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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз зная, че искрените Божии чеда с голямо дълготърпение са очаквали

настоящите пророчески видения, които Господ Исус Христос им обеща в

книгата за “Блясъкът на Урима и Тумима”. Но същевременно се моля

никой да не забравя и Святият Дух да напомни на всички, че демоничният

фронт пред сърцето ми стана твърде широк, а товарът – достатъчно тежък,

за да подложи на изпитание цялата ми духовна сила. Тъй щото всяко

откровение, видение и дори изречение в нова пророческа книга вече ми

коства големи усилия. Не пиша това, за да търся съчувствие, но да намеря

нужното разбиране в онези читатели, които най-вероятно биха решили, че

за Стефан Главчев писането на книги е като разходка или развлечение...

Нищо подобно! От много години насам всяка книга ми е като чаша,

която в горната половина е пълна с масло и мед, а в долната половина – с

горчилка от пелин. И аз трябва да изпия не само сладкото от чашата, но и

горчивото в нея. Не само водителството и откровенията от моя Свят

Господ, но и злобните атаки на дявола. Няма такъв вариант, при който да

бих оставил чашата недоизпита, та да си спестя гонението и страданията,

понеже тогава не би имало никакво съгласие и хармония между мен и

Исус. Защото Той е както Съвършен Мир и Утеха, така и Жертвен Агнец,

Който превъзмогна в Раните Си всички отмъщения на Сатана. И ако аз

искам да се уподобя на Него и да бъда съобразен на Образа Му, то трябва

всячески да издържам носенето на кръста си. Пиша всичко това и се

надявам да бъда разбран правилно, понеже моето подвизаване в доброто

войнстване на Вярата вече върви към края си. А оттук-нататък Спасителят

ще усили благоволението и водителството Си върху двете поколения на

Божия Пророчески Дух – Елеазар и Итамар. Поколения, които Той роди със

Светлината Си от Хълма Мория, като ги превеждаше през Кръговете на

Святото Си Присъствие. Людете Му Елеазар ще блестят в блясъка на Урима

и Тумима, за да бъдат помазани и утвърдени за Божии съдии в Милениума.

А за людете Итамар Спасителят ще даде Святите Си видения именно в тази
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последна пророческа книга. Преди обаче да пристъпя към повествованието

на самите видения, аз искам да изложа размишленията, с които Святият

Дух изпълни сърцето ми, за да ме приготви за срещата с моя Господ.

Братко мой! Едва ли някой би те изненадал, ако изговори пред теб

думата “цар”. Няма реално мислещ човек на земята, който да не свързва

тази дума с определена представа и значение. И когото и да би попитал

какво въплъщава думата “цар”, то всеки ще ти отговори, че “царят” сам по

себе си олицетворява властта и господаруването над голямо множество от

хора. Дали този “цар” ще бъде титулуван или просто ще се изживява като

такъв, е все едно. В представите, отношението и мисленето на хората, той

винаги ще стои някъде над тях – било с власт, било с богатство, било с

демонстрация на първенствуване и благоденствие.

За страна като България, в която пропастта между бедните и богатите

става все по-дълбока и страшна, понятието “цар” изцяло се покрива с

представата за недосегаем мошеник, който безнаказано върши злини и

престъпления, а законите и правовият ред изобщо не важат за него. Той

коли, той беси, той прибира тлъстото парче от баницата! Той се присмива

над законопослушните българи, които тъжно броят скъсаните си левчета и

треперят в недоимък и заеми. Той си позволява да демонстрира блясък и

разкош, строейки мраморни палати за милиони левове, в които си слага

златни тронове и фотьойли, тапицирани с изящна коприна. Той си пълни

автопарка със скъпи джипове и лимузини, които беднякът не би закупил с

пенсиите или заплатите си за цял един живот. Той привлича около себе си

подкупни съдии, прокурори, министри и данъчни инспектори, за да си

направи чрез тях чадър за всичките си беззакония. Той смята, че ще живее

вечно под опеката на дявола и покровителството на нечестивите началства

и власти. Без значение дали някой ще го припознае като циганския “цар

Киро” или някой друг заможен турски или български “цар”! Етносът няма

абсолютно никакво значение, щом става дума за нечестивци с прекършени

гръбнаци, които коленичат пред княза на този свят, за да целуват тъмната

мантия на змийското благоволение. Значение има само това, че в масовото

съзнание на човеците “царят” се олицетворява като недосегаем храненик
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на дявола, чиито беззакония осмърдяват със зловоние всичките възможни

предели на царството му.

Ако човек би останал под властта и зловонието на подобен “цар”, то

той никога не би се усетил свободен, защото угнетението постоянно ще му

напомня, че е роб. Роб, който е готов да се съблазни, огорчи и съкруши от

невъзможността да има властта, която дяволът дава само на своите слуги.

Роб, който всякога би останал сляп за Светлината на Благата Вест, в чиито

лъчи блести Образът на един чудесен Небесен Цар, Който иска да подари

Царството Си на всички, които Го вярват и следват.

Но да бъдем ли и ние слепи, след като Господ Исус Христос ни обдари

с Вярата и Словото Си? Да се съблазняваме ли от царствата на този свят,

когато Той ни завещава Царство, което е далече по-горе? Да въздишаме ли

поради привременния цъфтеж на тръни и плевели, когато сетнината им е

да горят в пламъците на неугасимия пъкъл? Не знаят ли просветените от

Божия Пророчески Дух, че цената за дяволската корона е пречупен гръбнак

и прегоряла съвест? Да забравят ли Божиите чеда книгите за “Тъмните

корони на дявола” и “Хвърленият зар на съблазънта”, та никак да не

превъзмогнат над преумноженото беззаконие на този свят? Да се съкрушим

ли всички, че един кирлив “цар” Киро заповядва убийството на български

Ангел, когато тъмният цар на ада трепери от присъствието на дори един

Небесен ангел? Кой “ангел” да бъде в помислите ни, за да устоим на

страшната съблазън? Ангел, който беше прегазен от бус с убийци, изпратени

от земен цар, или ангелът с веригата, който скоро ще върже Сатана и ще

го заключи в бездната?

Ние няма да възкресим убитото момче, понеже само Господ може да

възкресява от мъртвите! Ние няма да въздадем на убиеца за ужасното му

злотворство, защото той е богат да си купи дори оправдателна присъда от

някой корумпиран съдия. Нека същият този “цар” да си дочака времето,

когато чашата му ще се препълни, а сребърната му верижка ще се скъса,

за да отиде в тъмнината – при рода на баща си, дявола, и във вечния огън,

разпален за осъждането на нечестивите. Понеже там няма да му стигнат

златото, среброто, платината, диамантите, валутите и имотите на всички

банки и богаташи от целия свят, за да го отърват от Божия Яростен Гняв.
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Пиша ти за всичко това, мили приятелю, защото искам читателите на

тази книга трезво да размислят колко голяма е разликата между земния и

небесния смисъл на думата “цар”. Долу на земята тя е изпълнена с всичкия

скверен и извратен смисъл, който касае сатанински угодници, чийто живот

е заповядан за изкушение и съблазън. Горе на Небето тя касае само Бог и

онези осветени Христови праведници, в които е Неговото благоволение,

предузнание и предопределение, за да бъдат съобразни с Образа на Сина

Му. Защото всички те ще бъдат изпитани на земята в цялостната библейска

проверка на Святостта, за да се намерят достойни като царе до Царя, и

като господари до Господаря, та напълно да оправдаят писаното за Исус в

Откровението:

“И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на

царете, и Господ на господарите...” 1

Забележи също, че заглавието на тази пророческа книга не е “Славата

на Короната”, “Красотата на Короната” или “Блясъкът на Короната”, но...

“Тежестта на Короната”. Понеже мнозина биха си представили Божията

Корона в Слава, красота и блясък – каква по-чудесна сетнина за духовния

човек? Но колцина биха се замислили за нейната тежест? Не отговаря ли

цената най-вече на тежестта? И когато стане дума в тази книга за цената

на Короната, която ще плати поколението Итамар, то няма ли скоро много

кандидати да се намерят като сиромаси пред Бога, неспособни да платят

дори грам от тежестта й? Сиромаси ли ни иска Господ Исус за Небесните

благословения в Святия Си Дух? Та нали тогава ние няма да се видим в

най-благословената Филаделфийска църква в “Откровението на Йоан”, но

бихме се намерили като представители на Лаодикия? А не изрече ли Духът

твърде изобличителни думи към свидетеля на Лаодикийската църква:

“До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин,

верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е

създал. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти

студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито

студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм,

забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният,

1 (Откровение 19:16)
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нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене

злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се

облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за

да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги

изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш...” 2

Виждаш ли в това Божие изобличение кой е “окаяният, нещастен,

сиромах, сляп и гол”? И да може ли такъв човек да заплати тежестта на

Христовата Корона, ако не си е закупил от Спасителя Христос “злато,

пречистено с огън”, за да се обогати, и “бели дрехи”, за да се облече?

Златото, пречистено с Огън, не е ли Вярата на Сина, съединена с

Любовта на Отца? Белите дрехи, тоест, светлият и чист висон, не са ли

праведните дела на Светиите?

Приеми тогава, братко мой, че с пророческите видения за поколението

Итамар ти ще преживееш докосването от “златото, пречистено с огън” и

обличането с “белите дрехи”, за да не си сиромах пред очите на Исус, но

да цъфтиш като палма в Неговия Град и да бъдеш въздигнат във всяческо

познаване на височината, широчината и дължината на Христовата пълнота,

та да се сбъднат за теб думите на псалома:

“Праведният ще цъфти като палма...” 3

И ако “Итамар” се превежда като “палмов остров”, то сам помисли

кога Спасителят ще събере Своите палми край Себе Си, за да бъдат явни

на света именно като остров? Няма ли това да се случи в идещия Милениум,

когато Христос ще царува с царете Си, и ще извърши написания съд чрез

съдиите Си?

Но ето затова днес от Хълма Мория към сърцата на людете Итамар

идва Господното послание за тежестта на Короната! Блажени и Святи

всички, които платят цената, за да бъдат царе до Царя, и господари до

Господаря във вековете на идещия Милениум! Амин и Амин!

2 (Откровение 3:14-19)
3 (Псалом 92:12)
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1. ВИДЕНИЕТО С ПОКОЛЕНИЕТО ИТАМАР В БОЖИЯ

ЕРУСАЛИМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека никой по никакъв начин да не успее да те измами, че царуването

с Господ Исус Христос в идещия Милениум е благодатна награда за всички,

които се наричат християни. Защото подобна фалшива увереност битува в

стотици и хиляди църкви. Тя е инжекцията на тщеславието, наркотикът на

превъзнасянето, виното на отстъплението. Понеже човешкото ухо иска

именно това – някой да му обещава царуване, изобилие, благоденствие и

вечно щастие, а да му спести пътят и цената за подобно добруване. Аз

няма да те заблудя, нито ще ти спестя Истината, която касае царете на

Господ Исус Христос. Защото в не една или две пророчески книги съм

говорил за тях, според както Бог ми е давал Благодатта Си да пиша. И да

кажа, че тази книга ще бъде изненадваща за Божиите чеда, то значи да

зачеркна всичките си книги от Кръговете на Хляба и Виното, Маслото и

Солта. Понеже във всички пророчески послания – по един или друг начин

– Исус е очиствал, утвърждавал и освещавал Своите последователи, за да

ги приготви за Славата, която ще се открие към тях. А тези, които до днес

останаха Верни на Гласа Му и Истинни за Духа Му, ще положат и тази

книга като изящна скъпоценност във вътрешните си стаички.

Аз благодаря на моя преизобилен Спасител, че въпреки тежкия товар,

който нося на предела на изтощението, Той пак ми даде Сила от Силата Си

и Вяра от Вярата Си, за да опиша това най-дълбоко и радикално послание.

Посланието за тежестта на Господната Корона!

В минали години, когато Исус изпълваше най-важните черти от Образа

Си в сърцето ми, Той многократно ми даде да прогласявам посланието за

слугуването, като дълбоко скрит образ на бъдното царуване в Милениума.

Така се родиха могъщи пророчески видения за “Личната полза и общата

загуба”, “Явният Апостол и скритият пророк”, “Скритото Евангелие

на Голгота”, “Ясно очертаният Христос” и “В Името на Отца”. Книги,
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в които Спасителят се изяви на Своята Църква, като Един, Който прие

“Образ на слуга” и смири Себе Си до “смърт на Кръст”.

Доколко обаче тези помазани послания трогнаха земните Вавилонски

царе? Намери ли се един църковен лидер, който да се отказа от царуването

си, за да заложи на слугуването? Не им ли преседна на наемниците Този

старомоден Исус с Неговото божествено Учение за Покаяние, Себеочистване,

Себеотричане и Пожертвувание? Не презряха ли мнозина кодрантите на

Съдията, понеже бяха покварени в сърцата си от фалшивите доктрини на

Вавилонската блудница? И ако Този Исус от книгите на служение “Мория”

им се стори толкова непоносим и странен още в книгите от Кръга на Хляба,

то какъв друг Исус да търсят в страниците на тази последна книга от

Солта, след като този път Той няма да им преседне, но направо ще ги

задави?...

Не разбират ли безумците, че нямат никакъв дял, нито участие във

великите дела на Духа, които въвеждат Невястата Христова във вековете

на Обновлението? Защо нямат дял и участие ли? Ами именно защото става

дума за поколение, което е родено от Божия Пророчески Дух! Не може да

си роден от “друг дух, друг Исус и друго благовестие”, а да надничаш

в сетнината на поколението Итамар! Къде бяха тези амбицирани кандидати

за Небесна Слава през последните осемнадесет години, в които Господ

говореше на слугата Си? Къде са даровете и жертвите им, които трябваше

да принесат на Хълма Мория с Господната Вяра и Дух? В конференции ли

да търся Духа и Силата на Илия, когато от амвона бръщолеви поредният

гримиран теолог на Езавел? В празнични събрания ли да стъпят нозете ми,

когато още на входа отвън ме блъска противното зловоние на църковните

сергии? Вдовицата от Сарепта Сидонска ли да бих издирил с поглед по

редовете на залата, когато църковните членове си имат съревнование по

лицеприятие, моден гардероб и религиозна гордост? Чеда на Авраам ли да

открия, та да ги призова да вършат Авраамовите дела – в принос и жертва

на Святия Божий Хълм?

Истината, братко мой, е тази, че в тресавищата на Вавилон приноси и

жертви няма! Там всичко е по сметка и цена! Пито-платено! Предложено-

договорено! Продадено-закупено! Стока след стока! Оферта след оферта!
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Божията Светлина от Хълма Господен не е стока, та да се купи, нито

оферта, та да й се наддава! Към нея може да се пристъпи само със смирено

и покаяно сърце, което се е отрекло от проклетите модели на света, дори с

цената на кръстна смърт и църковна анатема. Така непременно разбираш,

че всяко поколение е обречено да следва духа, от който е родено, за да му

служи и да му се покланя. И аз вече никак не страдам, че бях яростно

отхвърлен от поколенията на Мамон, Езавел и Корей, на Едом и Амалик, на

Молох и Моав. Понеже самото им отхвърляне ми стана главният печат за

благочестие и богоугодност. И колкото повече те ме мразеха и разгръщаха

хулителни кампании против името ми и делото ми, толкова повече Господ

Исус Христос ме посещаваше и утвърждаваше. Тъй щото сега благодаря на

враговете си с думите:

“Благодаря ви, мои ненавистници, че вашето гонение ми стана главен

печат за Божието одобрение! Благодаря ви, врагове мои, че яростно ме

тъпкахте, за да родя Виното си за Сватбата на Агнеца! Благодаря ви,

хулители на името ми, че вашата омраза отприщи Ревността Исус Христова

върху сърцето ми, тъй щото се сбъднаха думите на Давид:

“Те нека кълнат, а Ти благославяй; когато станат те ще се

посрамят, а Твоят слуга ще се весели. Нека се облекат противниците

ми с позор, и нека се покрият със срама си като с дреха. И аз ще

благодаря много на Господа с устата си, Да! между множеството ще

Го хваля; Защото Той стои отдясно на немотния, за да го избавя от

ония, които съдят душата му...” 4

И нека след прекрасните стихове на цитирания псалом духът ми да

коленичи в Святото Присъствие на моя Господ и Бог. Защото Той отново се

сниши от Хълма Сион до сърцето ми, за да ми изяви всичките видения в

тази пророческа книга, които касаят поколението Итамар.

Ето думите, които Исус ми каза:

“Слуго Мой! Аз отново дойдох при теб, защото съм Верен и

Истинен да ти дам Небесното послание за тежестта на Моята

Корона. Послание, което обещах още в предишната книга, а сега

идвам да изпълня. И както съвсем вярно написа по-горе – Моите

4 (Псалми 109:28-31)
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видения никак няма да послужат на поколения, които не са родени

от Божия Пророчески Дух. Защото едно поколение не просто се

ражда, но има съдбата да възрастява с годините. И Аз отдавна не

идвам към сърцето ти, за да говоря на младенци, които вчера или

преди седмица са повярвали в Мене, но на онези младежи, за които

Апостола Ми Йоан написа:

“Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово

пребъдва във вас, и победихте лукавия...” 5

А какво ще рече Моето Слово да пребъдва у вас, Стефане? Как

ти разбираш думите на Моят Апостол?”

“О, Исусе! Това означава, че Словото Ти многократно е било опитано,

проверено и доказано, за да се утвърди в сърцата ни, понеже такава е

същинската цена на пребъдването. Понеже едно е “да бъдем”, а съвсем

друго – да пребъдваме. “Да бъдем” е изцяло пожелателно намерение, но

когато пребъдваме – вече имаме верните доказателства от Дух и Истина...”

“Да, така е, слуго Мой! Ти Ми отговори вярно и точно! Но сега

помисли върху друго, което ще те попитам, а именно:

Как би свързал Моето пребъдващо Слово с Короната, която съм

обещал на всеки от царете Си?”

“О, Господи мой! Короната Ти е златна, а това ще рече, че е сътворена

от Твоята Вяра. Същевременно е ясно, че тя изцяло обгръща Главата Ти,

понеже е сложена върху нея. И ако Словото е в сърцето, а Короната е на

главата, то значи, че те ще се срещнат в Ума. И самият Ум ще се покори на

Вярата чрез Словото...”

“Виждаш ли колко гладко и бистро тече мисълта ти, когато Ми

отговаряш, за да чуя думите, с които Святият Дух изпълва устните

ти? Това напълно те доказва като Небесен слуга, който има Ум

Христов! А оттук следва и третият Ми въпрос към теб:

Как изглеждат Моите слуги, които придобиват Ум Христов?”

“О, Исусе! Това са човеци, които са въздигнати високо в познанието за

Тебе! Те познават широчината и дължината, височината и дълбочината на

Твоята пълнота!”

5 (1 Йоаново 2:14)
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Господ се усмихна на думите ми, а след това отново започна да ми

говори, като казваше:

“Виж как твоите думи се превърнаха в ключ за поколението

Итамар. Защото наистина това е “високо въздигнатото” поколение

от Святия Дух. И ако твоят Господ е въздигнал чрез Словото Си

високо поколение, то би ли Ми отговорил и на четвъртият въпрос,

който ще ти задам, а именно:

Кои са най-високите дървета в Святия Дух, които да касаят

именно поколението Итамар?”

“Ах, премъдри Спасителю! Тези дървета са палмите! Защото смисловия

превод на името Итамар ще рече “палмов остров”, а това непременно го

доказва като олицетворител на цяло поколение, а не като име на отделен

човек...”

В този миг Господ ме прегърна с ръцете Си и започна да ме въздига

нагоре в Святия Си Дух, като ми казваше:

“Ела с Мен, Стефане! Защото си скъпоценна зеница Господна,

която е родена, за да вижда онова, което е скрито у Бога от

създанието на света. Сега Аз ще покажа на сърцето ти видение от

Моя величествен Милениум. А ти гледай и не изпускай нищо от

онова, което ще видиш...”

След последните думи на Исус земята под нас се промени, понеже бе

озарена от Небесна Светлина и един пръстен от Святосфера я обгръщаше

изцяло. А ние, като преминахме през пръстена, спуснахме се към земните

ширини, като приближавахме точно определено пространство. Така, след

едно кратко време, пред очите ми се яви мястото, където се срещаха

Източното и Западното море. И точно там аз вече виждах чудесен палмов

остров, на който извисяваха ръста си стотици хиляди палми. Те образуваха

кръгове, които се свиваха към центъра в по-малки. А на самия център се

въздигаше най-високата от палмите, чиито листа бяха седмократно по-

големи от листата на останалите палми. Гледката беше не просто красива,

но възхитителна, тъй щото в изумление попитах Исус:

“Господи мой! Какво великолепие ми даваш да видя?”

А Спасителят ми отговори, казвайки:
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“Давам ти да видиш поколението Итамар, което е събрано

около своя Господ и Бог, за да царува с Него хиляда години на

земята! Но виждаш ли ти всичко, което виждам Аз?”

“Ах, Исусе! Взирам се с цялото си възхищение и виждам Твоите палми,

събрани в кръгове около Тебе!”

“Ами прибави сега към възхищението си и Моята Вяра, за да

видиш точно през нея този палмов остров!” – ми каза Исус и докосна

челото ми, а палците на дясната и лявата Му ръка помазаха очите ми. Така

една златна Светлина заблестя в погледа ми, тъй щото вече гледах чрез

нея и през нея. И ето, че видението се промени. Защото онзи палмов

остров вече беше Божият Ерусалим, а палмите бяха преобразени като

праведници с царски мантии, и листата им – на техните златни корони,

които блестяха със Светлина от Короната на Царя. Блясъкът им беше

толкова ослепителен, щото цялата земя се озаряваше от лъчите им, които

я кръстосваха и замрежваха постоянно. Дъхът в устните ми сякаш беше се

изгубил, понеже не можех да проговоря нито една дума от вълнение, а

само гледах, и гледах, и гледах... А за да засили още повече възхищението

ми, Господ се приближи във видението към Себе Си и до Собствената Си

златна Корона. А след това Той я посочи с показалец, като ме питаше:

“Знаеш ли колко тежи Короната Ми, слуго Мой? Ето, казвам ти,

че всичките Ми царе, които виждаш в това видение, са платили

цената за тежестта й! И именно затова те са поколението Итамар –

избран род и царско свещенство на Небесния Цар! И ако някой от

Моите наистина иска да плати цената да бъде палма в Господния

Милениум, то такъв нека не изпуска нито едно изречение, и нито

една дума от устните Ми в тази пророческа книга, за да се укрепи с

Вярата Ми и така да устои до края! Защото днес на земята против

Моите Палми дяволът е насочил съпротивата от жителите на древен

крепостен град, наричан “градът на палмите”...

Съпротивата на Ерихон!

Съпротивата на религиозното царство на Вавилон, в което

царуват земните царе, пленени от крепостите на седем най-зли и

беззаконни духа! Така сблъсъкът между Слово и слово, Пример и
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пример, Дух и духове, става напълно неизбежен и необратим!

Именно в този най-страшен сблъсък се утвърждава поколението

Итамар, а срещу палмите на дявола се възправят Палмите на Бога!

Небесните слуги срещу земните царе!

Смирението срещу кариеризма!

Жертвеният принос срещу търговията!

Съветът на Светиите горе срещу религиозната йерархия долу!

Къде ще се намериш ти, Църкво Моя? И кои ще разпознаеш

като Верни и Истинни пратеници на Небесния Цар? Дали слугите

Господни, които се иждивиха в Господното Спасение, ставайки

съобразувани с прободените Ми ръце и нозе, или онзи най-гнусен

Вавилонски елит от високопоставени, в чиито пълни кесии дрънкат

сребърниците на Юда Искариотски? Дали Моите палми, които ти

изявиха височината и дълбочината, ширината и дължината на

Святостта, или религиозните палми на Сатана, които бяха и остават

подкопаващи крадци и пояждащи молци?

Ето, Аз сега ще извися слугата Си далече по-горе – до самият

Свят Олтар на Моя Небесен Отец – за да му дам да свидетелства за

същинската тежест на Короната Ми, и за поколението Итамар, което

ще плати цената, за да я получи!

Ако някой Ме е следвал през петте Кръга на Святото Ми

Присъствие – той ще се укрепи още повече с Вярата Ми, за да го

посоча за един от царете Ми в Моя Милениум!

Ако друг не Ме е следвал неотклонно, и не е бил с непоколебим

дух за своя Господ и Бог, то такъв нека да Ме намери в Началото, за

да не Ме изгуби в Края! Защото времето е много близо!

Аз, Царят на Небесния Ерусалим, Който скоро ще пристигне в

Милениума Си, все още говоря и не млъквам! Блажени людете

Итамар, които Ме вярват! Те ще цъфтят като палми в Дворовете

Господни за вечни векове! Амин и Амин!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ТЕЖЕСТТА НА ГОСПОДНАТА КОРОНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз съм сигурен, че по един или друг начин християнската религия на

този свят се е опитала да впечатли всички ни със своя блясък, помпозност

и пищни ритуали. И всички ние сме виждали неведнъж как изглеждат

епископите, владиците и патриарсите на десетките религиозни празници,

когато се явяват пред миряните, за да си отслужат поредната празнична

литургия. Облечени със златоткани епитрахили и положили на главите си

златни корони, украсени със скъпоценни камъни, те наистина успяват да

убедят мнозина, че блестят в Светлината на Христовата праведност, и на

тях напълно им подобава всичкият разкош и разточителност в атрибутите

на религиозната йерархия. А когато към всичко това се прибавят полилеи с

електрически свещи, тамян за омайване и добра акустика на църковната

сграда – ефектът е поразителен. Какво повече да би търсило вярващото

сърце, освен трепетно да брои дните до следващия религиозен празник,

когато отново ще се възрадва в бляскавото пиршество за сетивата?

Но точно тук идват неудобните въпроси, които търсят страшните си

отговори. Кога и къде повярвалият в Господ Исус Христос успя да Го види

като земен Цар? Кога и къде в Евангелието Божият Син украси Главата Си

със златна Корона, която напълно да би подобавала на Славата Му? Кога и

къде Спасителят заповяда на Църквата Си да се изживява на земята като

царица, та да бъде напълно уместно нейните духовни водачи да се явяват

коронясани пред паствата си? Защо Божият Син заяви на прокуратора

Пилат Понтийски, че Царството Му не е от този свят, а мнозина религиозни

лидери се изживяват като Негови царе именно на земята? Защо никой не

иска да носи трънения венец на Божия Агнец, а ако случайно би го сложил

на главата си – то ще е, за да впечатлява като нает артист поклонниците,

които пълнят земния Ерусалим, за да се поразходят по калдъръма на Виа

Долороса? И да вярва ли осветеният от Божията Благодат, че религиозните

спектакли са угодни на Бога и Отца, когато до последния Си дъх на тази

земя Исус беше Жертвен Агнец, а не прославен Цар? Кой кого се опита да

подлъже и измами? И кой се опита да принизи Славата Божия до църковни
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ритуали, в които коронясаните дори не знаят защо са сложили суетните

тенекета и дрънкулки на главите си?

За тях, братко мой, именно това е тежестта на Христовата Корона!

Тази корона е техният келепир, далавера, евтино театро и зрелище,

което трябва да скрие Кръста Господен от възторжените очи на плътските

миряни! Тя е твърде жалкият опит на коронясания да измами паството си,

че лъскавият артефакт на главата му е изработен в Огъня на Божия Свят

Олтар със Златото на Месията и със сапфирите и рубините на Бог Отец!

Да беше се провъзгласил за земен цар – простено щеше да му бъде,

понеже за властта на земните царе една златна корона е напълно уместна.

За справка можем да потърсим снимките на владетели из европейските или

азиатските монархии. И те непременно ще имат златните си корони заедно

с всички атрибути на произтичащата им по наследство власт. Но когато

някой се опитва да зачерква Господ Исус Христос и да изопачава думите

Му в Евангелието, за да угоди на тщеславния дух, който е уловил сърцето

му, то за подобно престъпление той ще заплати с душата си в Деня на

Страшния Съд. Понеже Съдията ще го посочи с жезъла Си и ще го попита:

“Защо ти носеше на земята корона, която Аз не съм ти давал, и

се изживяваше като цар, щом Аз не съм те овластявал? Защо изтри

думите Ми от сърцето си, с които казах, че Моето Царство не е от

този свят, и тръгна да си правиш по човешки собствено религиозно

царство, където да се превъзнасяш? Защо не си придоби образ на

слуга, та да беше тогава умножил и преумножил таланта, който ти

дадох, и да спасиш с Моя Пример и Моето пожертвувание човешки

души, но си пожела образ на господар? Защо зарови Златото на

Завета Ми в пръстта на егоизма си, за да си го оприличиш като една

евтина земна корона, в която пълзят червеи?”

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Тези горе цитирани думи не са мои, нито съм ги измислил в ума си. Те

са преписани по Милост от божествения тефтер на Вечния Съдия. И ако

някой има дори капчица от Присъствието на Святия Дух, непременно ще

осъзнае, че днес християнската религия върши най-жестокото поругание

със Завета Господен, с Делото и Примера на Исус. И нека това не служи за
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успокоение на християните, които считат себе си за нерелигиозни, понеже

не били източно-православни или римокатолици, но убедени протестанти.

Понеже днес Вавилонското тщеславие отхвърля рисуваните идоли, за да ги

замени с титулувани. И неговите царе са не по-малко противни на Христос,

но тъкмо обратното – още по-нечестиви и лукави, защото се упражняват в

скритото беззаконие, лично вдъхновявани и ръководени от червеите на

сатанинското лукавство. Тъй щото ако традиционната религия е тресавище

за плътското християнство, тщеславието е тресавище за душевното, сиреч,

за всички ония, които не вдигнаха кръста си, и не се отрекоха от “аз”-а,

“мене”-то и “мое”-то, та да се съразпнат с Господа на Неговия Личен Кръст

(Вж. Галатяни 2:20). И ако това становище ти се вижда тежко за приемане,

то помисли с кое вероизповедание Божият пророк имаше най-жестокия си

конфликт през всичките години, в които следваше призванието си?

Кои християнски пастори късаха и изгаряха книгите ми?

Кои християнски лидери забраняваха на църквите си да приемат и

четат посланията на служение “Мория”?

Кои християнски теолози ме нарекоха “вълк” в платените си вестници?

Не бяха ли всички те земни царе, на които са им най-скъпи търговията

и бизнесът с човешки души?

Не похулиха ли те братята и сестрите ми в Христа Исуса, като им

лепнаха клеймо за “недоктринални” и “проводници на гибелна ерес”.

Дотам ли стигнахте, религиозни безумци? Да ужасявате неутвърдените

във вярата, като превръщате един Божий пророк в плашило? А колко ли са

уплашени същинските духове на Ерихон, които са закрепостили сърцата

ви? Ами изправете се тогава пред християните във вашите събрания и им

кажете, без да премълчавате, точно за каква гибел става въпрос:

Гибел за духа на търговците и сребролюбците!

Гибел за духа на чародеите и теолозите!

Гибел за духа на подмазвачите и кариеристите!

Гибел за духа на лицемерите и шепотниците!

Гибел за духа на свинете и кучетата!

Гибел за духа на вълците и лисиците!
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Гибел за всичките нечисти и омразни птици на Вавилон, които са

загнездили властта си в сърцата на същинските антихристи и грабители!

Гибел най-опустошителна за земните царства на великата блудница, с

която земните царе блудстват непрестанно, като се опиват от безмерния й

разкош! Защото Господ не ме е изпратил да бъда мек и приятен религиозен

гъдел, който пророкува на църковен хонорар или щат, но двуостър меч,

който разсича до разделяне, и пронизва до покаяние. И нека Той ми зачете

за Правда думите на Апостол Павел, записани във “Второто послание към

Коринтяните”:

“Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които

се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно

ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание,

което докарва живот. И за това дело кой е способен? Ние сме,

защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, но

говорим искрено в Христа, като от Бога, пред Бога...” 6

Братко мой! В тази пророческа книга Исус ти дава посланието за

тежестта на Короната Му. Тази тежест, с която християнинът заплаща не

само Вечността с Бог, но и Славата да се подвизава в Господния Милениум.

Аз няма да постъпя лицемерно и лъжливо, та да успокоявам някого, че

тежкото е леко, защото така бих сторил ужасна неправда. Но непременно

ще предупредя всички, че ако днес ние живеем в най-усилното време, то е

по причина, че плащаме цената за най-тежките Корони. И при все, че за

личната ми съдба Господ отдавна ми е открил, че ще бъда един от съдиите

Му, пак това не е причина да се отказвам да мисля за Короната Му.

Защото, било цар от царете Му, или съдия от съдиите Му, аз искам всякога

да пребъдвам с Него и людете Му, за които положих целия си съзнателен

живот.

Отново ще кажа и запиша, че Короната Исус Христова е по-тежка,

отколкото можем да си представим. Тя събира в тежестта си не само

духовната отговорност за братята и сестрите, но също така угнетението и

съпротивленията на ада и поднебесните места на нечестието. Докато още

сме на този свят и отстояваме призванието и избирането си от Бога и Отца,

6 (2 Коринтяни 2:15-17)
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ние всякога ще усещаме тази Корона като трънен венец и едно твърде

жестоко противоречие – да бъдем съдени без вина, намразени без повод и

похулени без причина. Колкото до нещо повече от гореказаното, а именно

– Божията тайна, свързана с тежестта на Короната, то нека сега отново да

се въздигна в Святото Присъствие на моя Господ, защото аз все така

оставах при Него, в Духа на това послание.

Ето думите, с които Исус започна да говори на сърцето ми:

“Слуго Мой! През тази последна година духът ти понесе най-

тежкия товар на Спасението, защото написа книгите, които дават

готовността на Моите люде, за да участват в Грабването. И да бих

ти казал, че ще удържиш без лично злострадание, то значи, че щях

да ти спестя Истината. Но ти си камък от Сион, на който Истината не

може да бъде спестявана, защото си посочен да издържиш.

Посочен не от плът и кръв, но от Святия показалец на Моя Бог и

Отец. Затова укрепи сърцето си и не позволявай на умората да те

огъне, само миг преди края на всичко. Защото Аз и Отец Ми знаем,

че те натоварихме до крайния предел на духа ти, за да бъде

тежестта ти Славна и делото ти – достопочитаемо сред Светиите. Но

ти сега се приготви да Ме последваш, за да явя на сърцето ти

възможно най-голямата тежест, която може да понесе духовният

човек – тежестта на Моята Корона...”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото

духът ми се въздигна с Него към светлите селения на Хълма Сион и

Небесния Ерусалим. И когато се намерихме там, Исус тръгна по златната

улица, а аз Го последвах, за да стигна с Него до Божието Светилище. Там

Господ пристъпи напред, за да отвори вратите му. И ето, че Спасителят

протегна ръцете Си, 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 тежестта на Моята Корона, която Ти

изработи чрез Собствената Си Вяра в Огъня на Твоя Свят Олтар!
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Дай му, Отче Мой, Святото Си благоволение, за да прогласи на

людете Ти Итамар как се плаща цената, за да бъдат царе до Царя

Ти, и господари до Господаря Ти в идещия на земята Милениум!

Ето, Всевишни Мой Боже!

Слугата Ти стои в Присъствието Ти и Те слуша!”

Докато Исус не беше изговорил и първите Си думи, отсред Божият

Свят Олтар възлезе огнена вълна, а аз паднах по лице, като закрих с

длани очите си, понеже тя ме заслепяваше. И когато Господ вече изрече

думите Си, самата вълна се раздвижи, сякаш Всемогъщият я разклащаше с

Десницата Си. И Гласът Му долетя през искри към сърцето ми, тъй щото Го

чух да ми казва:

“Сине човешки! Слуго на Моят Възлюбен Син Исус, Когото

възкресих и провъзгласих за Вечен Цар на Небето и земята! Аз те

посочих и призовах да извършиш твърде тежкото дело на Божието

Спасение! Аз те изпълних с усърдие на вол, безстрашие на лъв и

зрение на орел, за да дадеш на людете Ми от Небесната Манна,

която ги направи да възрастят пред Очите Ми! А днес ти отново

стоиш в Присъствието Ми, за да ти дам изобилен достъп до

Престола на Благодатта Ми и до Святия Ми Олтар. Защото имам

поколение от Верни слуги на земята, които са скритите царе на

Милениума. И днес Аз отговарям на техните молитви в Святия Ми

Дух, за да им изявя тайната, с която Небето ще ги разпознае като

царе със златни корони.

Стани и последвай Сина Ми, пророко на Небето! Защото дойде

времето, когато Моето поколение Итамар ще плати тежката цена за

духовното си коронясване в Сион! И нека огненият Ми Дъх премине

от сърцето ти в страниците на Святото послание, което грижливо

ще напишеш и подариш на людете Ми! С този огнен Дъх Аз ще

разгоря Златото на Сина Ми, Месията, в сърцата на Неговите царе!

С този огнен Дъх Аз ще изработя последните корони, с които да

възцаря и последните царе, утвърдени за Господния Милениум!”

След последните думи на Отец аз усетих как сърцето ми пламна от

изгарящ Огън. Огън, толкова силен, че искрите му започнаха да възлизат
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отсред фибрите на духа ми – така, както пращят върху разтопен метал,

току-що излязъл от пещта. А тогава Господ се приближи до мен и ме

привдигна с ръцете Си, като ми казваше:

“Ела и Ме последвай, Стефане! Защото сега двамата с теб ще

влезем при Святия Олтар на Отца Ми, където ще ти дам виденията,

свързани с Божията тайна. И Огънят на Отца, който разгоря сърцето

ти, непременно ще се съхрани в думите, с които ще опишеш всичко,

което ще видиш...”

С благоговение, което не мога да опиша, аз тръгнах подир моя Господ,

следвайки Го към Божия Свят Олтар. А там с удивление видях, че Исус

протяга Десницата Си, за да вземе Собствената Си златна Корона. Но

преди да я беше сложил на Главата Си, Той я задържа, гледайки ме с остри

и проницателни очи. Това ме подбуди да Го попитам:

“Ах, скъпоценен мой Господи! Защо задържаш Короната Си и не я

слагаш на Главата Си? Аз копнея да Те видя като мой Цар, Исусе! Сложи я,

моля Те!”

Думите ми предизвикаха Спасителят сърдечно да се разсмее, а след

това със съкровен Глас да ми каже:

“Задържах Короната Си, защото искам да си съвсем близо до

Мен, та да видиш и проумееш Божията тайна, която ще ти бъде

изявена. Защото няма нищо тайно, което да не стане явно. А сега

гледай внимателно какво ще се случи, когато Аз сложа Короната на

Главата Си...”

С неописуем трепет аз се взрях в прекрасния лик на Исус, а Той вече

полагаше Короната върху буйните Си коси. И тогава настъпи чудо. Защото

самата Корона започна да се размножава на стотици хиляди корони, които

се въздигаха над Присъствието Му, тъй щото съвсем скоро това беше

гигантски облак от златни корони. Чудото ме накара да извикам от възторг

и удивление:

“Ах, Царю мой! Защо Короната Ти се размножи на стотици хиляди

корони? Как да разбирам това чудо! Как да изтълкувам това знамение?”

В отговор Господ с твърде сериозен тон в Гласа Си ми проговори,

казвайки:
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“Разбирай това чудо като Божията тайна, свързана с тежестта

на Моята Корона! И тълкувай това знамение като видение за онова,

което Аз върша на Небето от Възкресението Си и до днес. Защото

съм събирал върху Главата Си всички тези корони – една по една

във времето, докато броят им е станал твърде голям...”

Гледах неразбиращо към облака от златни корони над моя Господ и

Цар и нещо убягваше от сърцето ми, за да проумея Истината. А това ме

подбуди да кажа на Исус:

“Господи мой! Слугата Ти гледа и не разбира! Нито тайната Божия

проумявам, нито знамението мога да изтълкувам! Помогни на ума ми и

просвети ме със Скритата Си Манна!”

В отговор на думите ми Господ докосна с показалец гърдите ми, като

казваше:

“Всичките отговори са вътре в теб, слуго Мой! Защото Манната

Ми мощно действа в сърцето и духа ти! Виж какво е писано в

“Откровението” за твоя Господ, когато слиза с Небесните Си войски

във Второто Си Пришествие. Не са ли записани там думите:

“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който

яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва

праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много

корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше

Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон,

следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър

меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с

желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога

Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име:

Цар на царете, и Господ на господарите...” 7

Виждаш ли писаното, че на Главата Ми има “много корони”?

Ами ето това са короните, които ти показвам във видението. Не

една, но много корони, слуго Мой!”

7 (Откровение 19:11-16)
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Думите на моя Небесен Цар ме тласнаха към точните въпроси, които

щяха да отключат точните отговори. Ето защо аз развълнуван Го попитах:

“А защо, Исусе, тези много корони, не са върху главите на царете Ти,

а само върху Твоята Глава? Какво правят всички тези корони върху Твоята

Глава, когато те трябва да са именно върху главите на царете Ти?”

Думите ми предизвикаха Исус да се усмихне и да поклати одобрително

Главата Си, казвайки ми:

“Ето, че наистина можеш да Ми зададеш точните въпроси, за да

получиш точните отговори! А сега виж второто видение, което ще

ти дам след знамението с Моята Корона, защото там са отговорите,

за които Ме питаш, а и самата Божия тайна, свързана с тежестта на

Короната Ми. И ти никак да не се учудваш, че видението ще е

свързано с Ранната Ми Църква, понеже тогава Короната Ми е била

само една, а не много, както са сега...”

В този миг Господ докосна косите Си и облакът от златни корони

мигновено изчезна, а върху Главата Му остана само Неговата Собствена

Корона. Така Исус ми даде знак да внимавам, а Той простря ръка към

нозете Си, тъй щото там се появи духовен пролом. И с властен и могъщ

Глас Господ изрече повеление на Святия Си Дух, казвайки Му:

“Святи Душе! Въведи в Присъствието Ми един от слугите Ми,

когото съм посочил за царуване в Моя Милениум! Нека възлезе

пред Мене, за да му дам послание за Моята Църква!”

Докато Господ още изговаряше думите Си, Духът въздигна в пролома

слугата Му Йоан, (ученикът, когото Исус обичаше), но във видението той

все още беше жив на земята. И погледнал Апостола Си, Исус му проговори,

казвайки:

“Мир на теб, Йоане! Възлюбен Мой слуго! По Волята на Отца Ми

ти остана жив в смутните времена на света, защото обещах, че ще

се върна при теб, за да те употребявам могъщо за Моята Невяста!

Приеми сега короната, с която те засвидетелствам за Мой цар в

Святия Дух, та скоро иди и дай послание от Главата Христос за

Тялото Му на земята! Бъди изява на Моя Образ, Моята Власт и Моя
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божествен Авторитет, на които могъщо ще свидетелства златната ти

корона в Святия Дух!”

Така във видението Небесният Цар протегна Собствената Си Корона

върху Йоановата глава, а от нея веднага се роди нова златна корона, която

вече осияваше лика на Апостола Му. А докато аз още гледах с възхищение,

Исус посочи към пролома, като ми казваше:

“Ела с Мен и нека последваме Апостола Ми Йоан! Защото Аз го

упълномощих с Моята Власт и с Моя Авторитет, давайки му да

свидетелства за Главата Христос, и за Короната на Царя...”

В следващия миг двамата с Господ се гмурнахме в духовния пролом, а

видението ни пренесе в живота на слугата Му Йоан. Тогава видях как

Апостолът на Исус дава на пратеника си Димитрий пергамент, казвайки му:

“Чедо Димитрие! Иди и яви Волята на Небесния Цар за Неговата

Църква! Пращам те сега при Диотреф с Властта и Авторитета на

Исус, Възкръсналият и Възнесеният при Отца, за да явиш Гласа на

Главата към Тялото!”

Докато Йоан говореше на пратеника си, огнени лъчи възлязоха от

златната му корона, та изпълниха Апостолското послание с Божия Свят

Огън. И самият Образ на Исус заблестя отсред духа на Христовия Апостол.

Така, пратеникът, взел пергаментовия свитък, вече отиваше да го занесе

на Диотреф, а аз и Господ го последвахме във видението...

Веднъж в живота ми Спасителят вече ми беше давал това видение,

свързано с мрачната сянка на гордостта и първенствуването, когато пишех

книгата “Пастир мой”, но сега погледът и прицелът бяха свързани с

тежестта на Христовата Корона, тъй щото с цялото си внимание аз гледах и

не исках да пропусна нищо. Така Димитрий наистина намери Диотреф и му

подаваше свитъка, казвайки му:

“Аз съм Димитрий, пратеник на Христовия слуга и Апостол

Йоан. Нося послание от Апостола на Исус до Божията църква тук…”

В този миг върху главата на първенеца Диотреф се появи оловна

корона. И червей изпълзя от короната, та се шмугна в устата му, карайки

го да реагира с думите:



25

“Чували сме го ние този Апостол и знаем добре амбициите му към

Божиите църкви. Пише разни неща и ги праща тук и там. Но в моята

църква той няма да бъде приет. Защото няма послание, което Бог да ми

дава чрез други, когато говори лично с мен…”

Грозната арогантност блъсна с тъмен вятър Димитрий, който просълзи

очите си. Но въпреки това протегна сгънатия пергамент, за да го даде на

Диотреф, казвайки му:

“И все пак, Диотрефе! Бог е по-голям от сърцата ни и Нему е

угодно да изявява онези, които е потвърдил с Печата Си! А Сам Той

е говорил на Апостола Си Йоан, който е очевидец на Славата Му и

свидетел на явлението Му. И дал му е да свидетелства за Неговата

Любов, която свързва стадото с Пастиря му. Ето, вземи този свитък

и виж думите на Святия! Приеми свидетелството на оня, когото

Исус ни препоръчва в Благодатта Си. И като смириш сърцето си -

паси Неговото Стадо с Неговата Любов…”

Едва изтърпял огнените думи на Димитрий, църковният първенец

грабна пергамента и го разкъса на две, хвърляйки го на земята и крещейки

на Йоановия пратеник:

“Аз съм пастирят тука! Аз! Аз! Аз! Иди и кажи на Йоан, че такива като

него не ме вълнуват. Колкото до онези, чиито глави е размътил, те отдавна

са вън от лоното на Църквата. Аз лично съм ги отлъчил и ще имам грижата

църквите наоколо да не приемат думите на този Йоан...”

В този миг Господ силно смръщи Лицето Си, а след това се наведе и

повдигна скъсания свитък, казвайки ми:

“Гледай, Стефане! И като размислиш в сърцето си, кажи Ми:

Какво се случи с Моя Образ в посланието на Апостола Ми Йоан?

Не стори ли Диотреф ужасно зло, като се поруга със златната корона

на Йоан, в която блестят Властта и Авторитетът Ми!”

Погледнал към пергамента на Христовия Апостол аз изтръпнах от ужас

и ме запали скръб. Защото там, сред Божиите Слова, духът ми съзря един

обезглавен Йоан, с търкулната до тялото му глава в Образа Господен, и с

изпаднала встрани златна корона. А Исус, гледайки ме с твърде ревнив

поглед, ми зададе нови въпроси, казвайки:
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“Какво се случи с Апостола Ми Йоан, слуго Мой? Защо го

виждаш обезглавен сред думите на пергамента, когато той все още

оставаше жив на земята, за да върши Святата Ми Воля и да явява

на Църквата Святите Ми послания, като в едно от тях напомни

именно това безумие на Диотреф?”

“О, Господи! Аз виждам Йоан като обезглавен, защото един извратен

религиозен наемник и църковен първенец със собствената си арогантност

и гордост отхвърля посланието му и бръщолеви лоши думи против слугата

Ти! А така Диотреф лишава слугата Ти от Твоята Власт и Авторитет пред

измаменото си паство, налагайки властта и авторитета на погубителните

сатанински духове, които са вързали сърцето му...”

“А да остави ли твоят Господ златната корона на Апостола Си,

хвърлена в пръстта на земята, или да Си я прибере? И да оставя ли

Йоан обезглавен всред думите на Святото Ми послание?”

“Ах, Господи мой! Разбира се, че Ти ще прибереш златната корона, за

да я положиш на Йоановата глава, когато славно го известиш като цар от

царете Си! А Своя Апостол Сам ще утвърдиш за най-великия пророчески

глас в Твоя Нов Завет и ще съхраниш благодатните му послания за всички

нас!”

В отговор на думите ми Господ се просълзи и простря Десницата Си

върху пергамента, тъй щото Йоановото тяло се съедини с главата му и

Апостолът Му оживя сред посланието. А след това Йоан се извиси в Святия

Дух, но златната му корона оставаше видима върху свитъка. И тогава Исус

отново ми проговори, казвайки:

“Нека сега да Си послужа с теб, слуго Мой! Аз ще поставя

скъсания свитък на земята, а ти вдигни златната корона на Йоан

отсред Божието Слово в пергамента, та Ми я дай да Си я прибера!”

С вълнение побързах да изпълня повелението на Исус и се наведох

над скъсания пергамент, за да повдигна Йоановата корона...

Братко мой! Тя никак не помръдваше! Беше толкова тежка, сякаш, че

теглото й беше не половин килограм злато, но един или два тона. Изопнал

ръцете си до сетен предел – аз отново и отново се опитвах да я повдигна,
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но усилията ми отидоха напусто. Защото короната се вряза в дланите ми,

но пак не помръдваше. Това ме принуди съкрушен да кажа на Исус:

“Господи мой! Слугата Ти никога не ще успее да вдигне тази златна

корона! Тя е по силите единствено на Теб и Апостола Ти Йоан. На Теб –

защото Ти Си, Който живееш в сърцето на слугата Си. И на Йоан – защото

това е духовния му товар от Тебе и личното му наложено изпитание...”

Господ поклати одобрително Глава, а след това, вдигайки короната

отсред пергамента, продължи да ми говори, като казваше:

“Разбра ли видението Ми, Стефане? И разбраха ли Моите люде

Итамар каква е същинската тежест на Короната, която всеки от

царете Ми е длъжен да понесе в живота си на вяра? Проумяхте ли,

че Аз вдигам короните на Моите пратеници и ги слагам на Главата

Си, за да имам тежкото осъдително свидетелство против рода на

злите религиозни царе, и на пастирите-наемници, които всякога се

подвизават в духа на Ирод? И ако Йоановата корона беше първата,

която прибрах, то за какво умножено беззаконие става дума днес, в

края на този свят, когато върху Главата Ми вече са събрани стотици

хиляди корони? Още ли трябва да се чудите какво върши

Възнесеният от Отца и Царуващият отдясно на Силата Му през

последните две хиляди години? Още ли не разбирате, че Моята

Църква оцеля през всички векове само заради слугите Ми, които

въздигах в пролома, за да Ми бъдат ходатаи и жертвени юнци?

Колко праведни глави отсече през изминалите векове великата

религиозна блудница Вавилон, която всякога се опиваше от кръвта

на Светиите Ми? Колко Верни и Истинни Божии чеда намериха

смъртта си опозорени и низвергнати, анатемосани и похулени?

Колко пратеници на Небето бяха поругани и озлочестени, за да се

сбъднат думите Ми, че поканените не бяха достойни и че никой от

тях няма да се намери на Сватбената Ми Вечеря?

Ето, явявам ви Божията тайна, а вие я запомнете завинаги:

Тежестта на Короната отговаря на изпитанието да бъдеш и да

останеш Верен на Господ твоя Бог дори тогава, когато навсякъде по

всички земни църкви религиозните царе са отсекли с меч главата
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ти, сиреч, лишили са те пред собствените си паства от Властта и

Авторитета, които имаш в Моето Име и Моето Слово! Удържиш ли

тежестта на Короната – издържал си огнения изпит на Вярността, с

която Отец Ми те проверява! Огънеш ли се от тежестта на Короната

– отказал си се от Моето Злато и от Огъня на Отца Ми и оставаш

пръстен съд, недостоен за Божията Свята употреба!

Другата Божия тайна, свързана с Моята Корона е тази, че всеки

религиозен цар, дръзнал да отреже главите на Моите пратеници, и

така да ги лиши от Властта и Авторитета, с които ги изпращам, сам

отрязва себе си и паството си от Главата Христос, за да бъде от този

миг нататък зловонен труп, предаден на Вавилонски лешояди!

Който приема Моите пратеници – Мене приема!

А който приема Мен – приема Този, Който Ме е пратил!

Люде Итамар! Слуги на Завета Ми! Кръстна Моя Църкво!

Говоря ви чрез слугата Си, който беше обезглавен от всички

земни царе, при все, че неговата вечна съдба изобщо не е свързана

с царуване, но да бъде съдия от съдиите Ми! Тъй щото ако царете

Ми пазят тежестта на короните си, той пази тежестта на жезъла си

и блясъка на Урима и Тумима! Но пак, заради поколението Итамар,

Аз допуснах Стефан да пострада от обезглавяване, за да стане явен

сблъсъкът между пророка и лъжепророка, между Сион и Вавилон,

между Небесния Ерусалим и земния Ерихон!

Запомнете думите Ми, че само обезглавените от земните царе

могат да бъдат Мои Небесни царе, понеже Аз свидетелствам за

тяхното избиране, пазейки короните им върху Главата Си. Защото

не е възможно никакво споразумение между Небесния и земния

цар! И не Небесният ще се полакоми за престола на земния, но

земният ще похули и обезглави Небесния, та ако трябва дори със

зъби и нокти да драпа, за да запази властта си!

Небесният умножава таланта си в Небето, а земният го заравя в

земята! Небесният слугува, за да придобие образ на слуга, (който е

скритият образ на Небесния цар) а земният първенствува, за да

размени Завета Ми за пръст и червеи. И ако някой иска в Дух и
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Истина да види и проумее всичко това, то такъв нека Ме последва в

последното видение от тази книга, където ще ви разкрия тайните на

Моята притча, свързана с мнасите, които давам на слугите Си!

Аз, Царят на Небесния Ерусалим, все още говоря и не млъквам!

Блажени слугите Ми, които в трънените венци на църковното

отрицание разпознаят блясъка на вечните си корони в Царството на

Отца Ми! Да, блажени са!”
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3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛУГИТЕ ПРЕД ХРИСТОВОТО

СЪДИЛИЩЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Не е възможно Господ да отвори очите на сляп човек, а той да твърди,

че все още нищо не може да види. Защото днес въпросът вече не е дали

християните виждат, но дали им изнася да изрекат на глас онова, което

виждат. Защото, когато видят Истината, мнозина си казват, че е било по-

добре да си останат слепи, отколкото да си докарат такава страшна “беля”

на главата. Понеже едно просветено от Духа сърце вече вижда и разбира

колко голяма е разликата между слуга и господар, между овчар и наемник,

между жертвен юнец и религиозен първенец. И това сърце продължава да

гледа, за да види страшната пропаст между църковния лидер и Благата

вест, която уж проповядва. Взира се сърцето, прави последни усилия да

издири чудния Образ на Исус, който свети от страниците на Евангелието,

та дано го докосне, погали и усети Дъха Му. Но от това пропастта никак не

намалява, а става още по-дълбока. И сълзи започват да се стичат по това

сърце, защото Спасителят му се струва твърде далечен, за да може да Го

докосне, прегърне и целуне...

Братко мой! Верните думи, които ти написах по-горе, не са есе на тема

“Отчуждение в църквата”, нито са опит за пълнеж на книгата, докато дойде

същинската част на пророческото видение.

Написаното по-горе е страшната трагедия зад стените на Ерихон!

Трагедията на едни последни поколения, които бяха измамени от

Ерихонски царе, за да станат част от царствата им, като непрестанни

източници на доходи за личното им благоденствие. И ако някой измамно

би се успокоявал, че не ходи на църква, за да се среща с тези царе, но с

Господ Исус Христос, то ще трябва да разочаровам такъв, че Спасителят

отказва да свидетелства с Духа Си на събрания, които се ръководят от

религиозни наемници. Нещо повече – пред Святия Му поглед са виновни

не само лъжците, но и излъганите. Не само търговците, но и купувачите.
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Защото думите на Спасителя са Вечни и не могат да се изтрият, нито да се

редактират. А Той е казал на всички ни:

“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за

овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете,

вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги

разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа

за овцете. Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене

познават, също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз

давам живота Си за овцете...” 8

 Дано Господ би дал на Неговите овце съвършено да Го познават и

никога да не Го разменят в сърцата си за гегата на някой наемник! Защото

наемникът няма очи за стадото, но само за църковната ведомост, в която е

зачислил на заплата себе си, жена си, и личния си кръг от блюдолизци.

Същият този наемник е готов на всичко, за да осигури благоденствието си.

За него няма нищо Свято, което да не си заслужава потъпкването, и нищо

Благодатно, което да не си заслужава продаването. Той е готов да отвори

вратите на кошарата за всички представителни вълци в овчи кожи, които

развързват кесиите си за щедри дарения. Той е готов да остриже овцете си

до кокал, и да ги издои до последна капка, за да си осигури приемственост

чрез собствените си отрочета, които предвидливо изпраща да завършат

теология, за да имат отпосле дипломи на най-успешни наемници. И за тази

страшна поквара от царско-църковни династии послушните овце затварят

очите си и блеят одобрително, сякаш, че царуващите са те, а не онези,

които ги доят и стрижат. Ето против тази най-зловеща поквара в църквите

аз прострях Меча на Божия Пророчески Дух! И против тези зли наемници

пламна Огъня на ревността ми, която не беше моя, но Исус Христова! И ако

това беше “грехът” ми, който Ерихонските царе не ми простиха, то нека

цялото им съсловие да ме заклейми като най-грешен от грешните, и най-

нечестив от нечестивите. Защото аз нямам никакви претенции да споделям

тяхната праведност, нито пък ще се опълча против тяхното богоизбиране.

Защото всеки наемник има господар, на който служи, и бог, на който се

прекланя. “Много богове, и господари много...” – ни написа Апостол

8 (Йоан 10:11-15)
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Павел в “Първото послание към Коринтяните”. И ако наистина са много, то

и короните и царете също ще са мнозина. Но това не е причина за никой от

Божиите люде, та да би се смутил или отпаднал от Вярата Господна.

Понеже в един час ще запустее цялото религиозно царство на дявола. И в

един миг ще рухнат всичките крепостни стени на онзи древен “град на

палмите”. Защото времето на наемниците е днес и сега, за да изчезнат

завинаги – утре и отпосле.  А двете поколения – Елеазар и Итамар – са

достатъчно просветени, за да хвърлят здравата и непоколебима котва на

Надеждата оттатък този сатанински свят. В едно друго време, когато Исус

ще е Цар на царете и Господ на господарите. И нека с Неговите думи да

продължа оттук нататък. Защото духът ми все така оставаше в Святото Му

Присъствие, а Той отново започна да говори на сърцето ми, казвайки:

“Слуго Мой! Има време и съдба за всяко покорство, и за всяко

непокорство! Има сетнина, както за Божиите праведници, така и за

сатанинските нечестивци! Реката на Времето тече само в една

посока и никой не може нито да избърза, нито да забави нейния

ход. Аз няма отново да ти давам вече дадени видения, нито ще

изговарям вече изговорени предупреждения! Защото дадох чрез

теб на Църквата Си повече, отколкото й е нужно, за да се яви пред

Мен в Слава и великолепие – с бисери и скъпоценни камъни, със

Златото и Среброто Ми, с прекрасна бяла рокля, съвършено чиста и

осветена с лъчите на Святия Ми Дух! И както вярно написа по-горе

– Аз разгорих Ревността Си в сърцето ти, за да хвърля Огън на

разорение върху наемниците, които Сърцето Ми мрази и презира,

защото не водят стадата си със Святия Ми Дух, но с червеите на

сатанинското лукавство, на които те са предадени – за съблазън и

препънка на всичките нечестиви човеци.

Има едно Мое Съдилище, за което вече съм ти давал да пишеш,

но сега отново ще те заведа в него! Има една Моя притча, която съм

изговорил за слугите Си, които стават Мои царе, и сега отново ще ти

я припомня в Дух и Истина! Има един най-съдбоносен изпит, който

поколението Итамар трябва да издържи, за да бъде одобрено и
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благословено за Господния Милениум. И това е изпитът с Моите

мнаси! А какво гласеше Моята притча, Стефане? Помниш ли я ти?”

 “О, Господи мой! Думите Ти винаги са живи въглени в сърцето ми.

Затова слугата Ти помни Твоята притча, в която Ти каза:

“Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за

себе си царска власт, и да се върне. И повика десетима от слугите

си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с това докле

дойда. Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него

посланици да кажат: Не щем този да царува над нас. А като получи

царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на

които бе дал парите за да знае какво са припечелили чрез

търгуване. Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса

спечели десет мнаси. И рече му: Хубаво, добри слуго! понеже на

твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. Дойде

и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси. А

рече и на него: Бъди и ти над пет града. Дойде и друг и рече:

Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа; Защото

се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си

положил, и жънеш, което не си посял. Господарят му казва: От

устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който

задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял;

тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех,

щях да ги прибера с лихвата? И рече на предстоящите: Вземете от

него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси. (Рекоха

му: Господарю, той има вече десет мнаси!) Казвам ви, че на всеки,

който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме

и това, което има. А ония мои неприятели, които не искаха да

царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене...” 9

След като изслуша с голямо внимание притчата Си, Господ отново

започна да ми говори, казвайки:

“Кажи Ми, слуго Мой, какво са мнасите в Моята притча, които

Аз давам на слугите Си?”

9 (Лука 19:12-27)
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“О, Исусе! Всяка една златна мнаса е олицетворение на Твоята Вяра!

Ето защо в тази притча Ти даряваш всеки от слугите Си със Собствената Си

Вяра, като им заповядваш да я умножат и преумножат...”

“А къде става умножаването и дори преумножаването на Моята

Вяра? Или коя е банката, в която мнасата би донесла лихви на

Господаря си?”

“О, благодатни мой Спасителю! Божият Свят Олтар е банката, където

би се умножила и дори преумножила мнасата Ти! Защото всеки Твой слуга,

който би се намерил като жертвен юнец за Божиите люде, ще донесе

изобилие от Спасение, Светлина и Благодат на земята...”

“А готови ли са всички за това най-свято призвание на Вярата –

да станат Принос и Жертва на Божия Свят Олтар? Готови ли са

всички, за да се съразпнат с Мен на Моя Кръст, и да се превърнат в

извори на Божии благословения за Църквата?”

“Ах, Исусе! Дано всички биха били готови, за да се възрадва Сърцето

Ти! Защото аз още помня Радостта Ти, когато във видението от книгата за

“Милениумът” Ти ми показа как мнасите на Твоите слуги се превърнаха в

златни корони, с които Ти ги короняса за Свои царе...”

“Да, така е! И тази е същинската Радост на Господаря ти! Но Аз

сега искам да ти разкрия още по-дълбоката тайна на Моята притча

с мнасите. Защото в нея има капчици от Скрита Манна, които са

утаили неизказаното. И ти ще видиш всичко това във видението

пред Моето Съдилище. А сега Ме последвай...”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, тъй щото двамата с

Него се намерихме в Христовото Съдилище. А там, с твърде съкровен Глас,

Исус отново ми проговори, казвайки:

“Гледай на това Съдилище, като вход към Небесния Ерусалим в

Мига преди Моето Второ Пришествие. Защото през вратата му ще

влязат трима слуги, които отговарят на три поколения, които са

запечатани именно в Моята притча с мнасите. Затова Аз вече

заповядвам на видението да се случи пред сърцето ти...”

В този миг Той простря Десницата Си към вратата на Съдилището, а тя

се отвори и в Присъствието Му влезе първият слуга. Той коленичи в нозете
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на Исус, и като разтвори торбата си, изсипа върху белия мраморен под

десет златни монети, като казваше на Спасителя:

“Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси...” 10

Думите му накараха Небесният Цар да се усмихне, а след това да

привдигне слугата Си и с пламенен Глас да му каже:

“Хубаво, добри слуго! понеже на твърде малкото се показа

верен, имай власт над десет града...” 11

А след тези думи Исус се обърна към мен, като ме попита:

“Кой е този Мой слуга? Откъде идва и защо е спечелил цели

десет мнаси, когато Господарят му е дал само една?”

“О, Господи! Аз само знам от притчата Ти, че това е първият Ти слуга,

който на твърде малкото се е показал Верен!”

“Но кой е този слуга и защо е спечелил цели десет мнаси за

своя Господар? Точният отговор искам от теб! И ти трябва да Ми

отговориш в Дух и Истина, помнейки думите, които вече ти казах

преди началото на видението...”

 В думите на Исус светеше тайната, свързана с първия Му слуга. И аз,

гледайки на слугата Му, си спомних как Той ми каза, че видението се

случва на входа на Небесния Ерусалим преди Неговото Второ Пришествие.

Но какво се случва в Мига преди Господното Пришествие? Няма ли Голяма

Скръб на земята? Няма ли сто и четиридесет и четири хиляди израилтяни,

избрани за “първи плодове на Бога и Агнето”? И не затова ли във

видението пред Христовото Съдилище влиза именно “първият” слуга?

Вече нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах на Исус:

“Господи мой! Този Твой слуга олицетворява Израил от времето на

Голямата Скръб. Защото му казваш, че на “твърде малкото се е показал

Верен”, при все, че Ти Си дал само по една мнаса на всичките Си слуги.

Това означава, че думите Ти не касаят самите мнаси, но времето, когато са

използвани. А времето, когато Твоите свидетели ще пророкуват на Израил

е наистина твърде малко – три години и половина, след които ще бъдат

избити от човека-Антихрист заедно с Божиите Избрани...”

10 (Лука 19:16)
11 (Лука 19:17)
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Думите ми станаха причина Исус да се усмихне, а след това да

докосне с показалеца Си сърцето ми, казвайки:

“Виждаш ли колко мощно действа Скритата Манна в сърцето ти,

след като намери точният отговор, който очаквах от теб? Но ти сега

виж десетте мнаси, които Ми носи Израил, и Ми кажи какво са те?”

“О, Господи мой! Тези десет мнаси непременно отговарят на Твоята

Вяра, която във времето на Голямата Скръб Моисей и Илия преумножават

десетократно, за да има Израил Божията Сила и така да превъзмогне на

десетте царе на звяра, които получават власт като неговата...”

“Съвършено вярно Ми отговори, Стефане! И нека Моите люде

Итамар видят в десетте мнаси могъщата Сила на Божия Пророчески

Дух, Който смазва царуването на Антихриста, понеже Израил е

морален и духовен победител над звяра. Но ти сега гледай, защото

през вратата на Моето Съдилище ще влезе вторият Ми слуга...”

С вълнение погледнах към вратата, където се появи вторият слуга на

Небесния Цар. Той също коленичи в нозете Му, като разтвори торбата си и

изсипа на мраморния под пет златни мнаси. А след това каза на Исус:

“Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси...” 12

Думите му станаха причина Господ да се усмихне и да го привдигне с

ръцете Си. А след това с преливащ от благост Глас да му каже:

“Бъди и ти над пет града...” 13

Така Исус отново се обърна към мен, като ме питаше:

“Кой е този Мой слуга? Откъде идва и защо Ми носи цели пет

мнаси, когато Господарят му е дал само една?”

Този път Скритата Манна твърде ярко заблестя в сърцето ми, та да

отговарям половинчато на моя Господ или да чакам духовно подсещане от

Него. И аз, с прелял от вълнение глас, Му отговорих казвайки:

“Небесни мой Царю! Този Твой слуга олицетворява Верните Ти люде

Итамар, които в годините преди Грабването на Църквата превъзмогнаха

над умноженото беззаконие и Те възвеличиха като Цар в сърцата си! Те

съвършено издържаха тежестта на Короната Ти, защото станаха жертвени

юнци пред Святия Олтар на Бог Отец. И самите думи на втория Ти слуга

12 (Лука 19:18)
13 (Лука 19:19)
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във видението, че Твоята мнаса “принесе” пет мнаси напълно доказват,

че става дума за Жертвен Принос!”

Докато отговарях на моя Господ, Той се развълнува в Духа Си, и сълзи

избликнаха от очите Му. А след това ме прегърна, казвайки ми:

“Слуго Мой! Приятелю на Сърцето Ми! Ако в това видение бих

поставил теб на мястото на втория Ми слуга, който влезе, то не би

се променило с нищо! Защото ти също щеше да изсипеш в Моето

Присъствие пет златни мнаси. И ако Званите, Избраните и Верните

Ми люде сега Ме попитат:

“О, Господи наш! На какво отговарят петте мнаси, спечелени от

слугата Ти?”

...то непременно ще им отговоря, казвайки:

Петте мнаси, отговарят на Моята преумножена Вяра, с която

слугата Ми превъзмогна над петте неразумни девици, които нямаха

Масло в светилниците си! Тези пет мнаси също така отговарят на

Моята преумножена Вяра, с която Аз въздигнах петте Си разумни

девици – Смирната, Касията, Тръстиката, Маслината и Канелата! Те

отговарят също така и на петте Кръга от Божието Свято Присъствие

– Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта! Защото за всеки от тях се

плаща цена от Вяра!

Но ти, добри Ми и Верни слуго, виж сега и третия слуга, който

ще влезе през вратата на Моето Съдилище...”

Отново гледах във видението, когато вратата се отвори и в Христовото

Съдилище влезе третият слуга. Пристъпвайки плахо и с твърде уплашено

изражение той застана пред Небесния Цар. И като бръкна в лъскавата си

мантия – извади от там бяла кърпа, превърната на вързоп и завързана с

копринен конец. А след това я подаде на Спасителя и с извинителен глас

измънка, казвайки Му:

“Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа;

защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което

не си положил, и жънеш, което не си посял...” 14

14 (Лука 19:20-21)
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В този миг очите на Исус се изпълниха със Свещен Гняв. И Той, хванал

вързопа от третия слуга, го разкъса пред очите му, като прибираше

мнасата Си. А от самия вързоп изпълзяха червеи, които мигновено лумваха

и се изпепеляваха, преди още да паднат на мраморния под. И Гласът на

Небесния Цар, страшен и разтърсващ, прокънтя из цялото Съдилище с

думите на Гнева Му, които гласяха:

“От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг

човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не

съм сял; тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си

дойдех, щях да ги прибера с лихвата?” 15

В следващия миг, обърнал се към мен, Господ ревниво ме попита:

“Разпознаваш ли този безполезен слуга, Стефане?”

“Да! Справедливи мой Господи! Този слуга олицетворява поколението

на Вавилонското тщеславие, заслепено от собствената си себеправедност,

което пазеше “святата” си доктриналност и считаше себе си за по-горно от

всички останали поколения. По тази причина то не успя да умножи Твоята

мнаса, понеже я прибра в кърпата на себеправедността си! Това беше

поколението на блудницата, която всякога мамеше сърцето си, казвайки:

“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да

видя...” 16

Но ето – печалта я следва в сетнината й, и червеите вече пламват от

присъдата й, защото велик и могъществен е Господ, Който я съди...”

Едва бях изговорил думите си, когато Господ с пламенен Глас отново

ми проговори, казвайки:

“Иди при Моите люде Итамар и им прогласи думите, с които ги

запечатвам като царе за Моя Милениум!

Иди и прогласи на всичките Звани, Избрани и Верни, че Аз съм

ревнив Господ, Който очаквам Свята Жетва от слугите Си и няма да

приема в Царството Си нито един слуга, който не е умножавал и

преумножавал Вярата Ми в човешките сърца!

15 (Лука 19:22-23)
16 (Откровение 18:7)
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Църкво Моя! Да станеш ли като блудницата Вавилон, която си

вярва, че е царица, а никак не вижда, че короната й е ръждясала и

е предадена на опустошение заедно със земните й царе?

Устата Господни ти казват: Да не бъде!

Люде Мои! Да бъдете ли като третия безполезен слуга –

напълно безплодни за Царството? Да бъдете ли като тлъстия

религиозен наемник, който отказа да заплати тежестта на Короната

Ми, но цял живот се угояваше като свиня в духа на Легион?

Устата Господни ви казват: Да не бъде!

Днес Аз дадох на всички ви Святото Небесно Послание за

тежестта на Короната, и осветих Себе Си като Цар в сърцата ви!

Вземете златната Ми мнаса и я умножете и преумножете с Огъня на

Отца Ми, който гори в страниците на тази книга, за да имате очи да

застанете пред Мене и да бъдете одобрени в Моето Съдилище!

А колкото до противниците на пророка Ми, които и след тази

най-свята книга отново и отново ще го похулят и опозорят пред

паствата си, то за всички тях остава вечната и неизменима съдба на

думите Ми, с която скоро ще ги настигне Моето въздаяние!

Помнете тези Мои думи, чеда на Ирод! Защото устата Господни

ви осъждат, и Съдията изрича присъдата ви, която гласи:

“А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях,

доведете ги тука и посечете ги пред мене...” 17

Аз, Вечният Цар на Небесния Ерусалим, дадох тези видения на

пророка Си! Блажени людете Итамар – палмите на Града Господен!

Блажени слугите Ми, които умножават и преумножават Вярата Ми!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

17 (Лука 19:27)
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