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“ГОТОВИ ЛИ СТЕ, ЛЮДЕ МОИ, ЗА МИГА?”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако някой преди десет години ми беше казал, че ще достигна в

следването на моя Господ до Мига на Грабването в Духа и Силата на пророк

Илия, аз със сигурност щях да се усъмня в думите му и сърцето ми съвсем

щеше да премалее само при мисълта, че е възможно да покоря подобна

височина на божествените откровения и тайни. Но както неведнъж съм

писал в книгите си – Исус е Верен и Истинен. Верен – за да ме води по

пътеките на Своята тайнствена премъдрост, и Истинен – за да потвърждава

великите Си видения с Огъня на Святия Дух.

Още в първите седмици на тази последна 2011 година аз разбрах, че

тя ще е свързана с възможно най-чудесното благоволение на моя Господ и

Спасител. Защото времето за сбъдване на най-желателните очаквания в

Завета Му изтича неудържимо. И от нас не се иска нищо друго, освен да Го

следваме с Неговата Вяра в последните стъпки до Грабването.

Няма да скрия от никой, че след последните две книги – за Господната

Година и Йордан – дяволът стовари върху сърцето ми цялата си жестокост

и зла воля, за да потърси в отмъщенията си лек за лудостта си или утеха

за съкрушаването си от Меча Господен. И на нечестивия много му се искаше

да изтълкувам злочестината си като демонстрация на неговото насилие, а

не като белег на собственото му безсилие. Тъй щото едно съжаление или

отчаяние да смути душата ми и напълни със сълзи очите ми. Но аз, като

помня и зная, че не съм се самоизбирал или самопосочвал за Делото, което

върша, и този път ще устоя с Вярата Господна, каквото и да ми струва

сблъсъкът със сатанинската ярост. Понеже със сигурност и на пророк Илия

никак не му е било леко да извърви последните си стъпки на Вяра, преди

Бог да го вдигне с вихрушка в Небето. И като е преминал с приемника си

през Ветил и Ерихон – стигнал е до реката Йордан, и оттатък нея. А там,

докато още се е разговарял с Елисея, Небето се е разтворило над него, и

Всевишният го е въздигнал с огнени коне и огнена колесница. Така кожухът

му е паднал върху Елисей, за да бъде продължено на земята Делото на
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Божия Пророчески Дух. И тогава последователят на пророк Илия в един

невъзможно кратък миг е успял да възкликне думите си:

“Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница

негова!” 1

И докато още ехото на хълма не е успяло да огласи вика му, огнените

коне и огнената колесница са изчезнали от погледа му, а Елисей е разкъсал

дрехите си, за да облече кожуха на великия Божий слуга.

Знаеш ли, мили ми братко, че от подобно мигновение снагата ми

настръхва и сърцето ми съвсем се смирява в духа ми? Самата краткост на

мига и преживяването се превръщат в огнен въпрос – не само към мен, но

към всички, които вярват в обещанията на Господния Завет.

“Готови ли сте, люде Мои, за Мига?”

Готови ли сме, наистина, за Мига на Грабването? Готови ли сме за онова

най-жадувано събитие, за което Апостол Павел написа думите си в “Първото

послание към Коринтяните”:

“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...” 2

Готови ли сме за онази Божия Слава, която се открива в други думи на

Христовия Апостол, записани в “Първото послание към Солунците”:

“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...” 3

Нека ти кажа, приятелю мой, че ако искаме да бъдем готови за Мига,

то непременно трябва да очакваме Божията колесница така, както я

очакваше пророк Илия. Защото той знаеше, че ще бъде грабнат на Небето.

И не само той, но и учениците му във Ветил и Ерихон. А подобно знание

1 (4 Царе 2:12)
2 (1 Коринтяни 15:51-52)
3 (1 Солунци 4:16-17)
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предполага не просто пророческа готовност за Мига, но могъщо Небесно

просвещение. Просвещение, което се загатва само с един едничък въпрос:

“Какво представлява огнената колесница на Израил?”

Имат ли Божиите чеда отговор на този въпрос? Има ли просветител на

тази земя, който изчерпателно да обясни Божието знамение? Не е ли скрито

грабването на пророк Илия във възможно най-голяма тайна, която Господ

е утаил само за последното Си поколение? И ако слугата Господен през

тази 2011 година пише последните си книги изключително в Духа и Силата

на Илия, то това не е ли ясен сигнал от Господ Исус Христос, че идва краят

на всичко?

Нека ти споделя и това, че аналогиите с грабването на Илия непременно

ще бъдат белези на последното време. Понеже във времето си на земята

Божия пророк имаше две пророчески училища, които беше създал, за да

бъдат учениците му продължители на Божието Дело. Но Небесният Отец

никак не благоволи в Илиевите ученици от Ветил, нито в учениците му от

Ерихон, а намери мъж по Сърцето Си – Елисей, Сафатовия син, за когото

заповяда на Илия:

“...и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк

вместо тебе...” 4

И докато Елисей още следваше Божия пророк в последните му стъпки

преди грабването, онези “просветени” ученици, решиха да “блеснат” с

голямата си информираност, казвайки на Божия избраник:

“Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил

над тебе?” 5

И докато очакваха едва ли не Елисей да се поклони от знаенето им,

той съвсем кратко им отговори:

“Да, зная това, мълчете...” 6

Ето така и днес има една последна аналогия, с която Господ ще съкруши

всички книжници и буквоядци в църквите. Защото и днешните също се

имат за “просветени” относно Грабването на Невястата, но пак в нито един

от тях Младоженецът няма да благоволи. Понеже библейските им дипломи

4 (3 Царе 19:16)
5 (4 Царе 2:3)
6 (4 Царе 2:3)
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са грим на Езавел, а всичката им ученост е човешки поучения, научени

папагалски... Мед, що звънти, и кимбал що дрънка! И както древните се

усъмниха в грабването на Илия, та поискаха позволение от Елисей да

потърсят пророка, да не би Божият Дух да го е хвърлил някъде по бърдата

или долините, така и днешните книжници няма да усетят Мига на

Грабването, нито ще разпознаят Божиите пратеници в Духа и Силата на

Илия. А аз не пиша всичко това, за да злорадствам или да се превъзнасям

поради Божието благоволение над мен, но за да имат Верните на Господ

Исус Христос най-разумния поглед върху днешното състояние на света,

който затъва в тресавищата на умноженото беззаконие.

Виж отново, братко мой, че пророк Илия бе грабнат с огнена колесница,

която приемникът му Елисей потвърди като “колесницата Израилева”. И

като размислиш дълбоко в сърцето си, запитай се защо тези последни

времена на света са като Содом и Египет пред Лицето на Всевишния. Онзи

Содом, който отговаря на блудницата Вавилон, и онзи Египет, който отговаря

на поклонниците на астрологията и окултизма. (За които Господ Исус даде

на верните Си твърде страшните видения от “Възходът на погибелта”.)

Понеже в Библията, която държиш в ръцете си, се споменава най-вече за

колесници, които прилягат на Египет, а не на Израил. А ето, че пророк

Илия беше грабнат с огнена колесница в Небето. Така и Своите Верни Исус

също ще грабне с огнени колесници от този зъл египетски свят. И нека с

Неговите думи да продължи началото на тази книга. Понеже Той отново се

сниши до сърцето ми и започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Укрепи се, защото трябва докрай да издържиш

духовния товар на Господното Спасение. Понеже Словото, което ти

се дава през тази последна година, тежи повече от виденията в

минали години. И след като духом си преминал с твоя Господ

оттатък Йордан по стъпките на Илия, то непременно водителството

Ми за теб трябва да продължи с Мига на Грабването и колесницата

на Израил. Защото всеки от Моите ще плати цената да бъде грабнат

с огнена колесница. И Сам твоят Господ ще стори така, щото във

Вечния Му Живот да се сбъднат думите, свързани с колесниците на

благородните Му люде.
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А къде в Словото Си Аз говорих за тези колесници, Стефане?”

Господният въпрос ме изненада с прицела си, защото още с първите

Си думи към мен Исус влизаше в същината на водителството Си. А аз,

погледнал в дълбокото на духа си, Му отговорих, казвайки:

“О, скъпоценни мой Господи! Ти Си говорил за тези колесници в

“Соломоновата песен на песните”. Защото там заяви прекрасни думи за

Своята Съвършена Гълъбица и избраница на Сърцето Ти. А думите, за които

ме питаш, гласят:

“Без да усетя, очакването ми ме постави между колесниците на

благородните ми люде...” 7

В отговор Исус кимна с Главата Си, като се усмихна. А след това отново

продължи да ми говори, като казваше:

“Ето, че Словото Ми е живо и деятелно в сърцето ти, понеже

помниш думите Ми към Моята Съвършена гълъбица. Но ти сега

забележи, че Аз без да усетя съм намерил очакването Си между

колесниците на Моите благородни.

А какво значи това “без да усетя”?”

“О, Исусе! Това значи, че случването за Твоето очакване е било

мигновено. Толкова бързо, че да не усетиш. Бързо като миг...”

“Да, слуго Мой! Бързо като Миг! Защото това е Мигът на

Грабването, когато Невястата и Младоженецът ще бъдат едно в

Небето! Точно така, както Илия стана едно с Отца и Сина в Святия

Дух! Но за да бъде още по-прекрасно откровението Ми към теб, ще

ти дам един по-дълбок прочит на стиха от “Песен на песните”. Затова

го прочети отново, но не от българската Библия, а от английския

превод на “New International Version”, като забележиш каква е

препратката под стиха...”

Отворил английския превод на Библията, който моята съпруга и синът

ми ползват за превод на цитатите от книгите ми, аз отново прочетох стиха,

който гласеше:

7 (Песен на песните 6:12)
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“Before I realized it, my desire set me among the royal chariots of

my people...” (“Преди да се осъзная, желанието ми ме постави сред

кралските колесници на народа ми...”)

А в препратката под стиха беше записано:

“Or among the chariots of Amminadab...”

“...или сред колесниците на Аминадав...”

Това искрено ме смая, тъй щото вдигнах глава към Исус, питайки Го:

“Господи мой! В забележката под стиха се появява името на Аминадав,

за когото зная, че присъства и в Твоето родословно дърво, записано в

“Евангелието от Матея”. Но защо, Исусе, Ти поиска от мен да свържа

колесниците именно с този Аминадав?”

В отговор Господ ме прегърна и със съкровен Глас започна да ми говори,

казвайки:

“За откровението, което ти давам, Аминадав е не просто име, но

Свят Дух на Небесно откровение. Защото Духът на името Аминадав

в смислов превод гласи:

“Моят народ е готов!”

А какво друго да е нужно за Мига на Грабването, освен готовност

на Верните Ми люде? Разбираш ли, най-сетне, че ако Аз неусетно се

намеря сред колесниците на Аминадав, то Грабването непременно

ще се е случило?”

“Защо ще се е случило, Исусе?” – настоявах аз. А Спасителят отново

ми проговори:

“Защото Небесното Царство насила се грабва, и онези, които се

насилят, грабват го! А да се насилите ще рече ето това:

Да платите цената за колесницата на Израил!

Понеже както пророк Илия беше грабнат с колесница и не видя

тление, така и последното Ми поколение на този свят ще бъде

грабнато с колесници и няма да види тление!

Разбираш ли сега, че поколението на Грабването е Аминадав

пред Лицето на Моя Бог и Отец? И проумяват ли Моите Верни, че с

божествена ревност днес ги събирам на Хълма Господен, за да ги

направя готови за Мига?
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Ето затова днес призовавам цялото Божие домочадие!

И на Моята Църква възвестявам думите Си:

Последвай Ме, Невясто Моя, във виденията, които ще дам на

слугата Си! Защото за теб съм запазил огнени колесници в Сион, и

бели коне в Святия Си Дух! За да те въздигна и грабна така, както в

древността грабнах пророка Си Илия!

Всички люде, които искат да бъдат поколението Аминадав на

Хълма Господен, нека осветят сърцата си със Скритата Манна, която

днес изливам в сърцето на последния Си Небесен пратеник! За да

възкликнете с радост в Мига на Грабването! И думите ви да повторят

ехото на Елисея:

“Татко мой! Татко мой!

Колесницата Израилева и конница Негова!”

Аз, Господ на Грабването, все още говоря и не млъквам!

Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”
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1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се

опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто

поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния

Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли всички да преминем през

тази врата? Ще бъдем ли толкова скъпоценни и желателни за Небето, щото

никак да не пропуснем Мига?

“Моят народ е готов!” – казва на всички ни Исус чрез откровението

за Аминадав. И ако Той е вложил в думите Си божествена пожелателност за

сбъдване, то нека всички Го последваме, за да разберем какво представлява

колесницата на Израил.

В минали години, когато Господ ми даваше да въртя Меча Му против

нечестието на блудницата Вавилон, аз често цитирах най-убедителните

библейски стихове, които да покажат на Божиите чеда колко страшно е

станало последното отстъпление от Завета Господен. И онази осемнадесета

глава от “Откровението на Йоан” беше ми станала като най-острото на Меча,

понеже именно там Бог призовава Своите чеда да излязат от Вавилонското

нечестие. Нека отново цитирам стиховете, свързани с Божия призив:

“И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде

Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й;

защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни

нейните неправди. Въздайте й, както и тя е въздала, да! платете й

двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я

двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз

мъки и печал й дайте; защото казва в сърцето си: Седя като царица,

не съм вдовица, и печал никак няма да видя. Затова в един ден ще

дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото

могъществен е Господ Бог, който я съди. И земните царе, които са

блудствали и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за

нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради

страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде
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Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти! И

земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не

купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и

бисери, от висон и багреница, коприна и червено; и всякакво

благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви

изделия от скъпоценно дърво и от мед; от желязо и от мрамор; и

канела, аромати, темян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто

брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и

човешки души...” 8

Може ли чисто сърце да прочете тези най-верни и истински стихове на

Йоановото Откровение и да не заплаче с най-горчиви сълзи за сетнината

на беззаконните? Може ли просветена от Исус душа да не забележи, че

между многото стоки на Вавилонското пазарище има и “коне, колесници

и роби, и човешки души...”? Ще се ползват ли купувачите от “конете” и

“колесниците”, та да им послужат за Грабването? Ще се откупят ли

“човешките души” от измамите на змея, звяра и лъжепророка, когато

същината на беззаконието им е била тази, че са разменили едничката

капчица Христова Кръв за евтините сребърници на Мамона? Знаеш ли,

мили мой братко, че сърцето ми се ужасява от мисълта колко много ще

бъдат измамените и разочарованите? Те никак не са искали да приемат

Господното предупреждение, че “както бяха дните на Ноя, така ще

бъде и пришествието на Човешкия Син”. Те са решили в сърцата си, че

прицел на Божието благоволение ще бъде всяко място, което нарича себе

си “църква”, а никак не са внимавали в Божиите съдби от времето на Ноя.

Понеже тогавашният свят загина от потоп, и едва осем души се спасиха в

ковчега, направен от Божия праведник. Едва осем човека!!! И то в древен

свят, когато населението е било поне един милион пъти по осем! Колко ли

тясна ще е днешната Порта на Спасението? Колко ли стеснен ще е станал

Пътят на Правдата? И ако сърцето на един Господен пророк се изпълва в

страх и трепет от думите на Апостол Петър, че “праведният едвам се

спасява”, то какво да мисля за тези човеци, които през целия си живот са

останали неспособни да принесат дори един плод за Вечен Живот? Как

8 (Откровение 18:4-13)
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такива ще искат дял от Небесното Царство и Небесен дом сред Божиите

Светии, когато всичките им съкровища са останали на земята, където

крадец ги краде и молец ги пояжда? Не станаха ли именно такива най-

големите хулители и поругатели на името ми и делото ми? И да биха ли

решили, че знанието ще ги ползва, понеже така или иначе ще докопат и

тази книга? А какво ще направят с осъдителния списък на Божия пламенен

Гняв, в който са попаднали поради хулителните си езици и мръсните си дела?

Какво ще сторят онези нечестиви манипулатори, които лъгаха в събранията

си, че Стефан Главчев е против Божиите пастири, когато във всичките си

свидетелства аз заставах единствено против църковните наемници, които

използваха амвоните си като средство за нечестиво обогатяване на земята?

Нима за тях има знак за равенство между пастир и наемник? Не каза ли

Исус, че истинският пастир живота си дава за овцете, а наемникът като

вижда, че идва вълкът, бяга и не го е грижа за стадото? И от такива ли

адвокати на Корей да се страхувам? Или от потомци на Диотреф да отпада

душата ми? А как всички те ще разтълкуват Господното предупреждение в

“Евангелието от Матея”, където е записано:

“Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха,

женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и

не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и

пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат на полето;

единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на

мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете,

защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да

знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде

крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова

бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият

Син иде...” 9

Дано всички да бяха Го мислили! Дано всички да пребъдват в бдение,

за да уловят Мига! Дано всички въздигнат нагоре главите си и да мислят за

горното от Бога призвание в Христа Исуса, за да не пропуснат прицелната

точка на Вярата. Защото днес, в Духа на тези последни пророчески видения,

9 (Матея 24:38-44)
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ще кажа на всички, че има една колесница на Израил, за която трябва да

се приготвим – в сърце и дух. Аз няма да приготвя никой друг, освен себе

си! Ти, братко, няма да приготвиш никой друг, освен себе си! Третият,

който прочита тази пророческа книга, няма да приготви никой друг, освен

себе си! Всеки ще плати личната си цена от боголюбие и благочестие, за

да плати Мига, когато ще види пред очите си Ангела на Завета, дошъл с

огнената колесница на Израил, за да го възвиси при Царя на Сион!

Двама ще бъдат на полето, но единият ще се вземе, а другият ще се

остави! И нека оставеният в онзи Миг никак да не роптае, нито да обвинява

Небето за сетнината си, понеже Бог е бил дълготърпелив и многомилостив

към нечестивеца, но последният е профукал в беззаконие всички Божии

кредити!

Две жени ще мелят на мелницата, но едната ще се вземе, а другата ще

се остави! И оставената нека в онзи Миг да не роптае, нито да смята Бог за

несправедлив. Защото е трябвало да бъде слушащата Мария, когато е

решила да си остане суетливата Марта! Трябвало е да бъде богоугодната

Елисавета, когато е решила да си остане демонизирана Езавел! И на такава

жена сетнината е напълно справедлива!

След всичко, казано дотук, аз отново ще преклоня духа и сърцето си

пред моя Господ и Бог, Чиито думи напират да бъдат изявени и записани.

Ето Словото, което Исус ми проговори, за да ме въведе във виденията,

свързани с колесницата на Израил:

“Слуго Мой! Сега си пред прага на една от най-дълбоките тайни

в Свещеното Писание на Моя Бог и Отец. Тайната, свързана с

колесницата на Израил! Тайната, заради която ще въздигна духа ти

заедно с Мен до Божия Свят Олтар и до Светилището на Отца Ми!

Защото Волята на Отец Ми е да напишеш това пророческо послание

за всички, които ще участват в Мига на Грабването!

Званите, Избраните и Верните ще Ме повярват във видението,

което ще ти дам! Нечестивите и извратените ще го стъпчат с нозете

си, за да допълнят мярката на беззаконието, за което отдавна са

посочени. Но ти, Стефане, възрадвай сърцето си, защото сега си

във върха на пророческото си призвание и избиране! И с великите
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видения, които ти се откриха в последните Кръгове на Маслото и

Солта, си станал за облажаване в Съвета на Моите Светии.

А сега Ме последвай, за да явя на духа ти всичко, за което си

посочен от Отца Ми...”

След последните думи Господ докосна главата ми, а после ме прегърна

с Десницата Си, тъй щото двамата с Него полетяхме в Святия Дух към

Небесния Ерусалим...

Аз вече пристъпвах след Господ към вратата на Божието Светилище, а

вълнението беше ме оставило без дъх. Един копнеж в този миг изгаряше

сърцето ми, и една мечта изпълваше духа ми. Желанието ми да видя

колесницата на Израил беше като огън, от чиито пламъци душата ми беше

станала като магнит, прилепен до мантията на Исус. И ето, че Той отвори

вратата на Божието Светилище, като пристъпи напред, а аз зад Него паднах

по очи, понеже Божията Слава премина като вълна през мен. А тогава

Спасителят проговори на Отца, като Му казваше:

“Отче Святи! По Твоята Небесна Воля аз доведох пророка Ти в

Славното Ти Присъствие, за да говориш на сърцето му, и да го

направиш приносител на тайната, свързана с огнената колесница

на Твоя Израил! Ето, Боже Мой! Слугата Ти стои в Присъствието Ти

и Те слуша! Яви му чудесното Си благоволение, и дай му да яви на

Моята Невяста великата Ти Небесна тайна, свързана с Грабването!”

В отговор на Исусовите думи, към духа ми полетяха огнените думи на

Всемогъщия, Който вече ми казваше:

“Сине човешки, който си един от пророците Ми! Дойде мигът в

живота ти, когато твоята дълбочина ще целуне Моята височина, и

твоето смирение ще прегърне Моята Мъдрост! Аз видях всичкото

злострадание, което понесе заради Името на Сина Ми, и заради

Святата Ми Воля да говориш Истината! Врагът те утесни до смърт, и

душата ти беше подложена на притискане от желязото на Египет!

Но пак – с Вярата на Сина Ми – ти ще бъдеш повече от победител

над Сатана и демоничните му пълчища! Защото беше посочен за

Небесното Дело не от плът и кръв, но от Моя Свят показалец!
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И днес, когато кожухът на Илия е станал Съвършен Дух и Сила

върху сърцето ти, Аз искам да ти явя тайната, която явих както на

него, така и на Елисея! Тайната, свързана с колесницата на Израил!

Същата тази огнена колесница, теглена от огнени бели коне, с която

Моят пророк премина от тлението на света в Славата на Духа!

Ето, слуго Мой! Много огнени колесници са приготвени в Святия

Ми Дух, за да се въздигнат в тях Званите, Избраните и Верните на

Моя Син! Те са същите, както е колесницата на Израил! Изработени

от Същия Свят Дух – със същата Сила, Слава и великолепие! И ти

сега ще последваш Исус, за да бъдеш въведен пред Святия Ми

Олтар, и със сърцето си да видиш колесницата на Израил, за да я

превърнеш в пророческо послание за последните Ми чеда на

земята! Аз благоволя в теб, и благоволението Ми върху духа ти е

Вечно! Затова имай всичката радост, дръзновение и ревност в

Святия Ми Дух, за да бъдеш приносител на Израилевата колесница

и благодатен възвестител на Мига на Грабването!”

Думите на Бог Отец още кънтяха в духа ми, когато Господ протегна

Десницата Си към мен и ме привдигна, казвайки:

“Ела и Ме последвай, приятелю на Сърцето Ми! Защото много

дълго съм желал да ти дам посвещението, което да те превърне в

един от великите на Царството! Не че досега ти не изработи висона,

с който да бъдеш разпознат като пророка на Сион, но че в

действителност има най-желателни върхове в Божия Пророчески

Дух, за които се плаща най-голямата цена...”

След тези думи на Исус сърцето ми се изпълни с твърде голяма радост,

която се превръщаше в неизразимо блаженство. И едно дръзновение,

могъщо като вълни на река, укрепи нозете ми, тъй щото уверен последвах

моя Господ, Който вече пристъпваше към Святия Олтар на Небесния Отец,

заслепяващ очите ми, тъй щото не смогвах да удържам погледа си. Но ето,

че тогава Господ прокара пръстите Си през клепачите, като ми казваше:

“Имай Моя поглед и Моето зрение, за да видиш всичко, което

Отец Ми ти открива тук...”
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В следващия миг един поток от Светлина изригна от дълбочините на

духа ми, като премина с лъчи през зениците на очите ми. И тогава видях

колесницата на Израил...

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има мигове, които струват повече от години. Дори повече от цял един

изживян живот. Такъв беше мигът, когато аз съзрях огнената колесница,

поставена до Божия Свят Олтар. Тази колесница, която въздигна пророк

Илия в Славата на Духа, теглена от прекрасните Божии коне. Тази

колесница, която свети като най-скъпоценен диамант сред стиховете на

Свещеното Писание. Тази колесница, която си струва всеки удар на сърцето

ми, и всяка молитва на устните ми... Аз виждах тази колесница от чисто

офирско злато. С чудесни колела, които пламтяха в огън. С мъдри и

неразбираеми символи, изкусно изковани в предната част на бронята й и

по кръговете на колелата й. С посвещение, което сякаш чакаше да бъде

разкрито и обяснено. И докато още гледах, без да откъсвам очите си от

нея, Исус посочи с ръка към колесницата, като ми казваше:

“Ето, Стефане! Това е колесницата на Израил! Но ти сега се

приготви за изненадващи откровения. Защото първото, което Аз ще

те попитам, е следното:

Къде в Библията ти си виждал Яков да използва колесница?

Понеже не става дума за колесницата на народа Израил, но на

човека Израил...”

Точността на Господните думи ме изненада. И наистина – къде Яков

беше използвал колесница? Животът му вече препускаше из паметта ми

със стиховете от Библията, когато колесницата наистина се яви. И тогава

аз развълнуван казах на Исус:

“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Имаше миг, когато Яков наистина се

качи в колесница. И това беше мигът, когато синът му Йосиф отиде да го

срещне в Гесенската земя. И като прегърна баща си, той плака на врата

му. А пък сърцето на Израил беше се съживило, понеже дълго време той

считаше Йосиф за мъртъв поради лъжата, която братята му сътвориха за

най-обичния му син...”
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“Съвсем точно го каза, слуго Мой! Сърцето на Израил се беше

съживило, защото в един миг собственият му син възкръсна в ума

му и душата му. Възкръсна точно с една колесница, с която Йосиф

дойде от двора на Фараон до мястото в Гесен, където прегърна

баща си. Виждаш ли тогава тук едно необикновено възкресение на

праведник?”

“Да, Исусе! Виждам го! И то много прилича на онова възкресение, при

което Авраам получи сина си Исаак, след като вече го беше пожертвал на

Бога и Отца в сърцето си, за което говорят и стиховете в “Евреи”:

“С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак жертва,

да! оня, който беше получил обещанията принасяше единородния

си син, - оня, комуто беше казано: "По Исаака ще се наименува

твоето потомство", като разсъди, че Бог може да възкресява и от

мъртвите, - отгдето по един начин на възкресение го и получи

назад...” 10

Господ се усмихна и поклати Главата Си. А след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Ако Отец Ми беше могъщ да съживи сърцето на слугата Си

Израил чрез Йосиф, когото въздигна в Египет, то помисли и Ми кажи:

Какъв беше Духът на Отеческото благоволение върху Йосиф, за

да се яви именно Този Дух в колесницата, с която Йосиф посрещна

Израил?”

“О, Господи мой! Йосиф беше Съвършеното въплъщение на Божието

Благочестие! Именно Духът на Благочестието се яви на Яков в Гесен! И пак

Благочестието беше Духът, който съживи сърцето на Израил!”

“Вярно Ми отговори, Стефане! И в думите ти се открива първата

от тайните, свързани с колесницата на Израил! Тази първа тайна

гласи, че:

В Мигът на Грабването ще участват всички, които са прицел на

Божието Благочестие! Както Йосиф отведе баща си Израил с

колесницата, за да му даде седемнадесет години на добруване и

честитост в Гесенската земя, така и Духът на Благочестието ще

10 (Евреи 11:17-19)
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въздигне с колесници благочестивите, за да им даде отпосле

години на добруване и честитост в Господния Милениум. Разбираш

ли сега каква е тайната на Израилевата колесница?”

“Да, благодатни Господи!” – извиках с вълнение аз, и продължих:

“Това е тайната, за която и Апостол Павел написа на Тимотей думите:

“И без противоречие, велика е тайната на благочестието:

- Тоя, “Който биде явен в плът, доказан чрез Духа, видян от

ангели, проповядан между народите, повярван в света, възнесен в

слава”...” 11

Ти Си Божието Благочестие, Исусе! Ако ние следваме Теб ще бъдем

като Йосиф. С онова Благочестие, което Ти, Господи, засвидетелства преди

две години на слугата Си в пророческите видения за “Цафнат Панеах”. И

тогава Ти ще се проявяваш в живота ни, ще бъдеш доказван в Святия Дух,

проповядван между народите, и възнесен в Слава...”

“Именно в Слава ще се възнеса, слуго Мой! Защото Грабването

не е за вас, които сте в Мен, но за Мен, Който съм у вас! Понеже

Благочестието е светлият и чист висон, с който Невястата ще се яви

на Сватбата на Младоженеца! Разбират ли сега Моите още по-добре

защо пророк Илия беше грабнат в колесницата на Израил?

Именно защото пророкът на Отца Ми беше Съвършен прицел на

Божието Благочестие!

Но ти не мисли, че с това колесницата на Израил е изявила

всичката си тайнственост. Защото освен първата тайна, че тя

олицетворява прицела на Благочестието, има и втора тайна, скрита

в нея. И сега, като гледаш на Огъня, от който е пламнала цялата

колесница, кажи Ми:

Що за Огън е подпалил златната Божия колесница, тъй щото тя

да гори, но да не изгаря?”

Погледнах на пламъците, в които гореше колесницата, и усетих как те

преминават и през моето сърце. А тогава с вълнение казах на Исуса:

“О, Господи мой! Ревността Божия е втората тайна в колесницата на

Израил. Защото за тази ревност Апостол Яков записа:

11 (1 Тимотея 3:16)
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“Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист

ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” 12

А Апостолът Ти Павел, знаейки как Огънят на Ревността е силен да

очиства и освещава, написа най-огнените си думи към Църквата, казвайки:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с

един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа...” 13

Докато слушаше отговора ми, зениците на моя Господ станаха огнени.

И Той с пламенен Глас ми проговори, казвайки:

“Иди и кажи на Моите Верни, че днес и сега е времето да платят

цената за тази Израилева колесница, която ще ги въздигне при Мен

в Мига на Грабването. Днес и сега всички трябва да се намерите в

думите на пророк Йоил, ако искате да бъдете поколение Аминадав,

готово за Господа своя Бог. Думи, в които слугата на Отца е казал:

“Идат люде много и силни, подобни, на които не е имало от

века, нито подир тях ще има до годините на много поколения. Огън

пояжда пред тях, и пламък опаля подир тях; земята пред тях е като

Едемската градина, а зад тях гола пустиня; Да! нищо не е избегнало

от тях. Видът им е като вида на коне; и тичат като конници. Като

тропот от колесници се чува като скачат по върховете на бърдата,

като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика, като шум

на силни люде опълчени на бой...” 14

Ще усетите ли тропота на колесниците, люде Мои? Ще бъдете

ли Божии коне, пълни със Силата и Славата на Веемот, в могъщите

дела на Божия Пророчески Дух? Ще съкрушите ли едемското

самочувствие на едно последно тщеславно поколение, на една

блудница Вавилон, която си вярва, че е царица, а не е вдовица, за

да й покажете, че обитава сухите пясъци на старовременната змия?

Ще бъдете ли пращенето на огнен пламък, който пояжда тръстика,

за да явите Ревността Божия, с която да пламнат колесниците ви?

12 (Яков 4:5)
13 (2 Коринтяни 11:1-2)
14 (Йоил 2:2-5)
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Ето, слуго Мой, казвам ти, че тези двете – Благочестието и

Ревността са могъщата изява на Израилевата колесница! Но твоят

Господ има още Скрита Манна, с която да ти разкрие как беше

създадена колесницата, назначена за Грабването на Църквата.

Понеже онази древна колесница, с която Йосиф отиде при баща си,

беше сътворена на земята, но колесницата, с която Отец въздигна

при Себе Си духа на Яков, е сътворена на небесата. И на тази Моя

тайнствена премъдрост са посветени следващите видения, които

ще дам на сърцето ти.

Аз, Господ на Грабването, все още говоря и не млъквам!

Блажени Верните в Духа и Силата на Илия, които Ме следват!

Те никак няма да изгубят Венеца на Славата, но ще светят като

звездите до вечни векове!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ОГНЕНИТЕ КОЛЕЛА И БРОНЯТА НА

ИЗРАИЛЕВАТА КОЛЕСНИЦА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная кой и как е проповядвал в църквите, за да имат всички

християни готовност за Мига на Грабването. Аз дори не знам каква е

представата на Божиите чеда за най-важното събитие, което предстои в

живота им. Но ако има нещо, което знам със сигурност, то е това, че във

времето на умноженото беззаконие дяволът е силен и властен да лъже

сърцата и да опорочава Спасението в Името на Господ Исус Христос.

Днес цяла една нечестива плеяда от самозвани пророци пъплят като

скакалци по лицето на земята, за да бълват отровите на старовременната

змия, която е дявол и Сатана. Заредени с неизчерпаем финансов ресурс,

тези свине на Легион бързат да съблазнят и помрачат сърцата на милиони

човеци, като им проповядват финансов просперитет, лъскави Вавилонски

кули, и категорични поклони пред червеите на лукавия. Тъй щото човеците

наистина придобиват готовност, но не за Небето и Мига на Грабването.

Една друга готовност царува в тщеславните събрания. Готовност за шумни

религиозни банкети и бляскави шоута. Готовност да се сеят пари, та да се

пожънат пари. Готовност да се търгува, търгува, търгува, търгува с всичко,

на което великата блудница е сложила подобаваща цена. Затова в Святия

Дух на моя Господ Исус Христос, аз пророкувам против всичката дяволска

съблазън, и заявявам на всички църковни търговци, лидери и книжници,

думите, които Спасителят е положил в сърцето ми:

“Вие, църковни търговци, не сте поколението Аминадав, на което

Господ Исус Христос е дал златни колесници в Святия Дух, за да участват в

Грабването! Един друг дух е пленил сърцата ви! Не Духът на Грабването,

но духът на ограбването! Духът, който пришпорва нечестивите ви страсти,

за да тичате на корист и да бързате на грабеж!

Вие, църковни лидери, които допуснахте в събранията ви да царува

дяволската съблазън от лицемерие и първенствуване, не сте поколението

Аминадав, за да ви познае Господ Исус Христос като Негови благородни
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люде! Защото истинските слуги на Божието благовестие са измет на света

и жертвени юнци, предадени на съразпване на Кръста, и на всеизгаряне

пред Божия Свят Олтар. Един друг дух е пленил сърцата ви. Не Духът на

Грабването, но духът на кариеризма, алчността и самодоволството.

Вие, църковни книжници, не сте поколението Аминадав, за да платите

цената за твърде великите дела на Святия Дух, които въвеждат Христовата

Невяста във Вечността на Обновлението! Не ще намерите колесницата на

Израил във всичките ви купища от конкорданси, речници и учебници,

защото сте прегърнали в сърцата си онази фарисейска “правда”, с която

никак да не можете да преминете оттатък Йордан. Един друг дух е пленил

сърцата ви. Не Духът на Мъдрост и Откровение, но духът на чародеянията

и религиозното мракобесие, който всячески ще осуети Спасението на всички,

които ви почитат и превъзнасят!

Ти, блуднице Вавилон, халдейска дъщерьо, не си Невястата на

Младоженеца, и никога няма да бъдеш! Ако и да угнетяваш Божиите чеда с

угнетителните си съдилища и чародеяния, пак Званите, Избраните и Верните

ще превъзмогнат над тебе, и Сам Бог Всемогъщи ще определи сетнината ти

в дълбините на огнения пъкъл!”

Тези са думите, които пророкувам за противниците на моя Господ и

Хълма Мория! И нека Суверенният Господ и Бог запечата пророчеството ми

и определи сетнината ми с цялата духовна отговорност, която поемам за

написаното по-горе! Понеже всеки ще отговаря пред Бога за всяка дума,

която е изговорил или написал. Така и аз ще нося Кръста на думите си до

мига, когато ще застана лице в лице пред Този, Който ме е пратил.

Без да съжалявам, че не натрупах земни богатства, понеже не продадох

нищо Негово! Без да съжалявам, че животът ми се превърна в една дълбока

и кървяща рана поради гонението и отрицанието от църквите в България и

по целия свят! Без да съжалявам, че късогледи книжници и скудоумни

наемници покриха името ми с чернилка и позор, а вярващите в събранията

им запечатаха хулите им с категорично “Амин”! Без да съжалявам за нито

една минута, час, ден, седмица, месец и година, които посветих в слугуване

към моя Небесен Спасител и Господар!
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Защото краят на всичко твърде много наближи! И за мен писането на

пророчески книги вече върви към края си, понеже товарът на духовните

ми плещи стана твърде голям. Но пак Господ е, Който последен има думата

за Делото на пророка Си. И нека с Неговите думи да продължа оттук нататък,

понеже духът ми все така оставаше в Божието Светилище пред колесницата

на Израил. А Исус отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Гледайки на тази златна колесница, знай от Мен,

че тя е сътворена от Святия Дух и може да бъде обяснена само с

Божията Мъдрост! Ето затова ти казах, че имам още Скрита Манна,

която да дам на сърцето ти. Понеже как иначе Моите да очакват

колесници в Мига на Грабването, ако не знаят как да платят цената,

за да ги получат? И ако Аз съм казал на всички Мои да си събират

съкровища на Небето, то ще намерят ли те по-голямо съкровище от

тази Израилева колесница? Как мислиш ти?”

“О, Исусе! Думите Ти са краен предел за цялото ми разбиране на

блаженството, което Ти Си ни обещал. Но сега виждам и знам, че в Небето

няма по-голямо съкровище за праведния от тази колесница. Защото с нея

ще настъпи Грабването. И без нея не е възможно да влезем през Портите

на Твоя Град, нито да имаме дял в наследството на Светиите...”

Господ поклати Главата Си в съгласие с думите ми. А след това отново

започна да ми говори, като казваше:

“Преди няколко месеца дадох на сърцето ти твърде скъпоценните

откровения за Златото и Среброто на Месията. А сега ти виждаш, че

самата колесница на Израил е златна. Това не те ли води към едно

най-вярно заключение как е създадена?”

“Ах, благодатни мой Спасителю! Да разбирам ли, че тя е направена от

всичкото Твое Злато, което Си ни дал за земята? Защото като зная, че

Златото е Вярата Ти, а самата Вяра е убеждение за неща, които не се виждат,

то излиза, че за Небето, където всички ще Те виждаме, Твоето Злато ще

послужи за направата на колесницата...”

“Точно така е, Стефане! Всяка колесница, до последния си

Небесен грам, отговаря именно на Вярата Ми, сиреч на Златото на
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Месията. Но ти сега внимателно разгледай самата колесница. Виж,

че тя има две колела, както и златна броня отпред.

Но какво са самите колела? Или какво е бронята? Имаш ли

Мъдрост, за да Ми отговориш?”

Гледах на усмивката, с която Господ ме питаше, и в този миг знаех, че

Го обичам още повече. Но отговор на въпросите Му нямах и не намирах в

сърцето си. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Господи! Нямам отговори на въпросите Ти? За тях ми е нужна

извънредна Мъдрост и Твоето благоволение, за да получа разбиране!”

В този миг Исус бръкна в мантията Си, като извади Стомната със

Скритата Манна. И като я протегна, за да ми я даде, казваше ми:

“Имай благоволението Ми! И като надигнеш Стомната, отпий от

онова Святото, което се намира в нея! Защото така духът ти ще се

просвети, за да получиш отговорите Ми!”

С вълнение, което не мога да опиша, аз взех стомната от Господната

Десница, като я надигнах към устните си, и отпих от Манната. А тогава

една искряща Светлина с дъх на мед и кориандрово семе изпълни духа ми

и просвети очите ми. И златната колесница просия пред погледа ми, тъй

щото онези неразбираеми символи по колелата й се превърнаха в думи,

които можех да прочета и разбера. А докато още гледах и ме изпълваше

благоговение, Исус застана до колесницата и ми даде знак да се приближа

до Него, като каза:

“Слуго Мой! Ела и виж надписите върху златните колела на

Израилевата колесница. Какво гласят те?”

“О, Исусе! Надписът върху окръжността на лявото колело гласи:

“Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си

душа и с всичкия си ум...” 15

А надписът върху окръжността на дясното колело гласи:

“Да възлюбиш ближния си, както себе си...” 16

А това са двете големи заповеди, които събират в себе си Закона и

пророците...”

15 (Матея 22:37)
16 (Матея 22:39)
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Докато още Му отговарях, Господ ме погледна с твърде завладяващи и

огнени очи. А след това ми каза:

“Докосни с едната си ръка лявото колело на колесницата, а с

другата си ръка дясното!”

Без всякакво бавене аз докоснах двете колела според изричната Му

заръка. А тогава огнени пламъци преминаха от колелата по ръцете ми и

подпалиха целия ми дух. И докато още не знаех какво да кажа или как да

реагирам, Спасителят положи ръцете Си върху рамената ми, като ми

казваше със съкровен Глас:

“Помниш ли как преди десет години ти дадох да напишеш

книгата за “Огненото колело на живота”? Нямаше ли там разкрити

във видения едни думи на Апостола Ми Яков, които гласят:

“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите

телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва

колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла...” 17

И ако в онези видения ти видя каква е погубителната сила на

дяволския огън и празните думи, то сега не ти ли давам да усетиш

каква е Спасителната Сила на Божия Огън и Божиите думи? Сега

разбираш ли най-сетне какво са колелата на тази колесница?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че тези колела са Животът ни за Отца и

Сина в Святия Дух! Понеже в лявото колело е Любовта ни към Бога, а в

дясното – Любовта ни към ближните!”

“Виж тогава още по-съдбоносното в тези колела. И забележи,

че всеки от надписите тръгва от горната страна на колелото, а

краят му прави цяла окръжност. А как ти разбираш това?”

“О, Господи! Аз разбирам това като кръгове от целият ни живот на

земята. Когато бъдем новородени в Святия Ти Дух, ние започваме да

изработваме с Твоята Вяра всяко от колелата, за да го изпълним с Дух и

Живот в Истината. И колкото повече обичаме Бога – толкова повече лявото

колело се създава в кръга си. И колкото повече обичаме ближните си –

толкова повече дясното колело се създава в кръга си. И в Мига на

Грабването именно тези колела ще ни изискат горе - при Теб и Отца!”

17 (Яков 3:6)
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В този миг Исус погали главата ми с всичката Си Небесна Благост. А

след това отново ми проговори, като казваше:

“Ти вече имаш отговор на въпросите Ми, и знаеш какво са

двете колела на Израилевата колесница. Но сега искам да видиш и

бронята на колесницата в предния й край. Пристъпи и я виж!”

Пристъпил според заръката Господна, аз погледнах към бронята на

колесницата, когато забелязах как върху нея беше изваян щит. И в самия

щит пламтяха скъпоценни думи от Завета Господен, които гласяха:

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени

в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност

чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за

щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на

нечестивия...” 18

Това ме накара да коленича в нозете на Исус и да Му кажа:

“Спасителю мой! Слугата Ти беше сляп, но вече вижда. И сърцето ми

разбира, че тази златна колесница на Израил е най-чудната и най-славна

скъпоценност сред Божиите съкровища. И няма вражеска стрела, нито

демонично копие което да би пробило Щита на Твоята Вяра, или да би

поразило бронята на Божията Вечна Правда! С двете огнени колела на

Твоята Любов и с бронята на Правдата Ти ние наистина ще платим цената,

за да бъдем поколението Аминадав пред Тебе и Отца в Святия Дух!”

В отговор Господ ме привдигна с Десницата Си, като ми казваше:

“Аз благоволя в теб, слуго Мой! И непременно ще въздам върху

враговете Си пророчеството, с което започна посланието преди това

последно и най-свято видение! А на Званите, Избраните и Верните

сега ще кажа Святите Си Думи и ще ги призова с могъщата Си

ревност!

Божии люде! Идва краят на този свят и времето за изпълнението

на библейските предначертания вече изтича! Аз изпращам към вас

пророка на Сион с пророческото видение за колесницата на Израил!

За да знаете, че с всяка стъпка, която сте направили в Моя Път – в

18 (Ефесяни 6:14-16)
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Дух и Истина, в боголюбие и братолюбие – вие сте плащали и все

още плащате цената, за да бъдете участници в Мига на Грабването!

Нека от днес и до последния ден и час, ръцете ви всякога да

пламтят от Огъня на колелата, които показах на слугата Си, и

сърцата ви да стоят твърди и неустрашими зад бронята на Божията

Вечна Правда!

Обичайте Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, и с всичкия

си ум, за да изработите златното колело на боголюбието!

Обичайте ближните както себе си, и им слугувайте като пред

Бога и за Бога, за да изработите златното колело на братолюбието!

И най-сетне – бъдете светила на Сион всред опакото и извратено

поколение на Вавилон, като отстоявате в твърдост и решителност

Божията Вечна Правда – за да изработите бронята на Израилевата

колесница! Защото идва Денят, Часът и Мигът, когато всички ще се

въздигнете в колесниците, които сте изработили с Вярата на Сина,

за да бъдете всякога в Лоното на Отца!

Аз, Господ на Грабването, дадох тези най-святи видения на

пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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