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1. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА ИЗЯВА НА ДАВАНЕ, А НЕ

ИЗМАМА ЗА ДАДЕНОСТ

Всеки, който е влязъл в блога на служение “Мория”, трябва да бъде

наясно, че в него е изявено Словото на Божия Пророчески Дух. Слово,

което не е написано за една седмица или един месец, но е резултат от

Посвещение, което продължава цели двадесет и седем години. Кръстът на

това Посвещение беше изричната Воля на Господ Исус Христос книгите Му

да бъдат давани даром, за да не се хвърли никакъв укор или сянка върху

изобилната Божия Благодат, дошла в сърцето ми.

За съжаление – свободният достъп до пророческите книги накара

мнозина да превърнат свободата в измамно покривало на собствената си

плътска, а не Небесна природа. Те решиха, че щом нещо им е дадено, то

могат спокойно да го нарекат “даденост”, защото с това отношение могат

да останат абсолютно необвързани или длъжни към Божията Благодат. Със

собствената си неблагодарност и анонимност те показаха презрение към

Святата Господна повеля “Даром сте приели, даром давайте!” и към

изричното послание от Апостол Павел в “Галатяни”, което гласи:

“А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник

във всичките си блага този, който го учи. Недейте се лъга; Бог не е

за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.

Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а

който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот…” 1

Без всякакво съмнение, всеки от анонимните посетители ще изложи

човешките си доводи, че посещава църква и там сее благата си, с които

показва почит към Бога и към Божиите служители, които го поучават в

Божието Слово.

А какво тогава търси такъв в блога на служение “Мория”, след като се

чувства достатъчно нахранен и духовно благословен в църквата, която

посещава? Кой би тръгнал да преяжда в собствената си ситост?

1 (Галатяни 6:6-8)
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Истината е, че в много църкви се чувства остър глад за истински

Божии послания, откровения и видения. А когато някой в сърцето си вече

не чувства наситеност и пълнота, той тръгва да компенсира глада си с

други алтернативи. И като дойде в блога на служение “Мория” – бърза да

изтегли три, пет, десет или петдесет книги.

Книги, които са Даване, а не даденост!

Книги, зад които стои усърдието да бъдат написани!

Книги, напоени с молитви и сълзи, които само Бог вижда! Книги, за

които е платена цена от гонение и демонично насилие върху техния автор!

Книги, пълни с послания, които не са били известни на получателя, нито

той някога е слушал като проповед от църковния амвон. Но понеже

анонимният посетител е духовно свързан с църквата и пастора си, а не със

служение “Мория”, то затова сърцето му остава безплодно и неблагодарно

към извора, откъдето даром е получил духовните си благословения.

Ето с това отношение към Господ Исус Христос и слугата Му – да

считат Даването за даденост – анонимните посетители навличат на сърцата

си тежък грях и така падат пред Божието Лице в неправедност, понеже

отказват да се покорят на Съвършения принцип на Благодатта – след като

даром са получили, даром и да дадат.

За последните десет години в тези черни грехове на анонимността и

неблагодарността участваха десетки хиляди християни. Те стигнаха дотам,

че влизаха просто да си изтеглят поредната написана пророческа книга, а

Божият съд, употребен за написването, оставаше за тях предмет на апатия,

презрение и поругание. Истината е, че така те презряха не мен, а Онзи,

Който ме е пратил, и се поругаха не с моето даване, а с Неговата Благодат,

като натрупаха в сърцата си греховете на религиозното коравосърдечие,

станало възможно поради умноженото беззаконие. А служение “Мория” си

придоби “ореол” на евтина и достъпна гостилница, в която никой никога не

дължи нищо на Небесния дарител, дори най-простичко писмо с три думи:

“Благодаря, брат Стефане!”

А ако случайно някой да би се “изтървал” да ми напише:

“Господ да те благослови!”

…то в писмото му винаги оставаше невидим подтекст, който гласи:



5

”…обаче не чрез мен, защото аз на друго място давам благата си…”

Аз имам толкова нужда от подобни писмени “благодарности”, колкото

изворът от вода или пламналата пещ от искра.

Защо ми е зле прикритата ви неблагодарност, религиозни лицемери?

Или защо са ми възторжени цитати от Библията? Не знаете ли, че за тези

двадесет и седем години, в които се трудя на попрището на Божия

Пророчески Дух, Господ Исус винаги намираше начин да освежи душата ми

с тези, които са верни не на думи, а на дела?

Именно те помнеха колко усилен и изтощителен е трудът ми в Господа,

и затова ме правеха участник на всичките си блага. Да бих оставил и

занапред блога на “Мория” като евтина гостилница за анонимни читатели,

без да ги предупредя за беззаконието, с което омърсяват сърцата си, то

значи сам да хвърля укор върху иждивяването на приятелите си, които (за

разлика от анонимните, изтегляли всички книги на служението с едно

кликване на мишката), бяха усърдни и верни да чакат всяка Божия книга

на времето й – месец след месец, и година след година.

Ето затова, с влизането си в блога на “Мория” нека всеки знае, че

влиза в Свято място на Божието Даване, което никога не бива да превръща

в даденост, ако иска да бъде угоден с вярата си и стоенето си пред Господ

Исус Христос. И когато получи – нека бъде ревностен да роди плода си –

не на думи, а с дела. За да бъде изпълнител на апостолските думи:

“Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в

действителност…” 2

2 (1 Иоаново 3:18)
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2. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА КРЪГОВЕ ЗА ИЗКАЧВАНЕ И

ПОКОРЯВАНЕ

В последните години книгите на Божия Пророчески Дух станаха

толкова много, щото беше нужна божествената намеса на моя Господ, с

която Той да ми покаже, че личното ми посвещение от Него е Небесен

план, свързан с духовно изкачване и покоряване. В по-минало време,

когато нямах Божията Мъдрост, аз подреждах книгите по годините им на

написване, а след това започнах да търся духовни белези, с които да ги

обединя в теми, но сърцето ми винаги оставаше неудовлетворено. Така

дойде миг, когато Господ даде на сърцето ми пророческата книга за

“Свитъците на Господното напомняне”. С виденията в тази книга

цялото ми стоене в Бога придоби най-вярното си разбиране и развитие.

Защото разбрах, че Исус ме беше превел през пет Кръга на Божии Святи

Присъствия – Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта. Ето така блогът на

служението ми се промени и книгите вече бяха поставени в Кръговете им.

Водата, Хлябът и Виното – това са послания и видения, които водят

Верните до Кръста Господен, а Маслото и Солта – послания и видения, с

които съразпналите се с Исус продължават с Него оттатък Кръста – в

областите на Божията Слава и могъщо помазание.

И при все, че Кръговете ясно показваха на всички читатели, че става

дума за различно преживяване на Божията Благодат, пак и в това

отношение мнозина излъгаха сърцата си, защото започнаха да изтеглят

книги, за които не са платили цена пред Бога, нито имат нужната твърдост

и Святост, за да започнат да ги практикуват и живеят. А точно тогава

противникът и отмъстителят ги намери неподготвени и слаби и извърши

върху тях гонение и преследване, с което да ги препъне. И стана така, че

хора, за които не бяха никакъв проблем посланията от Кръга на Хляба, се

съблазниха в последните послания от Кръга на Солта. А съблазънта им

ясно показваше и доказваше, че не са преминали през Кръста Господен,

нито стихът от “Галатяни 2:20” е станал Дух и прицел за сърцата им. Те

просто бяха решили, че “Мория” е евтина гостилница, в която всички гозби
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стават за ядене, без да се замислят, че Словото на Божия Пророчески Дух

пронизва до разделяне дух и душа, и в него като огледало всеки вижда

недостатъците и пороците, които го спират да върви с Исус по пътеката на

Святостта.

Искате ли да бъдете като тези „синове на Скева”?

Не вярвам!

В последните петнадесет години Господ ме прави да стоя и пребъдвам

в последния Кръг на Солта, като Жертва на Божия Свят Олтар. И книгите

от този последен Кръг, не са за любопитни читатели, но за хора, които

искат Вярата на Авраам, Образът на слуга и Славната привилегия да бъдат

на един Дух с Господа. За съжаление – никой не може да прескача цели

стъпала от духовното възрастяване, та да реши, че с пет или десет книги

от Кръга на Солта е заредил със Сила стоенето си пред Бога. Ще се случи

не нещо друго, но именно писаното, че:

“Горнилото е за пречистване на среброто и пещта за златото. А

човек се изпитва чрез онова, с което се хвали…” 3

Моят искрен съвет към всички, които искат духовно възрастяване и

пълнота, е да считат Словото на Божия Пророчески Дух, като Кръгове за

изкачване, а не като меню в гостилница. Защото ако Водата, Хлябът и

Виното биха им се усладили, Маслото и Солта непременно ще ги задавят...

Изпитвайте себе си дали сте на правилното място в Святия Дух, и нека

гладът ви за Словото бъде съобразен на Канарата, която сте съградили в

сърцата си.

“Чрез твърдостта си ще придобиете душите си…” 4

3 (Притчи 27:21)
4 (Лука 21:19)
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3. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА КАМЪК ЗА СТЪПВАНЕ ИЛИ

ЗА ПРЕПЪВАНЕ

За изминалите двадесет и три години от написването на посланието,

обърнато против търговците в Храма, сърцето ми преживя много черни

вълни на гонение, отрицание, охулване и заклеймаване. Църковният

Вавилон мобилизира всичките си структури, за да даде отпор на Словото

на Божия Пророчески Дух. Така името ми беше покрито с помия, хули,

укори, лъжи и всякакво зловоние, за да се превърне Стефан Главчев в

“плашилото”, с което се плашат неутвърдените в Христовата Вяра. И искам

или не – с болка трябва да призная, че тази дяволска стратегия имаше

голям успех в България.

Да кажа, че Господ Исус Христос не ме беше предупредил за

възможните реакции, значи да изрека лъжа. Тъкмо обратното – още в

началото, когато ми даде видението с Хълма Мория – Той ме предупреди,

че сблъсъкът ще е жесток, а дяволският отпор – яростен до смърт. Но

едновременно с предупреждението Спасителят ми каза, че книгите ми ще

станат за едни камък за стъпване, а за други – камък за препъване...

Аз не се наемам да кажа колко човеци се препънаха в “Мория”, защото

броят им е твърде голям. Не искам дори и да помисля за сетнината на

пастори, които в евангелски вестници ме нарекоха “вълк” или такива,

които тръбяха, че ще ме изкоренят и опропастят делото ми. Факт е обаче,

че слугата Господен стои на мястото си в Божия Свят Дух и не е мръднал

нито на йота от призванието и видението си. И при все, че духовната

тежест върху сърцето ми стана твърде голяма, дори до пръсване, аз все

още съм Камък Господен, който не се е пръснал, нито ще се пръсне. Ще се

случи другото, за което Господ е изговорил думите Си против всичките

противници на пророческото благовестие:

“Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: - "Камъкът,

който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е

това. И чудно е в нашите очи"? Затова ви казвам, че Божието

царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася
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плодовете му. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху

когото падне, ще го пръсне…” 5

Камъкът в сърцето ми е Господ Исус Христос! Ако някой воюва против

Този Камък – прави го за своя повреда! Ако друг стъпи на Този Камък – ще

прогледне далече по-горе – в Божия Сион! При Портите на Правдата и при

Дървото на Живота! В Съвета на Светиите, в тържеството на Небесния

Ерусалим и сред духовете на усъвършенстваните праведници!

От Божия страна умолявам всички християни да не дават място на

дявола, нито дори да си помислят да бъдат употребени от нечестивия в

кампанията му против Хълма Мория, защото това е вече изгубена от

дявола битка, в която победител е Божият Пророчески Дух.

Ако някоя пророческа книга ви е много трудна за проумяване и

разбиране – върнете се назад, в по-предишен Кръг на Божие Присъствие,

където Камъкът е направен за стъпване според израстването на вашия дух.

Едва когато стъпите на Камъка – издигнете нагоре главите си. И имайте

мъдростта да четете и живеете книгите по времето на тяхното написване.

Сиреч – като прочетете една книга, преминете към следващата след нея, а

не прескачайте с години или Кръгове напред. Само така ще можете да

съхраните както мира си в Бога, така и твърдостта, на която сте призовани.

5 (Матея 21:42-44)
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4. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА ТРАЕН ЗАВЕТ С БОГА

В едно от посланията си Апостол Павел предупреди всички ни за една

най-страшна тенденция, започнала още в Ранната Христова Църква, а днес

преживяваща своя връх. Тази тенденция е записана с думите:

“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни

времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви,

надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите,

неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими,

клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,

предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,

имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от

такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете

и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни

страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в

познание на истината…” 6

С болка и преляла скръб в сърцето си ще изповядам, че Господ Исус

Христос ме направи да позная истинността на тези стихове многократно.

Защото не е нужно на вярващия да има хиляди слънчеви лъчи, та да

познае, че източникът им е Христовата Светлина. Само един единствен лъч

е достатъчен, за да освети битието му, и да премахне мрака от живота му.

Но в отношението към този лъч християнинът ще покаже дали наистина е

достоен да се нарече с Името на Христос. Понеже Словото на нашия Господ

е Завет. А ако някой чете посланията Му, виденията Му, откровенията Му,

трябва да ги чете с вярата, че участва в Завета Му. И ако Новият Завет е

Основата, върху която се гради Божият Храм, като в него Крайъгълен

Камък е Сам Христос, а останалите камъни са Апостолите и Пророците, то

нека благоговеем пред божественото право на Спасителя да въздига и

строи Храма Си според Вечните Си намерения, за които е записал:

“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници;

едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в

синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас

6 (2 Тимотея 3:1-7)
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всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния

Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между

светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде

върху туй поколение…” 7

и още:

“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…” 8

За съжаление – днешните човеци обичат много повече поколението на

Корей, Датан и Авирон, които се възпротивиха на Пророк Моисей, и

останаха с покварени умове, извратени във вярата. Така и днешните им

потомци вършат същото, за да допълнят мярката на бащите си. Било, че

биха прочели всичките пророчески книги на служение “Мория” – те няма

да ги проумеят, нито ще ги заживеят, нито ще преживеят покаяние заради

делата си. На тях ще се сбъдне Господното предупреждение, че са се

опитвали да наливат ново вино в стари мехове, тъй щото се съдират, и

Божието Вино изтича.

Никога не се обхождайте със Словото на Божия Пророчески Дух като с

продукт за еднократна консумация, защото подобна обхода само би ви

поставила под страшно осъждение. Понеже по-добре би било за вас никога

да не бяхте влизали в Святото Място на Господ и слугата Му, отколкото

след като влезете – да стъпчете, похулите и отхвърлите.

Господ Исус Христос да ръководи и благославя Верните на Завета Си!

Амин и Амин!

Стефан Главчев

Слуга и пророк на Господ Исус Христос

7 (Матея 23:34-36)
8 (Матея 10:40-41)
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