Исус ще бъде написана

книга в близко бъдеще!)

А сега да продължа още малко с размишленията си, преди последното

видение в тази пророческа книга. Една от най-големите слабости на

човешкото колебание е свързана с желанието ни да изместваме времето

напред. Тоест – когато ни предстои взимането на важно решение или

правенето на съдбоносна крачка – да блокираме намерението си с удобното

“не сега”. Може би утре или вдругиден, но не точно сега! Подобно хазартно

отношение към времето е твърде опасно и рисковано, понеже то може да

доведе до пропускането на мига. Никой не е господар на все още недошлото

“утре”, понеже всички живеем по ръба на линията “днес и сега”. И когато

онова “утре” дойде в живота ни – то отново е “днес и сега”. Възможностите

за избор в бъдещето са хиляди, но в миналото остава само линията на един

от изборите, които сме направили. Този избор носи последствията си със

същата съдбоносна сила, с които прави това посоката. Ако изберем посока

на изток, няма как да отидем на север или юг. Ако изберем посока на

север, няма как да отидем на запад или изток. Така също, ако духовният

човек избере река Йордан за стремеж на живота си, той ще застане пред

водите й. И, преживял покаяние, ще продължи оттатък водите, в следващите

32 (4 Царе 2:11)
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Кръгове на Божието Свято Присъствие, за да бъде кръстен със Святия Дух,

и с огън в последния Кръг на Солта. Всичко това непременно ще се случи,

ако човекът е движен от Вярата Господна, която следва заповядания прицел

от Бога и Отца. За съжаление старият човек не умира лесно и винаги води

битка, за да се намесва в решенията, които взимаме. И тогава е възможно

да се стигне до застой, сиреч до патова ситуация, понеже силите на

духовното и плътското в нас взаимно се неутрализират. Така, (споделям

това от дългогодишен опит) мнозина остават при Йордан, без да могат да

последват Исус в Евангелието. Други пък се задържат в Хляба, без да

могат да се придвижат към Виното. Трети – преминали през Водата, Хляба

и Виното – остават като зрители пред Кръста, неспособни да направят

крачката, след която ще имат огненото кръщение на Господ Исус Христос.

И ако ние си мислим, че всичко това изненадва нашия Спасител, то значи,

че все още не сме Го повярвали като Сърцеведец, Който прекрасно познава

всичкото лутане, блъскане, залитане и блуждаене на човешката природа.

Моля те, братко мой! Падни на коленете си пред нашия слънчев

Спасител и Му се предай във всичкото възможно доверие, което можеш да

издириш от сърцето си! Нека Той бъде Стопанинът на сърцето ти, а ти –

смирен слуга, който Му прислужва от вътрешната си стаичка. Защото не е

във Волята Господна никой от нас да преживее поражение, отстъпление

или провал по Пътя Господен. Вярно е, че на този Път се събират всички

възможни съпротивления на дявола, но още по-вярното е, че Господ Исус

Христос е Ужасът и Мъздовъздателят в тъмното битие на Сатана, тъй щото

от Дъха на Гласа Му и от двуострият Меч на устните Му адът и бездната

треперят като сухи листа пред напиращия вятър.

Мислиш ли, че ще изненадаш Спасителя, ако тръгнал към Него по

водите на езерото, започнеш да потъваш, поради уплаха от силния вятър

на съмнението? Няма ли Той да ти простре ръката Си, и благодатно да те

смъмри:

“Маловерецо, защо се усъмни?” 33

Опасяваш ли се, че като един съкрушен от Голгота Петър ще решиш,

че отиваш да ловиш риба, понеже си грешен и недостоен за Свята Божия

33 (Матея 14:31)
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употреба? Няма ли пак Спасителят да бъде Този, Който да ти придаде вяра

при брега на езерото, и нежно да ти прошепне думите Си:

“Паси агънцата Ми...” 34

Казвам ти Истината в Бога, и нека Святият Дух потвърди думите ми в

сърцето ти, че съм влюбен до безкрайност в моя Господ, и няма никога да

открия – нито на земята, нито на Небето друг, когото да обичам толкова

много, колкото Него. Няма друг живот, който да ме заплени повече,

отколкото Неговият. Няма други думи, които да стоплят повече кожуха ми,

отколкото Неговите. Няма друг характер, друга пълнота, друга красота и

съвършена хармония, която да ме изпълва повече от тази на Исус. И сега

сърцето ми трепти и се разтопява от вълнение, когато мисля за Него и

безграничната Му Вярност, защото в нея намирам едничкия смисъл защо

съм жив, защо тупти сърцето ми, защо се насълзяват очите ми, и защо

стоически понасям всички рани и злочестини, които трябва да понеса

заради Святите Му думи и могъщи послания.

Последвай ме, братко мой, в последното видение на тази книга. Ела и

съпреживей с моя Господ един най-мъчителен миг от Живота Му, когато

Той трябваше да съхрани не Себе Си, но онези, които обича. Защото без

всякакво съмнение, този мъчителен миг се е повтарял, и преповтарял, и

преповтарял на всяко време и място, където Исус Христовите са стигали до

Гетсимания и Кръста Господен. И нека моите думи свършат, за да се явят

Неговите. Понеже докато оставах с духа си в Святото Му Присъствие,

Спасителят отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Ела след Мен в живото Ми Евангелие, за да видиш

мигът, когато зловещата амбиция на Сатана поиска да отнеме един

от скъпоценните Ми камъни. Понеже този камък беше Апостолът

Ми Петър. Този, който дръзновено Ми заяви, казвайки:

“Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се

съблазня...” 35

и още:

“Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт...” 36

34 (Йоан 21:15)
35 (Матея 26:33)
36 (Лука 22:33)
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А как Аз възбудих реакцията на Апостола Си? Не му ли казах

думите:

“Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее

като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти,

когато се обърнеш, утвърди братята си...” 37

Защо нарекох ученика Си “Симон”, слуго Мой, при все, че Сам

Аз го кръстих с името “Петър”...”

“О, Исусе! Ти Си виждал, че Петър има нужда от пълно обръщане към

Теб, за да се превърне в Камъка, който очакваш да бъде...”

Господ поклати Главата Си в съгласие с отговора ми, но след това

отново ме попита, казвайки:

“А защо Аз исках да съхраня Камъка Си Петър? Защо исках да

утвърдя не само него, но и всичките Си Апостоли? Най-малкото –

замисли се върху думите Ми, че “Сатана ги изиска всички, за да ги

пресее като жито”. Ако един паднал херувим изисква Господни

камъни, за да ги подложи на херувимското си засеняване, то не

трябва ли Моите да му противопоставят Отеческото засеняване? А

ти помисли сега в кой от образите на Илиевия кожух Петър не беше

утвърден. И къде получи най-страшните атаки от врага Господен?”

“О, Исусе! Без всякакво съмнение Петър беше атакуван в четвъртия

образ, в Образа на Човешкия Син. Понеже Петър е, който поиска да Ти се

възпротиви, когато не пожела да приеме в сърцето си, че трябва да бъдеш

осъден и убит. А тогава Ти го смъмри, отблъсквайки атаката на дявола, с

думите:

“Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не

мислиш за Божиите неща, а за човешките...” 38

“Точно така е, Стефане! Както Йоан Кръстител, така и Петър

имаше проблем с четвъртия образ. Но ти сега отново помисли за

Моя Камък Петър, понеже на него заповядах да утвърди братята си,

след като се обърне към Мен.

Защо Аз имах нужда от Камъните Си? Какво бяха тези Камъни в

Святия план на Моя Бог и Отец, свързан с Духа и Силата на Илия?”

37 (Лука 22:31-32)
38 (Матея 16:23)
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Въпросът на моя Господ беше дълбок. Но толкова дълбоко се оказа и

могъщото потвърждение от Святия Дух в сърцето ми, тъй щото развълнуван

Му отговорих, казвайки:

“Ах, скъпоценен мой Учителю! Както пред Исус Навин реката Йордан

отдръпна водите си, за да премине Господния народ по сухо заедно със

свещениците, носещи Ковчега на Завета, така и пред Твоята божествена

мисия Йордан отдръпна водите си, за да преминеш Ти със Своите по сухо.

И както в онова древно време Исус Навин заповяда на свещениците да

вземат дванадесет камъка, които да пренесат през Йордан за спомен до

века на израилтяните, така и на Теб Отец даде дванадесет камъка, а

библейското им кръщение се олицетвори с Петър, когото Ти нарече “Камък”.

Тъй щото Камъкът непременно щеше да утвърди останалите камъни, според

Святата Ти повеля...”

Господ се усмихна, а зениците Му заблестяха в Свят Дух на Небесна

съкровеност. И Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Знаеш ли колко много Мои чеда са като Петър пред очите Ми?

Със същите страхове и съмнения. Със същите слабости и същите

прегрешения. Със същият духовен изпит, който трябва да издържат,

за да понесат Кръста Ми, и да бъдат съучастници в страданията Ми,

които предшестват Небесната Слава. Аз наистина съм за Моите както

Исус Навин за древните. Но нека всички видят и проумеят, че река

Йордан отдръпва водите си само пред Ковчега на Завета и кожуха

на Илия. И когато Моите преминат оттатък, тя събира водите си, за

да бъде преграда пред тъмнината и религиозното нечестие.

Но ти сега Ме последвай в Моето Евангелие, за да се намерим в

двора на първосвещеника, където твоят Господ ще отвоюва Камъка

Си Петър и няма да го остави да умре под ужаса на сатанинското

засеняване...”

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

сърцето ми се яви и самото видение. Аз виждах в него как Исус седи с

поругано от ритници тяло и с лице, подпухнало от плесници. А някъде

срещу Него забелязах и Петър, който седеше и грееше ръцете си на разпален

огън. Всичко това ми беше твърде познато от видение преди повече от
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десет години, когато написах книгата за “Чуждият огън”. Но докато още

гледах, Господ ме извика, казвайки:

“Слуго Мой! Гледай видението не с твоите очи, но с Моите.

Защото твоят Господ вече е преминал оттатък водите на Йордан, а

Камъкът Му е останал непреминал...”

В следващия миг Святият Дух промени погледа ми, тъй щото в самия

двор на първосвещеника се плиснаха водите на Свята Божия река. И Исус

стоеше от едната страна на реката, а Петър – от другата. А тогава там във

видението се появи и самият дявол и Сатана. И като разпери крилата си

поради водите на Йордан, посочи с костеливата си ръка към Христовия

Апостол, като изкрещя с всичка сила:

“Идвай скоро, Молохо, та подпали този камък с нашия огън, за да се

пропука и потъмнее! Понеже омразния ми Христос стои оттатък водите на

Йордан, а ученикът му е под наша власт...”

В отговор на дявола, към Петър налетя духът на Молох. И като използва

една от слугините на първосвещеника, накара я да се взре в лицето на

Петър, и да извика категорично:

“И ти беше с Назарянина, с Исуса...” 39

В този миг силен вятър от съмнение разпали още по-силно огъня до

Петър, тъй щото той уплашен понечи да се оправдае, казвайки:

“Нито зная, нито разбирам що говориш...” 40

В този миг пропя петел. А дяволът, предвкусващ победата си, отново

изкрещя към Молох:

“Опитай сега с някой друг, Молохо! Нека накараме този рибар да похули

четвъртия образ от лъчите на Йеова!”

Без всякакво бавене, духът на Молох възбуди с огъня си друг да се

приближи до Христовия Апостол и да му каже:

“Наистина от тях си, защото си галилеянин, и говорът ти

съответства...” 41

А тогава Петър започна да се заклева, казвайки:

“Не познавам Този човек за Когото говорите...” 42

39 (Марк 14:67)
40 (Марк 14:68)
41 (Марк 14:70)
42 (Марк 14:71)
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И отново пропя петел, последван от оглушителното кикотене на Молох.

А тогава Господ ми даде знак да се приближа до Него, като ми казваше:

“Виждаш ли как Моят Камък е на път да извърши духовното си

самоубийство? Сатана вече получи думите, които искаше, понеже

Петър се отрече от Мене, казвайки, че “не познава Този човек”. А

така той изгуби възможността да противостои на дявола с Моя

Образ. И вече няма никакъв начин той да изпълни повелята, която

му дадох:

“И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си...” 43

Какво да стори твоят Господ, слуго Мой, след като главният от

Камъните Му не се обръща? Или как да потуша този чужд огън, на

който Петър грее ръцете си...”

Думите на Исус ме изпълниха със скръб, която ме накара да падна в

нозете Му. И там, в самото видение, аз изплаках, казвайки:

“Господи мой! Твърде Свята и могъща е реката Йордан, за да я смути

един проклет огън, раздухан от изродени нищожества! И кой не знае, че

огън се гаси с вода? Но даже Петър да не се обърне към Теб, Ти Исусе ще

се обърнеш към него! Защото това е Святият и най-прекрасен пример в

Евангелието! Примерът на Твоята Съвършена Любов!”

Докато още говорех, Господ ме привдигна с ръцете Си. А от очите Му

възлязоха водите на Йордан, като могъщи Небесни потоци. И Той се

обърна, та погледна към Петър, а потоците от Неговите очи се вляха в

очите на Апостола Му, потушавайки всичкия дяволски огън. И ето, че

Петър си спомни думите Му, понеже водите на Йордан бликнаха на очите

му като горчиви сълзи, тъй щото той излезе от двора на първосвещеника, и

заплака с неутешимо ридание. Точно в този миг моят Господ напусна

видението от Евангелието, и посочи напред с ръката Си, като ми казваше:

“Ела и виж как река Йордан отдръпна водите си, а Сам Отец Ми

издърпа Апостола Ми в Присъствието Си! Защото ето това Мое

обръщане ще направите всички вие, за да простите предателствата

спрямо вас, а Йордан да има могъщата спасителна сила на водите

си, които довеждат до покаяние...”

43 (Лука 22:32)
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С преляло от благодарност и възторг сърце, аз последвах моя Господ,

когато видях как Петър се въздига по пътеката Господна оттатък Йордан.

Готов да утвърди братята си и положи живота си като жертва на Божия

Свят Олтар. А Исус, посочил с усмивка Апостола Си, отново ми проговори,

като казваше:

“Слуго Мой! Вървял в Пътя на Божия Пророчески Дух с кожуха

на Илия ти стигна до край в следването на своя Господ и Бог. И сега

ти казвам, че не ти, но Аз от сърцето ти ще се обърна, за да

погледна към онези, които те изоставиха по Пътя, за да ги възвърна

с могъщата Си ревност и благоволение! За да направя всички ви

поколение на Грабването! Поколение, пълно с Духа и Силата на

Илия, което ще се насили да грабне Небесното Царство!

Църкво Моя! Покори се на свидетелството на пророка Ми, което

ти дадох в тази най-свята пророческа книга! Нека слугата Ми

Стефан бъде петелът, който ще събуди заспалите, за да бъдат будни

при последното Господно преминаване! Нека към Ветил и Ерихон,

които дадох като Святи видения на сърцата ви, да се прибави и

Йордан, който отдръпва водите си пред поколението на Грабването!

Аз, Господ и Бог на Пророческия Дух, осветих реката Си Йордан

в тези Святи видения, които дадох на слугата Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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