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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека никой по никакъв начин не смущава сърцето ти, че щом Божият

слуга е на път да прекрати писането на пророчески книги, то времето му е

отминало или вече си е изгърмял “патроните”. Истината е, че времето ми

не просто не е отминало, а все още не е започнало. И “патроните”, които

изглежда да съм изгърмял, бяха послания от Господ Исус Христос, обърнати

по разбираеми езикови причини предимно към българските църкви, и за да

се потвърди писаното, че никой пророк не е на почит в родината си (Вж.

Лука 4:24). Но светът не започва и не свършва с държавата България, тъй

щото прицелът на Божия Пророчески Дух няма да се ограничи само с

тукашните християни, но непременно ще простре лъчите Си към всички

останали християни по целия свят.

Другото, което те моля никога да не забравяш, е фактът, че Господният

пророк служи на Вечен Бог и се подвизава на едно поприще, където

пророческите видения няма да загубят своята значимост до Грабването на

Църквата и Второто Пришествие, а някои от последните послания – дори

до Вечността след Христовия Милениум. Тъй щото наистина имам ясното

основание да твърдя, че времето ми все още не е започнало. Понеже в

изминалите шестнадесет години аз се покорих на моя Господ, за да събирам

Неговата чудесна житница от откровения, просветления, видения и Скрита

Манна. А сега, когато житницата е достатъчно напълнена и препълнена,

Той ще изведе пророка Си от тъмницата, за да изпълни великия Си проект,

наречен “Цафнат-панеах”.

Съдейки по яростния вятър на дявола, който докара върху сърцето ми

всичкото възможно угнетение, аз все по-често започнах да се замислям за

съдбата на всичките ми братя и сестри, до които достигна Словото на Божия

Пророчески Дух. То е като да знаеш, че за изминалото време си изкатерил

ледените зъбери на някой висок планински връх, а по радиостанцията вече

ти съобщават прогноза за дълготрайно влошаване на метеорологичните

условия. Ти си горе, на самия връх, но останалите алпинисти са на палатков
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лагер, половин километър по-надолу. Да отстъпят от пътя към върха няма

смисъл, а да тръгнат нагоре при тази промяна на времето е твърде ужасно

решение. Да, наистина е ужасно решение!... Но по-важното е, че то няма

алтернатива. И Званите, Избраните и Верните ще приемат да изкачат пътя

до върха, каквото и да им коства това. Знам, че много ще ги боли... Знам,

че ще претърпят ураганен вятър, който вледенява дъха и прорязва като

бръснач... Знам също, че всеки от тях ще се срещне очи в очи със смъртта

на стария си човек... Но зная още, че онзи, който е роден от Святия Дух,

непременно побеждава духа на света, както и духовете на началствата и

властите на нечестието в небесните места.

Но дали всички, които се наричат християни, са наистина родени и

запечатани от Святия Дух? Дали всички са пораснали до пълнолетното

мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота? Не е ли днес времето,

когато мнозина имат фалшиво самочувствие, че са изпълнени от Святото

Присъствие на Бога, когато всъщност това е лукавото присъствие на оня,

който се преправя на светъл ангел? Знаеш ли каква остра горчивина

претърпя сърцето ми точно от такива хора?

Човек, изстинал към нас в последните години, тези дни ми написа

писмо, което в лукаво прикрит контекст гласеше приблизително следното:

“А бе ти още ли я караш така, без да работиш? Живееш си значи

нашироко, и мислиш, че Господ е длъжен да ти задоволява нуждите... Все

така ли ти пращат записи с финанси, а? Не си ли станал по-алчен и лаком

от всички, които са били преди теб, та сега измамно да се изживяваш като

бъдещ Цафнат-панеах? Едно време те харесвах и четях, понеже беше чист

и безкористен, но сега си станал много по-зъл от пасторите, които

изобличаваш...”

Така ли, мой неприятелю? И къде е грехът на злото ми? Или какво е

престъплението ми спрямо Бога и Неговото домочадие? Защо опря само до

въпросите в писмото си, а не написа и отговорите? Защо, докато аз я карах

“така”, без да работя, от Хълма Господен се родиха стотици книги с

прекрасни и освобождаващи пророчески видения? Ангели ли натискаха

буквите на компютърната клавиатура, за да ми напишат книгите, докато

някоя мила секретарка вадеше с пинсета чародейните тръни от главата
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ми? Ангели ли печатаха книгите ми на лазерен принтер, за да ги сгънат,

подвържат и изпратят по пощата на верните ни приятели, или цял отдел от

дизайнери, подвързвачи и пласьори се грижеше да върши делата на

служение “Мория”? Ангели ли направиха сайта на Божия Пророчески Дух в

Интернет или Божия слуга трябваше да изучи една сложна система за

програмиране и електронен дизайн? Ангели ли преведоха на английски

език вече половината от пророческите книги или това през годините стори

моята съпруга Йовелина, а в последните месеци и синът ми Емануил? Не

бяха ли през всичките години в моята тъмница само семейството ми и верния

ми съработник, с които извърших повереното ми дело от Исус? И ако

Господ беляза служението на пророка Си със скромност и достатъчност,

понеже трима човека вършеха цялото Дело на Божия Пророчески Дух, то

да кажем ли, че в нашите нужди сме били ненаситни пиявици, които са

смучели благата на приятелите си, без да им дадат нищо Свято и достойно?

Голямо нещо ли е стотина верни да послужат на трима посветени?

Дръзна ли някой в древността да пита какво работи пророк Моисей, та

да му иска обяснение защо се ползва от Божиите блага? Дръзна ли някой

да изкрещи в лицето на Елисей, че е сторил грях, като е зарязал земната

си работа и е заклал дванадесетте си вола, за да последва пророк Илия в

пътя към Святостта и нетлението? Дръзна ли някой да се съблазни в пророк

Даниил, който сам живееше във Вавилон и три пъти на ден отваряше

прозорците на дома си, за да се покланя и величае Всевишния Бог? Дръзна

ли някой да иска подробен отчет от Исайя, Еремия, Езекиил или Йоил какво

толкова правят за Бога, за да имат основания за прехраната и благата си?

Дръзна ли изобщо който и да било човек, имащ страх от Бога и Отца, да се

съблазни в Негов пророк и пратеник, след като последният е хранел Божието

домочадие с Небесна Мъдрост, Светлина и Спасение?

И ако аз оцелявах през годините чрез безкористната щедрост и

саможертвена любов на стотина човека, давайки им стотици послания от

Кръговете на Божиите Святи Присъствия, то защо моят неприятел не попита

как оцеляха през тези години пасторите, проповедниците и учителите на

всичките църкви в България и света? Как може да се съблазнява в даването

на стотина верни, които го правят без принуда - с радост и чисто сърце, а
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няма сила да попита къде отидоха даренията и десятъците на останалите

триста хиляди християни в България? Как може да се взира в трохите на

едно служение, дадени от бедните ми приятели с толкова много вярност и

братолюбие, а не иска да отвори очите си и да види в какво стълпотворение

от религиозни поклонници се превръщат всички православни храмове на

Рождество, Сирни Заговезни, Великден и Задушница? Как не иска да

признае, че на една тридневна църковна конференция в някоя софийска

зала, поредният тщеславен шоумен събира в дискоса си стотици пъти повече

блага, от тези, които Божият слуга би получил за месец или два? И тръгнал

значи духовният ми неприятел и критик да се съблазнява от къшея ми хляб

и паничката масло, които получавам от една вдовица от Сарепта Сидонска,

а относно ояждането, пируването и позлатяването на Вавилонските царе и

търговци мълчи като варосана гробница...

Къде ще отидеш с този дух, хулителю на слуги Господни? Пред кого ще

застанеш с тази злоба в сърцето си? Няма ли един ден пред Съдията духът

на Корей да бъде най-страшният ти обвинител, понеже си бил дързък в

нечестието си да изплюеш отрова против сърцето на Божия пророк? Защо

се взираш в чужда паница и търсиш сметка за чужди трудове, в които нямаш

дял и участие? Или може би от мисълта за сетнината на Божия пророк като

“Цафнат-панеах” не ти идва сън да заспиш?...

Усещаш ли ледения вятър, братко мой? Усещаш ли злобата и гнусното

безсилие на дявола, който всячески ще потърси начин да съблазни, поклати

и върне назад Божиите посветени? Усещаш ли планината от религиозна

омраза и отрицание, която всички ние ще трябва да преодолеем, за да се

съберем при Исус без петно и бръчка, и без никакво поражение в дух,

душа и тяло? И давал ли ти е някога Господ мъдрост, та да проумееш, че

нашите думи, мисли и дела оказват най-съдбоносно отражение върху

запечатването ни със Святия Дух? Колко повече – когато ние днес сме

поколение, много по-просветено от древното. Но древните християни имаха

Свята и чиста Любов към Исус и затова твърде много внимаваха в думите

от Апостолското послание:

“Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което

е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на
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тия, които слушат; и не оскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото

сте запечатани за деня на изкуплението...” 1

“Не оскърбявайте Святия Дух...” – предупреждава Христовият слуга.

Защото да наскърбяваш Духа, то това значи съзнателно да изличаваш

Печата, с който Отец те е запечатал в Него. А така може да дойде ден и

час (да не бъде!) когато наскърбяването на Святия ще се превърне в хула,

за която няма прошка нито в сегашното време, нито в бъдещия век на

Обновлението. И какво още да ти кажа, братко мой, освен да те предупредя,

че ако сред тъмните сили има постоянно съревнование по нечестие, то в топ

десет на най-успешните богоборци са именно демоните, силни да подбуждат

християните да похулят Духа на Благодатта. Защото наскърбяването на

Духа е като подхлъзване на някой от ледените зъбери, а хулата вече е

стремителното падане, чиято сетнина е духовна смърт. И ако един алпинист

забива острия си пикел в леда и с цената на всичко е готов да се задържи

върху коварната повърхност и да продължи изкачването, то и ние с точните

думи на добрата изповед и правилните дела трябва да се задържим и

възкачим във височината на Святостта. Защото такива като горепосочения

ми неприятел, силен да хули, храчи и хвърля укор, ще стават все повече и

повече поради умноженото беззаконие. И като паднат от високото, ще се

намерят в местата без гонение, излъгани, че все още са запечатани в Святия

Дух и нямат никакъв проблем с Бога. Но когато алпинистът е изгубил

сблъсъка си с ледения ураган под върха, то напусто е било всичкото му

изкачване, защото той вече е погинал - в някоя снежна яма или в дъното

на дълбока пропаст. Тези демони, които са го бутнали от висотата му, ще

упражнят всичкото си лукавство, за да го излъжат, че спасението му е

сигурно. Но ти за справка потърси колко голяма е печалната статистика на

погиналите и замръзналите под големите земни върхове като К2 и Еверест.

И след това мъдро помисли каква ли ще е Божията статистика за духовно

погиналите във времената на умноженото беззаконие. Аз не мога да стоя

безучастен при мисълта за всичко това. А в личната ми болка да мисля и

духовно да състрадавам на всички, които трябва да извървят своя личен

път до Божия Свят Престол, се роди и тази пророческа книга. Книга за

1 (Ефесяни 4:29-30)
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запечатаните в Святия Дух, които ще възвеличат в живота си Христовото

Име и ще бъдат последните скъпоценни камъни, достойни да украсят

короната на Небесния ни Цар Исус.

Последвай ме, мили мой братко, в дадените ми видения от Господ Исус

Христос! Защото сега, когато вече сме получили от Него цялото възможно

Освещение и Просвещение, ние ще трябва да платим цената да го задържим,

тоест, да останем запечатани в Святия Дух!

На Господ, Който е Съвършеният Вдъхновител, Учител и Помазаник,

отдавам цялата Слава за написването на тази книга! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ ПЕЧАТ В КНИГАТА НА

ЖИВОТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

В няколко видения през годините моят Господ ми даваше да надзърна

в Книгата на Живота и да видя записаното в нейните страници. И при всяко

следващо видение сърцето ми ставаше все по-просветено относно тази

най-желателна сетнина за духовния човек. А думите на Исус в “Евангелието

на Лука” да се радваме най-много, че имената ни са записани на небесата,

ставаха все по-живи и благодатни за сърцето ми. Аз няма да ти спестя

великия залог на Божието Спасение, който се открива в записването на

нашите имена в Книгата на Живота. Защото то е потвърждение за личното

ни запечатване в Святия Дух.

През целия си живот ние се сблъскваме с твърде много печати, които

олицетворяват една или друга власт. От печата в личните ни карти, заменили

старите зелени паспорти, до печатите в договор за работа, шофьорска

книжка или медицинско свидетелство. Искаме или не – ние трябва да се

съобразим с властта на Кесаря, сиреч, на светските управници. И докато

всички имаме плътски очи, за да забележим земните печати на битието си,

само малцина имат отворени и просветени очи, за да забележат духовните

печати в живота си. А последните печати, за разлика от земните, не са

привременни, но вечни. И ето тук идва най-голямото предизвикателство

пред вярата в сърцата ни. Защото с нея ще приемем или отхвърлим

печатите на една или друга духовна сила. Вярата е, с която ще изповядаме

принадлежност към един или друг дух, към едно или друго свидетелство,

към една или друга религия, едно или друго учение, един или друг

господар. А господарите затова управляват и царуват, понеже обвързват

властта и господаруването си с печати.

В последните двадесет години от живота ми аз предадох сърцето си на

Господ Исус Христос от Сион, за да върша Неговата Воля и да изявявам

Неговия Свят Дух. А заедно с предаването на сърцето си, получих и

скъпоценното запечатване в Духа Му, с което Той ме потвърди на Божиите
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чеда като Негов слуга и пророк. Друг е въпросът дали християните се

съгласиха, че печатът ми е Верен и Истинен. Защото шестнадесет години

след написването на първата си книга, аз все така оставам с клеймо на

измамник и шарлатанин за всички църкви, надлежно попаднали в регистрите

на Кесаря. Лидерите на тези църкви никога не ме одобриха и приеха, нито

ме препоръчаха с Божията Благодат на собствените си паства, тъй щото

конфликтът между служение “Мория” и църквите първоначално имаше

размерите на пукнатина, но днес вече е станал дълбока и страшна пропаст.

От едната страна на пропастта говори Един Господ Исус Христос от

Сион, могъщ в Дух и Истина, за да потвърждава всичките Си думи и видения,

които е дал на пророка Си.

От другата страна на пропастта говори един евтин и лакиран идол,

който също има претенциите да се нарича “Исус”, но не като вдъхновител

на слуги, жертвени юнци и Голготски страдалци, а като шеф на търговци,

кариеристи, шоумени, телевизионери, теолози, директори, професори,

магистри, дипломанти, делегати, бизнесмени и банкери.

От едната страна на пропастта пътят се превръща в тясна пътека,

която събира в себе си всичките яростни съпротивления на дявола, тъй

щото на върха да се възкачи само ясно очертаният Христос от Голгота.

От другата страна на пропастта, пътят се превръща в просторна

магистрала, край която празнично светят различни църкви – от малки и

невзрачни мотели до високи и престижни небостъргачи.

Аз няма да те питам дали си забелязвал тази съблазнителна магистрала,

защото тя умишлено е направена така, че да бъде видима от очите на

всички човеци. Но сега непременно ще насоча погледа ти към пътя, който

се превръща в стръмна пътека. Защото за изявата на тази пътека слугата

Господен положи живота си и плати цена, която мнозина никога няма да

разберат, нито ще проумеят. Защото откъм моята страна на пропастта

дойдоха човеците, които повярваха Христовото Евангелие, и бяха будни да

забележат всичките белези на умноженото беззаконие. Докато от другата

страна останаха християни, които решиха, че вече живеят в един много

прогресивен и толерантен свят, който демократично е премахнал всяко

гонение върху вярата в Бога, за да им останат само широки перспективи за
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благовестие. Но по-важното, за което ти пиша всички тези разсъждения, е

фактът, че и от двете страни на пропастта човеците бяха запечатани в

духа, на когото служат, и на когото се уповават. И както Божие и дяволско

присъствие не се понасят, нито могат да се съвместяват, така и печатите,

сами по себе си се противят един на друг и са напълно несъвместими.

Аз се учудвам докъде е стигнала тоталната наивност и желание за

самоизмама в човеците без ясна вяра и духовен прицел, които наляво и

надясно тръбят, че човек непременно трябва да ходи на някаква църква, и

да бъде приобщен в някоя деноминация, за да бъде спасен от Бога. За тях

думата “църква” се е превърнала в своего рода сакрална мантра, тъй щото

е станала по-важна от слова като “Господ” и “Бог”. Те не се вълнуват от

връзката на човека с Бога, но от принадлежността му към тази или онази

църква.

“Ти от коя църква си? Или кой ти е пастир?” – ето тези са въпросите,

които вълнуват човеците на широката магистрала. Те искат да им посочиш

мотела или престижния небостъргач, за да те познаят. Всъщност – те търсят

само потвърждението на печата, с който са били запечатани. “Извади твоя

печат и нека да го сравним и видим, че е като нашия, за да те приемем!” –

такъв е подтекстът на въпроса от коя църква си или кой ти е пастир. И ако

случайно имаш “неблагоразумието” да им кажеш, че си от Небесната

Църква на Исус и Сам Господ е Вечният Ти Пастир, то тогава можеш да

очакваш от тях категорична реакция на несъгласие.

“А-а-а-а! Не така! Ти трябва да ходиш някъде на църква, за да си

сигурен, че си спасен! Има Божия наредба за Спасението и тя изисква

човек да се намира в църква, за да спаси душата си!”

“Ами че аз съм в Небесната Църква на Исус и Той е моят Пастир! Храня

се с думите Му, пребъдвам при Него с виденията Му, изпълвам се с Духа на

Примера Му!” – ще изповядаш ти. Но те пак ще избълват пред лицето ти

доктриналната си закваска и ще ти кажат:

“Не, не можеш ти така да си вярваш в Исус! Господ е поставил в

църквите апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители! Защо ти

не се покоряваш на петкратното служение? Защо не посещаваш поне една
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църква, в която пастирят е църковният лидер, посочен от Бога да води

душата ти до Лоното на Отца?”

“Ами ако не виждам в този пастир Присъствието и Печата на Исус?”

ще ги попиташ ти:

“Ако не виждам в такава църква нелицемерно братолюбие? Ако не

виждам избраният от Бога да слугува, като най-нисък от всичките човеци,

но готов да се превъзнася и първенствува като по-богат и благоденстващ

от всичките си овце? Трябва ли и тогава да се покорявам на служение,

което считате за петкратно, или на църква, в която липсват Плодовете на

Святия Дух? Не се ли търсят и намират Печат с Печат, когато и двата имат

потвърждение от Дух и Истина? Да стоя ли тогава в общество, изгубило

подпечатването от Святия Дух поради съгласието с умноженото беззаконие

на света? Да подпечатва ли Святият и Благодатен Отец с Духа Си сергии на

търговци и амвони на лицемери? Не предупреди ли Апостол Павел, че

духовният човек изпитва всичко? Не написа ли той да държим на доброто?

Не каза ли в посланието си на Солунците, че ще настъпи времето на

отстъплението, за да се подготви идването на човека на греха и синът на

погибелта? И ако моето сърце се смущава да посещава място, където не

усеща Святото Присъствие на Духа, то кой от вас би дръзнал да ме съди,

че търся Вярната Невяста в небесните места, а не долу по земните? Не

прати ли Сам Отец заблуда да действа именно в земните места, за да бъдат

осъдени всички, които не обичат Истината, а имат благоволение към

неправдата?”

Ще издържат ли на думите ти магистралните християни, които сами в

ужилените си съвести знаят, че лидерът им по благосъстояние се нарежда

до най-преуспелите езичници-бизнесмени? Ще видят ли те в костюмирания

си религиозен водач онзи, разпнат на Кръста жертвен юнец, чрез който Бог

да им дава Пример в Освещение и Святост? Ще видят ли в ухиленото му

лице, лепнато на афиши и плакати, образ на слуга, смирен до смърт на

Кръст? Ще разпознаят ли в доволното му “Алелуя” Гласът на Духа или

навременно ще се досетят, че това е оригването на един тлъст шопар,

който за много години е осигурил нечестивото си плюскане и пируване?



13

Но ето затова ти казвам, братко мой, че Божият Печат не се понася с

дяволския. И ако някой иска да ги съгласи или събере на едно място, то

такъв отдавна е умрял от скритите беззакония на сърцето си. Защото адът,

който в това последно време е отворил огнената си паст, поглъща най-

много виновни за грях против Божия Печат, за хула против Святия Дух, и

най-вече - за ужасното изкривяване на Святия Образ на Божия Син до

образ на кариерист, наемник, диктатор, насилник и печалбар. А беззаконията

на тези последни нечестивци, разменили Божия Печат за съблазняващото

подпечатване от дявола, са по-страшни и ужасни от най-проклетите грехове

на най-пропадналия езичник, окултист или друговерец. Защото езичникът,

окултистът и друговерецът, бидейки далечни от Святия Дух, са пробождали

собствените си души и сърца с остриетата на светската, религиозна или

окултна измама. Но какво ще се случи с оня, който е имал Божия Емануил,

а Го е пробол в сърцето си? Какво ще се случи с онзи беззаконен

проповедник, който отваря пред амвона библията си със златни ъгълчета,

за да я чете с духа на дявола, силен да бълва плътски тълкувания, обърнати

в гибелни ереси и най-отявлени бесовски учения? Не е ли предупредил

Исус в самия край на Откровението, казвайки:

“Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на

пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще

притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой

отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела

от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая

книга...” 2

Колко ли ще са станали притурянията и отнеманията от Свещеното

Писание, за да живееш в свят, в който най-разделена и противоречива е

християнската религия? Или как може Бог да е Един и Спасението Му едно,

а кандидатите за Сватбата на Сина Му да са пъстри като наредени сергии

на Вавилонски бит-пазар?

Тук - католици, там – православни!

Тук - протестанти, там – адвентисти!

Тук - петдесятни, там – евангелисти!

2 (Откровение 22:18-19)



14

Тук - баптисти, там – методисти!

Тук - конгрешани, там – лютерани!

Тук - сциентолози, там – мормони!

Тук – мунисти, там - всякакви други “исти”!...

Докога и докъде ще продължи това безумие по широката магистрала

на християнската религия? Не знаят ли безумците, че Истината има само

Един Дух, докато лъжата – много религиозно-демонични превъплъщения?

И ако тези гореизброени деноминации и секти едни с други не се понасят,

но всички охотно произнасят Името Исус, то няма ли това Име да е изгубило

най-важното си, а именно – Печатът на Святия Дух?

Аз нямам намерение да плаша никого, но Господ ми е заповядал да

отрезвя всички. Защото не мога да пристъпя до Божието Светилище в Сион

без да усетя скръбта и болката на моя Господ Исус Христос, Който един

ден ще повтори на всички религиозни думите Си в “Евангелието от Матея”:

“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни,

или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри

плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво

да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.

Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в

огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми

казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който

върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина

ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме,

не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име

направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога

не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите

беззаконие...” 3

Търсиш ли плодове, братко мой, отсред тези, които считаш за

настойници на Божията Благодат? Защото ако те нямат плодове, от Бога се

отсичат и в огъня се хвърлят. И да стоиш ли тогава до сухи дървета,

пламнали от огъня на всяко беззаконие, та и ти да пламнеш с тях?

3 (Матея 7:16-23)
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“Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в

Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме

много велики дела?” – колко тотално и напразно изговаряне на Божието

Име “от мнозина”, както ни предупреждава Исус. И всичко това защо?

Виж отговора отдолу, колкото и страшен да ти се вижда той:

За да бъдат измамени плътските християни, тъй щото да похулят

Небесния Печат на Святия Дух, докато се запечатват в измамите на

умноженото беззаконие!

А като помислиш, че за Съвършен и Свят Бог не е възможно да сбърка

Печата на Духа Си, нито да допусне каквото и да било нечестие отвътре

Стените на Небесния Си Град, то трябва да ти стане ясно, че днешният

най-съдбоносен залог не е в това да бъдеш благонадежден за църквата,

която посещаваш, но да бъдеш благонадежден за Святия Дух, в Когото се

запечатваш!

Защото не земна църква или тленен наместник, но Божия Син е пролял

Кръвта Си за безсмъртните ни души, и не пред земна църква или тленен

наместник, но пред Бог ние държим изпит по Святост и Любов. Каквото и

повече да кажа, думите ми бързат да се въздигнат в Святото Присъствие на

моя Господ, Който откликна на молитвите ми и възвиси духа ми при Себе

Си. Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди да ме посвети във

видението с Небесния Печат в Книгата на Живота:

“Слуго Мой! Виждам, че пряко силата си и във върха на

всичкото си утеснение поради Словото на Божия Пророчески Дух,

ти пак се застъпваш за всичките Божии чеда, които просветих чрез

слугуването ти. И не би могло да бъде другояче, защото до времето

на възлизането ти от тъмницата дяволът ще подложи всички на

преса от ярост, угнетение, коварство и отвратителни човешки

предателства.

Аз скърбях заедно с твоята скръб, когато беше похулен и

опозорен в писмото, което получи. Аз страдах с твоето страдание,

когато трябваше да преглътнеш горчивината на мисълта, че пътят

нагоре е белязан от много човешки отстъпления и измами. И пак Аз

ходатайствах с молитвата на сърцето ти пред Моя Бог и Отец, за да
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закрепи и утвърди рода на Елиаким, и потомците на Яков и Йосиф.

И сега какво друго да ти кажа, освен да те утеша, че Божиите

Избрани няма да отстъпят назад, нито ще се поклатят от ветрищата

на дявола. Защото те вече имат пълното и чудесно екипиране от

Святия Дух, за да позволят на каквото и да било съмнение или

гонение да ги отмести от призванието им. Да, Стефане! Попрището

си свършил и вярата си опазил! А тази последна пророческа книга,

която измолваш от Мен с молитвата на сърцето си, е само още едно

могъщо потвърждение за всичките Ми братя и сестри, че си

пророкът на Сион, който изяви пълнотата на Божието Сърце. И

както написа в редовете по-горе – всички трябва да останете

запечатани в Святия Дух, и да не Го наскърбявате, но съвършено да

Го възрадвате и удовлетворите с мислите, думите и делата на

ръцете си. А в тази книга Аз ще дам на Моите братя и сестри да

видят как Небесният Печат на Духа преминава през петте Кръга на

Божието Свято Присъствие, за да остане най-славен и дълбок пред

самия Престол на Благодатта, към който сте призовани вие. А

всичко това се случва – днес и сега в Книгата на Живота, където са

записани имената ви. Тъй щото всяко име е потвърдено от Печата и

самото то се явява като запечатано в Святия Дух. И за да бъде

свидетелството ти още по-благодатно и убедително, Аз ще покажа

на Църквата Ми, как записах името ти в Книгата на Живота, и какво

ти костваше на теб, като Господен слуга и свидетел, за да

достигнеш до самия Престол на Благодатта, и до Славата да бъдеш

жертвен юнец пред Божия Свят Олтар.

А сега Ме последвай, слуго Мой! Защото непременно ще отидем

пред Престола, за да ти дам видението, което трябва да запомнят

всички, които се наричат с Името Ми...”

След последните Си думи Господ ме прегърна и възвиси в Святия Дух,

тъй щото аз наистина се намерих с Него пред Престола на Благодатта,

където видях разтворената Книга на Живота. И ето, че Исус пристъпи към

самата Книга и я докосна с ръка, като ми казваше:
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“Приближи се, Стефане! И виж как името ти е записано в

Книгата...”

С вълнение, което не мога да опиша, аз пристъпих при моя Господ,

като погледнах към разтворената страница на Божията Святост. А Той, като

прокара показалеца Си по ефирния гланц на Книгата, вече ми казваше:

“Нали знаеш от предишните видения, които ти давах, че Господ

с диамантения Си писец записва имената на Своите свидетели в

Собствената Си Книга? Това иде да ти покаже, че имената не просто

се написват, но се вдълбават с Печата на Духа!

А сега виж твоето име, слуго Мой. И не просто името, но

Печатът, който тежи върху него...”

С вълнение погледнах към Исусовия показалец, който посочваше името

ми, а след това срещнах очите на Господ, които ме подканяха да докосна

писаното с ръка и да усетя Печатът на Святия Дух. Така аз вече протягах

ръката си и докосвах плахо името си с върха на показалеца си, когато

усетих, че пръста ми докосва Вода. Това ме сепна, тъй щото за миг дръпнах

назад ръката си. Но Господ се разсмя, като ми казваше:

“Защо дръпна ръката си? Не я дърпай, но докосни категорично

името си! И тогава непременно ще усетиш Печата на Духа в цялата

му пълнота...”

Насърчен от благодатните думи на Исус, аз дръзновено протегнах ръката

си и пак докоснах името си с показалец. Така отново усетих Вода върху

името си, но продължих внимателно да натискам с пръста си. И ето, че

Водата се смени с Хляб, а Хлябът с Вино. И когато още повече натиснах

върху името си, вече имах чувството, че пръстът ми преминава в друга

страница от Книгата на Живота, при все, че сърцето ми съзираше точно

тази, върху която Исус беше написал името ми. А тогава духовно усетих,

че Печатът стана Маслен, а след това и Огнен, понеже разпали цялото ми

същество. И щом понечих да извадя показалеца си, върху пръста ми беше

останала Сол като Огън, и Огън, като Сол. А Исус, като хвана с двете Си

ръце ръката ми, и я загърна в шепата Си, с твърде съкровен Глас ми

проговори, като казваше:
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“Сега духът ти стана свидетел на цялата дълбочина на

Небесния Печат на Святия Дух, който тежи върху името ти, с което

си записан от Царя в Книгата на Живота.

А какво усети ти, слуго Мой? Какви бяха белезите на Небесния

Печат, с който си записан в Божията Книга?”

“О, Исусе! При първоначалното докосване усетих Водата на Духа, а

при повторното докосване показалецът ми сякаш потъна в Печата над

името ми. И тогава усетих как Водата се смени от Хляб, Хлябът от Вино,

Виното от Масло, а Маслото от Огън. И самият Печат на Духа потвърди

Огънят като Сол, и Солта като Огън върху върха на показалеца ми. А

дълбочината на Печата вече беше такава, щото си мислех, че пръстът ми

вече е преминал на друга страница от Книгата...”

“Да, Стефане! Много дълбок е Печатът на Святия Дух! И за да

разбереш наистина колко е дълбок, гледай на знамението, което

ще извърша пред очите ти. Защото Аз, Господ Исус, съм Словото на

Отца, изявено чрез Святия Дух. И когато Това Слово на Отца

постави Книгата на Живота пред Сърцето Си, то тогава написаните

имена ясно показват доколко дълбоко са пристъпили в Божието

Присъствие...”

В следващия момент, изненадващо за мен, Господ съблече мантията

Си. И като взе разтворената Книга на Живота, приближаваше я към гърдите

Си. И колкото повече Исус приближаваше Книгата, толкова повече моето име

и останалите написани имена започнаха релефно да изпъкват в страницата

- някак не отвън-навътре, но отвътре-навън. Така дойде миг, когато от

написаните имена излязоха струи Вода и побързаха да се свържат с Водата

в Духа Исус Христов. След това привличането между имената и гърдите на

Исус стана още по-силно. Понеже Хляб излезе от имената, уподобен в лъчи

на Освещение, като се свърза с Хляба в Духа Исус Христов. И веднага след

Хляба – капки Кръв, уподобени на Вино излязоха от имената, като се

свързаха със Сърцето Исус Христово, и с Неговата проляна при Завета Кръв.

А когато и това знамение свърши, Книгата на Живота вече беше досами

ребрата на моя Господ. И при самото докосване на страниците с Духа Исус

Христов от имената излезе Масло, което съвършено се съедини с Маслото в
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Духа Исус Христов. А миг след Маслото имената пламнаха и преминаха от

Книгата в дълбочините на Духа Исус Христов, съвършено съединени с

Огъня на пламенната Му Любов... В този Свят и пречуден миг имената,

Печатът и Духът Исус Христов бяха едно в едно и все во все. А тогава

Господ отново ми проговори, като казваше:

“Ето, слуго Мой! Този е начинът за твоя Господ да разбере

колко дълбок е Печатът на Святия Дух върху имената на записаните

в Книгата на Живота. И ти сам видя, че колкото повече Господ

приближаваше написаните към Собствения Си Дух, толкова по-

могъщи ставаха потвържденията на Печата Господен. Защото Водите

на Духа се събраха с Водите на Сина, Хлябът на Духа с Хляба на

Сина, Виното на Духа с Кръвта на Сина, Маслото на Духа с Маслото

на Сина! И най-вече – Огънят на Духа с Любовта на Сина, на която

свидетелстват всичките Му жертвени юнци, станали Сол за Бога. Но

ти сега Ми кажи:

При кое от знаменията на Печата Синът вече беше допрял

страниците от Книгата на Живота до Сърцето Си?”

“О, скъпоценни мой Спасителю! Това стана след третото знамение на

Печата, свързано с Виното на Духа и Твоята Кръв. Тогава Книгата на

Живота се съедини със Сърцето Ти, тъй щото Божият Печат стана Маслен, а

след това и Огнен...”

“А това, слуго Мой, не иде ли да ти покаже, че точно в този миг

написаните в Книгата на Живота стават Един Дух с Господа? Не ви

ли написа Павел знаменателните думи, с които очакваше именно

това свидетелство на Божия Печат в сърцето си:

“Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата

молитва и даването на мене Духа Исус Христов, според усърдното

ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че,

както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно

дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт...” 4

Разбират ли Моите, че в първите три свидетелства на Печата

все още Кръстът ви разделя от Духа Исус Христов, понеже не сте се

4 (Филипяни 1:19-20)
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съразпнали с Мене? Но ето, че след Кръста Книгата на Живота е

съвършено съединена с Духа Исус Христов – за да бъдете от този

момент в Печата, пълен с Маслото и Огъня на Святия?

А да казвам ли на всички ви, че ще дойде ден, час, минута и

миг от минутата, когато ще настъпи Грабването на Моята Невяста?

Знаете ли тогава кои ще бъдат грабнатите?

Ето, казвам ви, че това ще бъдат людете, чиито имена са в Духа

Исус Христов! Людете, които са се съразпнали с Господ на Неговия

Кръст, за да умрат в Неговата Смърт, и да възкръснат в Неговия

Живот!

Сега разбирате ли защо не дадох покой на пророка Си цели

шестнадесет години? Сега проумявате ли защо не спрях да го

привличам и да му говоря, докато изцяло го утвърдя в Маслото и

Солта Господна?

Именно защото така го утвърдих, за да бъде на Един Дух с

Господа!

А достигнахте ли всички да бъдете на Един Дух с Мене? Платихте

ли всички цената, тъй щото Печатът на Святия Дух категорично да

потвърждава имената ви в Книгата на Живота?

Ето, Аз сега ще явя на пророка Си как Печатът на Духа, с който

имената ви се запечатват в Книгата на Живота, преминава през

петте Кръга на Божието Свято Присъствие. Блажени човеците, които

поревнуват за Духа Исус Христов, тъй както и Аз ви ревнувам с

божествена ревност, за да ви въздигна като Моя Невяста! Защото те

ще се нарекат запечатани в Святия Дух, които никой и никога няма

да разпечати, нито ще отлъчи от Любовта на Отца и Сина!

Аз, Господ на Небесния Печат, все още говоря и не млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ ПЕЧАТ ВЪВ ВОДАТА,

ХЛЯБА И ВИНОТО НА СВЯТИЯ ДУХ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Само Бог може да потвърди на сърцето ти колко сълзи, въздишки и

прекомерна скръб ми е струвало призванието да работя за възрастяването

на Божия Младенец до ясно очертан Христос. Аз имах чудната привилегия

да преживея една преумножена Благодат в живота си, назначена именно

за могъщ духовен растеж на повярвалите в Сина на Отца. И вече знам, че

имам даденото от Небето право да заявя думите на Апостол Павел като

свидетелство на живота ми. Тези думи, в които той заявява:

“Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене

Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях,

- не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене...” 5

Няма да намериш много хора на този свят, които да посветят живота

си на една Свята кауза, и свидетелствата им да бъдат толкова мощно и

категорично подпечатани от Бога. И аз не пиша това, за да се хваля или

украсявам ореола си с привременна слава, понеже Господ е, Който един

ден ще отсъди за делото на слугата Си. Но ако го пиша – то е, за да

насърча Божият верен остатък, който непременно трябва да извърви

останалата си част от пътя към Исус. Защото в изминалото време Господ

доволно много се приближи до нас и ни направи съучастници на твърде

великите Си обещания за идещите векове на Обновлението. Но има една

граница, която Исус няма да премине, защото тя вече не касае Неговия

Кръст, а нашия. Има едно последно усилие, което Небесният Цар няма да

направи, защото то не е Неговото, но нашето. Има едни думи, които ние

трябва да превърнем в последно усилие за нашето запечатване в Святия

Дух, и тези Христови думи гласят:

“А от дните на Йоана Кръстителя и до сега небесното царство

на сила се взема, и които се насилят го грабват...” 6

5 (1 Коринтяни 15:10)
6 (Матея 11:12)
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Сам се убеждаваш, че думите ми не са голословни, но потвърдени от

Господа. Ние трябва да се насилим, за да грабнем Царството. Защото с

каквато мярка мерим на Царството, с такава и то ще ни отмери. Ако ние го

грабнем, и то ще ни грабне. Но ако ние не го грабнем, нито пък то ще ни

грабне. Искам завинаги да положиш тези думи в сърцето си, защото пред

тях се открива съдбата, с която Божият Младенец Емануил се превръща в

ясно очертания Христос.

Как мислиш, братко мой? Какъв ще да е бил духовният растеж на

нашия Пример Исус, за да ни показва Словото, че на дванадесет години

Той вече пребъдваше в Храма на Отца Си и учеше старейшините на всичките

словеса на Божията тайнствена премъдрост? Не се ли е хранил Емануил

със сгъстено мляко и мед, точно така, както за Него беше пророкувал пророк

Исайя? И не затова ли Исус беше преизобилен към всички нас в първите

Кръгове на Божието Свято Присъствие, които са Водата и Хляба? Не е ли

чудесно Господ да те води в Живото Си Евангелие и да ти разкрива цялата

премъдрост, изречена от устните Му?

Нека ти кажа, че първите осем години от пророческото ми призвание и

изпълване със Святия Дух бяха именно това – един здрав духовен растеж,

на който свидетелстват близо осемдесет написани книги. Книги, в които

Исус стана толкова реален, пълнокръвен и жив, щото не е възможно да пиеш

Водата Му и да ядеш Хляба Му, без да се усетиш пораснал и утвърден.

Четири години аз пребъдвах във Водите на Святия, и още четири – в Хляба

Му. Влязох във Водите с книгата “Исус е в теб” и приключих този период

с “Откровения от Книгата на Живота”, “Духовните империи на Злото”

и “Седем стъпки към Исус”. Четири години слугата Господен пребъдваше в

Кръга на Хляба, който започна с “Изгони търговците от Храма” и

приключи с “Гласът на Възлюбения”, “Полетът на Гълъбицата” и

“Песента на възкачванията”. И тогава пред сърцето ми се появи Кръстът

Исус Христов. Този Кръст, от който ме призоваваше “Викът на Кръвта” -

книга, благодатно измолена и получена още във времето на Хляба. Така

видях, че Кръстът е не просто граница, но врата, през която Господ те

призовава в едно друго изживяване на Присъствието Му – изживяване не
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за Младенец, а за младеж, който е пораснал, за да превърне в смисъл на

вярата си стиховете на Апостола от “Посланието към Галатяните”:

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 7

Когато си съразпнат с Господ на Неговия Кръст, тогава пред сърцето

ти оживяват “Портите на Живота и смъртта”. И ако Неговата Кръв ти

дава Живот, страхът от Кръста Му се превръща в отстъпление, равносилно

на духовна смърт.

Можех ли да предполагам, че бе дошло времето на първото съдбоносно

отсяване, когато от Божия Пророчески Дух отстъпиха мнозина предатели?

Можех ли да предполагам, че неумрелият и вкоренен егоизъм ще отвърне

стотици човеци от нас, които не са готови да се насилят, за да грабнат

Царството?

Разбира се, че ми беше трудно това предположение, понеже аз изцяло

живеех на вяра. Нямах на бюрото си списък с предстоящите книги за

написване, нито знаех докъде ще се простре Господното водителство в

живота ми. Просто това беше мигът в слугуването ми, когато вкусът на

Хляба се смени с вкус на Вино и аз трябваше изцяло да се закрепя в

надеждата за блаженството, което единствено дава сила да устоиш на

Христовия Кръст. И не просто да устоиш, но ясно да различиш Виното на

Исус от виното на великата блудница. Ясно да различиш “Светлините на

Сион” от светлините на някоя банка. Ясно да различиш гнусните дела на

Вавилон от “Изящното дело на Бога”. Ясно да различиш Духът на

Святостта от “Червеят, който не умира, и огънят, който не угасва”.

Ясно да различиш “Мъдростта, която е отгоре” от всяка друга земна,

животинска и бесовска мъдрост, за да имаш Силата “Да оцелееш над

ледовете”. Ясно да различиш Божието Светилище от “Свърталището на

мерзостта”. Така непременно слугата Господен намери “Пътят до Лоното

на Авраам” и достигна до Молитвата на Исус “Отче наш, Който Си на

небесата”, а след това и до Божиите Печати, които разкри на Църквата с

7 (Галатяни 2:20)
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Дух на мъдрост и на откровение. От третия печат в “Двете монети на

Самарянина” през петия печат в “Гладни за повече гонение” и до

“Шестия печат на Откровението”, където Църквата стана луна, обагрена с

Христовата Кръв, а всеки от свидетелите на Исус – като злострадалец в

козиняво вретище.

Но забелязаха ли духовния ми път човеците, които бяха заети да търкат

дежурните си столове в църковните събрания? Проумяха ли, че не за себе

си, но за тях слугата Господен беше написал всичките свидетелства на

личното си водителство от Исус? И ако към първите осем години във Водата и

Хляба Господ прибави още цели две години във Виното, то не стана ли

тъмницата ми десетгодишна, за да се изпълни стихът от “Откровението”,

който казва:

“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

Можех ли да предполагам, че някъде там - след Кръста на Голгота и

злостраданието от страшното гонение – ще се яви един същински и чуден

период на непознат, но твърде Славен Кръг на Божието Присъствие, който

е Кръгът на Маслото? Разбира се, че не! Понеже аз никога не свалих

превръзката от очите си, за да доразвивам виденията си по човешки, нито

да правя планове и сметки, каквито не подобават на безполезен слуга. Аз

просто се доверих на моя Господ, Който Единствен е Алфа и Омега, Начало

и Край, Първи и Последен.

Но точно тук е време да спра с изброяването на първите три Кръга на

Святия Дух, и да запитам всеки, който прочита съдържанието на тази

пророческа книга:

Знаеш ли, братко мой, каква ще е съдбата на човеците, които не се

покоряват на Божието благовестие, нито жадуват за Водата и Виното на

Божията Правда, нито пък гладуват за Хляба Христос? Знаеш ли какво ще

се случи в последните години до свършека на стария свят и до мига на

нашето Грабване при Исус? Нима мислиш, че Милост, която е назначена да

8 (Откровение 2:10)
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докарва до покаяние, би се проточила до безкрайност, та да чака тези,

които никога няма и пръста си да мръднат, за да се насилят и грабнат

Царството? Знаеш ли какво ще се случи с онова поколение, което напълно

попада под съвършено точните стихове от “Посланието към Евреите”,

където е записано:

“Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали

истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно

очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде

противниците...” 9

Какво значи това, че Господ ще призовава с пророка Си всички църкви,

за да се оставят от водите на Ефрат, а църковната търговия ще процъфтява

всред ония, които измамно си мислят, че “реки от жива вода” са потекли

от сърцата им? Какво значи това, че Господ ще призовава с пророка Си

всички църкви да се откажат от фарисейския квас, способен да закваси

цялото тесто, а пастирите ще се правят на приятно разсеяни, без да виждат

плесента и червеите на лъжепророка в хляба, с който хранят паствата си?

Какво значи това, че Господ ще призовава с пророка Си всички църкви да се

откажат от виното на великата блудница, а мнозина връзкари, кариеристи

и религиозни царе ще вършат пияни и безумни всичките гнусни дела, които

подобават на блудница, а не на чиста девица, приготвена да застане до

Христос пред Божия Свят Олтар?

Не виждаш ли тук, мили мой приятелю, как са похулени три Присъствия

на Святия Дух?

Веднъж това на Водата – поради умноженото беззаконие, което се

олицетворява от водите на Ефрат, способни да закорявяват сърцата, тъй

щото никога да не стигнат до покаяние!

Веднъж това на Хляба – поради плесента и червеите на лъжепророка,

които докараха всичкия светски дух в църквата, като научиха вярващите

да любят не Духа на Отца, но духа на света!

Веднъж това на Виното – поради тоталната гордост и превъзнасяне, на

която сами се предадоха всичките църковни лидери, които дяволът обогати

заради поклоните им пред тъмната му мантия!

9 (Евреи 10:26-27)
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Вода, Хляб и Вино – които трябваше да послужат на Младенеца Емануил,

за да достигне до ясно очертания Христос – бяха стъпкани и презрени от

църквите като нещо нечисто, като бръщолевене на празнодумец, достоен

за всичката църковна апатия, омраза и похулване.

Вода, Хляб и Вино – които трябваше да бъдат съвършеното ни

запечатване в Святия Дух, бяха стъпкани с дивото безумие на грухтящи

шопари, които не искаха да напуснат тинята си, и с режисирания лай на

жалки псета, които заложиха на бълвоча си.

Вода, Хляб и Вино – в едни бързо отминаващи години до свършека,

бяха тотално отречени, само защото слугата Господен нямаше над себе си

белег от никаква човешка или религиозна власт, и не прие да се покорява

на човешко препоръчване, нито на църковни договори с цената на омърсено

благочестие.

А каква ще е сетнината на тези, които похулиха първите три Кръга на

Божия Свят Дух? Не знаят ли безумците, че Святият Дух дойде на света

през Раните и Кръвта на Исус, и пак от тези Рани и Кръв ще Си тръгне от

света? И ако пророческото слово е водело и подготвяло всички ни за

личната ни Голгота, то как ще усетим заминаването на Духа от този свят,

ако не сме били съразпнати с нашия Господ? А как да бихме били

съразпнати, ако Младенецът Емануил не е пораснал до ясно очертания

Христос? И как да би пораснал, ако не пие Божията Вода, не яде Божия

Хляб и не пие Божието Вино?

На безумци ли да говоря в тази последна пророческа книга или на

духовни човеци, които трябва да си дадат сметка за цената, която трябва

да платят, за да участват в Грабването? На слепци ли да свидетелствам за

Печата на Святия Дух, или на дълбоко посветените, които имаха и остават

с непоколебим дух за Бога? На закоравени железа ли да свидетелствам за

Печата на Святия Дух, след като такива вече са счели за празно нещо

правдивите думи на Христовия Апостол, отнасящи се именно за тях:

“Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и

дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те

води към покаяние? а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш
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на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната

съдба от Бога, Който ще въздаде на всеки според делата му...” 10

Не разбирате ли, че краят на всичко вече идва и Съдията стои пред

вратите на сърцата ни? Не проумявате ли, че ако не се насилите да

грабнете Царството, нито пък то ще ви грабне?

“Но какво ще рече да се насиля, братко мой? Как да разбирам думите

на Исус?” – ще попита някой. Ето какво значи насилването:

Да се покориш на Словото, което Бог е потвърдил с Печата Си, за да

извървиш пътя от река Йордан до Кръста на Голгота, сиреч, от Водата до

Виното на Святия Дух. Защото Сватбата на Младоженеца и Невястата не е

в този свят, и няма да се случи в никоя представителна зала на великия

църковен Вавилон. Сватбата е оттатък Кръста! В Кръговете на Възкресението

и Христовото Възнасяне, след Галилея и Портите на Небесния Ерусалим,

при Реката на Живота, и в събора на първородните, при Съвета на

Светиите, и сред Празниците на Небесния Ерусалим! И какво още да кажа

или напиша в тази глава, освен да ти предам думите, които Господ

проговори на сърцето ми, миг преди да ми разкрие разтърсващото видение

с първите три Кръга на Божието Свято Присъствие. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Аз вече съм показвал това видение на сърцето ти,

когато написа пророческата книга “Ето, Младоженецът иде!”, макар

там откровенията да не бяха с прицела, който касае запечатването

ви със Святия Дух. Затова нека Моите братя и сестри съвършено да

внимават в думите Ми, защото за последен път ще изявя и ще

предупредя всички ви що ще рече да се насилите и грабнете

Царството.

Ето, Стефане! Виж сега как Небесният Ми Отец ще простре

Книгата на Живота с имената на записаните в нея. Защото този път

Той ще я простре към земята към последните поколения, за да

видите всички какво ще се случи до Мига на Грабването. А ти

гледай и запиши всичко за свидетелство на Моята Църква...”

След последните думи на Исус пред очите ми се яви видение. И ето, че

аз виждах моят Господ, разпнат на Голготския Кръст. От Раните Му

10 (Римляни 2:4-6)
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излизаха лъчи от Божия Светлина, които тръгваха през пътя на земното Му

Битие и стигаха чак до непорочното Му зачатие и рождението Му в градеца

Витлеем. А тогава там, при Кръста, но откъм Небесната Му Слава, се

снишиха Святите Ръце на Отец, държащи разтворена Книгата на Живота. И

Сам Отец възгласи на Святия Си Дух, като Му казваше:

“Святи Душе! Започни да събираш с лъчите на Присъствията Си

запечатаните оттатък Кръста, тъй щото Младенецът Емануил да

възрасти и да се приготви за Славата на Разпнатия и Възкръсналия

Христос. И колкото по-умножено е беззаконието оттатък Кръста,

толкова по-преумножена нека бъде и Благостта и Милостта Ми над

повярвалите. За да не изгубим нито един от записаните в Книгата, и

всички да възрастят до Зрелостта на Сина Ми!”

В отговор на Отеческите думи лъчите от Кръста многократно се усилиха,

тъй щото Водата, Хляба и Виното светеха с цялата Съвършена Чистота на

Исусовия Пример и Слово. А след това, в съгласие с повелението на Отца,

лъчите на Духа започнаха да се събират към Кръста, правейки имената на

записаните в Книгата все по-дълбоки и релефни. И когато лъчите на Духа

напуснеха определено място на земята, то мигновено се превземаше от

тъмните сили на дяволското нечестие. А всички безумни и бунтовни човеци,

непокорни на Божия Призив, биваха погълнати – първом от водите на

Ефрат, след това от плесента и червеите в хляба на лъжепророка и накрая

от виното на великата блудница. Но лъчите на Духа все повече и повече се

приближаваха до Разпнатия Исус и Раните Му, докато дойде миг, когато

Духът изцяло беше свил Присъствията Си до Тялото на Божия Жертвен

Агнец. И тогава, подобно на първото видение, дадено ми от Исус, Отец

допря Книгата на Живота до Разпнатото Тяло на Сина Си, тъй щото имената

на записаните мигновено просветляха и се съединиха с Духа Исус Христов.

А Отец извиси Гласа Си, като казваше на Духа:

“Святи Душе! Събрахме запечатаните в Книгата на Живота,

които станаха Един Дух с Духа Исус Христов! Затвори Вратата на

Вечното Спасение при Пътя, и възвиси запечатаните в Крилата Си,

за да посрещне Небесният Сион поколението на тези, които се

насилиха да грабнат Царството! Защото те са най-скъпоценния Плод
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на Сина Ми, роден във времената на най-умноженото беззаконие!

Потомците на Яков и Йосиф, за които е приготвена Вечна Слава за

вечни векове!”

Докато още гледах благоговеещ и възхитен, Духът, уподобен на Бял

Гълъб, въздигна разтворената Книга на Живота, като лявата й корица

изпълни лявото Му крило, а дясната корица – дясното Му крило. И тогава

ненадейно Исус ме докосна във височините на Духа, като ми казваше:

“Виждаш ли слуго Мой, какво се случи с тези, които се насилиха

да грабнат Царството?

Те наистина показаха, че любят Печата на Святия Дух повече от

всичко друго на света! И като се покориха на лъчите на Духа,

събраха се в Раните при Кръста Ми, за да се съразпнат с Мене, и

наистина да бъдат Един Дух с Господа на Славата! А колкото повече

Духът свиваше лъчите Си към Раните Ми на Кръста, толкова по-

святи и безкомпромисни ставаха Моите Люде, не отстъпвайки нито

на йота, та да се огънат от водите на умноженото беззаконие, от

хляба на лъжепророка, и от виното на великата блудница!

Те наистина повярваха, покориха и посветиха сърцата си, за да

участват в Сватбената Вечеря на Божия Агнец, понеже не обичаха

живота си дотолкова, че да избягат от смъртта на Кръста. А в това

посвещение ти наистина си блажен и твърде скъпоценен в очите

Ми, понеже даде свидетелствата за Водата, Хляба и Виното на твоя

Господ. И не просто ги даде, но Ме последва ревностно в Кръговете

на Маслото и Солта.

И сега какво повече да кажа на Моите, освен с божествена

ревност да ги призова да останат запечатани в Святия Дух и да

следват лъчите на Духа, които все повече ще се събират в Раните

на Разпнатия, за да се явят пред Отца Ми всички, които Той е

предузнал и предопределил да бъдат съобразни с Образа на Сина

Му! Слушайте Гласа Ми, люде Господни! Последвайте Ме и в

следващото видение, коeто ще дам на пророка Си! Защото именно в

него вие всякога ще бъдете на Един Дух с вашия Господ!

Аз, Господ на Небесния Печат, все още говоря и не млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ ПЕЧАТ В МАСЛОТО И

ОГЪНЯ НА СВЯТИЯ ДУХ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Колкото и трудни да са последните метри от Сионовото състезание или

стъпките на измръзналите до височината на Ветил, аз нямам никаква

причина да се усъмня, че запечатаните в Святия Дух ще издържат, за да се

нарекат победители на вяра. Никой не тръгва на дълъг път, без да се

подсигури с нужните провизии – били те храна, гориво и каквото изобщо е

нужно за подобно начинание. В това отношение думите ми никак не са

голословни, защото раницата на плещите ми е не просто пълна, но

натъпкана до краен предел. Няма да ти казвам как се носи духовния товар

на сто и седемдесет пророчески книги, пълни с Дух и Истина, когато моят

Господар ме иска като Верен и Истинен свидетел на всяко от откровенията

и виденията, които ми е давал.

Някога в древността, когато спартанците са искали да подготвят

атлетични мъже и войници, които да пазят царството им, те са прибягвали

в обучението си до една мъдрост, която наистина ги е превърнала в

нарицателни за мъжество, дисциплина и последователност. На малките и

невръстни момчета са били стягани оловни тежести на краката, за да

свикнат да ходят с тях. И не просто да ходят, но да тичат и вършат всичките

си упражнения. И колкото повече детето се е превръщало в младеж,

толкова по-голяма е ставала оловната стяга. Така е идвало миг, когато

боецът е излизал на участие в битка. И точно тогава тежестите са били

сваляни от нозете му, а той е тичал на бойното поле с бързина, която е

съкрушавала погледа на враговете му.

Същото е и с вярата на духовния човек, която е призована да носи

Кръста Исус Христов. Свикнеш ли да носиш тежестта на Господния Кръст,

то тя става част от теб. И колкото повече растеш в Бога, толкова повече

тежи Кръстът. Аз няма да ти кажа, че Господният товар е лесен, но

непременно ще те насърча с другото, а именно:

Ако расте товарът, то значи, че расте и силата, с която го носиш!
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В противен случай товарът би те смачкал... Но Бог не е неправеден, за

да ти даде да носиш тежест, която не отговаря на силата ти.

Тъкмо обратното:

Апостол Павел е записал за всички ни в посланието си, като е казал:

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може

да носи човек; обаче, 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...” 11

Най-скъпоценните думички в цитирания стих, които мнозина пропускат

да осмислят, са “изходният път”, за който Павел споменава.

Но какво е “изходният път”, братко мой?

Той в никакъв случай не е бягство от отговорност, нито свалянето на

Христовия Кръст от плещите. Истината е, че Изходният Път е Пътят до

Изхода. А Изходът е мястото, откъдето се излиза, за да се пристъпи към

друго място.

Изходът е разпятието на Голготския Кръст!

Всичко, което ни тежи до пътя към Кръста, е тежест от стария човек,

който не иска да умре и да се покори на Святия Дух. Болката, ужасът,

драмата, горчивината, съмненията, колебанията, изкушенията и страстите

– всичко това се вкопчва в личния ни кръст и иска да го счупи и прекърши,

за да не можем да извършим призванието си за Господа. Тази е причината

днес да виждаш една християнска религия, тръгнала от някъде и стигнала

доникъде. Усъмнили се в Истинския Свят Дух на Бога, Който единствен

може да им даде Изход, християните са побили биваци по Пътя към Кръста

и са останали да векуват в тях. И когато случайно Бог им проводи пратеник,

дошъл оттатък Кръста, този Божий свидетел им се струва разноезичен и

твърде мъчен за разбиране. Защо твърде мъчен? Ами именно защото за

този Божий слуга Кръстът е станал смисъл на целия му живот. Да живее за

него е Христос, а да умре – придобивка! Той вече няма угнетителните

съпротивления на разпнатата плът, и затова Силата му да бъде свидетел

на Исус е станала удивително голяма. Не толкова удивителна, че да удиви

11 (1 Коринтяни 10:13)
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Бога, понеже пред Всемогъщият само Исус е стандартът на новото създание и

прицелната точка на Вечното Благовестие. Но за онзи, който е останал

като зрител пред Кръста, свидетелите оттатък Голгота са или неприемливи

и странни или твърде радикални и удивителни.

Преди шест и половина години Исус донесе чудесна промяна в живота

ми за Него. Защото ми даде да изживея едно чудесно духовно извисяване и

проникване до самия Престол на Благодатта. И от този момент нататък

пророческите книги, които започнах да пиша, вече не бяха като тези преди

Кръста. Аз се докосвах до един чуден и съвършено реален Господ, Който

ме допусна до Сърцето Си. Един Господ, Който ми даде да превърна в Дух

и Живот прекрасния двадесет и трети псалом на слугата Си Давид. Един

Господ, Който се яви като “Пастир мой” – за да ми даде тихите Си Води и

правите Си пътеки, да ми покаже Жезъла и Тоягата Си, да помаже със

Святото Си Миро главата ми, и да направи чашата ми да се прелива.

Аз вече бях в Кръга на Маслото, оттатък Кръста!

Верните приятели, които ме подкрепяха и следваха, усетиха по могъщ

и категоричен начин тази промяна. Защото пророческите книги напуснаха

земното Битие на Исус и се въздигнаха в Славата на Небесния Ерусалим.

Там, където в псалома със “Соломоновата песен на възкачванията” се

проумяват пътеките на Божията тайнствена премъдрост. Там, където Божиите

хвалители докосват струните на Божието Съвършено благоволение от

“Арфата на Давид”. Там, където потомците на Яков и Йосиф пребъдват

“С Крилата на Белия Гълъб”. Там където пламенните боголюбци плащат

цената, за да се изпълнят с Примера на “Йеова-Нисий”! Там, където

жадуващите да пребъдват пред Святата Мантия на Отца научават от “Елиу”

за съкровените тайни на Божия Суверенитет и чудното тайнство на Неговия

“Емануил”! Там, където Отец е силен да разкрие скъпоценните камъни на

разпознаването Си, изявени в “Мъдростта на Агур”. Там, където на белия

Си мраморен Трон Исус е Първият и Последният, Началото и Краят, “Алфата

и Омегата”. Там, където от пролома между Небето и земята заблестя

светкавичният Меч на Божия Пророчески Дух – за да яви виденията от

“Дните на Злото” и да прогласи думите на Отеческата Святост към всички

Сионови пленници – “Излезте от нея, люде Мои!”. Там, където Седрах,
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Мисах и Авденаго възвеличават “Четвъртия в огнените пламъци”, а

“Вечният дял от Дървото на Живота” вече ни подготвя за Вечността с

Исус. Там, където в събора на първородните, и в Съвета на Светиите

всички говорят “Небесният Език на Любовта”.

Какво ще кажеш за всички тези пророчески свидетелства, братко мой?

Ще махнеш ли безразлично с ръка, сякаш те не касаят твоя дух и сърцето

ти? Защото именно с такова самоубийствено безразличие пастирите от

Вавилон шумно се изсмяха на Божия пророк:

“Този Главчев за какъв се взима, че такива книги да пише? Нямаме ли

си ние цяла плеяда от платени и титулувани пророци, за да четем странните

измишления на нек’ъв от Добрич?”

Ами точно в това е трагедията на сърцата ви, понеже не се допитахте

до Бога дали ви говори “нек’ъв” от Добрич, или ви беше пратен пророк от

Сион! Защото ако Добрич не бихте искали да сравните с Тулса Оклахома,

то и най-бляскавия земен град не бихте сравнили с Небесния Ерусалим,

нали?

И така, братко мой, слугата Господен извървя целия Кръг на Маслото,

като яви от него всички спасителни и чудни видения от Маслините на

Двора Господен. И когато може би всички мислеха, че Делото на Божия

Пророчески Дух стигна края си, Исус отвори един най-ревниво утаяван и

пазен Кръг на Божието Свято Присъствие. Кръг, с който щяха да оживеят

Вечните Му думи от Евангелието, които гласят:

“Защото всеки ще се осоли с огън, и всяка жертва ще се осоли

със сол. Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво

ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду

си...” 12

Кръг, чрез който божествената ревност на моя Господ щеше да изяви

думите Му:

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил? Но имам кръщение, с което трябва да се

кръстя; и колко се утеснявам докле се извърши!” 13

12 (Марк 9:49-50)
13 (Лука 12:49-50)
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И тогава, верен да ме въведе в Кръга Си, Исус ми даде първата от

книгите на Солта в думите на Собственото Си утеснение и огнено кръщение –

“Елои, Елои, Лама Савахтани”. От този миг в началото на две хиляди и

пета година аз вече знаех, че животът ми, слугуването ми и свидетелствата

ми вече никога няма да са същите. Защото, кръстен в Огъня на моя Господ,

аз завинаги щях да имам съдбата да бъда един от жертвените Му юнци. А

Святостта и дълбочината на пророческите послания щяха да надминат

всяка представа за помазание и даден достъп до Престола на Благодатта.

След “Знамението на пророк Йон”, “Водите на поруганието” и “Огънят

на негодуванието”, пред сърцето ми щеше да се яви Благодатната Лоза,

Чийто Земеделец е Небесният Отец. И онези най-съкровени и жадувани

Плодове на Лозата, с които Отец се прославя, щяха да станат най-

жадуваната реалност за сърцето ми. Тъй щото “Гроздовете в Господния

Шатър” наистина да бъдат моето запечатване в Святата Любов на Исус. И

онзи Свят Небесен Храм, свързан с името на служението, поверено ми от

Спасителя, щеше да заблести с красотата и изяществото си в “Последния

Храм на Хълма Мория”.

А какво още да кажа за “Захкей” и “Гетсимания”, за “Галилея” и

“Венецът на Славата”, за “Скъпоценния Камък от Сион” и Неговите

Вечни символи? Какво още да напиша за “Дните на Ноя” и “Божията

Вечност”, за “Свитъците на Господното напомняне” и “Съградени на

Канарата”, за “Скритото Евангелие на Голгота” и “Ясно очертания

Христос”, за “Родът на Елиаким” и “Портите на Правдата”, за “Реката

на Живота” и “Тайните на Царството”, за “Ветил” и “Сватбената

вечеря на Агнето” и накрая – за “Милениумът” и “Цафнат-панеах”?

И как да бих пропуснал великото въртене на Божия Пророчески Дух,

който показа на дявола, че беше и остава смазано нищожество за всички

Божии свидетели от Кръга на Солта? Как да бих пропуснал “Изчадията на

тъмната троица” и “Мерзостта, която докарва запустение”?

Как да не бих споменал “Веригата и Присъдата” и “Тъмната сянка

на човекоубиеца”, “Денят на Страшния Съд” и “Вечното проклятие

на огненото езеро”? Как да не величае сърцето ми Божията освобождаваща

Мощ в книги като “Ерихон” и “Реките на Времето”?
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Сам би трябвало да разбереш, братко мой, че след огненото кръщение

в Святия Дух, Божият Печат става не просто съдбоносно дълбок, но белязан

от възможно най-голямото Божие благоволение. Понеже жертвените юнци

на Всевишния са всякога пред Божия Свят Олтар, и имат изобилен достъп

до Скритата Манна на Духа, и до всичките съкровища на Божията тайнствена

премъдрост.

Но искат ли църквите на великата блудница Огън от Олтара, когато си

имат толкова представителни червеи, които не умират и огън, който не

угасва? Ще се трогнат ли теолози, магистри и професори, че Бог обърна на

глупост всичките им мъдрувания, и предаде на запустение всичките им

бръщолевения? Ще се трогнат ли подкованите с теология пастирчета,

които само с тапия от духа на Езавел имат право да бълват змии и гущери

от амвоните си? Ще се трогнат ли омаяните и манипулирани овце, на които

им е така удобно в църковните кошари? Ще потърсят ли най-сетне Печатът

на Святия Дух в сърцата си, та дано го биха намерили, за да станат и

излязат от местата на мерзостта, която докарва запустение?

Искам да знаеш, братко мой, че Сам Исус ме предупреди, че те няма

да се трогнат, дори и десет пъти по сто и седемдесет книги да напише

пророкът Му. Знаеш ли защо? Отговорът се открива в Мъдростта на Духа, и

в думите на Божия Син, че дойде Огън да хвърли на земята. Ако някой не

се подпали от Огъня в една пророческа книга, нима ще го запали Огъня на

останалите книги? Ако не пламнеш от една запалена клечица, то кой би те

излъгал, че ще те подпали пещ?

Не казва ли Апостол Яков с двояка мъдрост именно това:

“Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!” 14

Знай тогава, братко мой, че огън се търси с огън точно така, както

Печат се търси с Печат.

Запалените от дяволския огън ще си търсят проповедници с греха на

Аароновите синове!

Запалените от Божия Огън ще търсят проповедниците от седемте

Божии духове на Святата Отеческа Менора!

14 (Яков 3:5)
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Солта на Бога ще потърси осолените за Бога – които с потта, сълзите и

кръвта си са станали съразпнати с Исус на Неговия Кръст!

Солта на дявола ще потърси осолените за дявола – които с ненаситна

похот са се предали на светско и езическо сладострастие, за да вършат

тайните грехове на баща си!

И аз, като зная, че Отец е силен да събере в Славата на Сина Си само

запечатаните в Святия Дух, за последен път ще възридая и пророня сълзи

за най-нечестивото и проклето поколение от създанието на света, което

със страшно безумие се отказа от Печата на Святия Дух, и не прие да носи

Кръста Исус Христов, за да намери Изходния Път от Бога и Отца!

Плача за вас, безумци и лицемери, които не разпознахте времето, в

което бяхте посетени от Сион! Плача за вас, туристи в Евангелието, които

не стигнахте по-далеч от измишленията на собствената си плът! Плача за

вас, хулители и опозорители, които не дадохте покой на устните си, поради

прекомерния бяс на демоните зад крепостите ви! Плача за вас, голи, слепи,

осакатени и проядени от червеи проповедници, понеже мръсните ви дрипи

са същинското ви проклятие от Вечния Съдия! Плача за вас, потъмнели

камъни, които намерихте сила да излезете от палатите на Вавилон, но не

намерихте ревност и боголюбие, за да се съхраните в Канарата от Сион!

Плача за вас, предатели и отстъпници, които скришно ядохте от Хляба,

Маслото и Солта на Божия пророк, но в сърцата си останахте сухи пръчки,

неспособни да родят Плода на благодарението и преклонението! Плача за

всички вас, излъгани от дявола! И това са последните сълзи, които

проливам за едно изгубено поколение, което не намери Сила за покаяние,

нито Печат, за да има непоколебим Дух за Исус!

Аз един ден ще се върна при моя Господар, и вие при вашия! Но и

моето дело и вашите дела ще бъдат поставени пред везните на Вечния

Съдия, защото на Него Отец е дал да съди живите и мъртвите! Словото,

което Той е изговорил в Завета Си – то ще ви изпита и съди! Посланията,

които Той даде чрез слугата Си, те ще ви бъдат Святото обвинение!

А колкото до нещо повече от всичко, написано по-горе, аз сега отново

ще се възвися при моя Господ, защото духът ми оставаше при Него. И ето

думите, които Той ми проговори:
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“Слуго Мой! Като един, който в последните шест години пребъдва

оттатък Кръста, Аз те направих могъщ да свидетелстваш за Маслото

и Огъня Ми! И колкото по-страшна и угнетителна беше тъмницата

ти, толкова по-славно и помазано беше пророческото благовестие

на слугуването ти!

Аз не искам повече да проливаш сълзи за плевелите на лукавия,

защото те се откарват във вечния плен на външната тъмнина, която

са заслужили с помислите, думите и делата на ръцете си! Нека

пресъхнат очите ти за нечестивите, защото Солта от сълзите ти няма

да ги направи Сол за Господа! Нека престане да кърви сърцето ти

за предателите и коварните, защото Солта от кървенето ти няма да

ги направи Сол за Господа!

Но непременно бъди ходатай и се застъпвай за запечатаните в

Святия Дух! Защото Солта от сълзите ти ще осоли и техните сълзи!

Непременно имай мисъл и молитва за Божия Свят остатък от

оцелелите! Защото Солта от кървенето ти, непременно ще осоли и

техните сърца! Понеже великата тайна на Изходния Път в последното

време Отец е поверил на слугите Си пророците! Техният пример и

слугуване, техните послания и свидетелства ще бъдат светлите

въжета, с които никой от привързалите се алпинисти няма никак да

падне в пропастта! А какво да кажа за теб и твоя пример, освен

могъщо да те препоръчам на запечатаните в Святия Дух, за да

утвърдят още повече Печата на Изкуплението Си? Какво да кажа за

светлите въжета на Спасението, които прострях отсред сърцето ти

към Званите, Избраните и Верните? Виждали ли са те някога колко

дълбоко е запечатано името ти в Книгата на Живота? И проумяха ли

най-сетне, че те потвърдих като пророкът на Сион и най-изобилният

извор на последното време?

Да търсиш ли пророци по сергиите, Църкво Моя, или да

пристъпиш при Кръста Ми, където имам пророк на Един Дух с Мене?

Да търсиш ли светила по суетните и шумни конференции или да

пристъпиш до Раните Ми, станали Рани и на слугата Ми, от които

блести Съвършената Светлина на Сион? Да чакате ли Мигът за
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Сватбата там, където едни други се женят и разжегват, а никак да

не видиш, че на слугата Си дадох Святото Посвещение за Пръстените

на Младоженеца и Невястата? Да търсите ли земни църковни

милионери, та да ги разпознавате като “Цафнат-панеах”, след като

всичките им свидетелства са плесен и червеи от хляба на

лъжепророка, или да побързате да облечете мантията на Йосиф, та

скоро да разпознаете къде пребъдва Благочестивият?

Ето, слуго Мой! Както ти казах във видението с Йосифовия

период, така и тук ще покажа на Църквата Ми, че Моят пророк

непременно ще послужи, за да може Емануил да се превърне в

ясно очертан Христос! И като претърпи Разпятието и Смъртта, да се

въздигне във Възкресението и Възнасянето до Хълма Сион.

А ти гледай, приятелю на Сърцето Ми, и запиши последното

видение в тази пророческа книга за запечатаните в Святия Дух...”

С вълнение погледнах към видението, което Господ разкриваше пред

очите ми. И ето, че отново видях протегнатите Отечески ръце с разтворената

Книга на Живота и с имената, написани в нея. А когато Отец я приближи

до Разпнатото Тяло на Сина Си, от неколцина твърде изпъкнали имена

започнаха да изтичат Масло и Сол и да се разливат върху останалите

имена, запечатани в Книгата. И колкото повече Масло и Сол излизаха от

имената, толкова повече целия списък от последните съдбоносни страници

на участниците в Грабването ставаше маслено-солен, тъй щото нямаше

записани имена, които да не преживяваха последното Отеческо докосване

чрез Неговите жертвени юнци. А когато Духът Исус Христов обгърна всички в

Огъня и Светлината Си, Святият Дух отново се преобрази като Бял Гълъб,

Който въздигна всички нагоре, към Небесния Ерусалим. А във височината

на Духа Господ отново ми проговори, като казваше:

“Мир като река, и Любов като планина нека препълнят сърцето

ти, Мой пророко! Никой от запечатаните в Святия Дух няма никога

да забрави тази последна пророческа книга, която ти дадох! Никой

от Божиите чеда няма никога да престане да те обича и почита с

благата си, заради Святите въжета от Масло и Сол, с които Отец ги

върза на дланите Си! А ти сега погледни към сърцето си и виж как
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заслужи пред твоя Господ там да светят Апостолските стихове за

Маслото и Солта! Стихове, които превръщам в Печат на твоето

слугуване и примера, който даде на Църквата Ми!

Стихове, с които запечатаните в Святия Дух всякога ще помнят

твоето пожертвувание за Царя на Сион:

“Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и

служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.

Подобно се радвайте и вие, и с мене заедно се радвайте...” 15

Аз, Господ на Небесния Печат и Единствен Писар върху Книгата

на Живота, дадох тези най-святи видения на пророка Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

15 (Филипяни 2:17-18)
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