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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Най-усилната и тежка година от живота ми е на път да приключи с

още едно Небесно послание. Послание, утаено от сърцата на човеците,

което Господ е пазил точно за днешното време, в което живеем. Аз нямаше

да бъда подбуден за тази книга, ако Исус не беше ми разкрил притчата Си

в последното от виденията за “Тежестта на Короната”. Защото там

всички разбрахме, че пред Христовото Съдилище се появяват трима слуги,

които олицетворяват три поколения – Израил, Църквата и Вавилон. Именно

при втория слуга, спечелил петте мнаси, аз получих Рема за виденията,

описани тук. Понеже, възрадван от слугата Си, Господарят му каза:

“Бъди и ти над пет града...” 1

Едва ли има нещо по-прекрасно от това – да получиш Господната

Награда, за която загатва този стих. Но кои са тези “пет града”, над които

Църквата ще получи власт от Христос в бъдещия Милениум? Кои са били те

до мига на Господното Пришествие, тоест, във времето на умноженото

беззаконие, което е днес и сега? Няма ли тези градове да са духовно

свързани с петте неразумни девици, които останаха без Божие Масло в

светилниците си и така се лишиха от обещанията на Новия Завет?

Не мисли, братко мой, че подобни мисли в сърцето ми хрумват просто

ей така, без никаква причина! Нищо подобно! Получи ли един слуга ключ в

ръката си, то той непременно ще потърси заключената врата в Дома на

Господаря си, за да я отключи. А в случая Домът на моя Спасител е

Свещеното Писание, понеже Сам Той ми разкри думите Си в ослепителна

Небесна Светлина. И от мен не се изискваше нищо друго, освен отново да

Го последвам в притчата Му.

Първият подтик, с който Господ ме привлече към Себе Си, беше да

разсъждавам, че пет града образуват една цяла област или провинция.

Такива области и провинции в древността са се наричали “полиси”. Както

например “Декапол”, записан в Библията, който е включвал десет града,

и е записан като място, където освободеният от Легион прослави Името

1 (Лука 19:19)
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Господно. (Вж. Марк 5:20) А от обещанието на Исус към втория Му слуга,

спечелил пет мнаси, ние прочитаме, че той ще получи власт над “пет

града”, тоест, “Пентаполис”, както би бил записан в Духа на Евангелието.

Но кои бяха тези пет града, записани в Библията? Кой е този Пентаполис,

който духовно е свързан с петте неразумни девици и се превръща в главна

причина те да нямат Божие Масло в светилниците си? Съгласи се, братко

мой, че всеки род се основава в град, където да живее и да се развива.

Така неразумните девици също имат своите градове и ние трябва да имаме

мъдрост от Небето, за да ги разпознаем и изобличим.

Без всякакво съмнение – в Свещеното Писание са записани много

повече от пет града, свързани с родовете на нечестивите, и не е никак

трудно те да бъдат издирени. Така всеки от нас може да посочи Вавилон,

Рим, Ерихон, Содом, Гомор, Ниневия, Тир, Сидон, Халдея, Дамаск, Хоразин,

Витсаида, Капернаум и още цял куп от по-големи или по-малки градове,

свързани по един или друг начин с греховете и беззаконията на древните

поколения. Но този Пентаполис, за който говоря, е изключително свързан

с Църквата на Господ Исус Христос. Нещо повече – главната причина, за

да бъде възрадван Господ в Съдилището Си е именно тази, че Верният Му

слуга е успял да умножи и преумножи Вярата Му, донасяйки Му не една,

но пет мнаси, които отговарят на пет града в Наградата му от Съдията.

Ето, че със сигурност и ти си развълнуван точно толкова, колкото бях

и аз, когато получих Ремата за това Небесно откровение от Исус. Защото

никой от нас не би умножил мнасата на Господаря, ако не направи Вярата

Му побеждаваща в сърцето си. Но ако някъде има победа на Вяра, то там

непременно ще има и противник на Вяра. И този противник ще има не

един, но цели пет града, с които да се противи на Христовата Църква. Един

религиозно-демоничен Пентаполис, който ще се разраства и уголемява

през изминалите двадесет столетия, за да бъде днес главният противник

на Църквата, олицетворяван от петте неразумни девици, пред които Господ

затваря Вратата на Спасението и Вечния Живот.

Кой е този религиозно-демоничен Пентаполис?

Кои са градовете, записани в Библията, които го образуват?
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Как християните превъзмогват над него, за да получат като Свята

Награда властта на царе в бъдещия Милениум?

Ето с тези три въпроса в сърцето си аз паднах на колене пред моя

Господ и Го призовах да ми даде мъдрото Си водителство и Небесно

благоволение, за да намеря и верните отговори. Междувременно – като

реакция на вече написаната книга за “Тежестта на Короната” и Ремата

за новите божествени откровения – дяволът развихри цялата си жестокост

и зла воля против живота ми. Той стегна в мъчителен обръч шията ми,

както питон стяга в пръстени плячката си, за да ме ужаси с прекомерно

злострадание и скръб. И не ден или два, но десетина седмици аз трябваше

да преживявам агонията от едно задушаване, придружено с остра болка и

ужасяване. Време, в което и Господ задържаше отговора Си на моите

въпроси, тъй щото се усетих като подложен на твърде тежко изпитание.

Но, както е записал Апостол Павел, “Бог е верен, Който няма да ви

остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно

с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го

издържите...” 2 Тъй щото аз просто трябваше да дочакам времето на

Божия отговор, колкото и да би се забавил той. Защото не е имало в

живота ми случай да получа Рема от Господа, а тя да не се сбъдне до

написана книга. А в случая – както и за предишната книга – Исус

продължава да ми дава видения за Своите царе, за поколението Итамар,

което ще участва в Грабването и ще наследи бъдещото царуване в идещия

Милениум. И мъчителните новини за дявола тепърва има да се случват.

Защото Мечът на Божия Пророчески Дух ще прониже и разкъса завесата от

тайнственост, зад която принцът на мрака е държал скрит религиозно-

демоничния си Пентаполис.

И така, братко мой, времето за написването на тези видения наистина

дойде. Защото една вечер Господ отново посети сърцето ми и го озари със

Светлината Си. А след това започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Дерзай в Святия Ми Дух и се изпълни с Радостта на

Господаря си, защото Делото, което вършиш за Името Ми и

Царството Ми, вече се увенча със съкрушителен триумф над дявола

2 (1 Коринтяни 10:13)
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и омразните му духове. И при все, че трябваше да изпиеш чашата

на едно жестоко злострадание от демонични отмъщения, пак си

станал повече от победител за Мене. Понеже дяволът не може да

върне назад нито изминалото време, нито да зачеркне написаните

книги, нито да спре лъчите на пророческото благовестие. Твоето

слугуване се превърна в най-големия му кошмар, а пророческите

видения, които ти давах, в най-мъчителното му поражение от

времето на Моето Възкресение. И ако някой няма Вяра в сърцето

си, за да каже “Амин” на твърдението Ми, то той никога не е бил

роден от Святия Ми Дух, за да се въздигне до височините Ми или да

се сниши до дълбочините Ми! Но ти, слуго Мой, следваш Небесен

път и съдба, които Сам Отец Ми е написал за тебе. И няма нито една

секунда, минута или час, които съвършено внимателно и прецизно

да не са били предузнати и заповядани да се случат в живота ти.

А сега, когато сърцето ти трепетно очаква Моите отговори, Аз

първом ще ти задам Моите въпроси. И ето първият от тях:

Какъв начин намери ти, като баща на децата си, за да съхраниш

спомените за тяхното детство, растеж и развитие?”

“О, Исусе! Всичките спомени за моите деца са твърде живи в душата

ми. И само да си помисля за някой момент от живота им, аз веднага си го

спомням!”

“А достатъчно ли е това на душата ти – да си спомня миналото?

Не се ли събират така прекалено много спомени? Не започват ли

тези спомени да се борят със забравата, която първо поглъща

незначителното, а след това и същественото?”

“Да, Господи мой! И това се случва. А тогава ние прибягваме до други

начини да запазим спомените си. Единият е да ги опишем в слово на книга,

другият – да ги съхраним визуално, като фотографии или филми например.

А в това отношение съвременният човек има много повече възможности от

древните...”

“Да, Стефане! Така е! И Аз сега ще ти заповядам да отвориш

семейния си албум, за да видиш снимките на твоите деца преди
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десет години. Направи го, защото така ще пристъпиш в Моето

водителство за тази последна книга, която ще напишеш...”

С вълнение аз извадих семейния си албум, според както ме водеше

Святия Дух, и започнах да изваждам снимките на децата си. Така намерих

потвърдената снимка и я вдигнах в ръката си, а Исус вече ме питаше:

“Какво виждаш на снимката, която държиш?”

“О, Исусе! Виждам двете си дъщери, готови да тръгнат в първи клас,

както и двамата си сина, които са вече на цели десет години!”

Господ се усмихна на вълнението в думите ми. А след това, като

посочи с показалец към децата ми, зададе следващия Си въпрос:

“Изглеждат ли днес така децата ти, както са на тази умилителна

снимка, или са претърпели физично изменение?”

“О, Господи мой! Децата ми отдавна не изглеждат така, както са на

снимката, защото са с десет години по-възрастни. Те вече са пораснали

млади хора, които сега ще тръгнат към зрелостта на живота си...”

“А сега внимавай в следващия Ми въпрос към теб, защото той е

много важен. И така – какво е фотографията, слуго Мой?”

“О, Исусе! Думата идва от гръцкото “фотос”, което ще рече “светлина”

и “графос”, което ще рече “писане”. Тъй щото фотографията е един вид

светлопис, сиреч, способността на светлината да се проектира върху

подходяща повърхност, в случая – във фоточувствителния слой на лентата,

с която е бил зареден фотоапаратът, с който се снима...”

“А има ли твоят Господ Свой Личен фотоапарат, който да е по-

съвършен от човешките? Мога ли Аз също да снимам Църквата Си,

така, както ти си решил да снимаш децата си?”

“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Святият Ти Дух е способен на такъв

светлопис, защото Той е Духът на Истината! И ако ние сме родени от Него

и се изпълваме с Него, то тогава бихме оставили следи в Божията Памет,

точно така, както естествената физична светлина оставя следите си в

снимките, с които фотографираме децата си...”

“Ето, че си готов да влезеш в същината на Моето водителство!”

– ми каза Исус и продължи:
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“Защото както ти преди десет години си направил една

моментна снимка на децата си, която да отразява мигновеното им

състояние, така Аз преди близо две хиляди години съм направил

седем моментни снимки на Моята Църква, които да отразяват

тогавашното й състояние.

В две от снимките Църквата Ми остана в точния Небесен Образ,

с който я родих и утвърдих. Но в другите пет снимки нещата

претърпяха ужасно развитие. Как мислиш тогава, слуго Мой? Защо

твоите деца от снимката имат своето изменение, а Волята Ми за

Моята Църква е да си остане неизменима и непроменима според

първоначалния Образ, с който е била родена и утвърдена?”

“О, Исусе! Изменението на моите деца е физично, понеже плътта им се

променя поради възрастта си, а при Църквата Ти става въпрос за Верен и

Неизменен Дух. Апостолът Павел в тринадесета глава от “Евреи” написа,

че Ти Си Същият – вчера, днес и довека, а Апостолът Яков ни напомни, че

Бог е “Отец на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от

промяна...” 3 Понеже само Един Непроменим Бог би родил и утвърдил

неизменните неща! Точно така, както в две от снимките на Духа Ти Църквата

е останала неизменена и непроменена...”

Исус кимна одобрително на отговора ми, а след това пак ме попита:

“А знаеш ли ти кои са снимките на Святия Дух, и къде в Словото

Ми са изявени те?”

“Да, Господи мой! И това знание аз дължа на Ремата, с която Ти ме

посети преди няколко седмици, след като изпратих на Верните Ти чеда

посланието за “Тежестта на Короната”. Защото тези седем снимки са

изявени в “Откровението на Йоан”, като послания към седемте църкви в

Азия...”

“Точно така е! Това са седемте снимки, слуго Мой! Но Аз пак ще

ти потвърдя, че само при две от тях Църквата Ми не претърпя

никакво изменение или промяна, но при останалите пет нещата

драстично се промениха. А сега вече учудват ли те петте мнаси на

Моя Верен слуга, който превъзмогна над петте неразумни девици?

3 (Яков 1:17)
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Ако от седем снимки само две са останали Верни и неизменими, то

не остават ли пет като разлика? И ако в “Откровението” на Моя

слуга Йоан обръщенията са към църкви, основани в градове, то да

се чудят ли Моите Верни защо ще ги посоча пред Съдилището Си и

ще им кажа, лично на всеки от тях:

“Бъди и ти над пет града...”

Но ето затова Аз сега говоря на Моите Верни люде, като им

казвам, че ще въздигна слугата Си пред Божия Свят Олтар, и оттам

ще му дам да свидетелства, както за поколението Итамар, така и

против поколенията на нечестивите! И цялата Ми Църква ще

разбере какво се е случило с онези седем църкви, към които се

обърнах чрез Святия Си Дух в началото на Откровението!

В две от тях благоволеше Сърцето Ми, за да се намерят в

Кръговете от Маслото и Солта на Моето Свято Присъствие!

В другите пет не благоволеше Сърцето Ми и те се превърнаха

през изминалите двадесет века в религиозен Пентаполис на змея,

звяра и лъжепророка!

Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят,

все още говоря на слугата Си и не млъквам! Блажени Верните,

които Ме последват в тези най-дълбоки и Святи видения, с които

ще ги запечатам като Мои царе в Моя Милениум!

А ти, слуго Мой, завържи пояса си за Мантията Ми, и се

въздигни с Мене, защото чрез теб ще простра ослепителен Меч в

ръката Си против рухващото царство на тъмнината! За да съсипя

делата на дявола!”
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1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ОЛТАР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз моля Благодатния Свят Дух да потвърди в сърцата на всички Божии

чеда каква цена се е платила и ще се плаща оттук-нататък за виденията в

тази пророческа книга. Защото по никакъв начин не бих могъл да намеря

убедителни думи и доводи, с които да призова Божието домочадие за

застъпничество и братска подкрепа в наложеното ми злострадание от Бога.

Зная само това, че някой трябва да пребъдва в Пролома и да продължи да

плаща цената за Освещението и Посвещението на Божия Верен остатък.

Вярно е, че в минали години неведнъж Господ ми даваше видения за

неразумните девици, пред които се затваря Вратата на Спасението и

Вечния Живот. И така се родиха пророчески книги, които съвършено да

укрепят нозете на Христовите последователи. Вярно е също, че посланията

от Кръга на Солта са изява на Скритата Манна на моя Господ и Бог, с която

Той възрастява и освещава победителите в Името Си. Но още по-вярно е

свидетелството, че в тази последна 2011 година се явиха двете поколения

на Божия Пророчески Дух – съдиите Елеазар и царете Итамар. И ако Бог е

имал причина да разпали силно Огъня на Ревността Си в сърцето ми, то е

било заради тях. Точно по тази причина духовният товар върху раменете

ми стана твърде тежък, понеже чрез Своя ходатай в Пролома Господ

пристъпи към изискване и въздигане на поколенията Си. И ти, братко мой,

разбирай последните пророчески книги като въжета, преминали през духа

и сърцето ми, с които трябва да издърпам посочените от Бога и Отца на

Господния Хълм Мория, където да се съградят за Храм на Святия Дух.

Съпротивата на дявола срещу това издърпване е толкова жестока и

болезнена, щото претърпявам отмъщения за всяка осветена душа и всяко

спасено сърце. Понеже там долу – в долината на противния религиозно-

демоничен дух – са останали църкви-руини на един прогнил и рухнал

Пентаполис, които задържат човеците с измама, чародейство и всякакъв

зловещ демоничен контрол. И за тях свидетелствата на един Божий пророк

всякога ще бъдат достойни за презрение, присмехулство и анатема, защото

ги разобличават и показват истинското им състояние.
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Но кой е оня религиозен кариерист, който ще се откаже от благинките

и привилегиите, които му дава църковният пост, та да би преживял

покаяние като един Савел на пътя към Дамаск? Или кой е оня късоглед

книжник, който да би се отказал от скъпоценната си буква, за да прегърне

Святият Дух на Мъдростта и откровението, та напълно да се сбъднат

думите на Апостол Павел в живота му:

“...дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви

даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да

просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата,

към която ви призовава, какво е богатството между светиите на

славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата

Му към нас вярващите - сила, която е според действането на

могъщата Негова мощ...” 4

Каква по-свята надежда за нас от тази - да бъдем съучастници на

божественото естество на нашия Господ, ставайки съобразувани с Него в

Святия Му Дух? Какво по-голямо богатство между Светиите, и какво по-

славно наследство от това – да се намерим като Негови съдии и царе в

бъдещия Милениум? Защо тогава мнозина безумци предпочитат руините на

Пентаполиса, а не искат да помислят за онази сетнина, която е далече по-

горе от света на лукавия? Не затова ли, понеже са избрали мракът да им

бъде светлина, а дяволът да им бъде бог? Не затова ли, понеже Христовият

Образ на слуга, с който се заплаща тежестта на Короната, преминава през

болезнена смърт на всички плътски помисли и човешки амбиции? Не

затова ли – понеже Кръстът Исус Христов става толкова по-омразен и

противен, с колкото повече компромиси се възцарява плътта над духа?

Нека ти кажа, мили мой приятелю, че никой от Верните на Бога няма

тепърва да проглежда чрез тази пророческа книга, нито пък тя ще му стане

причина за обръщане към Бога в дълбок катарзис и покаяние. Защото

катарзисът и покаянието са долу, при основата на духовния дом, а не на

покрива, който е за усъвършенстваните праведници. Ако някой е приел за

верни и истински свидетелствата на Божия слуга, когато още пишех против

търговците в Храма и против омразните духове на Сатана, осъдени в

4 (Ефесяни 1:17-19)
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процесите на Милениума, то той с ревност и дръзновение ще приеме и тези

последни видения. Но ако се е съблазнил от Истината, то тогава той

категорично се е отказал от Спасението и блаженството в Името на Исус,

защото Сам Спасителят е казал на всички ни:

“И блажен оня, който не се съблазнява в Мене...” 5

В кого тогава се съблазниха всички онези църковни първенци, които

яростно ме заклеймиха като проводник на гибелна ерес? В един слуга,

който прие да изяви без никакво изопачаване думите на Господаря си, или

в самия Господар, Който изобличи религиозните наемници, че не те дават

живота си за стадата, но стадата им дават живота си за тях? Кой стана

заплаха за земните им царства? Един сиромах, който никога не е поискал

земните им амвони и придобивки, или Небесният Цар, Който с божествена

ревност Си поиска обратно Престола в сърцата на християните? Забравиха

ли научените и начетените в Завета Му, че малко квас всякога заквасва

цялото тесто, а във времето на жетва се появява не само житото, но и

плевелите? Чудно ли ти е тогава, че Господ ще говори в тази последна

книга за руините на един Пентаполис, който предварително е бил видян,

че ще се случи? Знаеш ли какво представляват руините, братко мой?

Те са точно обратното на един Храм, съвършено изграден от живи

скъпоценни камъни! Руините са развалини, върху които обичат да уринират

лисиците на лукавия! Руините са свидетелство за неразумен строеж, при

който Основата Христос е била подменена с Мамон, Езавел, Корей, Едом,

Моав, Амалик и Молох! Руините са нагледното доказателство, че са се

сбъднали думите на Спасителя, изречени в седма глава на “Евангелието от

Матея”, които гласят:

“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се

оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и

заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 6

Да стоиш ли всред такива руини и да си вярваш, че те ще се въздигнат

отново с две или три съживителни конференции, или да потърсиш на

Хълма Мория здравата Израилева Канара, за да се утвърдиш в Нея? Ако
5 (Матея 11:6)
6 (Матея 7:26-27)
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един Божий пророк стоя осемнадесет години на тази Канара, а руините не

успяха да го поклатят или отместят от призванието му, то това не е ли едно

прекрасно насърчение за вярата ти в Исус? Каквото Господ направи за мен

– не ще ли да го стори и за теб? Твърдостта, с която изгради мен – не ще

ли да я положи и в теб? Авторитетът, с който Той ме въздигна и потвърди

като Свой свидетел – няма ли да подейства и в теб? Не каза ли Господ на

Своите пратеници думите, с които ги упълномощи във Властта и Силата Си:

“Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема

Този, Който Ме е пратил. Който приема пророк в името на пророк,

награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на

праведник, награда на праведник ще получи...” 7

Искаш ли наградата на пророк в името на пророк? Копнееш ли за

наградата на праведник в името на праведник? Ако твоят отговор е “Да”, то

се приготви да последваш Господ във всичките видения на тази книга.

Защото когато затвориш последната й страница – ще разбереш, че вече си

станал част от снимката на Святия Дух, в която с Божия Светлина са

запечатани Званите, Избраните и Верните.

А сега нека да продължа в Духа на пророчеството, свързано с тази

книга, понеже сърцето ми все така оставаше при моя Господ. И аз, покорил

се на думите Му, завързах духовния си пояс за Неговата Мантия, като

очаквах с трепет и благоговение всичко, което Той беше решил да ми

покаже. Така Исус ме прегърна с Десницата Си, и в мига, преди да ме

въздигне нагоре, ми проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Нека бъде духът ти по-буден от всякога, и сърцето

ти внимателно да запомни и запише всичките Мои думи, с които ще

ти разкрия виденията, свързани с църквите от “Откровението на

Йоан”. Защото, както вече ти казах, две от църквите Ми останаха

неизменени и непроменени, докато при останалите малкото квас

закваси цялото тесто. И Аз сега ще те въздигна, за да видиш всичко

това твърде ясно в Святия Дух...”

След тези Свои думи Исус ме въздигна нагоре, а Мантията Му просия

от слънчев блясък, предавайки цялата му Светлина в пояса на духа ми.

7 (Матея 10:40-41)
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Така ние скоро се намерихме в Небесния Ерусалим, а Господ, както и в

много предишни видения, отново тръгна към Божието Светилище. И когато

го наближи, отпусна Десницата Си от мен и развърза пояса ми от Мантията

Си, като ми казваше:

“Коленичи в Святото Присъствие на Моя Бог и Отец, по Чиято

изрична Воля ти се дават виденията, свързани с Пентаполиса.

Защото Той лично ще говори на духа ти и за сетен път ще те

потвърди на Моята Църква с Печата Си...”

С вълнение аз паднах по лице, като свих колене, докосвайки една от

златните стълби на Светилището с главата си, когато Спасителят пристъпи

напред и отвори вратите му. А след това, вдигнал ръцете Си, казваше на

Всемогъщия Отец:

“Святи Мой Боже, Който Си утвърдил Небето за Славата Си, а

земята Си направил за Свое подножие. По изричната Ти Воля Аз

отново въздигнах пророка Ти пред Твоето Светилище, за да му

явиш думите Си и да го потвърдиш с Печата Си, че е избран да

напише и прогласи едно от най-тежките и помазани послания на

Царството. Говори на слугата Си, Святи Мой Отче, защото той сега е

коленичил в Присъствието Ти и Те слуша...”

След последните думи на Исус откъм Светилището възлезе Огън към

духа ми, уподобен на Печат. И от самия Печат блеснаха лъчи, които ме

пронизаха и изписаха думи върху плочата на сърцето ми. А с тези лъчи

Сам Отец проговори на духа ми, като казваше:

“Слуго Мой, когото съм посочил и утвърдил да бъде пророкът

на Сион! С дълбоки и тежки тайни натоварих сърцето ти, за да

съкруша на земята, под земята и в поднебесните места всичките Си

противници и ненавистници, които мразят Моето управление и

Моят Свят Престол!

Аз, Сам Аз, дадох пълномощия на дявола, за да пожъне

плевелите си и да събере нечистотата за себе си! Аз, Сам Аз, му

заповядах да си изрине калта по пътищата, и да си събере плявата

по гумното, за която неуморно са се трудили всичките му

демонични пълчища! Аз, Сам Аз, заповядах на Своя противник да
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въздигне религиозния си Пентаполис, и с него да опита живеещите

на земята пред облак от мнозина свидетели. За да стане ясно на

Небето кои човеци следват Моя Възлюбен Син с Божията Вяра, и

кои други измамно си вярват, че бих благоволил в алчността им, в

лицемерието им, и в похотта им!

Ето, сине човешки! Огненият Ми Печат издълбава Моите думи в

духа ти, защото книгата, която ще напишеш, ще има съдбата да

запечата поколението Итамар, като изкупено и осветено да царува

в идещия Милениум, и неколцина Мои Верни Светии, посочени от

поколението Елеазар! И пак Печатът Ми в тази книга ще запечата

петте поколения на Пентаполиса, като онези, в които не благоволи

Сърцето Ми, понеже размениха Славата Ми за образа на звяра, и

Наследството Ми - за користите и печалбите на нечестивия свят.

Възправи се, пророко на Сион, та последвай Сина Ми във

всичките видения, които ще ти бъдат изявени от Скритата Манна на

Моята тайнствена Премъдрост! Онези, които приемат виденията Ми,

нека бъдат родът на царете Итамар, запечатани в Святия Ми Дух!

Другите, които отхвърлят виденията Ми, нека бъдат родът на

Пентаполиса, осъдени от Святия Ми Дух! Аз, Всемогъщият Отец на

Небето и земята, заповядах думите Си в сърцето ти! И в Себе Си се

заклех, че непременно ще се сбъднат!...”

Докато Отец ми говореше, лъчите от Печата Му пишеха огнените Му

думи вътре в мен, а аз се усещах, като предаден на изначалност, тоест,

едно с Отца, Сина и Святия Дух. Сякаш че личният ми дух липсваше, а

същността ми беше Огън в Огъня Му. Имах подобно усещане преди девет

години, когато писах книгата “Отче наш, Който Си на небесата”. В едно

от виденията там Исус ме призова да пристъпя в Божията Воля, уподобена

на река. И когато пристъпих, част от мен напълно изчезна и се изгуби в

реката. А когато с Него се гмурнахме и потопихме и главите си – то тогава

и двамата изчезнахме. За да остане само Отец и Неговата Воля! Ето това

ми се случваше сега под Божия Печат. С тази малка разлика, че водата е

заменена с Огън. И аз зная в дълбокото на сърцето си, че Бог Отец ме
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направи като жив скрижал за Христовата Църква, понеже изписа с Огън

думите Си върху плочата на сърцето ми...

Докато още се изпълвах с тези прекрасни помисли, Господ пристъпи

към мен, като хвана ръцете ми и ме възправи. А след това с развълнуван

Глас ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Ти си отговор не само на молитвите на Моите люде

към Бога, но и на Моята Молитва към Отца Ми! Защото няма по-

голяма духовна тежест в Небесното Царство от тежестта да бъдеш

настойник на Божията тайнствена Премъдрост. И Аз се молих на

Отец Ми да усили още повече устоите на духа ти, за да издържиш.

Защото отдавна вече носиш Моите видения не със силата си, а

пряко силата си. И някъде в близкото време ще спра да увеличавам

духовния ти товар, защото даде преизобилно Самия Мен на Моята

Църква.

Аз съм Скъпоценният Камък от Сион, Стефане! Камък, Който

твърде много тежи, и затова дяволът не може да Го отмести!

А сега ти ела с Мен, защото ще ти дам видение от духовния

Пролом, в който пребъдваш, както ти го дадох в предишната книга

за тежестта на Короната Ми!”

След тези думи Исус тръгна към Божия Свят Олтар, а аз Го последвах.

И ето, че когато се приближих до Него, Той простря десницата Си към

мраморния под, тъй щото там се отвори Проломът в Святия Дух. И Сам

Господ се преобрази като Скъпоценен Камък, а Образът Му ми проговори

отсред сърцевината на Камъка, като ми казваше:

“Виж сега как Скъпоценният Камък ще бъде положен на Хълма

Господен, а живите скъпоценни камъни от древните църкви,

записани в Откровението, ще започнат да се съграждат в Него, за

да станат Божии обиталища...”

С възхищение и удивление аз видях как в Пролома се яви Хълмът на

моя Господ, където Отеческите ръце положиха Скъпоценния Камък от

Сион. И тогава лъчи възлязоха от Камъка, с които Господ призоваваше

Своите последователи в Святия Си Дух:
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“Верни Светии на Сион! Въздигнете се при Мене с Моята Вяра и

бъдете съградени за Свят Храм на Моя Бог и Отец!”

В този миг, някъде отстрани под Хълма, се явиха седемте църкви на

Откровението. И ето, че Христовите последователи в една от тях, тръгнаха

нагоре към Хълма, като възлязоха при Камъка от Сион и започнаха да се

съграждат в Него. А докато още гледах, Господ ме попита отсред Камъка:

“Кажи Ми: Как изглеждат Моите последователи от тази църква

в Откровението, които сега се съграждат в Мене?”

Погледнах на живите скъпоценни камъни и забелязах, че колкото по-

скъпоценни бяха отвътре, толкова по-голяма беше сиромашията им отвън.

Облечени с дрипи, каквито носят най-мизерните и отритнати човеци на

света, те с радост се съграждаха в Божия Свят Храм, помнейки, че земният

свят не е техен дом, а Сам Отец ги е направил богати с вяра и наследници

на Небесното Царство. Това ме накара с възторг да кажа на Исус:

“О, Господи мой! Слугата Ти разпознава тези Твои Светии като дошли

от Смирненската църква. Защото на тази църква Ти каза думите, които

гласят:

“Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, (но пак си

богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са,

но са сатанинската синагога. Не бой се от това, което скоро ще

пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за

да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен

до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота...” 8

В отговор Камъкът ми каза:

“Вярно Ми отговори! Но ти сега продължи да гледаш на Моите

скъпоценни камъни, защото ще им се сбъдне изреченото от Мене,

че дяволът ще сложи неколцина от тях в тъмница, за да бъдат под

изпитание десет дни. Но те ще останат Верни до смърт, за да

спечелят Венеца на Живота...”

Отново гледах към човеците, които се съграждаха със сърцата си в

Господния Храм, когато една твърде страшна тъмнина помрачи част от тях,

като се опитваше безуспешно да ги отмести от Храма. Но от мрачната

8 (Откровение 2:9-10)
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атака на дявола имаше обратен ефект, понеже самите камъни заблестяха

ослепително. А тогава Божиите лъчи, с които Отец ме запечата пред

Светилището Си, блеснаха отсред сърцето ми, като се свързваха с лъчите

на древните Божии свидетели. И тъмницата, станала тяхно привременно

изпитание, се яви и върху мен, тъй щото усетих мъчителни тръни в

слепоочията си и копие в гърба си, което подкоси нозете ми и ме направи

да падна в самото видение...

“Ах, Господи!” – изплаках аз:

“Защо лъчите от сърцето ми се свързаха с лъчите на Твоите скъпоценни

камъни от Смирненската църква, които сега ми показваш? И защо онази

страшна тъмнина върху древните Ти свидетели сега угнети и моят дух с

голяма скръб?”

В отговор Камъкът от Сион просия, като ми казваше:

“Слуго Мой! Смирненската църква е първата от двете, която

остана неизменена и непроменена в Святия Ми Дух, както вече ти

казах в началото на тази книга! И ако нещо неизменимо се е

случвало с първите Ми слуги и свидетели, то неизменимо ще се

случи и с последните. Понеже първите бяха предадени на бедност и

сиромашия. Но и ти, пророко Господен, си предаден на същото!

Първите бяха усърдно клеветени и проклинани от сатанинската

синагога! Но и ти, слуго Мой, беше предаден на същото поругаване

от днешните неразумни девици! Първите плащаха цена от голяма

скръб в религиозна тъмница! Но и ти плащаш днес цена от скръб,

многократно по-голяма от тази на древните поради умноженото

беззаконие! Първите бяха Смирна на твоя Господ, Масло от Маслото

Му и жертвени юнци пред Олтара Му! Но и ти днес стана същата

Смирна и жертвен юнец, същото Масло и Сол на твоя Господ!”

Думите на Спасителя изпълниха сърцето ми със сълзи, а аз отново Го

попитах:

“О, скъпоценен Исусе! Нали за десет дни от скръб става дума в Твоето

послание към Смирненската църква, които духовно отговарят на десет

години? А защо днес слугата Ти страда много повече от десет години?”
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В отговор Светлината от Камъка се усили още повече, а Гласът на

Господ се яви сред лъчите с думите:

“Слуго Мой! Ти имаш много дълъг път в съдбата си от твоя

Господ и Бог! И духовното ти обвързване със Смирната не започна в

началото на пътя ти, а години след това. Понеже, кажи Ми, ако

Смирната изявява Маслото на твоя Господ и Бог, то коя беше

първата от книгите, която написа в това Мое Свято Присъствие?”

Светлината от думите на Исус озари твърде силно духа ми, а пред

божествените Му доводи аз можех само да благоговея. Ето защо, навел

глава пред Камъка във видението, аз тихо Му отговорих, казвайки:

“Прости ми, че съм бил сляп, Господи! Защото първата книга от Кръга

на Маслото, която написах, беше “Пастир мой”. И именно в нея Ти ми

изяви петте растения на Божието Свято Миро. А това се случи в началото

на 2003 година. И ако още имам скръб и тъмница, то те няма да свършат

преди 2013 година...”

“Така е, Стефане! Колкото до тъмниците, които си преживявал

в предишните Кръгове на Хляба и Виното, те само ще придадат в

слугуването ти за Царя една вечна тежина на Слава. И нека всички

Мои братя и сестри да знаят, че Смирненската църква олицетворява

Божиите жертвени юнци и слугите от поколението Елеазар. Лични

пратеници на Моя Бог и Отец, избрани и предузнати още от преди

създанието на света. Но ти сега продължи да гледаш, за да видиш

как човеците от втората Моя църква в Откровението ще се съградят

с Вяра върху Скъпоценния Камък, за да възрастяват за Свят Храм

на Бога и Отца...”

Отново гледах с вълнение към видението в Пролома, когато видях как

човеците от друга църква в Откровението се възкачиха на Господния Хълм

и съединиха сърцата си със Сърцето на Исус. Те се съграждаха в Божия

Храм за Святи обиталища на Духа, а Славата Божия заблестя ослепително

отсред стените им. А тогава в сърцевината на всеки от камъните заблестя

Златен Ключ, който му отваряше Врата в Храма, която го съединяваше с

Божия Свят Олтар, тъй щото който и да би преминал през Вратата, да се

намери в Пресвятото Място на Бога и Отца. И един Огън, силен като този в
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сърцето ми, озари всичките живи скъпоценни камъни, тъй щото те видимо

растяха и възрастяваха до стълпове. А това ме накара с възторг да извикам

към Господа:

“Ах, Спасителю Исусе! Скъпоценен Камъко на живота ми! Очите ми

видяха и сърцето ми узна, че тази втора Твоя църква, чиито люде стават

Твои скъпоценни камъни, е Филаделфийската! В нея са Твоите свидетели,

които имат Ключа на Давид! В нея е истинската братска любов, каквато

царуваше между Давид и Йонатан! В нея са царете, които имат сърца на

слуги, и слугите, които имат сърца на царе! Тук са людете Ти Итамар! Тук е

родът Ти Елиаким! Тук са Верните на Завета Ти, които Ти ще направиш

стълпове на Божията Вечна Правда...”

“Да, слуго Мой!” – ми отговори Камъкът, и продължи:

“Очите ти истинно съзряха, и сърцето ти вярно позна, че тези

Мои люде, които се съградиха в Мене на Хълма Господен, са

църквата Филаделфия!

Но ти продължи да гледаш към църквите от долината. Защото в

онова изначално време, когато ги призовах чрез Святия Си Дух, Аз

дадох на всички тях изходен път. И онези, които Ме послушаха,

напуснаха мерзостта, докарваща запустение, като намериха живота

и съдбите си – било в Смирна, било във Филаделфия. Затова гледай

как се осъществи при тях Господният Изход...”

Отново гледах във видението, когато от Скъпоценния Камък възлязоха

Святи лъчи, които започнаха да издирват оцелели всред долината. Така в

останалите пет църкви настъпиха Небесни знамения.

От първата църква излязоха човеци, носещи запалени светилници, и

благодарение на Светлината от светилниците се въздигнаха и влязоха във

Филаделфия, църквата на братолюбието и боголюбието. От втората църква

излязоха човеци, които държаха бели камъчета, пълни със Скрита Манна.

Те също се въздигнаха до Хълма Господен, като влязоха в Смирната на

Исус, понеже докрай възлюбиха жертвените юнци на Бога и Отца. От

третата църква излязоха човеци, които събираха сълзите си в свити шепи,

а отсред сърцата им светеше Христовия Образ, уподобен на Зорница.

Достигнали до Хълма Господен, подобно на вторите, те също намериха
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живота и съдбата си в Смирната на Исус, понеже приемаха пророк в името

на пророк, за да получат и наградата на пророк. От четвъртата църква

излязоха човеци, облечени в бели дрехи, чийто висон светеше така силно,

щото им служеше и за виделина. Те се въздигнаха на Хълма Господен, като

се съградиха във Филаделфийската църква, ставайки по блясък и сила

равни на останалите скъпоценни камъни. Накрая остана една последна,

пета църква, от която излязоха само малцина, които държаха в ръцете си

Злато, пречистено с Огън, а по белите им дрехи се стичаше колурий, с

който бяха помазани очите им. Те също се въздигнаха до Хълма Господен,

като се съградиха във Филаделфийската църква. А в мига, в който се

съединяваха с останалите скъпоценни камъни, златото в ръцете им се

превръщаше в ключове, каквито имаха и всички Божии Светии. И докато

аз гледах с възхищение на изходния път, заповядан от Бога, Господ отново

ми проговори отсред Камъка Си, като ми казваше:

“Гледайки на знаменията, които се случиха с църквите в

долината, би ли познал стих по стих църквите, които напуснаха

човеците, според дадения им Господен призив в Откровението?”

“Да, Господи мой!” – отговорих аз, и продължих, казвайки:

“От изходния път за останалите църкви в Откровението аз виждам, че

две от тях намират Спасителната Ти Сила в Твоята Смирна, където е родът

Ти Елеазар, а три от тях – в църквата Филаделфия, където е родът Ти

Итамар! И според думите, които Ти Си говорил на тези църкви, изходът им

се осъществява чрез самите Небесни знамения според както следва:

Човеците, носещи запалени светилници, напускат Ефеската църква, за

да се съградят във Филаделфийската църква на Итамар, и така да изпълнят

писаното:

“И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши

първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна

светилника ти от мястото му, ако се не покаеш...” 9

Човеците, държащи белите камъчета на Скритата Манна, напускат

Пергамската църква, за да се съградят в Смирненската църква на Елеазар,

и така да изпълнят писаното:

9 (Откровение 2:5)



22

“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...” 10

Човеците, които събират сълзите си в шепи, а отсред сърцата им свети

Зорницата на пророческото благовестие, напускат Тиатирската църква,

измили очите си от грима на Езавел, за да се съградят в Смирненската

църква на Елеазар, и така да изпълнят писаното:

“И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши

дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, - (и той "Ще ги

управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски

съдове",-) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата...” 11

Човеците, които излизат с бели дрехи, от които блести Светлината на

Божията Вечна Правда, напускат Сардикийската църква, за да се съградят

във Филаделфийската църква на Итамар, и така да изпълнят писаното:

“Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили

дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са достойни.

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да

излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му

пред Отца Си и пред Неговите ангели...” 12

Човеците, които държат в ръцете си Злато, пречистено с Огън, а от очите

им се стича колурий, напускат Лаодикийската църква, за да се съградят

във Филаделфийската църква на Итамар, и така да изпълнят писаното:

“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,

а не знаеш, че ти си окаяният, 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...” 13

10 (Откровение 2:17)
11 (Откровение 2:26-28)
12 (Откровение 3:4-5)
13 (Откровение 3:17-19)
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Докато още не бях изговорил цитата от “Откровението” Скъпоценният

Камък се преобрази пред очите ми, а Господ се въздигна отсред Храма във

видението, като застана пред мен и докосна с ръце главата ми, казвайки:

“Проумя ли слуго Мой, че не ти, но лъчите Божии, с които Отец

Ми написа думите Си в теб, издириха и направиха явен за теб

изходния път от дяволския Пентаполис?

Но ти сега гледай и виж какво ще се случи, след като Сионовите

пленници вече са напуснали пленението си. Защото в онези пет

църкви в долината под Хълма Господен ще останат само човеците,

които обичат дявола и мерзостта му, която докарва запустение...”

Със свито сърце погледнах към видението в Пролома и забелязах как

един гъст и смолист мрак покри църквите, останали в долината. И отсред

мрака възлязоха червеите на сатанинското лукавство, като се шмугнаха в

онези пет града и започнаха да ги прояждат и разрушават. Така съвсем

скоро привидно здравите храмове в началото започнаха да се пропукват и

гният, а отсред входовете им се въздигнаха вълни от зловоние и рояци от

мухи. И един подир друг стълповете на библейската Вяра рухваха в прах и

пепел, докато накрая всичко се превърна в руини. А тогава Господ посочи

към руините на Пентаполиса, като ми казваше:

“Виждаш ли тези най-страшни разрушения, които бяха

последствия от мерзостта, която докарва запустение? Ето, казвам

ти, Стефане, че Аз лично ще те заведа във всеки от градовете на

този религиозно-демоничен Пентаполис, за да видиш ясно на кои

сатанински червеи се дължи покварата му и рухването му. Защото

освен изходен път за Моите, Аз обещах и справедлив Божий Гняв

за всички, които участват в умноженото беззаконие на дявола! Те

непременно ще бъдат петте неразумни девици от притчата Ми, на

които Божият Гняв затваря Вратата за Спасението и Вечния Живот!

Аз, Скъпоценният Камък от Сион, все още говоря и не млъквам!

Последвай Ме, Църкво Моя, във виденията, които давам на

слугата Си! За да напуснеш мерзостта, която докарва запустение, и

да се намериш като Смирна в Маслото Ми, и като Давидова Маслина

пред Престола Ми!”
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2. ВИДЕНИЯТА С РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз вярвам, че хората, които четат книгите ми, са добре информирани

личности, и не е нужно да влизам в дълги размишления, когато трябва да

аргументирам някое свое послание. Ето затова сега ще те помоля да си

спомниш как в началото на месец март тази година едно твърде страшно

земетресение удари Япония, а последвалите вълни цунами разрушиха

няколко нейни града. Покъртителните кадри от този най-жесток природен

катаклизъм едва ли биха могли да бъдат забравени. Понеже истинският

ужас настъпи отпосле – когато водите се отдръпнаха, а погледът вече

виждаше само руини и оцелели японци, които гледат с празни очи към

бъдещето, което вече го няма... Тъжна и ужасна трагедия, която сполетя

нация с възможно най-висок стандарт, технологии и икономическа мощ.

Никой от жертвите в тази катастрофа дори не е предполагал, че тя може да

се случи. Хората са отивали на работа, както всеки път, и животът е

изглеждал точно такъв, както е бил преди година, две, пет или десет. Но

когато е дошъл злият ден – никой не е бил подготвен за него, защото не го

е очаквал да се случи. Една твърде страшна водна стихия е преминала

като зловещ кошмар по улиците, за да изтръгне, смачка, завлече и

разруши стотици хиляди домове, магазини, автомобили, градини и огради.

И да удави в мътните си води десетки хиляди човеци.

Няма да скрия от теб, че сърцето дълго ме боля поради тази трагедия,

а аз молих Господ да утеши със Святия Си Дух сърцата на опечалените

хора. Но ако сега има причина да си спомням това страшно земетресение –

то е поради руините на Пентаполиса, които Исус показа на духа ми. Не за

да търся умишлено напаснати прилики между земното и духовното, но за

да предупредя всичките си братя и сестри, че трагедията на японците

бледнее в сравнение с предстоящата трагедия на петте неразумни девици

пред затворената Врата на Спасението и Вечния Живот. Защо бледнее ли?

Именно защото за земни градове, превърнати в руини, има надежда, че

отново ще бъдат съградени с пожертвуванията и усилията на своите

жители. Но за духовни градове, чиито градоначалници са дяволски духове,
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такава надежда няма, понеже господарят им, дяволът, е баща на хаоса и

разрушението. И ако някой би заложил на безумието да се съгражда като

камък сред руините му, то на такъв трагедията му е страшна и тотална.

Преди близо две хиляди години Господ дойде на света от Лоното на

Отца, за да спаси човешкия род. Дойде в един свят на безчестие, омраза и

насилие, за да яви Святия Си Пример на човеколюбие, благочестие и

боголюбие. И онзи тъмен княз на мрака, разорявал света през последните

четири хиляди години, беше победен и поразен на Голготския Кръст. Но да

мислим, че лукавият щеше да стои със скръстени ръце, без да даде отпор

на мрака срещу Светлината на благовестието, то значи да сме в плен на

детска наивност. Кой е оня военачалник, който да има на разположение

много милиардна армия от войници, и да не потърси отмъщение и личен

реванш за поразеното си его? Кой е оня херувим с извратена мъдрост,

който няма да впрегне всичката си хитрост и коварство, за да се противи

на Благата Вест и да прави напразна проляната при Завета Кръв? И ако

Сатана дръзваше да провокира Христос дори чрез най-близките до Него, то

каква ли ще е станала амбицията му отпосле – след Възкресението и

Възнесението на Спасителя? Не лежи ли целият свят в лукавия, както ни

предупреди Апостол Йоан в посланието си? Не е ли като развълнувано

море, чиито води изхвърлят тиня и кал, както е записано в “Книгата на

пророк Исайя”? А когато става дума не за земна тиня и кал, но за духовни

такива, то тогава със сигурност става дума за умножено беззаконие, което

се дължи на духовете на религиозната заблуда и мракобесие. Да счита ли

тогава някой, че Ефес, Пергам, Тиатир, Сардис и Лаодикия са само история

за нас, а не духове на постоянна съпротива против Църквата на Господ

Исус Христос? Може ли сатанински духове, които преминават от род в род,

да се причислят към историята, след като до ден днешен именно те са

изворите на беззаконието? Да се доверим ли на компетентната теология,

която търси дати, факти, събития и личности, свързани с Пентаполиса, но е

пропуснала да издири демоничните му градоначалници? Ако дяволът и

духовете му преминават от род в род, като ветрове върху вълните на

човечеството, то каква история ще ми преподавате, безумци такива?

Когато Исус говори против жената Езавел в Тиатирската църква или против
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Валаам в Пергамската, то да не би тогава тия двама нечестивци някак да

са били възкресени от мъртвите, и да се намерят в изобличените църкви,

за да бъде оправдан буквализмът на теологията ви? И да бъдат ли

християните досущ като езичници на религиозен туризъм, които бързат да

си извадят видеокамерата “Canon” или фотоапарата “Kodak”, за да си

заснемат земните руини на Ефес, Тиатир и Лаодикия в днешна Турция, а

никак да не забележат демоничните им градоначалници, които вече са

превърнали цялата християнска религия в един постоянен Пентаполис?

Моля те, мили мой братко! Призовавам те, верни мой приятелю!

Изповядай в сърцето си, че Словото на Бог е Вечно и то не може да

бъде земна история, която се забравя, или археология, та да го обявим за

паметник на културата! Нищо подобно! Господ Исус Христос, Първият и

Последният, Алфата и Омегата, Началото и Краят – днес ни призовава да

Го последваме в Словото Му, и да отворим сърцата си за Истината, която

не трябва да премълчаваме, но да проповядваме, за да се спасяват

човешките души. Тази Истина днес ни казва, че живеем във време на

умножено беззаконие, когато любовта на мнозинството е охладняла, а

духовете на нечестието са оставили печатите си върху пет неразумни

девици, които духовно отговарят на пет от църквите в “Откровението”, в

които дяволът е успял да осъществи съпротивата си против Благата Вест. И

ако някой иска да бъде разумен и благочестив, то такъв нека размисли, че

две хиляди години по-късно след онези моментни “снимки” на Святия Дух,

състоянието на Пентаполиса драстично се е променило, при все, че

изходният път от Бога и до днес стои записан в посланието към всяка от

петте църкви. Това не означава, че те ще бъдат изцелени и възстановени,

но че Сионовите пленници ще побързат да излязат отсред тях, за да се

утвърдят в Съвършените планове на Бога и Отца, на които свидетелстват

Смирненската и Филаделфийската църква.

Каквото и повече да напиша – думите ми бързат да се преклонят на

моя Господ в Святото Му Присъствие, понеже аз все така оставах при Него

пред Божия Свят Олтар. А Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Руините на Пентаполиса са твърде страшни, за да

би помислил някой, че е възможно духовно възстановяване сред



27

мерзостта на запустението. Защото ако такова възстановяване би

могло да се случи, то тогава Аз нямаше да изговоря притчата Си за

петте неразумни девици, но щях да намеря всички за достойни в

Славата Ми и Святостта Ми. Но ако в Словото на Божия Пророчески

Дух се явиха две поколения – Елеазар и Итамар, съдиите Ми и

царете Ми, то на тези две поколения отговарят две църкви – Смирна

и Филаделфия. Съдиите – за да Ми бъдат Смирна, и царете – за да

Ми бъдат Филаделфия. Изходният път за всички останали ще ги

събере именно там – в Святите Кръгове на Маслото и Солта, където

ще се сбъдне Сватбената вечеря на Агнето. А колкото до църквите

на Пентаполиса, останали под религиозно-демоничната власт на

дявола, то приготви се сега да Ме последваш, за да видиш руините

им. Защото това няма да са древните, но последните руини на

умноженото беззаконие. Разбираш ли това?”

“Да, Господи мой!” – отговорих аз и продължих:

“Ти искаш да покажеш на слугата Си не първите моментни снимки на

Духа, но последните, за да стане ясно на Твоите Звани, Избрани и Верни,

че този дяволски Пентаполис е причината в последното време да има пет

неразумни девици, които нямат масло в светилниците си, и всички те

пропускат обещанията на Твоя Нов Завет...”

“Точно така е, Стефане! Именно последните снимки искам да

покажа на Моята Църква. Защото противникът Ми, дяволът, не е

стоял двадесет века със скръстени ръце, но с хитрост, коварство,

подмолност и безмерно лукавство е впримчил цялата християнска

религия под зловещия контрол на червеите си. Онези червеи, които

не умират, и огънят им не угасва. Онези по-зли духове, които се

връщат в опразнената къща, тъй щото състоянието на обсебеният

от тях става многократно по-лошо от първоначалното му. А в това

отношение градовете на Пентаполиса са знакови за дяволското

нечестие, понеже там сатанинските духове са оставили образите

си, печатите си и белезите на цялата си зловеща активност. А ти,

слуго Мой, сега Ме последвай, защото ще ти покажа разрушенията

на първият от градовете на Пентаполиса. Руините на Ефес...”
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3. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ЕФЕС

Братко мой! Верни ми приятелю!

Без никакво бавене аз започвам да описвам видението, което Господ

показа на сърцето ми. Защото след последните Си думи Той хвана пояса на

духа ми, като го привърза към Мантията Си, а след това ме прегърна с

Десницата Си и премина с мен през Пролома на Божия Свят Олтар. Така

ние полетяхме надолу към земята, като преминахме над Хълма Господен и

Храма от живи скъпоценни камъни на Смирна и Филаделфия. Но без да се

спираме там, продължихме надолу – към долината под Хълма, където очите

ми виждаха отблизо руините на Пентаполиса, димящи от опожаряване и

всякакви други демонични опустошения. Така подробностите ставаха все

повече и повече, тъй щото аз вече виждах и призрачния Ефес, попаднал

сякаш под масирана бомбардировка от изтребители. В центъра на този

град стърчаха печално изпотрошените колони на храм, към който Господ и

аз все повече се приближавахме. И ето, че накрая нозете ми стъпиха на

обгорената земя пред храма, а Исус вдигнал Меч в Десницата Си докосна

централната му колона, като ме питаше:

“Гледай, слуго Мой, и Ми кажи какъв образ е издълбан върху

главната колона на този разрушен храм?”

Погледнах към образа върху колоната, от който се разнесе ръмжене на

зъл дух, а главата ми мигом настръхна от ужаса на видяното, тъй щото

казах на Спасителя:

“О, Исусе! Страшен е образът, който виждам. Защото това е образ на

вълк, който ръмжейки разтваря челюстите си и трака със зъбите си, сякаш

се готви да разкъса някое невинно агънце...”

“А кой от духовете е вълк сред тъмните началници на дявола?”

“Ах, Господи мой! Това, без всякакво съмнение, е духът на Корей!”

“Да, Стефане! Образът върху колоната наистина е на духът на

Корей, чиито глутници разрушават и опустошават този град. Но ти

сега си спомни всичко от Словото Ми, което знаеш за град Ефес, и

Ми кажи с какво той е известен в миналото си...”
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Думите на Исус подействаха като прожектор в паметта ми, тъй щото

библейските стихове сами се явиха в ума ми. И тогава аз Му казах:

“Спасителю мой! В “Деянията на Апостолите” градският писар на Ефес

се обърна към жителите на града, като им казваше:

“Ефесяни, кой е оня човек, който не знае, че град Ефес е пазач

на капището на великата Диана и на падналия от Юпитера идол?” 14

И аз като зная, че Юпитер е главният римски бог, а самият Рим отново

е въплъщение на вълк, понеже създателите му Ромул и Рем са откърмени

от вълчица, разбирам, че именно на духа си Корей дяволът е възложил

пълното съсипване на Ефеската църква. Понеже и Апостолът Ти Павел

остави предупреждение на Ефеските презвитери, като им каза думите:

“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух

ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той

придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето

заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да

жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще

говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си...” 15

И сега ужасният вълчи образ върху този стълп напълно доказва, че

Павловите думи са се сбъднали, а вълците никак не са жалили стадото...”

Господ ме слушаше със съвършено внимание, приковал погледа Си

към мен. А след това ми проговори, казвайки:

“Съвършено точно цитираш Словото Ми, слуго Мой! Защото Аз

предупредих Павел за свирепите вълци, които щяха да нападнат

стадото, а Той предаде думите Ми на Ефеските презвитери. Но ти

сега виж, че духът на Корей не е сам в опустошението над този

град. Понеже ако отново прочетеш по-горния цитат от “Деяния”, ще

видиш, че Ефес е известен не само с идола на Юпитер, но и като

пазач на капището на римската богиня Диана.

Виж тогава съседния стълп на този разрушен храм, и Ми кажи

какъв образ е издълбан в него...”

14 (Деяния 19:35)
15 (Деяния 20:28-30)
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Послушал моя Господ, аз погледнах към съседната колона, когато

видях върху него образ на жена, държаща младенец в скута си. А това ме

накара да кажа на Исус:

“Ах, Господи мой! Виждам на този съседен стълп образ, който отговаря

на култа към Твоята земна майка Мария, наречена “Богородица”...”

“А знаеш ли ти в кой град се е състоял вселенският събор, на

който се е решило Мария да бъде обожествена като посредник

между Църквата и Бога?”

“Да, Исусе! Ефес е този град. Понеже на третия вселенски събор на

църквите именно тук се е състояла църковната канонизация на Мария като

“Богородица”...”

В този миг Господ бръкна в Мантията Си, като извади двуостър Меч в

ръката Си и го простря против образа, издълбан в колоната, тъй щото дух

изпищя отсред него и се стрелна встрани като мълния от дим, тъй щото

образът се промени и жената в него вече не държеше дете в скута си, но

лък със запъната стрела в ръцете си. А Исус със Свещен Гняв в Гласа Си ме

попита, казвайки:

“Моята земна майка ли ще види просветеното сърце в този

измамлив стълп на Ефеския събор или онази древноримска богиня

Диана, на която дяволът даде статут на религиозен посредник,

скрита зад маската на една фалшива Мария? Няма ли си Сатана

избран блуднически дух, който максимално да поразява плътските

страсти на човеците? Не е ли това духът на Моав, който действа

чрез демоничната си Диана, която поразява сърцата със стрели от

извратена вяра, за да тръгнат нечестивците да призовават името

“Богородица”, а да забравят как Апостолът Ми Петър прогласи

Истината пред Анна и Кайафа:

“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето

друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се

спасим...” 16

Ако Моето Име е единственото под Небето, чрез което имате

достъп до Бога и Отца, за да се спасите, то как вярващите в тази

16 (Деяния 4:12)
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църква са тръгнали да призовават друго име, което не е Моето?

Мария ли зачена Христос в утробата си или това стори Сам Бог чрез

Святия Си Дух? Не казва ли псаломът за Моето Рождение твърде

точни думи:

“Ти Си Мой Син; Аз днес Те родих. Поискай от Мене и Аз ще ти

дам народите за Твое наследство, и земните краища за Твое

притежание...” 17

Не казах ли и Аз в Евангелието, посочвайки братята и сестрите

Си в Святия Дух:

“Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на

Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка...” 18

Разбират ли Моите люде, че в руините на този Ефес не остана

никаква Божия Светлина за благовестие, но той бе обречен на

разрушение и опустошение поради насилието и заблудата на

дявола? И не затова ли Аз вдигнах Светилника Си отсред Ефес,

понеже в него се подвизаваха вълчи глутници в духа на Корей и

идолопоклонници на Диана в духа на Моав? Не се ли покланя днес

цялата християнска религия пред капището на римската богиня

Диана, която западният Римокатолицизъм нарече “Светата Дева”, а

източното Православие – “Богородица”? И кой от тях да би искал да

върши Волята на Отца Ми, за да Ми бъде наистина брат, и сестра, и

майка? Ами спомнете си тогава Моите думи, с които се обърнах към

Ефеската църква! Думи, които гласят:

“Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И

тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си

дела; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти

от мястото му, ако се не покаеш...” 19

А коя е първата любов на вярващия, Стефане? Коя е тази първа

любов, която не трябва да бъде изместена от никоя друга любов в

сърцето?”

“О, Исусе! Първата любов отговаря на първата заповед, която гласи:

17 (Псалми 2:7-8)
18 (Матея 12:49-50)
19 (Откровение 2:4-5)
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“Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и да

възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с

всичкия си ум и с всичката си сила...” 20

Гневът на Господ отново се усили в Гласа Му, и пламъци възлязоха от

очите Му. А Той вече ме питаше:

“Вълците в Ефес Господ Бог ли са възлюбили с цялото си сърце

и душа или идола на Юпитер, за да бъдат насилници над човешките

души? Идолопоклонниците на Диана Господ Бог ли са искали да

почитат с всичкия си ум и сила или да обожествят смъртната, която

измества Святия Дух на Възкръсналия? Ако помраченият Ефес не

може да си спомни откъде е изпаднал, за да върши първите си

дела, то има ли защо да се чудиш на опустошението му?

Но ето затова Аз сега ще кажа на всички, които все още са

останали пленници сред руините на Ефес:

Покайте се и се възвърнете към първата си любов, ако искате

да ядете Плода от Дървото на Живота, Което е всред Божия Рай!

Напуснете свърталището на вълците в духа на Корей и капището на

Диана в духа на Моав, за да намерите изходния път към църквата

Филаделфия, който вече показах на пророка Си. Бягайте далеч от

руините на Ефес, защото те отговарят на мъртви църкви, които

нямат Божии светилници!

А ти, слуго Мой, сега Ме последвай, за да отидем при руините

на втория от градовете на Пентаполиса. Руините на Пергам...”

20 (Марк 12:29-30)
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4. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ПЕРГАМ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сърцето ми все още не можеше да отхвърли страшния потрес от

гледката върху опустошеният Ефес и образите върху централните колони

на храма му, когато Исус въздигна духа ми нагоре от Ефеските развалини,

за да ме заведе при втория от градовете на Пентаполиса – град Пергам.

Така съвсем скоро очите ми го съзряха изотгоре, а Господ отново се

спускаше с мен към самия му център. И трябва да ти кажа, братко мой, че

разрушенията в този град бяха много по-страшни и ужасни от тези в Ефес.

Понеже в предишния град имаше останки от сгради – тук и там, и дори при

централния му храм стърчаха няколко колони. Но тук всичко беше прах,

пепел и разпилени камъни, тъй щото изобщо не знаех какво ще ми показва

Исус на това място. Стиснал обаче пояса си от Истина, вързана за

Мантията на моя Небесен Учител, аз знаех, че духът ми ще бъде твърде

много изненадан. Така ние вече стъпвахме всред самите руини на Пергам,

покрити сякаш от вулканична пепел, от която градът изглеждаше зловещ в

мъртвината си. И ето, че Господ отново извади двуострия Меч отсред

Мантията Си, като го простря към камъните. А след това започна да ми

говори, като казваше:

“Забелязваш ли какво мъртвило е тук, слуго Мой? И ти със

сигурност си мислиш, че няма какво да ти бъде показано всред

Пергам, поради твърде голямото му разрушение от дявола. Но

другояче не би могло и да бъде всред Пергам, защото това е градът,

за който в “Откровението” е записано:

“Зная, где живееш, там гдето е престолът на сатана; и държиш

здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните

на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето

живее сатана...” 21

Но ти сега гледай какво ще стори твоят Господ. Защото Аз ще

разруша с Меча Си тези покрити от пепел камъни, понеже някъде

отдолу под тях се е намирал храмът на Пергам...”

21 (Откровение 2:13)
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След тези думи на Исус, отсред Меча Му блесна мълния, която започна

да пояжда камъните. И вихър възлезе от острието на Меча, като издухваше

пепелта, тъй щото на мястото постепенно се образува яма, която ставаше

все по-голяма. Така аз забелязах как сред топящите се от Божията мълния

камъни се появиха очертания на черен метален ковчег, а Господ умишлено

продължи да разчиства с Меча Си около него, тъй щото вече можехме да

слезем в ямата и да го отворим. Но ето, че Спасителят спря мълнията от

Меча Си и властно ми заповяда, казвайки:

“Слез при този ковчег, Стефане! И като го отвориш, извади

онова, което ще намериш в него, та го донеси на твоя Господ...”

Погледнах към ковчега, а тогава тръпки от първичен ужас преминаха

през снагата ми, но Гласът на Исус отново ме подкрепи, казвайки:

“Не се страхувай от престола на змията, нито от каквото и да е

зло на това място, но извърши Волята Ми с дързост и безстрашие...”

Укрепен от думите Господни, аз развързах пояса си от Мантията Му и

пристъпих към ямата, като започнах да слизам в нея, докато стигнах до

ковчега. След това с голямо усилие отворих капака му и надникнах под

него. И там, на дъното на ковчега, очите ми забелязаха два пергаментови

свитъка. Така аз взех свитъците и побързах да се върна при моя Спасител,

като Му ги подавах. А Той, взел ги от ръцете ми, отново започна да говори,

като ми казваше:

“Нали не си забравил, че това са руините на Пергам? А какво

друго да би открил търсещият в Пергам, освен пергаменти?

Но ти сега се приготви за истински знаменателното, което ще се

случи след малко. Защото Аз ще разгърна пергаментите, за да ти

явя тайните на Пергам, които дяволът успешно е скривал от Моята

Църква. Тайни, заради които древният Ми свидетел Антипа заплати

с живота си...”

Вълнението ми твърде много се усили от думите на Господа, а аз с

всичкото си внимание се взрях в двата свитъка, които Той държеше в

ръцете си. И ето, че Исус разгърна пред очите ми първия свитък. А тогава

аз видях върху него образ, от който ме лъхна смъртна студенина. Защото
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образът беше на змия, увита на пет пръстена около висока чаша, като

главата на змията плюеше отрова в самата чаша.

“Ах, Господи мой!” – извиках аз, без да мога да се сдържа:

“Какъв е този образ, който сега показваш на слугата Си?”

А Исус със съвършено спокоен Глас ми отговори, казвайки:

“Това е престолът на Сатана! А ти като го гледаш – не намираш

ли, че той ти е твърде познат?”

“Да, Исусе! Той досущ прилича на символа, който днес се рисува

стилизиран върху всички аптеки. Но как сега да си го обясня като престол

на Сатана, при положение, че светът си го е нарочил за аптечен символ...”

“Светът лежи в лукавия, слуго Мой! И няма нищо по-лесно за

дявола от това – да увековечи символа си като нещо полезно,

спасително и хуманно! Понеже в този древен град Пергам някога се

роди лекарят Гален, а имаше и храм на Асклепий (Ескулап), когото

легендите на гръцкия политеизъм обожествяваха като бог-лечител.

Но ти остави настрана сиромашките митове на гърците и виж отново

самия символ, за да ти стане ясен престолът на Сатана, както и

дяволския дух, който се подвизава в Пергам...”

Погледнал отново към символа на змията, увита около чашата, и

плюеща отрова в нея, аз без каквото и да било съмнение изговорих

думите, които напираха от Скритата Манна в духа ми, като казах на Исус:

“Ах, Господи мой! Слугата Ти вижда, проумява и разбира, че тази чаша

е човешкото сърце, а змията, която се е увила около него, е Сатана.

Защото за поразения при Възкресението Ти дявол няма по-голяма амбиция

от тази – да установи престола си в човешките сърца...”

Докато слушаше думите ми, очите на моя Господ станаха огнени. И с

изгаряща ревност, каквато рядко съм виждал у Него, Той отново започна

да ми говори, като казваше:

“Скритата Ми Манна действа мощно в теб, както действаше и в

Антипа. И ти вярно си изтълкувал сатанинския символ, Стефане! Но

сега Аз искам да разпознаеш тъмния началник, скрит в този образ.

Защото става дума за престол, слуго Мой! Престол на човешкото

сърце, какъвто се явява тази чаша...”
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Думата “престол” се заби с такава сила в духа ми, щото без всякакво

бавене устните ми станаха врата за Святия Дух и аз се чух да казвам:

“О, скъпоценен Исусе! Учителю на сърцето ми! Тъмният началник в

този сатанински символ върху пергамента, е духът на Амалик! Понеже той

е грабителят на Сатана, за когото пророк Моисей изяви повелението на

Отца при Олтара Йеова-Нисий, казвайки:

“Ръка се подигна против Господния престол; затова, Господ ще

ратува против Амалика от поколение в поколение...” 22

Едва бях изговорил думите на Божията Вечна Правда, когато бляскав

лъч от устните ми удари образа от пергамента, тъй щото прогори главата

на змията, плюеща отрова в чашата. И дух изпищя, изскочил като мълния

от дим, и се стрелна, за да избяга сред руините на Пергам. А Исус, като се

усмихна, докосна с Десница рамото ми и ме разтърси, казвайки:

“Я, каква Сила освободи от устните ти Скритата Ми Манна! Видя

ли как лъчът на Истината удари Амалик и той побягна?

Аз исках именно това да се случи, слуго Мой, понеже задържах

злия дух, за да го поразиш ти. И да разбереш, че именно такава

беше Силата Ми и в древния Ми свидетел Антипа, който по същия

начин порази грабителят на Сатана, за което плати цена от смърт.

Но ти сега помисли и Ми кажи, според думите Ми в Откровението,

всред кои нечестивци всякога се подвизава духът на Амалик?...”

Откровенските думи на Господ светеха в сърцето ми, тъй щото аз

прекрасно виждах прицела им. И затова с вълнение отговорих на Исус,

казвайки Му:

“Ах, Спасителю мой! Амалик всякога се подвизава сред николаитите,

които са завоеватели на човеци, според както Ти Си изрекъл думите Си,

които гласят:

“Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на ония,

учението на николаитите. Затова покай се; и ако не, ще дойда при

тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата

Ми...” 23

22 (Изход 17:16)
23 (Откровение 2:15-16)
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Господ кимна утвърдително с Главата Си, а след това продължи да ми

говори, казвайки:

“Виж и следващия стих, Стефане! Защото Аз обещах, че на оня,

който победи, ще му дам от Скритата Си Манна, и бяло камъче с

ново име, написано върху него. Не беше ли Манната Ми, с която ти

преди малко порази Амалик? И ще кажеш ли на твоя Господ къде

се подвизават последните николаити в днешния нечестив свят?”

“О, Исусе! Днешните николаити се подвизават в култа към Коледа и

Санта Клаус, за да може в дните преди всяка нова година змията успешно

да плюе отровите си в сърцата, в които е намерила престол...”

След последните ми думи Ревността в моя Господ отново пламна, тъй

щото от очите Му излязоха огнени лъчи, които проядоха и изпепелиха

първия пергамент с нечестивия му образ. А Той вече ми говореше думите

Си, които гласяха:

“Не се ли превръща целият свят в един демоничен Пергам в

края на всяка година? Не тръгват ли николаитите на дявола, за да

изплюят отровата на змията в сърцата на всички безумни човеци?

И докато един аптечен символ е безобиден дотолкова, че хората да

не му отдават никакво значение, когато си закупуват лекарства,

нужни за лечение, то какво се случва със същинския смъртоносен

образ, чрез който духът на Амалик превръща сърцата на човеците в

престоли на Сатана? Не ти ли дадох, Църкво Моя, чрез пророка Си,

виденията от книгата “Родени под Звездата на Агнеца”, за да стоиш

далеч от Авадонската заблуда на дявола, която духът на Амалик е

достатъчно хитър, лукав и коварен, за да използва?

Но ето затова Аз се обещах, че ще воювам с Меча Си против

Пергам, докато го унищожа, понеже дух от него се въздигна против

Божия Престол. Тоя дух, когото слугата Ми Стефан порази в това

видение с Меча Ми от устните си. Тоя нечестив грабител, против

когото всякога съм воювал – от поколение в поколение, и от род в

род. А ти, слуго Мой, виж, че остана още един пергамент в ръката

Ми, който не съм разгънал, и сега ще разгъна. Но преди това, виж и

разгледай руините на Пергам, който в древността наистина се е
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изживявал като могъщо просветителско място. Понеже писанията

се пишеха върху пергаменти, които се произвеждаха тук. И като

гледаш развалините на това проклето място, които не са древните,

но сегашните, кажи Ми какви библейски стихове напират отсред

сърцето ти, та вярно да обясниш печалната гледка...”

Послушал моя Господ, аз извърнах глава, като започнах да гледам към

руините на Пергам. Това наистина беше град на Божия проклетия, понеже

нямаше нито една здрава сграда в него, но само рухнали и изпочупени

камъни, които не можеха да погледнат към Хълма Господен над долината.

И колкото повече гледах на руините, толкова повече скръб ме хващаше за

гърлото. А гласът на библейския пророк изплака някъде в дълбочините на

сърцето ми с думите на стиха, които гласяха:

“Поради запустяването на Сионския хълм лисиците ходят по

него...” 24

А това ме вдъхнови да кажа на моя Господ:

“Ах, Спасителю мой! Всеки един от рухналите камъни, които виждам, е

едно сърце, вързано от заблудите на дявола. То си вярва, че пребъдва в

храм, но тук в Пергам няма храм, а само руини. И върху такива развалини

всякога обикалят лисиците на Сатана, за които Ти преди близо девет

години ми даде да напиша книгата “Лисиците в развалините”...”

В отговор на думите ми Господ разгърна втория пергамент, където аз

видях образ на лисица, захапала гълъб в челюстите си. И докато още

гледах, Исус ме попита:

“Коя е тази лисица, силна да задушава Духа на писаното, за да

остане в него само буквата и плътското й тълкувание?”

“Ах, Исусе! Това е духът на Валаам, хитрата лисица до вълка Корей, за

която Ти преди дванадесет години ми даде видение как е осъдена на

съдебния процес през Милениума. С този дух Сатана е силен да мами

човеците в църквите чрез лъжепророци на щат, хонорар и заплата. Този е

духът, заради когото Ти Си изобличил Пергамската църква, като Си казал

за него:

24 (Плачът на Еремия 5:18)
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“Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои,

които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави

съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да

блудстват...” 25

В отговор Господ простря Меча Си към руините на Пергам, като ме

питаше:

“Къде е силен Валаам, слуго Мой? Не търси ли една лисица

развалини, за да ги маркира като територия на дявола? Не идва ли

лъжепророкът там, където човеците отхвърлят Истинския Божий

пророк? Ако един потъмнял от заблуда камък предпочита урината

на една лисица пред Скритата Манна и бялото камъче на един

Небесен пратеник, то да има ли изобщо надежда за такъв? И ако Аз

и Отец Ми те потвърдихме като пророк на Небето, който преведе

Божия Верен остатък през пет Кръга от Божии Святи Присъствия, а

тези тъмни камъни в долината си останаха все така напукани и

осквернени, то не е ли станала мерзостта на запустението твърде

голяма за Пергамската църква?

Кой е онзи безумен човек, който би останал сред лисиците на

Валаам и николаитите на Амалик, за да сподели и сетнината им?

Кои са онези извратени камъни, които си вярват, че ще устоят при

преминаването на Меча Господен при Моето Второ Пришествие?

Ако този втори пергамент пламва неудържимо само от Дъха на

устните Ми, за да се превърне на пепел и прах, то в какво ще се

превърнат всички слушатели, застъпници и последователи на духа

на Валаам?

Каква ще бъде сетнината ти, Пергамска църкво, която всякога

мразеше Моите Небесни свидетели – от Верния Ми Антипа в

древността до последния Ми Стефан днес?

Аз наистина не виждам зазоряване за твоите пленници, освен

ако не вземат Скритата Манна от устните Ми, и бялото камъче от

това Мое послание, за да напуснат властта на запустението и

руините на Пергам, и да се въздигнат до Смирната Ми в Святия Дух!

25 (Откровение 2:14)
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Чуйте призива Ми, Сионови пленници!

Възлезте от този най-проклет и мрачен град, в който Амалик е

утвърждавал сърдечни престоли за змията, а Валаам – блуднически

и идоложертвени гнусотии за удоволствието й, защото съдбата му е

да бъде прах от прахта, пепел от пепелта, и мерзост от мерзостите

на проклетия и осъден дявол!

А ти, слуго Мой, последвай твоя Господ, за да отидеш с Него

при руините на Тиатир!”
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5. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ТИАТИР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз дори не искам да помисля каква би била сетнината ни, ако Господ

Исус Христос не воюваше за всички нас с двуострия Си Меч, за да ни

освободи от властта на мрака и от ужасите на мерзостта, която докарва

запустение. Но осемнадесет години по-късно, след написването на първата

ми книга за Небесното Царство, аз все още съм Негов ученик и всеки път

откривам колко превъзходно богата е Христовата тайнствена Премъдрост.

И какво друго да ти кажа, освен това, че с дръзновение отново привързах

пояса на духа си за Неговата Мантия, а Господ ме въздигна във височините

над Пентаполиса, за да ме заведе при руините на третия от градовете,

който е Тиатир. Така очите ми вече забелязваха очертанията на града от

високо, а Исус вече ме снишаваше към неговия център.  И тук, подобно на

предишните два града, разрушенията бяха пълни, тъй щото не виждах нито

една здрава сграда. Но една подробност твърде много ме изненада, а

впечатлението ми от нея се засилваше с всяка изминала секунда, докато

се приближавахме към нечестивия град...

Руините на Тиатир бяха кърваво-червени!

Толкова червени, щото наблюдателят би помислил, че върху този град

се е стоварил потоп от кръв. А докато още гледах и не разбирах, Господ ме

приближи до разрушения храм в центъра на града, където стърчаха две

оцелели колони, (като прилагателното “оцелели” е само за сравнение с

останалите развалини). И когато стъпихме на земята, Исус простря Меча в

Десницата Си и посочи първата от колоните, като ме питаше:

“Виждаш ли, слуго Мой, какъв е образът, който е издълбан

върху първата колона?”

Погледнах към колоната и там видях, че образът беше на узрял грозд,

тъй щото отговорих на Спасителя, казвайки Му:

“Господи мой! Виждам узрял грозд, издълбан върху колоната...”

Слушайки думите ми, Той отново ме попита, като казваше:

“А забелязваш ли какъв е цветът на всичките руини в Тиатир?”

“Да, Исусе! Всички те са кървавочервени!”
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“Ами свържи тогава образа на грозда с кървавочервените руини

на Тиатир, и непременно ще разбереш, че става дума за червено

вино. Така ли е?”

“Да, Господи! Така е! Защото от гроздето се прави вино!”

В този миг Исус ми подаде Меча Си, като ми казваше:

“Вземи Меча Ми и удари с острието му образа на грозда върху

колоната, за да видиш какво ще се случи...”

С вълнение взех Меча от Десницата Господна. И като го вдигнах с две

ръце над главата си, засилих го и ударих образа върху колоната с острието

му. А тогава дух изпищя отсред колоната и изскочи от него, уподобен на

мълния от дим. А онзи узрял грозд видимо се промени, понеже зрънцата му

изчезнаха, а вместо тях се появиха тръни, тъй щото това вече не беше

грозд, но трънлив клон. А Господ, с ревнив Глас ме попита, казвайки:

“Кой беше духът, който изпищя отсред колоната и побърза да

избяга, Стефане? Кой е този дух, който обича да превръща гроздето

в тръни, та да има доволно от тях за трънлив венец върху главите

на Небесните пратеници?”

“О, Исусе! Без всякакво съмнение това е духът на Езавел! Духът на

чародейството и на теологията, за който Ти Си изрекъл думите Си към

Тиатирската църква, които гласят:

“Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и да ядат идоложертвено...” 26

“Точно така е! Тези са думите Ми против града на Езавел! Но ти

сега размишлявай върху грозда, който се превърна в трън. Понеже

непременно трябва да получиш отговор защо всички руини в Тиатир

са кървавочервени. Защо, слуго Мой, гроздът се превърна в трън?

За какво напомня това знамение върху колоната?”

“Ах, Господи! Сам Ти Си предупредил Църквата Си, че не се бере

грозде от тръни, нито смокини от репеи. И аз, като зная, че Тиатир е

градът на Езавел, свързвам духовно този град с беззаконията на древната

сидонска лъжепророчица. Защото тя подбуди Ахаав да пожелае лозето на

26 (Откровение 2:20)
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Навутей, а самият Навутей уби коварно с двама лъжесвидетели, тъй щото

напълно възбуди Божия Гняв...”

В отговор на думите ми, Гласът на Исус започна да прелива от огнена

Ревност, тъй щото Той отново ме попита, казвайки:

“Ако древната жена Езавел подбуди Ахаав да пожелае лозето

на Навутей, то какво върши в Тиатир самият дух на Езавел?”

“О, Исусе! Този дух протяга ръката си върху Свещеното Писание,

което е Лозето на Бог Отец, за да си го превърне в свое земно лозе, като

го напълни с извратен смисъл и скверни тълкувания. А за всичко това Ти

просвети слугата Си преди осем години, когато ми даде да напиша

пророческите видения в книгата за “Проклятието над земното лозе”...”

“Спомни си тогава и самото Божие проклятие, защото именно

то е въздаянието върху руините на Тиатир. Какво гласяха думите на

ангела възвестител от Моя Отец? И какво се случи със земното лозе

на Езавел?”

“Ах, справедливи мой Господи! Думите на ангела възвестител към

мъздовъздателя с острия сърп, пратен пред него, гласяха:

“Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе,

защото гроздето му е вече узряло...” 27

А когато ангелът обра гроздовете – хвърли ги в големия Лин на Божия

Гняв, където бяха стъпкани, тъй щото кръв потече от Лина дори до юздите

на конете на едно голямо разстояние от хиляда и шестстотин стадия,

според както е записано...”

“Виж тогава кървавите руини на Тиатир, и знай, че въздаянието

му от Бога започва от днес и сега, а разстоянието от хиляда и

шестстотин стадия отговаря на духовните размери на този нечестив

град. Но ти, слуго Мой, забележи и юздите на конете, за които се

говори в стиха от Откровението, защото те са твърде важни и са

свързани с образа върху втората колона, която ще видиш сега...”

След тези Свои думи Исус се приближи към втората колона, а аз Го

последвах, все така държейки Меча Му. А когато застанахме пред самата

колона, Господ ме попита:

27 (Откровение 14:18)



44

“Какъв е образът, който виждаш върху тази колона?”

“О, Спасителю мой! Тук очите ми виждат царска корона, която е

издълбана в колоната...”

“Ами простри тогава Меча Ми, та удари с острието този образ,

за да видиш какво ще се случи с него...”

Послушал Господа, аз отново вдигнах Меча Му над главата си, като го

стоварих върху образа на колоната. А тогава и от него изпищя дух, като

побягна, уподобен на димна мълния, сред руините на Тиатир. И ето, че

образът на короната се промени във вид на ласо или по-скоро юзда на кон.

А Исус, посочил самата юзда, ме попита, казвайки:

“Кой е духът, избягал от колоната? И за какво свидетелства

образът на юздата, която преди това беше царска корона?”

“О, Господи мой! Нечестивият, който избяга отсред колоната, е духът

на Ахаав, който повече от всичко друго обича да царува, а Езавел всякога

го подбужда с думите:

“Царуваш ли ти наистина над Израиля?” 28

Но ето, че след като Мечът Ти се стовари върху царската му корона,

става ясна и цената, която Ахаав плаща за подобно царуване. А самата

цена е юздата, която Твоят ангел ми разкри в съдебния процес против

Езавел, като “Страхът да се говори Истината”...”

“Разбираш ли тогава защо кръвта от Лина на Божия Гняв стига

дори до юздите на конете?

Именно защото пред Свещения Гняв на Моя Отец е грешна не

само Езавел, но и Ахаав, чрез когото тя се изживява като пророчица!

И като гледаш на всичките рухнали камъни, опръскани с кръвта

от Лина, разбираш ли вече какво е страшното беззаконие на

Тиатирската църква? Разбират ли Моите, че нечестието на Езавел и

Ахаав е главната причина да заявя против Вавилон думите:

“...светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от

младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи...” 29

28 (3 Царе 21:7)
29 (Откровение 18:23)
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Колко години, слуго Мой, Аз те пращах против Тиатирската

църква, за да заявиш Моите свидетелства против беззаконията й?

Но послуша ли те някой от конете й, след като устата им бяха

вързани от юздата на Ахаав? Не й ли дадох време на Езавел да се

покае, но тя не иска да се покае от блудствата си в Тиатир? Не

дадох ли изходен път на Сионовите пленници в Духа и Силата на

Илия? А защо тогава те продължиха да се колебаят и участват в

блудодеянията на Езавел? Защо продължиха да венцеславят грима

на очите й и възторжено да се радват на Ахаавовото малодушие?

Не знаят ли всички те, че ако останат чеда на Езавел, ще загинат от

мор, който съм обещал против поколението на чародейството?

Къде ще се явите, и пред Кого ще застанете в края на времето,

чеда на Иродиада, когато справедливият жезъл на Съдията ви

определи вечен дял от огън и жупел?

Ще си спомните ли едва тогава, че във времето на вашите

беззакония Аз съм ви пращал пророк в Духа и Силата на Илия, та

дано би ви измъкнал от руините на Тиатир?

Ще ви ползват ли дипломите по теология, с които се запечатахте

в грима на майка си?

И ще търсите ли тогава като Ииуя някой скопец, та дано би

изхвърлил чародейката през прозорците на очите ви?

Не виждате ли, че кучетата из руините на Тиатир вече лижат

разплисканата кръв на онази, която всякога ви обладаваше?

Ето, Сионови пленници!

С божествена ревност ви повелявам да възлюбите Зорницата

на пророческото благовестие, и да напуснете Тиатир, за да се

намерите в Моята Смирна! Защото в нея ще се сбъдне обещанието,

което съм изрекъл за изходен път от властта на Езавел и Ахаав.

Обещание, което гласи:

“И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши

дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, - (и той "Ще ги
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управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски

съдове",-) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата...” 30

А ти, слуго Мой, укрепи сърцето си в Мене, и Ме последвай, за

да те заведа при развалините на четвъртия град от Пентаполиса.

Руините на Сардис...”

30 (Откровение 2:26-28)
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6. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА САРДИС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако всички ние имаме най-свята причина за тържествен дух в Името

на Исус, то нека виденията в тази пророческа книга да станат част от тази

причина. Защото с изобличаването на тъмните началници в религиозния

Пентаполис на дявола Господ ни освещава с Истината Си, за да ни направи

свободни. И не просто свободни, но съградени като скъпоценни камъни в

Неговия Свят Храм.

Знаеш ли колко столетия червеите на лукавия са вършили подмолната

си измама, за да ги има всякога петте неразумни девици?

Близо двадесет столетия, братко мой!

И да си мисли някой, че притчата на Спасителя за неразумните девици

пред затворената Врата на Спасението се е отмествала за изпълнение

напред във времето, та да не бъде актуална във всеки род и поколение, то

това значи човек изобщо да не осъзнава, че мигът на физическата смърт е

същата онази Врата към Вечността, която Господ затваря пред нечестивите

и беззаконните. Те може цял живот да са получавали користите си от

Пентаполиса, и да са живели разкошно и разпуснато, като свине, угоявани

за ден на клане. Но нали сам разбираш, че накрая идва съдържателят на

гостилницата и някой трябва да плати сметката? И точно тогава настъпва

същинската трагедия, понеже онези пируващи и гуляещи се оказват

неплатежоспособни...

Те нямат дори една капчица Христова Кръв, за да бъдат изкупени

безсмъртните им души! Те са съгрешавали самоволно, за да бъдат изтрити

имената им от Книгата на Живота! И последното, което душите им са чули,

преди да бъдат оковани и запокитени в дъното на пъкъла, са били думите

на Исус, които гласят:

“Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които

вършите беззаконие...” 31

Да чакаш ли, братко мой, чак до времето на Страшния Съд, за да се

убедиш в истинността на това, което пиша? Или в смирение и благочестие

31 (Матея 7:23)
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да съхраниш сърцето си в Словото на Божия Пророчески Дух? Да се

надяваш ли да получиш новини от ада – досущ като в молбата на богаташа

към Авраам, който го молеше да отиде при другите му пет братя и да ги

предупреди, та да не би и те да се намерят в неговото осъждение? Не е ли

по-добре да се закрепиш в новините от Хълма Сион?

“Имат Моисея и пророците; нека слушат тях...” – отговори Авраам

на безумеца. И ако ти вярваш, че тази книга е написана от пророк –

прочети я до последната й страница, без да допускаш и капчица съмнение,

че чрез виденията в нея Господ дава изходен път на всичките Сионови

пленници от мерзостта, която докарва запустение. А сега аз нека отново да

продължа в Духа на пророчеството, защото все така оставах с Господ сред

руините на Тиатир, когато Той отново ме въздигна със Себе Си, а поясът на

духа ми могъщо се просветляваше от Светлината на Мантията Му. Така ние

прекосихме едно дълго пространство в духовния свят, като се намерихме

над Сардис. И ето, че Исус започна да се спуска над Сардикийските

развалини, а аз започнах да забелязвам определени подробности от

четвъртия град на Пентаполиса. Тези подробности бяха странни и на пръв

поглед необясними, понеже самите руини на Сардис белееха твърде

отчетливо, сякаш, че рухналите му камъни бяха покрити от свята пелена, а

не от умножено беззаконие. Това прекомерно ме учуди, но аз не бързах да

задавам никакви въпроси на моя Спасител, защото знаех, че ще намеря

отговорите, когато слезем в центъра на града. А слизането ни наистина

приключи, понеже аз вече виждах как Исус ме приближава до една

единствена висока колона, която стърчеше сред рухналите около нея

камъни. И преди да бях изрекъл каквото и да било, Господ посочи с

Десницата Си към руините, като ме питаше:

“Забелязваш ли, Стефане, колко бели са руините на този град?”

“Да, Исусе!” – отговорих аз:

“И това искрено ме учуди, понеже зная, че сега Ти ми показваш място

на умножено беззаконие...”

“Никак не се учудвай, но се наведи до един от камъните и виж

на какво се дължи белотата му!” – ми заповяда Спасителят, тъй щото

аз побързах да се наведа и разгледам един от камъните. А тогава видях, че
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причината за белотата му беше... сол. Той беше дотолкова напластен от

сол, щото бе достатъчно да бъде разчоплена с нокът и да започне да се

рони. Това ме накара да се изправя и да кажа на Исус:

“Ах, Господи мой! Слугата Ти вижда, че всичките руини на Сардис са

напластени от сол и затова изглеждат бели...”

“А какво представлява самата сол, слуго Мой?”

“О, Исусе! Сам Ти Си ми дал Небесното знание, че солта на дявола е

умноженото беззаконие, което превръща църквите в Лотови жени...”

“А не затова ли твоят Господ ти даде най-могъщите пророчески

книги от Солта на Бога, за да бъде твърде Свят Небесният отпор

срещу умноженото беззаконие?

Но Аз сега искам да Ми отговориш на въпросите, които ще ти

задам, преди да стане явен тъмният градоначалник на Сардис.

Ето и първият от тях:

Как разбираш думите Ми към Сардикийската църква, в които

казвам:

“Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв...” 32

“О, Исусе! В тези Твои думи аз виждам, че духът на Сардис е силен да

измами всички, че е свидетел на Бога. Най-малкото – колко белота лъщи

отсред камъните му? И със сигурност всички те измамно се заблуждават, че

им подобават Твоите думи, с които Си казал на Верните Си:

“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се

осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се

тъпче от хората...” 33

Но има съществена разлика от сол до сол, както и разлика между

живите и мъртвите пред очите на Бога...”

“Вярно и съвсем точно заключение правиш, слуго Мой! Понеже

наистина Сардис е успешен да мами човеците, че в него те са солта

на земята. Но ти прочети следващите Ми твърде истинни думи,

защото в тях е ключът за разкриването на духа, който облада

Сардикийската църква с умноженото беззаконие на дявола.

Какво казвам Аз по-нататък на ангела на Сардис?”
32 (Откровение 3:1)
33 (Матея 5:13)
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“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Ти заповядваш на свидетеля на тази

църква да бди, а думите Ти съвсем точно гласят:

“Бодърствай и закрепи останалото, което е било близо до

умиране; защото не намерих някои от твоите съвършени пред Моя

Бог...” 34

“Кой е длъжен да бодърства, пророко? И кой трябва да закрепи

останалото, което е близо до умиране!” – продължи да ме пита Исус, а

аз усетих как Гласът Му се изпълва с божествена Ревност, тъй щото Му

отговорих, казвайки:

“Господи! Стражът на църквата е длъжен да бодърства! Да бди и да

пази Стената на Истината, за да не би да се промъкне в общението между

вярващите нечист дух! Но ето, че в Твоите думи се усеща твърде голямо

безпокойство, понеже Ти Сам казваш на свидетеля, че трябва да закрепи

онова, което е близо до умиране. Но ако нещо е близо до умирането, то

никак не е близо до Живеенето, сиреч, до Портата на Завулон...”

Исус тъжно се усмихна на думите ми, а след това отново ме попита,

казвайки:

“Какво е самото умиране, Стефане? Или каква е същинската

смърт? Понеже ако отговориш на тези Мои два въпроса, духът на

Сардис ще стане явен за сърцето ти...”

Докато слушах Спасителя една от думите в устните Му се заби с такава

сила в духа ми, щото искри хвръкнаха отсред Скритата Манна, както това

се случи и във видението с Пергам, когато беше поразен Амалик с думата

“престол”. А в случая Господният лъч в “Откровението” беше думата

“умиране”. Тъй щото с твърде голямо вълнение аз извиках към Исус,

казвайки Му:

“Господи мой! Скритата Ти Манна отново подейства мощно в духа ми.

И аз видях как думата “умиране” е ключът за разкриването на тъмния

градоначалник на Сардис...”

“Отключвай бързо, добри и Верни слуго!” – пламенно заповяда

Исус, а Духът изпълни устните ми, тъй щото се чух да Му казвам:

34 (Откровение 3:2)
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“Спасителю мой! Тъмният началник, който владее Сардис, е духът на

Едом! Духът, който подейства в Исав, когато го накара за една паница с

червено ястие да се откаже от първородството си! Понеже в мига, когато

Исав поиска червеното вариво, той каза на брат си:

“Виж аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?” 35

В този миг лъч възлезе от устните ми, като удари високата колона на

Сардис. И дух изпищя отсред нея, като избяга, уподобен на дим от мълния.

А там, на самата колона, остана образът му – блюдо, в което вместо ястие

вече имаше човешки череп. Самото знамение накара Господ да протегне

ръцете Си и да ме прегърне. А след това със съкровен Глас да ми каже:

“Стефане! Ти си не просто Мой добър и Верен слуга, но войн от

Сион, могъщ да порази с Меча на Истината най-големите началници

на Злото! И ако сега погледнеш към руините на този голям град

Сардис, то непременно ще проумееш, че това е градът на едомците.

Градът на едно грешно поколение, което се изживява за праведно,

но се поклони на дявола, понеже си поиска дял от двата свята.

Те бяха твърде близо до умиране в онази ранна снимка на

Духа, твърде близо до греха на Исав в онова древно време! Но днес

Аз ти давам да видиш последната снимка на Сардис. И заедно с теб

да я видят всичките Ми братя и сестри. За да проумеят, че в

Сардикийската църква се случиха най-ужасните нечестия в цялата

християнска религия. Понеже всички онези, близо до умиране

християни, бяха съблазнени от дявола, който им обеща червеното

ястие на Исав, само и само да биха се отрекли от първородството си

в Святия Дух! А когато направиха размяната, умиращите умряха, а

духът на Едом ги измами с бялата сол на умноженото беззаконие,

за да си вярват, че стоят с бели дрехи в Святото Присъствие на

Отца, Сина и Святия Дух!

Но Аз сега отново ще прочета думите Си към Сардикийската

църква заради всичките Сионови пленници, които искам да измъкна

от нечестието на Едом.

Ето първите Ми думи за тях:

35 (Битие 25:32)
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“Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази го и покай се. И

тъй, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в

кой час ще дойда върху тебе...” 36

Помнете, люде Мои, как приехте от Мене Завета Ми! И пазете

го, защото в него Аз ви завещах Небесно, а не земно царство!

Небесни блаженства, а не земни привилегии и богатства! При

всеки, който забравя Завета Ми, Аз ще се явя като крадец, за да си

вдигна Завета от сърцето му, понеже сам той се е отрекъл от Вярата

Ми и Словото Ми, от Златото Ми и Среброто Ми, за да трупа злато,

което ръждясва, и сребро, което потъмнява!

Ето вторите Ми думи за тях:

“Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили

дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи защото са достойни.

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да

излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му

пред Отца Си и пред Неговите ангели...” 37

Вие, Верни Мои свидетели!

Едва неколцина в Сардис, които опазихте светлия и чист висон

на Моето благовестие, - скоро възлезте от Сардис, та погледнете

нагоре – към Господния Хълм, за да се съградите като живи камъни

в Моята Филаделфия!

Който от вас победи духа на Едом – така, както в това видение,

а и в цялото си слугуване за Мене го победи слугата Ми Стефан –

той така ще се облече в бели дрехи, и Аз никога няма да излича

името му от Книгата на Живота, но ще изповядам името му пред

Отца Си и пред Неговите ангели!

Никога да не бихте се огънали пред духа на Сардис, чийто

образ е блюдото на съблазънта, а съдържанието му – мъртвешка

нечистота!

Никога да не бихте пожелали солта на Едом, за да не ви постигне

сетнината на Лотовата жена!

Якова възлюбих, а Исава намразих!
36 (Откровение 3:3)
37 (Откровение 3:4-5)
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Бъди благословен, Якове!

Бъди проклет, Исаве!

А ти, пророко на Сион, последвай твоя Господ в последното

видение на тази книга, защото ще те заведа при развалините на

петия от градовете на Пентаполиса! Руините на Лаодикия!”
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7. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ЛАОДИКИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Дано Господ би изпратил от Святия Си Хълм възможно най-много Свои

войници в долината на Пентаполиса, които са силни да носят Меча Му и да

поразяват началствата и властите на религиозното нечестие. Тогава със

сигурност дяволът ще претърпи най-ужасните си загуби и разрушенията в

царството му ще бъдат невъобразими. Това в никакъв случай не означава,

че днес градовете на Пентаполиса са в цветущо състояние, понеже всички

те са в руини. Но едно е Сатана да превръща духовните устои на човеците

в развалини, а съвсем друго – Божиите Святи мъже и жени на Вяра да

превърнат дяволските крепости в развалини. В единия случай е налице

умножено беззаконие, а в другия – възстановено божествено управление

на Църквата.

Както се убеждаваш от всички досега изявени видения – Сатана е

предал управлението на Пентаполиса на своите най-успешни и властни

началници. Онези червеи, които винаги се връщат в опразнената къща, за

да бъде състоянието на обсебения по-зло от първоначалното му състояние.

(Вж. Матея 12:43-45) А много често тези червеи ползват услугите и на

други демонични духове, свързани с тях. Както например духът на Езавел

се ползва от духа на Ахаав, или духът на Амалик от духа на Валаам. Да би

престанал християнинът да бди и да пази сърцето си, като реши, че тези

противници са маловажни, то значи, че самоволно се е оплел в паяжините

им, понеже главната мисия на всеки от дяволските червеи е тази:

Да убеди пленниците си, че не съществува!

Но както беше написал един мъдър човек, “дяволът не се натрапва в

картината, а се скрива в детайлите”. И ако има причини църквите от

Пентаполиса толкова яростно да мразят служение “Мория” и да опозоряват

името и делото ми, то главната от тях е тази, че Божият Пророчески Дух

порази детайлите на лукавия, тъй щото картината вече изобщо не става за

гледане, а камо ли за прехласване. И веднъж вече просветеният от Бога

християнин, напуснал мерзостта на запустението, не може нито да бъде
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излъган, нито да бъде успокояван, че с евтина религиозна козметика

неразумните девици ще заприличат досущ на разумни.

Тук – лъскава конференция, там – поредното съживление!

Тук – теологически семинар! Там – пастирско поучение!

Тук – свидетелства, там – общение! Тук – постене, там – моление!

Каквото и да биха правили църквите на Пентаполиса – те всякога ще

си останат Пентаполис, запечатани в съдбата на Божиите думи. И изходът

не е в това да се реформира мерзостта на запустението, но да се тръгне в

изходния път от Бога към Смирна и Филаделфия. И ако аз пиша за всичко

това преди последното видение в тази книга, то е, защото за последен път

отърсвам прахта на Пентаполиса от нозете си, за да почива на сърцето ми

Божият Мир. Понеже – било в страдание или утеха – аз ще издържа злото,

което ме връхлита заради пророческите книги, които подарих на Божието

домочадие. И Исус няма да допусне да бъда повреден, нито унищожен от

злобата на Сатана, понеже е Верен и Истинен да опази приятеля Си, който

вършеше неуморно Делото Му в последните осемнадесет години. Но горко,

страшно горко за всички онези поклонници на дявола, които мразеха,

хулеха, поругаваха, отричаха, опропастяваха и омърсяваха Словото на

Божия Пророчески Дух, само и само да кътат едничката си мнаса в кърпата

на себеправедността. Аз не искам да съм на тяхното място, когато застанат

пред Христовото Съдилище, защото изненадата им ще бъде ужасна, а

съкрушаването – невъзможно да се опише с думи. Всеки от тях ще е

натрупал толкова спомени на Божии изобличения в сърцето си, щото ще е

напълно безсмислено да отваря устата си и да търси доводи или поводи за

милост, оправдание и изкупление...

Защо не потърсите тези доводи или поводи днес, религиозни безумци?

Защо сте днес толкова спокойни под привременния чадър на дяволското

благоволение, когато без всякакво притеснение консумирате пиршеството,

което трябва да заглуши гласа на опустошената ви съвест? Толкова ли сте

щастливи в Ефес и Пергам, в Тиатир и Сардис? Толкова ли притегателна

ще се окаже за вас и Лаодикия? Не е ли Господ Един Бог с Едно Тяло, една

Вяра, една Църква и една Свята Надежда за званието на Неговите? Кой

измамно успокои Пентаполиса, че е Божий, и неразумните девици, че са
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Неговата приготвена за Сватбата Невяста? Кой излъга руините, че са живи

и скъпоценни камъни, избран род, царско свещенство и Свят народ, когато

сред тях червеите цвъкат зловонието си, и мерзостта царува в блудствата

им? Ако нямате Христовата Вяра, за да разделите зърно от плява, Небесно

от земно, Вечно от преходно, то за каква суета са били всичките ви титли,

постове, празници, привилегии и придобивки? Не ви ли се сбъдват със

страшна сила стиховете на пророка, които гласят:

“В оня ден Господ Йеова на Силите ви призова на плач и на

жалеене, на обръсване главата и на опасване с вретище; но, ето

радост и веселие, колене говеда и колене овце, ядене месо и пиене

вино! И казват: Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Тогава от

Господа на Силите откри се в ушите му туй: Наистина това

беззаконие няма да се очисти от вас докле умрете, казва Господ

Йеова на Силите...” 38

Но не за тия, които погиват като руини в Пентаполиса, аз ще довърша

тази най-освобождаваща пророческа книга, а за всички останали Звани,

Избрани и Верни, които обичат Господ Исус Христос с цялата си душа, с

всичкия си ум, и с всичката си сила. Защото духът ми все така оставаше

със завързан пояс към Святата Мантия на моя Спасител, а сърцето ми се

обливаше с вълни от Истина. И ето, че Той ме прегърна, като се въздигна с

мен отсред руините на Сардис, за да ме заведе при руините на Лаодикия.

Така ние отново прелетяхме над Пентаполиса, а очите ми вече забелязваха

от далеч разрушенията в последният град. Той димеше толкова страшно,

щото наподобяваше в състоянието си на библейския Содом, изгорен от

Бога с огън и сяра от Небето. И самият лютив дим блъсна ноздрите ми, а

Господ покри с дланта на Десницата Си лицето ми, тъй щото аромат от

алое и смирна мигновено ме изпълни с покой и неизразима свежест. А аз

мислено благодарих на Исус, което Го накара да се усмихне. А накрая ние

вече бяхме стигнали до централното място на Лаодикия, където стърчаха

две колони, които видимо се различаваха една от друга. И когато стъпих

на обгорената земя, Господ посочи с ръка към пределите на Лаодикия,

като ме питаше:

38 (Исайя 22:12-14)
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“Слуго Мой! Какво ти можеш да Ми кажеш за този град от

Пентаполиса?”

“О, Исусе!” – отговорих аз:

“Този град Лаодикия е древната столица на Фригия. По-старото му име

е било Диосполис, но при царуването на Антиох II той е бил уголемен и

наречен Лаодикия на името на жена му Лаодика...”

“Да, Стефане! Такава е историята на Лаодикия. Но Антиох ли е

най-известният от фригийските царе, или има друг цар, по-известен

от него, чието царуване се е обвързало с легендите на гърците?”

“Господи мой! Разбира се, че има цар на Фригия, който е по-известен

от Антиох II. И това е цар Мидас, който се свързва с една най-поучителна

древна легенда...”

“Какво гласи легендата?” – продължи да настоява Спасителят, а аз

Му отговорих, казвайки:

“Исусе, тази легенда била свързана с дарбата, която Мидас получил от

древногръцкия бог Дионис, а именно – всичко, до което се докосва с

ръката си, да се превръща в злато. Но твърде скоро царят разбрал, че

дарбата му се превръща в проклятие, понеже не можел да се нахрани с

никоя храна, която докоснел, понеже тя ставала златна. Така Мидас

горчиво се разкаял за дарбата и поискал Дионис да си я вземе обратно. И

като се изкъпал в река Пактолос и я направил златоносна, освободил се от

проклятието на дарбата, но в последствие му пораснали магарешки уши...”

“Значи, както сам се убеждаваш, Лаодикия е град на златен

цар, а в легендата донякъде има зрънце Истина. Така ли е!”

“Да, Господи мой! Така е! Ти преди седем години спомена тази легенда

на слугата Си, когато ми даде да напиша книгата за “Проклятието

Акелдама”, като най-могъщо изобличение против духа на Мамон. Защото

този дух е същинският златен цар на Лаодикия и едната от тези колони

непременно е неговата...”

“Да, слуго Мой! Вярно си Ми казал, че Мамон е златният цар на

Лаодикия. Но ти сега внимателно разгледай руините на този най-

проклет от Бога град, защото Аз искам да ти стане явен и вторият

тъмен началник, който го владее.
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Виж един от рухналите камъни! Наведи се и го разгледай!”

С вълнение се наведох пред нозете си, за да видя един от камъните.

Така забелязах, че той беше твърде черен, а чернилката му се дължеше на

саждите, с които беше покрит. А това беше причина да кажа на Исус:

“О, Господи мой! Камъкът, който видях, е почернял от сажди!”

Думите ми не бяха достатъчни, за да Го удовлетворят. И Той отново

властно ми заповяда, като казваше:

“Не просто гледай почернелия камък, но го повдигни и задръж

в дланите си! А след това Ми кажи дали е топъл или студен! И не се

плаши от саждите, които ще те изцапат, защото Аз ще те измия...”

Послушал повелението на Спасителя, аз протегнах ръцете си, като

повдигнах камъка и се опитвах да разбера дали е топъл или студен. Но в

дланите ми той нито пареше, нито студенееше, тъй щото казах на Господ:

“Исусе! Този камък не е топъл, нито студен, но по-скоро е хладък...”

“Чуй тогава думите Ми към ангела на Лаодикейската църква, на

когото казвам:

“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...” 39

И сега, слуго Мой, като отпуснеш камъка на мястото му, кажи

Ми кой е духът, станал причина за саждите върху него, които го

правят нито топъл, нито студен...”

Думите на моя Господ докоснаха Скритата Манна в сърцето ми. И аз,

отпуснал камъка на мястото му, се оставих Светлината да изпълни устните

ми, а след това започнах да Му отговарям, казвайки:

“Скъпоценни мой Господи! Ако този камък беше топъл, той щеше да

гори с Огъня на Божията Любов. Ако беше студен – щеше да има надежда,

че може да бъде подпален от Бога. Но той е охладнял, понеже е изгубил

Огъня на Отца, като е бил подпален от чужд огън. А тъмният началник,

който всякога подпалва човеците с дяволския огън, е духът на Молох. Това

е страшният и унищожителен дух на Сатана, който кара човеците да любят

39 (Откровение 3:14-16)
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света и всичко, що е в света, и така да намразят Отца и всичко, що е в

Отца, та напълно да се намерят в думите от посланието на Апостола Ти

Йоан:

“Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото

всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и

тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и светът

преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля,

пребъдва до века...” 40

И саждите, които полепнаха по ръцете ми от черния камък, са именно

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, които

всякога са прицел на духа на Молох...”

След последните ми думи отсред устните ми възлезе лъч от Светлина,

който удари втората от колоните всред руините, а от нея изпищя дух,

уподобен на димна мълния, който побърза да избяга надалеч от Святото

Присъствие на Исус, напускайки символа си с образ на разпален факел. А

моят Господ с пламенен Глас ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли как Скритата Ми Манна от сърцето ти направи явен

втория от жестоките градоначалници на Лаодикия? А не е ли силен

той да унищожава неутвърдените в Моята Вяра? Не каза ли за

неговите служители Апостолът Ми Петър, че всякога примамват

неутвърдени души, а очите им са пълни с блудство и непрестанен

грях? Когато някой е горял с Огъня на Отца, но го е изгубил, то не

остават ли като свидетели именно саждите?

С черни сажди ли да бъде пълна Моята Църква или с искри?

Религиозно лицемерие ли да търсят Верните Ми или Искреност?

Разбираш ли, слуго Мой, че именно последната Лаодикия е

причината да заявя, че любовта ще охладнее поради умноженото

беззаконие? А да задържа ли Господ в Тялото Си сажди, които

отговарят на плътска похот, пожелание и тщеславие? Не се ли

ползва въгленът, за да предизвика повръщане? И ти, Стефане, не

помниш ли как в детството си се отрови със сода каустик, а лекарят

ти даде да изпиеш цяла кана с въглен, за да повърнеш отровата?”

40 (1 Йоаново 2:15-17)
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“О, Господи мой! Помня съвсем живо това, дори на четиридесет и шест

години! И даже съм свидетелствал за тази случка в книгата “Лаодикия и

Филаделфия” от Кръга на Водата, която Святият Дух ми даде да напиша

още в началото на пътя ми...”

“Ами знай тогава, че днес руините на Лаодикия са повърнатото

от устата Ми. Защото ако някой е изгубил Божия Огън, за да пламне

от огъня на Молох, та да обича духа на света, то рано или късно ще

бъде пленен от другия дух, който е най-силният и най-властният

дух на тъмнината. Духът на Мамон! Скубачът на злато! Духът на

алчността и сребролюбието! Духът, който погубва благородството и

превръща сърцата в гробници и кесии! Затова Сам Аз ще пронижа

колоната на този дух, а ти гледай и запиши знаменията Ми за

свидетелство на цялата Ми Църква!”

В следващия Миг, с огнени очи и пламнала Ревност, Господ простря

Меча Си към колоната на Мамон, като му казваше:

“Враже Господен, който всякога си мамил пленниците си, та да

си вярват, че са богати, задоволени и нямащи нужда от нищо, а

никак да не знаят, че са същинските сиромаси, окаяни, нещастни,

слепи и голи! Аз сега пронизвам колоната ти и хвърлям божествено

презрение върху властта ти, защото ти отдавна не си златен, за да

се изживяваш като бог в полето Дура, но си ръждясал и силата ти

се стопява вътре в тебе!

Посипи се на ръжда пред Мене, доволно прехвален идоле на

целия религиозен Пентаполис! Понеже с ръждата ти твоите царе

правеха короните си и пълнеха съкровищниците си! С алчността ти

опропастяваха живота на човеците, и със сребролюбието ти станаха

търговците на последното време!

В ръжда Аз днес превръщам всичките ти банки и сергии!

От криза в криза ще влизаш, и от банкрут в банкрут, защото

Мечът Ми яростно воюва против образа ти, и Гневът Ми пламенно

се изсипва върху всичките ти ръждясали и потъмнели камъни, с

които царството ти не може да устои, и властта ти не може да

пребъде! Люта е проказата ти, Мамоне, и нямаш никакъв лек за
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ненаситността си! Господарят ти Сатана вече е захапал опашката си

в самоизяждане, а ти и Молох сте последният му страшен провал!”

След тези думи на Исус протегнатия Му Меч се заби в колоната на

Мамон, а от острието му излезе мълния, която разрушаваше монетния

образ на злия дух, превръщайки го на сипеща се ръжда. И колоната, като

се килна встрани, удари съседната колона на Молох, тъй щото и двете

рухнаха, а мълнията продължи да ги разяжда и унищожава. А тогава –

пламенен и горящ от пресвят Огън, Господ прибра Меча в Мантията Си и се

обърна към мен, като ми казваше:

“Запиши последните Ми думи, които изговарям за изходен път

на всички Сионови пленници, които до днес не намериха в сърцата

си непоколебим Дух, за да напуснат Лаодикия – най-страшната

мерзост на най-голямото запустение от създанието на света!

Купете си от Мене Злато, пречистено с Моя Огън, нужно за

Святите корони, с които ще царувате през Моя Милениум!

Облечете се с бели дрехи, като измиете сърцата си в Живата

Вода на Святия Ми Дух, за да не се яви срамотата на голотата ви!

Вземете колурия, с който Аз сега зареждам думите Си, та скоро

измийте очите си, та да виждате като поколение на просветените,

за които има надежда, че ще възлязат на Господния Хълм, за да Ми

бъдат людете Итамар в Моята Филаделфия!

Ето, в края на времето, и при свършека на този стар свят, Аз

стоя при вратите на сърцата ви и хлопам, за да Ме чуете! Ако някой

би Ми отворил вратата – ще вляза при него и ще вечерям с него, и

той с Мене, за да го запечатам в Духа Си като блажен за Сватбата

на Агнето!

Било, че душите ви ще са наранени от Меча на Божия

Пророчески Дух, или изобличени от виденията в тази най-свята

пророческа книга, то бъдете ревностни да се покаете, защото Аз

изобличавам само онези, които любя! Те ще чуят Гласа Ми, и пак те

ще осъзнаят, че са имали съдбоносна среща със своя Господ, Който

огнено ревнува за Завета Си и Вярата Си!
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Аз, Скъпоценният Камък от Сион, дадох тези най-святи видения

на слугата Си!

Аз осветих Изходния Път за Църквата Си и направих явни за

Моите Звани, Избрани и Верни руините на Пентаполиса!

Блажени всички живи и скъпоценни камъни, които се намерят

съградени в Смирна и Филаделфия, далече по-горе от развалините!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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