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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Вече изминаха усилните месеци на едно лято, което за себе си бих

нарекъл “огнена Навуходоносорска пещ”. И то не заради високите юлски и

августовски температури, но по причина на твърде голямото ми угнетение

от яростта и злобата на дявола. А аз едва ли би трябвало да очаквам друг

развой на събитията, след като последните пророчески видения бяха Божии

изобличения върху религиозно-окултната власт на Сатана, понеже ясно ни

разкриха най-ужасните разклонения от дървото на смъртта и ада, свързани

с бунта и падението на Луцифер.

Има времена на скръб в живота, които се допускат от Бога и Отца, за

да се подложи на проверка най-святото ни основание като повярвали в

Господ Исус Христос. Основанието да се наричаме “християни”. Защото

християнинът не е човек, повярвал в Божия Син, а Самият Христос, Когото

Святият Дух е заченал и изобразил в сърцето му. Понеже християнин без

Христос в сърцето, е като мех без вино, като кладенец без вода, като

огнище без огън или светилник без масло. Но ако Христос е в сърцето –

Верен, Истинен и могъщо потвърден от Святия Дух, то тогава приносителят

на Присъствието Му ще бъде опитан в най-тежките и славни библейски

изпитания, през които са преминавали победоносно всички свидетели и

пратеници на Вечно Живия.

Нашият Спасител е заявил твърде знаменателни думи в “Откровението

на Йоан”, където е казал за всеки от Своите последователи:

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На

тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло

камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава,

освен оня, който го получава...” 1

Забележи, братко мой, че това са думи, които е говорил “Духът към

църквите”. Не към Небесната Църква горе, но към многото църкви долу, в

които вярващите са се подвизавали, за да станат съвършено съединени с

1 (Откровение 2:17)
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Единородния от Отца. И на всеки един християнин от тези църкви, “който

победи”, Спасителят му е давал от “скритата манна”, както и “бяло

камъче” с “ново име написано, което никой не познава, освен оня,

който го получава...”

Вярваш ли, че това обещание е валидно и до днес?

Аз го вярвам, понеже Исус е Същият – вчера, днес и довека. И вярата

ми става още по-силна от убеждението, че живея в последните години преди

свършека на стария свят и изпълнението на библейските пророчества.

Когато стане дума за това Небесно обещание мнозина започват да се

хвалят, че им приляга, сякаш е дреха, скроена и ушита специално за тях.

И само малцина искат да забележат, че има изрично условие от Господ за

получаване на обещаното. А то е да се намерят като победители в Името

Му, Примера Му и Делото Му. “На тогова, който победи...” – ни казва

Спасителят. В това ясно условие с побеждаването повечето вярващи

предпочитат да се намерят като зрители, а не като участници. Да ядат

пуканки, докато някой е готов да пукне за тях. Да викат “Амин” и “Алелуя”

на почетно разстояние от арената, та дано биха се опазили от всяко петно

Христова Кръв или от всяка бръчка от непосилния товар и угнетение. Ето

така “праведното християнство” разбира Завета Господен и участието си в

Христовите обещания. Ето така тщеславните тълкуват Павловите думи да

се намерят без петно и бръчка... Но идва миг, когато подвизаването за

Небесното Царство ще приключи, а Господ Исус Христос ще събере около

Себе Си Своите победители, за да им даде Наградата, която е подпечатал с

Кръвта Си. И тогава ще настъпи времето на жестоките разочарования и

най-страшни съблазни. Защото зрителите ще разберат, че не е възможно

да получат медали, нито Бог да положи на главите им нетленни венци,

понеже са били само наблюдатели, а не съучастници. Те цял живот са

презирали Святите думи от посланието на Апостол Павел към Тимотей:

“Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов.

Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да

угоди на този, който го е записал за войник. И ако се подвизава

някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно...” 2

2 (2 Тимотея 2:3-5)
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Аз не искам да плаша никой със страшните трусове, които предстоят,

но непременно искам да предупредя всички християни, че Пътят ще става

все по-стеснен, и Портата – все по-тясна. Всъщност – те винаги са били с

точните си размери и не са претърпели никакво изменение, понеже са

сътворени по критериите на Оня, у Когото няма изменение, нито сянка от

промяна. Но за едно последно поколение, в чиито представи Сватбата на

Агнето се превърна в шумен тщеславен банкет, а Кръстът и Раните – в

шоу-евангелизъм, не е чудно, че стесненият Път заприлича на шосе Е79, а

тясната Порта – на триумфалната арка в Париж. А колкото повече се

разширява заблудата, толкова по-тясна ще се окаже Правдата.

През тази последна 2011 година Словото на Божия Пророчески Дух

стана толкова извисено и радикално, щото, струва ми се, наистина идва

краят на този стар и прогнил свят. Понеже Господ вече издигна високо в

Святия Си Дух Своите Святи поколения в Духа и Силата на Илия, за да ги

подготви за Мига на Грабването. А Званите, Избраните и Верните разбраха

що ще рече да изпълнят “Господната Година”, да преминат по сухо през

“Йордан”, да получат “Колесницата на Израил” и да бъдат осветени в

“Благословението Аминадав”. И ако някой би помислил, че изворът на

Божия пророк вече се пресуши, тъй щото да нямам с какво повече да

напоявам Невястата Исус Христова, то такъв нека отново да подложи на

проверка мислите си в Присъствието на Святия Дух. Защото аз не служа на

човеци по човешки, нито пък духът ми е обвързан със земни църкви и

деноминации, та да се стопи силата ми или прегърбят рамената ми. Тъй

щото нямам причини да се срамувам от оскъдност, небрежност или немара.

Истината е съвсем друга, братко мой! И тя е пропита от Небесното

уверение, че някой трябва да стои и пребъдва в Пролома, докато Божиите

люде се укрепят като поколения на Елеазар и Итамар. Защото именно на

тях Господ е обещал да даде от Скритата Манна. Понеже в Стария Завет

пророк Моисей заповяда за настойник на Манната брат си Аарон. И ние,

като знаем от Словото, че древните свещенослужения са само “образ и

сянка на небесните неща” 3 не е никак трудно за нас да проумеем, че в

Святия Дух на последните божествени откровения Аарон олицетворява

3 (Евреи 8:5)
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Скритата Манна, жена му Елисавета – утробата на Божия Пророчески Дух,

а Благословението Аминадав – Отеческата Вяра, с която се раждат двете

поколения на Грабването – Елеазар и Итамар.

Ето така днес в ръцете ти попада книгата за “Блясъкът на Урима и

Тумима”. Защото Уримът и Тумимът, тези два свещени камъка, които бяха

положени на Аароновото сърце, за да свещенодейства с тях в Скинията на

Бога и Отца и да носи съда на израилтяните пред Бога (Вж. Изход 28:30),

не останаха върху нагръдника на Аарон, та да ги отнесе със себе си в гроба,

но по изричната Воля на Всемогъщия преминаха върху сина му Елеазар, за

да се изпълни изреченото Божие повеление към пророка:

“Вземи Аарона и сина му Елеазара и изведи ги на планината

Ор; и съблечи от Аарона одеждите му, и облечи с тях сина му

Елеазара; и Аарон ще се прибере при людете си и ще умре там...” 4

Виждаш ли прекрасната приемственост, която Отец върши, за да има

всякога широчина и простор за Святото Си Дело? Помисли тогава с кои Свои

слуги Господ на Силите приключи Изхода на Израил, за да даде на народа

Си обещаната земя. Не бяха ли това водачът Исус Навин и свещеникът

Елеазар? Колко ли тежки и Святи ще са други думи на Вечния Йеова, с

които Той заповядва на Моисея:

“Вземи при себе си Исуса Навиевия син, човек в когото е Духът,

и положи на него ръката си; и като го представиш пред свещеника

Елеазара и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях. И

възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото

общество израилтяни. И той да стои пред свещеника Елеазара,

който ще се допитва до Господа за него според съда на Урима; и по

неговата дума да влизат, той и всичките израилтяни с него, и

цялото общество...” 5

С каква ли власт и авторитет е заредено благословението на Моисей,

който преди да се прибере в Дома на Всемогъщия от планината Нево,

благослови Левия в свещенослужението, призовавайки Бога:

4 (Числа 20:25-26)
5 (Числа 27:18-21)
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“Тумимът Ти и Уримът Ти да бъдат с оня Твой благочестив

човек, когото си опитал в Маса. И с когото си се препирал при

водите на Мерива...” 6

Не сме ли ние днес левити на Господ Исус Христос? Не сме ли Неговия

“избран род”, “царско свещенство”, “свят народ”? Не сме ли именно

поколението Елеазар, което трябва съвършено да познава блясъка на

Урима и Тумима? Проумяваш ли, най-сетне, братко мой, че именно заради

възрастяването на Божиите пророчески поколения Господ задържа очите

ми в неспане, а духът ми – в носенето на Свещения товар на Спасението?

И как да бих обяснил всичко това на глупците, които отхвърлят виденията

ми и се поругават със свидетелствата ми? Как да бих ги убедил, че яростното

отрицание, с което ме заклеймяват, един ден ще се превърне в осъдителен

бумеранг, който ще отсече клоните им, за да определи Господ Исус съдбите

им с лицемерните, неверните, страхливите, отвратителните, коварните,

неблагонадеждните, и най-вече – извратените, които приеха тъмнината да

им бъде светлина, дяволът – бог, а червеите – вдъхновители?

Ей, Богу! Колко още доказателства или свидетелства да им дава Господ

от Святия Си Хълм, за да се отрекат от вавилонското си тщеславие и да

заплюят великата блудница като най-страшната убийца на Святостта,

Правдата, Благочестието, Смирението, Братолюбието и Боголюбието в

сърцата на човеците?

Не разбраха ли Божиите чеда до изминалото време, че днешното

умножено беззаконие стои все още ненаказано, понеже се натрупва за

Съда на Великия Ден?

Не проумяха ли угнетените, ограбените и онеправданите, че с техните

рани, сълзи и стенания Вечният Съдия ще осъди стария свят и ще определи

погибелта му в огненото езеро, което гори с жупел?

Да търси ли християнинът привременна човешка правда в земни

съдилища, когато в Небесната му торбичка са поставени съдийски жезъл и

нагръдник, с които да стане един от съдиите, за които Апостол Павел

вярно и категорично е написал:

6 (Второзаконие 33:8)
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“Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие

ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките

работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече

житейски работи...” 7

И ако за езичника е достатъчно да стане земен съдия, след като завърши

специалност по “Право” в някой университет, то за Небесният съдия Божиите

критерии са съвършено различни. Защото земният съдия обучава с правни

закони ума и паметта си, докато Небесният съдия усъвършенства с Божията

Вечна Правда сърцето си. И ако земният съдия упражнява правораздаването

си днес, Небесният съдия ще възвестява Божиите съдби в идещия Милениум

и при времето на Страшния Съд.

“Как да се приготвя, за да бъда Небесен съдия, брате?” – ще ме попита

някой. А аз ще му отговоря така:

“Утвърди сърцето си в Святост, Смирение и Твърдост, за да претърпиш

угнетителния съд на великата блудница Вавилон! Осъждай нечестивите не

с думите на устата си, а с Христовия Пример, Образ и Дух в делата си, за

да натрупаш върху сърцата им жарта на изобличението! Ако те се покаят

за злините си – спасил си души и сърца за Царството Божие! Но ако се

закоравят в измамата на греха си – Сам Бог ги е посочил за осъждение, а

ти си развързан от нечестието им!”

Колкото до нещо повече от гореказаното – тази книга е отговор за

християните, които са посочени от Господ Исус Христос, за да Му бъдат

съдии през Милениума и във времето на Страшния Съд. Защото именно за

тези Свои съдии Спасителят изрече Святите Си думи в една твърде

благодатна и могъща пророческа книга със заглавие “Милениумът”. Нека

тук отново ги припомня на моите приятели, които вече са утвърдени в

Словото на Божия Пророчески Дух:

“Уримът и Тумимът са вечното съдийско благословение, което

получавате от Бога на Светлината и Истината, и от Отецът на

Мъдростта и Предузнанието! Те ще бъдат върху вашите съдебни

нагръдници, Духът и Силата ви на Божии Съдии!

7 (1 Коринтяни 6:2-3)
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Дух, Светлина и Мъдрост нека светят откъм външната страна на

нагръдниците ви в блясъка на Урима! Сила, Истина и Предузнание

нека светят откъм вътрешната страна на нагръдниците в блясъка на

Тумима! Този нека бъде отличителният ви белег за вечни векове!”

Днес и сега към Невястата Исус Христова идва Небесното послание от

Вечния Съдия, с което Той ще озари сърцата на Своите съдии в блясъка на

Урима и Тумима!

Днес и сега Господ въздига в Святия Си Дух поколението Елеазар, за

да въведе Църквата Си в Славните бъднини на Отеческото Обновление!

Днес и сега Господ дава на победителите Си от Скритата Манна, за да

ги яви като помазаници в Дух и Истина на целия свят!

Заради Славата на Бога и Отца, на Когото да бъде почит, поклонение

и благодарение - от сега и довека! Заради Божията Вечна Правда, чиято

Светлина е неизмеримо по-желателна и благословена от богатствата и

користите на целия свят! Амин и Амин!



10

1. “И ВИДЯХ ПРЕСТОЛИ...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Твърде Свята и неизразима Светлина е обгърнала сърцето ми, за да

мога лесно да подредя думите си и изявя мислите си. Дълбоко в духа ми

Господ е излял Скритата Си Манна и тя могъщо преобразява способността

ми да виждам с Вяра всички божествени тайни оттатък Завесата. И не

просто да ги виждам, но да ги съединявам като Небесни нишки, покорени

на Божията тайнствена премъдрост, с която Исус ни привлича към Себе Си.

Аз знам, че платих и ще продължавам да плащам скъпа цена за тази най-

чудесна привилегия в Святия Дух. Защото колкото повече се озарява сърцето

ми отвътре, толкова повече ще се сгъстява дяволският мрак отвън, та дано

някак би възпрял или осуетил лъчите на Божията Вечна Правда. Всъщност

– усилията на лукавият княз всякога ще бъдат възпирани и съкрушавани

от божественото заявление, с което Господ го е притиснал в тъмното му

битие. Заявление, с което Спасителят изяви великата мисия на Святия Си

Дух, а ние го прочитаме в писаното:

“...а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не

Ме пита: Къде отиваш? Но понеже ви казах това, скръб изпълни

сърцата ви. Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да

отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас;

но ако отида, ще ви Го изпратя. И Той, когато дойде, ще обвини

света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в

Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме

виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден...” 8

Виждаш ли, братко мой, че в Духа има три обвинения към света?

Обвинение за грях. Обвинение за Правда. И обвинение за съдба.

Какво е обвинението за греха?

Именно това, че светът не иска да повярва в Господ Исус Христос,

Който прикова нечестията му като гвоздеи в кръстните Си рани!

Какво е обвинението за Правдата?

8 (Йоан 16:5-11)
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Именно това, че светът не иска да следва Бог, Когото не вижда, но си

предпочита видимите идоли и страстите на плътта!

Какво е обвинението за съдбата?

Именно това, че дяволът е осъден княз, а светът иска и ще сподели

неговата, а не Христовата сетнина.

Тези три обвинения са изпитание пред всички нас. Изпитания, които

трябва да издържим, за да получим божествения печат върху сърцата си:

“Оправдан и невинен в Кръвта на Исус!”

Светът не иска да повярва в Божия Син, но това нас никак не ни

вълнува, защото ние вече сме повярвали в Христос и няма да отстъпим от

Него дори и на йота неверие.

Светът не иска да следва Христос с упражняване на Вяра и по тази

причина Му намира идолски заместители, но това нас никак не ни вълнува,

защото ходим с вярване, а не с виждане, и съкровено пазим в сърцата си

Небесното убеждение, че видимото е привременно, а невидимото – вечно.

Светът не иска да избяга от съдбата си на осъден и лежащ в лукавия,

понеже му харесва всячески да се противи на Божията Святост, Мъдрост и

законодателство, но това нас никак не ни вълнува, защото сме преминали

от мрака в Светлината, и вече сме осиновени от Отца в Благодат и Истина.

А сега забележи, мили мой братко, колко близки са понятията

“съдба” и “съд”. Понеже съдбата е животът, който е отсъден да ти се

случи, и сама по себе си тя е изявата на постоянно действащ съд...

Съд отвъд човешките представи и разбирания! Съд, в който можеш

както да бъдеш оправдан, така и да бъдеш осъден! Съд, който напомня на

човека в скришното на сърцето му, че има съвест, тоест, написани Божии

закони, които могат да му бъдат както помощници, така и обвинители.

Какво е тогава съдбата ни, в крайна сметка? Не е ли тя постоянната

Божия проверка върху съвестта, сиреч, послушанието или непослушанието

на човека към Бога, в Чието Присъствие всички се движим, дишаме и

съществуваме? Не затова ли Апостол Яков ни напомня в посланието си:

“Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени;

ето, Съдията стои пред вратите...” 9

9 (Яков 5:9)
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Ако Съдията е пред вратите, то свидетелите не са ли оттатък вратите?

Може ли да се състои съдебен процес без свидетели, или да бъде осъден

някой, без да се докаже вината му? Не са ли всички по презумпция невинни

до доказване на противното?

Ами ето това е човешката съдба, братко мой:

Божиите доказателства в съвестта ни, че всички сме виновни и не

можем да избегнем Съда, ако не бъдем оправдани на Кръста с Кръвта на

нашия скъпоценен Господ Исус Христос!

Какво се случва тогава със съдбата ни?

Именно писаното в “Посланието към Римляните”:

“Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа

Исуса, които ходят, не по плът но по Дух. Защото законът на

животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха

и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради

туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина

Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди

греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас,

които ходим, не по плът, но по Дух. Защото тия, които са плътски,

копнеят за плътското; а тия, които са духовни - за духовното.

Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа

значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на

Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; и тия,

които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие, обаче, не сте

плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой

няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче, ако Христос е във вас,

то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради

правдата...” 10

Колко покварени и слепи в умовете си остават тези, които бягат от

Изкуплението и Оправданието в Името на Исус, за да изпълнят съдбите си

със страшното продължение на думата “съд”. Защото след “съд” и “съдба”

идва думата “осъждение”. И за онези, които се намерят в “осъждението”,

влиза в сила писаното:

10 (Римляни 8:1-10)
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“И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и

човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата

им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и

не отива към светлината, да не би да се открият делата му...” 11

Не е ли същото и днес, близо две хиляди години, след като Господ е

изрекъл думите Си? Не дойде ли отново Светлината на света с най-

прекрасните и удивителни послания от Хълма Сион, чрез които Небесният

Цар пожела да привлече мнозина в Своето Спасение? Не станаха ли явни

за нас Портите на Божията Вечна Правда и лъчите на Ветил? Не протегна

ли ръце към нас Месията, за да ни дари със Златото и Среброто Си? Не ни

ли изяви Младоженецът Сватбата Си, Агнето – Вечерята Си, Христос –

очертанията Си? И какво друго да искаше Той от всинца ни, освен това –

да Го последваме с Неговата Вяра по Неговата извисяваща пътека?

Какво друго да би желал Царят на Сион, освен това – да ни дари с

благодатните Си ръце, да ни укрепи със Святите Си нозе, да ни освети с

жертвоготовното Си Сърце?

Но как да пожелаят благодатните Му ръце онези, които не могат без

користите на търговиите и бизнесите си? Как да пожелаят Святите Му нозе

онези, които предпочитат мраморните коридори на някоя банка, а не

трънливия път до Хълма Господен? Как да поискат сърца за жертвен

принос онези нечестиви човеци, чиято единствена троица е “аз, мене,

моето”? Та нали именно в тази троица се подвизават тъмните паяци при

широката порта – змеят, звярът и лъжепророкът?

Нека ти кажа и това, братко мой, че не дяволът ще се осъди с човеците,

но човеците ще се осъдят с дявола! Защото не те отиват в неговото тъмно

битие, но той е поканен да царува в тяхното! И въжетата, с които ще се

вържат към сетнината му, ще са изтъкани от компромис след компромис,

компромис след компромис, компромис след компромис. Няма нищо друго,

което да е толкова евтино пред очите на Бога, и толкова скъпо пред очите

на дявола, както е компромисът. Поставен на везна – той е тежестта, която

прави напразна капчицата Христова Кръв. И Сатана е готов да го осребри с

парите на всички банки, въпреки че във времената на това умножено

11 (Йоан 3:19-20)
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беззаконие подобно усилие изобщо не му се налага, понеже сърцата на

езичниците са изключително евтини. И не само на езичниците, но на цяло

поколение от лековерни християни, което беше измамено от лъжепророците

на Легион, за да приеме свинските им лиги като Свято Миро, и финансовото

им угояване – като Вечно благословение от Отца на светлините. И ако аз

пиша за всичко това преди първото от виденията в тази пророческа книга,

то е, защото ревнувам с божествена ревност за поколението Елеазар, което

днес се ражда в условията на една най-жестока конфронтация, която няма

друг аналог в историята на Църквата. Сблъсъкът между Христовата Църква

и блудницата Вавилон е възможно най-тежкият и неизбежен конфликт, от

който едни ще излязат победители, а други – победени. А победителите

над днешното умножено беззаконие са онези, за които Апостол Йоан е

написал:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе

дадено да съдят...” 12

Каквото и повече да напиша – думите ми бързат да се поклонят в

Святото Присъствие на моя Господ Исус Христос, Който отново беше се

снишил от Хълма Сион, за да говори на сърцето ми. И ето думите, които

Спасителят ми проговори:

“Слуго Мой! Видях всичкото угнетение, което понесе за Мен,

поради последните видения, които дадох на сърцето ти. Но сега ти

казвам, че огънят на страданието не би могъл да бъде потушен,

понеже именно в огън се раждат и утвърждават скъпоценните

камъни на Царството. И това Свято поколение Елеазар, за което

сега ще ти дам да напишеш тази пророческа книга, е изключително

свързано с Вечния Съдия, Който съм Аз! Защото за людете Си

Елеазар Аз съм приготвил най-чудесните отличителни белези, които

да ги потвърдят като Божии съдии! А тези белези са Уримът и

Тумимът – камъните на Вечното Отеческо благоволение, които в

древността бяха положени на Аароновото сърце, а след това станаха

Свято наследство и длъжност за сина му Елеазар.

12 (Откровение 20:4)
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Как мислиш тогава? Ако днес Аз издигам в Святия Си Дух две

поколения Елеазар и Итамар, то те няма ли духовно да са свързани

със синовете на Аарон в древността? И като знаеш вече, че

Благословението Аминадав е Вярата, с която Отец Ми дарява

посочените от ръката Си, за да бъдат осветени и просветени от

Скритата Манна, то няма ли Елеазар и Итамар да са действителните

победители в Името и Завета Ми?”

“Да, Господи мой! Те ще бъдат победителите в Твоето Име и Твоя

Завет! Защото Ти Си изгрял като Зорница в сърцата им, за да ги утвърдиш

като звездите до вечни векове...”

“Прочети Ми отново стиха от Откровението, който вече цитира в

частта му за Моите съдии. Но този път го прочети целия, за да

видиш не само поколението Елеазар, но и поколението Итамар...”

Докато Исус ми говореше, стихът се яви в сърцето ми, тъй щото го

прочетох целия. А той гласеше:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе

дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени

поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на

ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и

царуваха с Христа хиляда години...” 13

А тогава Господ ме попита:

“Забелязваш ли как след престолите и съдиите слугата Ми Йоан

вижда и душите на ония човеци, които са били обезглавени поради

свидетелството си за Мен и Божието Слово, както и на ония, които

не се поклониха на звяра и образа му, нито пък приеха белега му

на челата и ръцете си? Как ти разбираш това – Моите люде да бъдат

обезглавени поради свидетелствата си за Мен? За плътско отсичане

на главите им ли става дума или за нещо друго?”

“О, Исусе! Без всякакво съмнение в историята на Твоята Църква

мнозина са изгубили главите си по плът. Тъй щото е възможно читателите

да приемат най-простичкото тълкувание, че става дума за обезглавяване с

13 (Откровение 20:4)



16

брадва, топор или меч. Но Аз усещам една по-голяма дълбочина във

въпроса Ти, която е свързана с гонението на Твоите свидетели, но не от

света, а от блудницата Вавилон. Защото Ти Си Главата в Църквата, а ние

сме Тялото. И когато някой е бил обезглавен поради свидетелството си за

Тебе, то той е изявил послания от Главата, но е бил отсечен като твърде

неудобен за религиозната политика на първенствуващите в църквите. Той

яростно е бил анатемосан от религиозни царе, които са успели да убедят

паствата си, че Твоят пратеник е еретик и антихрист. А тогава за подобен

Твой свидетел е настъпвало времето на чрезмерната скръб, понеже той

неизменно е попадал под гонението от духовете на Езавел и Корей. И иска

или не – такъв неизбежно е преживявал угнетителния съд от вавилонската

блудница...”

“Ето, че отговори вярно и съвършено точно, Стефане! Защото

много по-мъчително от това да бъдеш обезглавен по плът, е да

преживееш обезглавяване по дух заради свидетелството, с което си

свидетелствал за Главата Христос. Това не означава, че си изгубил

връзката си с твоя Господ, но че земните религиозни царе са те

лишили от духовно общение с онези, към които си бил пратен. А да

изненадва ли това Моите просветени свидетели, които помнят от

посланието на Апостола Ми Йоан как и той беше “обезглавен” от

Диотреф? Та нали блудницата всякога се е опивала от кръвта на

Моите Светии и мъченици? А сега помисли и Ми кажи:

Колко силна и просветена трябва да е вярата ти, за да не

отпаднеш духом, когато бъдеш ”обезглавен”? Каква надежда и

увереност трябва да имаш в призванието и избирането си от Бога,

за да съхраниш видението на живота си? С какво постоянство и

твърдост трябва да отстояваш убежденията си, когато вече носиш

клеймото на едно църковно отрицание, което узаконява хулата

като Истина, а анатемата като Божий печат?”

“О, скъпоценен мой Спасителю! Та нали Ти Сам Си предупредил

всички ни в “Евангелието на Йоан”:

“Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви отлъчат от

синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще
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мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторят защото не са

познали нито Отца, нито Мене. Но Аз ви казах тия неща, та, кога

дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал...” 14

И как да не помни слугата Ти Твоите думи, след като в живота ми

напълно се сбъдна изреченото от Тебе. И по някаква странна ирония името

ми “Главчев” беше обезглавено, а книгите ми бяха похулени и нарочени за

ерес в българските църкви...”

“Не е ирония, Стефане, но най-болезнената част от съдбата ти.

Защото свидетелствата, с които Аз те потвърдих и явих на Моята

Църква, се превърнаха в мъчителни тръни за нечистите съвести на

всички пастири-наемници, които не дават живота си за стадата, но

стадата им дават живота си за тях.

И как да би се отказал религиозният цар от тлъстите користи на

царството си, от млякото и вълната на овцете си, та да би приел

образ на слуга и да стане жертвен юнец пред Божия Олтар? Как да

би изхвърлил търговецът кантара си, или да би счупил сметалото

си, след като от продажбата на Божиите слова идва всичкото му

земно благоденствие? Как да би изгорил теологът дипломата си,

след като тя му е скъпоценната тапия, с която той пълзи като

червей по пръстните етажи на църковната йерархия?

Разбираш ли Ме, най-сетне, че ако поколението Елеазар са

Божиите съдии, то поколението Итамар са всички християни, които

бяха “обезглавени” заради Моя Пример, Моето Слово и Моя Свят

Кръст, но пак не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега му на челата и ръцете си?

И ти никак не се учудвай, че Аз направих сърцето ти да

съвместява образите и на двете поколения, защото си приносител

на цялата Скрита Манна на твоя Господ. Понеже след тази книга за

блясъка на Урима и Тумима непременно ще ти дам и послание за

Моите люде Итамар. Послание за тежестта на Короната!

А сега се въздигни с Мен, за да ти покажа престолите, на които

ще седят Божиите съдии Елеазар...”

14 (Йоан 16:1-4)
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След последните Си думи Господ ме въздигна в Святия Си Дух, тъй

щото двамата с Него полетяхме нагоре. И след едно кратко мигновение

нозете ми отново стъпваха по златната улица на Небесния Ерусалим. Така

Исус се приближи до Божия Дворец на Святостта и застана пред вратите

му, като ги отваряше. И когато те се разтвориха, отсред самия Дворец

заблестяха вълни от ослепителна Светлина, която подкоси нозете ми, тъй

щото паднах по лице. А тогава Исус пристъпи напред в Двореца, като

казваше на Бога и Отца:

“Всемогъщи Мой Боже! По Твоята изрична Воля и Небесна

заръка Аз доведох слугата Ти в Святото Ти Присъствие! Дай му,

Отче Мой, да свидетелства за престолите, които Ти Си поставил за

поколението Си Елеазар, просветено и утвърдено в Скритата Манна

на Твоята чудна Премъдрост! Дай му, Всевишни Мой Боже, да изяви

Урима и Тумима – Святите камъни на Вечната Ти Правда, с които

утвърждаваш съдиите Си! Ето, слугата Ти стои в Присъствието Ти и

Те слуша...”

След последните думи на моя Господ, вълните от Двореца се възляха

върху духа ми, тъй щото ме погълна Светлина. И с Глас като кънтене на

много води, Отец проговори на сърцето ми, казвайки:

“Слуго Мой, когото съм избрал и посочил за пророк на Сион!

Дълга и тежка беше битката ти против омразните духове на

нечестието. Битка, която още не е приключила, но Аз ще я увенчая

със съкрушителен успех. Знай, пророко Господен, че Аз те родих в

Огъня Си, и изковах духа ти в ковачницата на Моята Мъдрост. Тъй

щото в твърдостта на Адамант да устоиш, и в блясъка на Сапфир и

Рубин да се явят свидетелствата на сърцето ти.

Няма дух от тъмнината, който да би те счупил, или острие от

мрака, което да би оставило дори драскотина по духа ти. Сатана

никога не успя да повали теб, но поваляше онези, които нямаха

непоколебим дух, за да приемат пророк в името на пророк, и

праведник в името на праведник.

Болката ти не е от рани, които са повредили твоето сърце, но от

рани, които пренаскърбиха любовта, с която обичаше онези, към
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които беше пратен. Ти им протягаше ръцете си с Моята Светлина,

но те храчеха върху даровете Ми! Ти ги призоваваше да родят

Моите Плодове, но се насити на тръните и репеите им! И при все, че

душата ти чрезмерно се оскърби, пак не беше оставен, нито лишен

от хляба и маслото, които да съхранят живота ти.

Една вдовица от Сарепта Сидонска приюти сърцето ти, и един

Верен остатък от Мои посветени се научи да принася жертвения си

принос на Хълма Мория. Тъй щото онова, което сториха за теб в

тление, Аз ще им го възкреся в нетление!

Възправи се сега на нозете си, слуго Господен! И като последваш

Сина Ми Исус в Двореца на Святостта Ми – запиши свидетелствата

за людете Ми Елеазар, които истинно съм познал и предузнал за

Мои съдии – с престоли край Престола Ми, и с Урима и Тумима на

златните си нагръдници...”

Отец спря да говори на сърцето ми, а Господ се приближи до мен, като

ме привдигна с Десницата Си, казвайки ми:

“Ела след Мен, Стефане! Ела и виж престолите за Божия Съд,

както в древността ги дадох на слугата Си Йоан...”

С вълнение, което нямам думи да опиша, аз последвах моя Спасител,

Който пристъпи напред в Божия Дворец на Святостта. Така ние вървяхме

може би минута, две. А накрая Исус се обърна към мен и извади от

Мантията Си златната Стомна със Скритата Манна, като ми казваше:

“Пий, приятелю Господен, от онова Святото, което кипи на

дъното на Стомната. Защото това са най-благословените глътки от

Моята тайнствена премъдрост, за които ти плати цената с всеки

удар на сърцето си...”

Взел Стомната в ръцете си, аз я надигнах, за да пия. И тогава Божията

Светлина с дъх на мед и кориандрово семе се разля в дълбочините на духа

ми. А само след миг лъчите преминаха през погледа на очите ми, тъй щото

пространството пред мен придоби твърде ясни очертания и подробности...

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли някога ще успея да изнамеря думите, които напълно да изявят

любовта ми към моя прекрасен Спасител и към чудесното Му ходатайство и
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превелика Милост, с които Той всякога ми даваше достъп до Престола на

Бога и Отца, и до всички тайни, за които човек няма нито речник, нито

въображение да изрази и опише. Аз виждах златните престоли на Божиите

съдии, които се събираха като две дъги до Престола на Бога и Отца. Върху

всеки съдийски престол беше поставен златен нагръдник и жезъл. А от

всичките нагръдници чудесно блестяха по два камъка. Левите камъни – в

небесносини сапфирени лъчи. Десните камъни – в кърваво-червени

рубинени лъчи. И докато аз още гледах и не можех да откъсна очите си от

тях, Господ отново започна да ми говори, като казваше:

“Помниш ли, слуго Мой, писаното в псалома, където се казва:

“Правда и съд са основа на престола Му...” 15

Виж тогава отблизо един от съдийските престоли, за да

разбереш откъде произлиза блясъкът на Урима и Тумима...”

Приближил се по изричното повеление на моя Господ, аз забелязах

как съдийският престол има вграден огромен диамант във въздигнатата си

част. Тъй щото ако съдията би седнал на престола си, гърбът му всякога да

има допир с диаманта. И именно от този диамант възлизаха лъчи, които се

вливаха в Урима и Тумима на златния нагръдник. Това ме накара да

извикам от възторг, казвайки на Спасителя:

“Ах, благодатни мой Учителю! Очите ми съзират твърде скъпоценен

диамант, вграден във въздигнатата част на престола! Как да го разбирам,

Исусе? Защото именно от този диамант възлизат Божиите лъчи, които се

вливат в Сапфира на Урима и в Рубина на Тумима! И ако съдията би седнал

на престола си, диамантените лъчи всякога ще преминават през сърцето

му, за да явяват Светлината си в скъпоценните камъни на Отеческото

благоволение...”

Господ сърдечно се разсмя на възклицанието ми, а след това ме

прегърна и със съкровен Глас продължи да ми говори, като казваше:

“Нали вече те попитах дали помниш писаното в псалома, че

Правдата и Съдът са основата на Божия Престол? Чудно ли ти е да

проумееш, че Правдата е огромният диамант във въздигнатата част

на съдийския престол, а Съдът е в Урима и Тумима. Тъй щото ако

15 (Псалом 97:2)
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сърцето на съдията се облегне на Правдата, то тогава устните му ще

произнесат Божията справедливост, а Уримът и Тумимът – верните

присъди на Вечния Съдия! Но за пълното разбиране на Урима и

Тумима като проводници на Божията Вечна Правда Аз ще те

приближа до Самия Престол на Моя Бог и Отец. И това ще се случи

в следващото видение, което давам на сърцето ти. А в края на това

ще призова всичките Си люде Елеазар с думите, които им казвам:

Люде Елеазар! Със Словото на Божия Пророчески Дух ви родих,

и със Скритата Си Манна ви утвърдих! И както в древността Отец

прехвърли свещенството от Аарон върху сина му Елеазар, така и

днес Скритата Манна ще се яви като ваше Отеческо Освещение и

Посвещение за Божии съдии, на които принадлежи Небесното

правораздаване в идещия Милениум и времето на Страшния Съд!

Никак да не се огънете, нито да се уплашите от привременния

угнетителен съд, с който в днешното време сте подложени на гонение

от религиозно-демоничния Вавилон. Защото величието на Вавилон

скоро ще изчезне, както изчезва пепелта от изгоряла плява, която

вятърът разнася за тор по лицето на земята. И на всички вас

непременно ще се сбъдне стихът от “Откровението”, където е писано:

“Веселете се за него, небеса и вие светии, вие апостоли и

пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над

него...” 16

Аз, Вечният Съдия, Който ще съди живите и мъртвите, все още

говоря и не млъквам! Блажен и Свят Елеазар, който пие Дъха на

устните Ми! Блажени и Святи човеците, които помнят, че възмездието

принадлежи на Господа, и всякога предават Нему надеждите и

упованията си! Те никак няма да изгубят престолите си, но ще

блестят като звездите до вечни векове!”

16 (Откровение 18:20)
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2. БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има скръб, която най-много да просълзява сърцето ми и да пълни

със стенание молитвите ми, то това е скръбта от тоталното безсмислие, на

което са предали живота си човеците от този свят. Лишени от Разума да

проумеят, че са само пътници към Вечността, те никак не искат да помислят,

че един ден ще застанат пред огнения поглед на Вечния Съдия и пред

Святата мълния на прострения Му жезъл. Изградили своя евтина система

от ценности светските човеци решават, че тя напълно ги устройва и е

достатъчна, за да бъде правдата на живота им. Случайните позиви на

гузната и нечиста съвест лесно се потискат с “убедителните” аргументи, че

“всички сме грешни” и че е “човешко да се греши”. И колкото повече

нарастват компромисите – толкова по-широка става вътрешната стаичка за

онези коварни и лукави духове на Сатана, които Господ Исус е нарекъл

“червеи”. А колко малко е нужно – само капчица Разум, за да разсъди

някой, че ако видимите червеи прояждат един плод и го правят негоден за

консумация, то колко по-страшно ще е, ако не става дума за плод, но за

човешкото сърце.

Искаме или не – ние трябва да устоим и оцелеем в един свят, който се

управлява от червеи. Червеи в сърцата. Червеи в делата. Червеи в мислите.

Червеи в отношенията между хората. Червеи в политиката. Червеи в

съблазънта. Червеи в изкушенията. И за да не бъде човекът мишена на

червеите – той трябва да скъса с всичко пръстно в живота си и самият той

да престане да бъде пръст. Конфликтът между тленното и нетленното

трябва веднъж завинаги да бъде решен с победа на Вяра в Господ Исус

Христос. Защото всички, които Той е спасил и изкупил от тъмнината на

света, са живи скъпоценни камъни, които се вграждат в Святия Дух, за да

бъдат Божии обиталища.

През последните осемнадесет години, откакто Господ управлява живота

ми и духа ми, аз нямам друго отношение към себе си, освен като Негов

скъпоценен камък. И нека това да не се стори на никого като хвалба в

устните ми, но като изповед, която съм готов съвършено да защитя с
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делата си за Божието Царство. Моля ви, мои братя и сестри! Повдигнете

нагоре главите си – към Небето, в което скоро ще бъдем преселени, и

направете здравата изповед, че сте Божии скъпоценни камъни! Защото

силата на лукавия и червеите му се стопява само там, където Божиите

диаманти им се възпротивят с категоричния отпор на Твърдостта. Тази

Твърдост, заради която наричаме нашия Спасител “Канарата Израилева”

и “Камъкът от Сион”. Тази Твърдост, с която сме силни да пропукаме

всички Ерихонски крепости на религиозната заблуда.

Аз не искам да си представя, че някоя вавилонска тухла ще тръгне да

прочита Святите видения от Хълма Мория, а червеите на Сатана ще стоят

чинно и в респект от любопитството й. Нищо подобно! Те ще изпълнят с

такъв страх и ужас сърцето на пленника си, щото последният ще побърза

да прокълне книгата на Божия пророк и да я отхвърли като отровна ерес

от ума си. А това се е случвало, случва се, и ще се случва до самия

свършек. И нека никой не го приема като повод за учудване, но по-скоро

да размисли, че между Бога и дявола, между Светлината и тъмнината,

между Правдата и беззаконието, и между житата и плевелите не може да

има никакви мостове на съгласие или мирно споразумение.

Започвам именно с такива думи преди Святото видение с Божията Вечна

Правда и Стълповете на Урима и Тумима, понеже вярвам и се уповавам на

моя Спасител, че Сам Той ще укрепи и освети още повече скъпоценните Си

камъни, а ще лиши нечестивите от Вярата, с която да приемат думите Му

за Истина. Те, така или иначе, вече са ударили клеймото си върху името

ми, делото ми и книгите ми, тъй щото имам съвършен мир, че книгата ми

ще се повярва само от тези човеци, които Бог е посочил и призовал за

Освещение и Посвещение.

Моля те да проумееш тези доводи, братко мой! Защото не е възможно

всички човеци да се намерят като едно или две поколения пред Божиите

очи, или пък цялата християнска религия да се намери като милиардна

Невяста до Младоженеца. Ако бяха толкова много скъпоценните камъни, то

светът отдавна да беше се превърнал в Божие Царство, а дяволът сам да

би се заключил с верига и да се покрие в бездната.
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Истината е съвършено различна! И ако се осланяме на нея – ще

проумеем, че сред тоновете от пръст и чакъл – тук-таме ще проблясват по

един-два диаманта, твърде различни по блясък, убеждение и духовна сила

от всичкия останал насип. Странни и пришелци, неудобни и отхвърлени,

презирани и омразни от общия дух на чакъла, който Сатана насмолява, за

да направи просторни и привлекателни магистралите си към ада. Ето за

тези малцина скъпоценни камъни Божият слуга стои в Пролома през

последните седем години. И аз никак не съжалявам, че служение “Мория”

не се напълни с чакъл и пръст, но Господ изпита Верните в огън и опресия,

каквито пръстната човешка природа не може да издържи. Ето за тези

малцина скъпоценни камъни Исус ми дава Скритата Си Манна, защото ги е

проверил, одобрил и намерил за победители в Името Си, Примера Си и

Завета Си. И нека след тези встъпителни думи отново да се въздигна в

Святото Присъствие на моя Господ, понеже духът ми все така оставаше с

Него в Божия Дворец на Святостта. А Той, протегнал Десница към мен,

докосна рамото ми, като казваше:

“Слуго Мой! Ела сега с Мен, за да те приближа до Святия

Престол на Моя Бог и Отец, около който се събират като две големи

дъги престолите на Божиите съдии. И нека сърцето ти бъде

внимателно, а Скритата Манна, с която си напоен, да стане перо на

бързописец, за да явиш на людете Ми Елеазар всичко, което ще ти

бъде показано...”

След тези Свои думи Господ тръгна към Престола на Бог Отец, а аз Го

последвах. Но колкото повече приближавах Престола на Всемогъщия,

толкова повече се сгъстяваше ослепителната Светлина, която извираше на

вълни от Пресвятото място, тъй щото не издържах и закрих с лакът очите

си, като казвах на Исус:

“Ах, Спасителю мой! Очите ми не са способни повече да гледат към

Божия Престол. Моля Те, не ми вменявай това за слабост, защото в един

миг усетих, че ще ослепея...”

Думите ми накараха Господ да спре и да ме загърне с Мантията Си,

което успокои погледа ми, а аз отпуснах лакътя си. А след това Той докосна с

показалците на ръцете Собствените Си очи, като ми казваше:
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“Блясъкът от Престола на Отца Ми е неизразимо силен, за да

удържа дори и осветен дух да го гледа. Но ето затова Аз сега ще те

помажа с Моя колурий и ти казвам да затвориш очите си, понеже

ще гледаш през самите си клепачи, за да удържиш да виждаш това,

което при отворени очи би те ослепило...”

С почуда затворих очите си, а мекият колурий на Исус потече по

клепачите ми и навлажни миглите ми. В следващия момент аз вече виждах

през затворените си клепачи и отново тръгнах след Спасителя, за да се

приближа до самия Престол на Бог Отец...

Братко мой! Верни ми приятелю!

Никога през целия ми живот на вяра Господ не беше ме приближавал

толкова близо до Престола на Отца. В много видения, които описах от

Тронната Зала на Всемогъщия, аз се намирах някак по-далече или под

свръхблагодатното благоволение на Исус. Но сега от Божия Престол ме

делеше само крачка. И през клепачите си вече виждах как той е излят от

цял къс самороден диамант. Това беше оня “голям бял престол”, записан

в двадесетата глава на Откровението. От него възлизаха слънчево-бели

лъчи, които плуваха както надолу, така и наляво и надясно, като се

взривяваха на още повече лъчи. А докато още гледах, онемял и останал

без дъх, Господ с могъщ Глас ми проговори, казвайки:

“Гледай, слуго Мой, как лъчите на Моя Бог и Отец преминават в

два високи Стълпа, поставени отляво и отдясно на Престола. И като

гледаш – кажи Ми какво се случва със слънчево-белите лъчи...”

Извърнах главата си наляво, когато видях как част от лъчите на

Престола преминават във висок стълп от небесносин Сапфир, и самите те

стават небесносини. А след това извърнах главата си надясно и видях друга

част от лъчите, които преминават във висок стълп от кърваво-червен Рубин,

и самите те стават кърваво-червени. Нямах никакво съмнение, че това бяха

Личният Урим и Тумим на Всемогъщия Йеова. Затова с голямо вълнение

успях да кажа на Исус:

“Ах, Господи мой! Виждам как от Престола на Бог Отец възлизат лъчи

към Неговия Урим и Тумим. И сега виждам, че самият Престол е Божията

Вечна Правда, която преминава с небесносини лъчи в Стълпа на Урима, и с
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кърваво-червени лъчи в Стълпа на Тумима! Но как да разбирам това най-

прекрасно чудо изсред Божиите чудеса, които Си ми давал да видя?”

В отговор Гласът на Господ стана твърде съкровен. И Той отново ми

проговори, като казваше:

“Разбирай чудото на Божията Вечна Правда като Съвършен Път

на Светлината! Защото всеки лъч Светлина от Престола на Моя Свят

Отец е мисъл от Сърцето Му, с която Той се грижи за творенията,

които е създал! И сега виж, че с Левицата Си Отец благоволи в

Урима, а с Десницата Си – в Тумима!”

“Но защо, скъпоценен мой Учителю, Уримът е Сапфир, който блести в

небесносиньо, а Тумимът е Рубин, който блести в кърваво-червено? Защо

слънчево-белите лъчи от Божията Вечна Правда също оцветяват блясъка

си като син и червен?”

В отговор Господ се усмихна, като ми казваше:

“Задаваш Ми въпроса, заради който Отец Ми ти даде великия

достъп до най-вътрешното на Светилището Си. И Аз ще ти отговоря,

защото отговорът Ми ще бъде Освещение и Посвещение за людете

Ми Елеазар.

Виж първом Урима, Стефане! И нека погледът ти се въздигне

във височината на този Отечески Стълп. Защото Аз ще те приближа

до него, за да докоснеш лъчите му в горния му край, а след това и

тези в долния му край. Така ще разбереш защо Уримът е син

Сапфир...”

След тези твърде дълбоки за духа ми думи, Господ ме хвана с ръцете

Си, като ме въздигна във високото на Урима. И тогава Той ми каза:

“Докосни единия от лъчите, слуго Мой, защото той сам ще се

изяви на сърцето ти!”

Прелял от благоговение и почуда, аз докоснах единия от лъчите на

Урима. А той, като премина през ръката ми, съедини се със Скритата Манна

в сърцето ми, като ми казваше:

“Аз съм Мъдростта Божия, която обитавам височината, но

всякога търся дълбочината!”

Докато още слушах лъча на Мъдростта, Господ ме попита:
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“Каква е височината на небето, слуго Мой!”

“Синя е, Исусе! Дори стига до тъмносиня!”

“Ами ето затова и Уримът е Сапфир, който свети в синьо! Но ти

сега, ако искаш напълно да угодиш на твоя Бог и Отец – последвай

зова на Мъдростта, понеже тя сама ти каза, че обитава височината,

но всякога търси дълбочината!”

Погледнал на лъча Мъдрост, който докосваше сърцето ми, аз с възторг

извиках:

“Мъдрост Божия! Води ме в дълбочината, която търсиш и

намираш!”

В следващия миг лъчът на Мъдростта обвърза сърцето ми, като го

притегли в долната част на Урима. А там лъчът вече беше променен, защото

се усещах пленен от Смирението. И самият му лъч ми проговори, казвайки:

“Аз съм Смирението, което обитавам дълбочината, но всякога

търся височината!”

А тогава Господ отново ме попита:

“Каква е дълбочината на морето, слуго Мой?”

“Синя е, Исусе! Дори стига до тъмносиня!”

“Ами ето затова Уримът е Сапфир, който свети в синьо! И ти

вече разбра какъв е Съвършеният Път на Божията Светлина в

Урима! Защото тя тръгва като лъч Мъдрост от високото, за да се

превърне в лъч Смирение в дълбокото!

И ето, Стефане – самата връзка между високото и дълбокото

определя цвета на този прекрасен стълп, поставен до Святия

Престол на Моя Бог и Отец. Но Аз сега нека отново те въздигна до

височината на Урима. Защото има още един лъч, който искам да

докоснеш, за да свидетелстваш на людете Ми Елеазар...”

Като в сън аз се отпуснах в ръцете на моя Господ, Който отново ме

въздигна във височината на Божия Сапфир. А след това ми каза:

“Докосни сега втория лъч до лъча на Мъдростта, защото той сам

ще се изяви на сърцето ти...”



28

С неизразима радост аз докоснах втория лъч на Урима, който също

премина през ръката ми и се съедини със Скритата Манна в сърцето ми,

като казваше:

“Аз съм Божият Разум, който обитавам височината, но всякога

търся дълбочината! Ще ме последваш ли в дълбочината, слуго

Господен?”

“О, Божий Разуме!” – извиках аз – “Обвържи сърцето ми, както го

стори Мъдростта и ме заведи в дълбочината си!”

В следващия миг лъчът на Разума изтегли сърцето ми към дъното на

Урима. А там и с него беше настъпило чудно преображение. Защото това

вече беше лъчът на Послушанието, който ми казваше:

“Аз съм Послушанието, което обитавам дълбочината, но всякога

търся височината!”

Точно в този момент Господ ме издърпа от Урима, като ме питаше:

“Разбра ли всичко, приятелю на Сърцето Ми? Стана ли ти ясен

блясъкът на Божия Урим? Проумя ли защо е Съвършен Пътят на

Светлината?”

“О, благодатни мой Исусе! Слугата Ти разбра Святото Божие чудо,

което действа в Урима! Защото в този скъпоценен Сапфир на Бога и Отца

си дават среща Мъдростта и Смирението, Разумът и Послушанието! И какъв

друг скъпоценен камък да заблести върху златните нагръдници на Твоите

съдии, освен Уримът на Твоето Свято водителство, Господи?”

В този момент Господ се усмихна, и Благостта Му премина през

затворените ми клепачи, с които бях по-зрящ от всеки друг миг на живота

си. И Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Иди и кажи на людете Ми Елеазар да търсят Смирението, за да

ги освети Мъдростта, и да наблягат в Послушанието, за да ги

просвети Разумът! Защото именно така ще уверят сърцата си, че са

платили цената да притежават Божия Сапфир върху златните

нагръдници на Вярата! А ти сега се приготви да видиш втория стълп

на Тумима, който е от дясната страна на Божия Свят Престол. Защото

Аз отново ще те въздигна с ръцете Си, за да докоснеш лъчите във

височината му...”
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Докато още слушах думите на Исус, Той ме въздигна до височината на

Божия Рубин. И като посочи първия от лъчите, който грееше в него, ми

заповяда, казвайки:

“Докосни този първи лъч, слуго Мой, защото той сам ще се

изяви на сърцето ти...”

С вълнение аз протегнах ръката си, като докоснах лъча на Тумима. А

тогава той премина през ръката ми и стигна до Скритата Манна в сърцето

ми, като ми казваше:

“Аз съм драгоценната Кръв на Божия Свят Агнец, поръсена

пред Божия Свят Олтар във височината, но всякога търся да покоря

дълбочината! Ще ме последваш ли ти, слуго Господен, за да

заблестиш в блясъка на Тумима?”

“Благословена и Свята Кръв Господна!” – извиках аз през сълзи от

вълнение – “Обвържи сърцето ми и нека твоят копнеж ме издърпа в

дълбочината...”

Докато още не бях изговорил думите си, лъчът от Тумима ме издърпа

надолу в Божия Стълп, той щото усетих как болка от остри гвоздеи

мигновено прониза ръцете ми и нозете ми, а смърт като черно копие

пробождаше дълбокото на сърцето ми. И докато събирах сетната си сила,

за да удържа на агонията, през стената на Тумима ме погледна Исус, като

ме попита:

“Каква е кръвта в дълбокото на сърцето ти, слуго Мой!”

“О, Господи мой! Тъмночервена е кръвта ми!”

“Ами ето затова и Тумимът е кърваво-червен Рубин. Но ти виж,

че лъчът, който те издърпа от височината в дълбочината, вече се е

променил! Защото е друг лъч, който напомня за жертвата на Божиите

юнци в дълбокото, на която свидетелства Отец Ми от високото...”

И наистина – лъчът който обвързваше сърцето ми в дълбокото на

Божия Рубин, беше променен. И сам той ми проговори, като казваше:

“Аз съм жертвеният принос в дълбочината, който е съвършено

угоден на Отец във височината! И само с мен става възможна

цената на духовното въздигане до Божия Свят Олтар!”
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Ето, че Исус отново ме издърпа през стената на Божия Рубин, като ми

казваше:

“Нека пак те въздигна във височината на Тумима. Защото искам

да докоснеш и втория от лъчите му, за да свидетелстваш за него на

людете Ми Елеазар...”

Така Господ за втори път ме издигна във височината на Тумима. А аз,

видял посочения от Него лъч, протегнах ръката си, за да го докосна. Така

лъчът, подобно на предишните, също премина през ръката ми, като се

съедини със Скритата Манна в сърцето ми. И тогава той ми проговори, като

казваше:

“Аз съм Силата Господна, която обитавам височината, но всякога

търся и бивам притегляна от дълбочината! Ще ме последваш ли,

слуго Господен, за да се утвърдиш в блясъка на Тумима?”

“О, Сило Господна!” – отговорих с вълнение аз – “Обвържи сърцето ми

със Святия си лъч, та скоро ме изтегли в дълбочината, защото твърде

много обичам Божия Рубин...”

В отговор на думите ми, червеният лъч ме издърпа в дълбокото на

Божия Стълп, тъй щото усетих как всичко вътре в мен се сплотява, сгъстява и

кристализира, сякаш, че ставах част от Тумима. А там, в дълбочината,

лъчът беше се променил. А гласът му достигна до сърцето ми, тъй щото той

ми казваше:

“Аз съм Твърдостта Господна, която обитавам дълбочината, но

всякога копнея за височината! Само с мен ти би могъл да преминеш

невредим през изпитанията и да възвеличиш в живота си Божията

Вечна Правда...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Цялото ми сърце имаше един съвършен копнеж в дълбочината на

Божия Рубин. И този копнеж беше такъв, щото исках видението да не

свършва, но да продължи до безкрай. Да стоя и съзерцавам всичката

красота, привлекателност и съвършенство на Отеческия Свят Престол. Но

Сам Исус ме извади от блаженството в дълбочината на Божия Стълп, като

ми казваше:
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“Слуго Мой! Докосни духа си и виж, че Аз много отдавна съм те

обдарил със златния нагръдник на Божий съдия! Вдигни ръце до

гърдите си и виж как там светят Уримът и Тумимът, а с техните

благодатни лъчи ти се превръщаш в могъщ приносител на Божията

Светлина! И като запишеш това най-свято видение на книга – иди

при Моите Звани, Избрани и Верни чеда, за да им предадеш думите,

които сега им казвам:

Люде Елеазар, които съм посочил за Божии съдии! Помнете

думите Ми, с които се обещах на всички ви в Евангелието:

“Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го

възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у

него...” 17

Отец и Синът идват със Светлината на Духа Си, за да Си

въздигнат Престол в сърцата ви! И там – край Престола на Божията

Вечна Правда – всякога да блестят Уримът и Тумимът! Божият

Сапфир и Божият Рубин, които са Стълпове в Двореца на Отца Ми

горе, но и твърде скъпоценни камъни, положени върху изкупените

духове, които сте вие!

Всякога пребъдвайте пред Мене - смирени и послушни в

небесносиния блясък на Урима, за да имате Мъдростта и Разума на

Моето водителство! Всякога се предавайте на жертвен принос и

ходатайство в кърваво-червения блясък на Тумима, за да имате

Силата и Твърдостта на Духа, като водителство от Бога и Отца!

Аз, Вечният Съдия от Сион, осветих с Божия Урим и Тумим

поколението Елеазар, за което са запазени златните престоли на

Милениума и Страшния Съд! Аз родих тези видения в сърцето на

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

17 (Йоан 14:23)
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