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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Всячески проницателното разбиране на Времето не може да се изчерпи с

пророчески видения от една книга, та дори тя да е изпълнена от всичката

възможна Благодат на моя Господ и Бог. Ето затова още при писането на

книгата “Реката на Живота” Исус ми обеща, че ще има могъщо духовно

продължение, в което ще ми бъдат дадени същинските библейски откровения

за съществуващите днес времена на земята.

Още помня как преди близо осем години написах книгата за

“Белезите на времето и знаменията на времената”. Бидейки изобилно

вдъхновен и изпълнен със Святия Дух, аз се радвах да пребъдвам в Кръга

на Хляба и да дарявам всичката Благодат в сърцето ми на Божиите чеда. В

онзи момент бях решил за себе си, че по въпроса за Божието Време и

останалите времена всичко вече ми е било дадено и едва ли мога да желая

повече. Но ето, че в следващия кръг на Божието Присъствие Исус ме

изненада с друга книга за Времето, когато въздигна и пренесе духа ми чак

до новото Небе и новата Земя. А тогава написах книгата за “Вечните

белези на Обновлението”. И Виното от самата книга беше достатъчно,

за да плени ума ми и да си кажа, че по-дълбоки откровения за Времето

едва ли ще получа.

Но за кой ли път Исус ме изненада с прекрасното Си водителство и

Съвършено доверие! Защото аз вече бях преминал с Него в Кръга на

Маслото. И там Той ми се откри като Алфата и Омегата, като ми даде да

премина с Него през четиринадесет духовни пролома на Божието Време,

записани от Соломон в “Еклeсиаст”, а след това да видя и “Дните на

Злото”, тоест, времето на човека-Антихрист.

Какво повече можех да поискам или мечтая? Или какво по-уникално

потвърждение можеше да ми даде моят Небесен Цар, че съм Неговият

пророк, и Божия зеница на земята?
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Истината е, че Господ в онези минали години не беше започнал да ме

напоява със същинските глътки на Скритата Си Манна. Защото тогава аз

все още бях в Кръга на Маслото.

Но когато в Дух и Истина Исус ме увери, че съм станал жертвен юнец

на Божия Свят Олтар, и вече съм преминал в Кръга на Солта, то тогава

жаждата поради Солта плати цената за Скритата Манна. А глътките от тази

Манна станаха толкова чудни и дълбоки, щото Бог ми даде следващата книга,

стигаща оттатък Времето Му, а именно “Божията Вечност”. По-далеч в

Божиите планове и намерения сърцето ми не е стигало и знам, че никога

няма да стигне. Но това в никакъв случай не е причина за униние или за

притеснение. Тъкмо обратното – духът ми се изпълни със сърдечно

задоволство, тържествуване и радост, защото Исус стори всичко, каквото

Си беше наумил да върши чрез слугата Си. А Той все още продължава да

пълни духа ми с видения, и сърцето ми с откровения. И аз в никакъв

случай няма да ги спестя или утая от Божиите чеда.

И така, братко мой, в ръцете ти е попаднала книга, която в пълна степен

ще премахне мъглата пред духовния ти поглед, свързана с непълното

проумяване на времената в човешкото битие. Защото, колкото до Реката на

Живота, която тече от Божия Престол, то там нещата са видими от Божия

поглед и касаят Времето като съвкупност от всичко, което се случва на

Небето и земята. Там всичко е провидяно, предузнато и записано как ще се

случи. Но когато от Небето слезем на земята и започнем да наблюдаваме

случващите се реалности и събития, то тогава ни става ясно, че не можем

да говорим за Времето като едно общо цяло, но по-скоро за “съвремието”.

Ти знаеш ли какво е съвремието?

Това е съвкупност от много времена, които се срещат на едно и също

място. И ти ще сбъркаш, ако решиш, че можеш да имаш свое собствено

време, което да е независимо от главните Реки на Времето, които определят

вървежа на света, както и сетнината му. Защото от мига на бунта и

грехопадението, във Времето на Всемогъщия се появява един амбициран

играч, на който ще бъде дадено определено време, за да се противи и

превъзнася против Небето. Този играч нямаше да е сам в даденото му време,

но щеше да завлече с извратената си мъдрост една трета от Небесните
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ангели. И не само ангелите, но и първите човеци Адам и Ева. Няма как да

не разбереш, че ти говоря за старовременната змия, която е дявол и

Сатана. И няма как да не си убеден в сърцето си, че щом и до днес

лукавият действа по земята с демоните си и ражда чедата за тъмното си

царство, то за всичко това му е дадено време. Не просто отрязък от време,

но две реки на Времето, с които той непременно ще завлича всичко, което

му е предадено и посочено за проклетия.

Каквото и повече да кажа в това начало, то изреченията вече тичат

към могъщите пророчески видения, на които моят Господ ще те направи

свидетел в тази книга. И аз сега призовавам от цялото си сърце Святият

Дух на Отца и Сина, за да свидетелства и мощно да потвърждава в сърцето

ти всичко, което ти предстои да прочетеш.

Нека бъде Слава на Отца, Сина и Святия Дух за изобилната Светлина

и Съвършено водителство, чрез които се родиха Небесните откровения за

Реките на Времето! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С РАЗКЛОНЯВАНЕТО НА РЕКАТА НА

ЖИВОТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Будните, разумните, и най-вече паметливи читатели непременно ще си

спомнят, че преди девет години Господ Исус Христос говори на всички ни

за една последна пророческа църква, която благодатно е присвоила името

на моавката-Рут, понеже съдбата й изключително ще се преплете с

духовните белези, записани в древната библейска книга. А в края на

пророческите видения, дадени ми от Спасителя, имаше една твърде важна

глава, която се казваше:

“Защо чрез Църква-Рут Господ Исус Христос ще стане силен в

Ефрат?”

Именно там, в едно по-кратко откровение, ми беше разкрита тайната

на Реките на Времето. Тогава, разбира се, аз не ги възприемах като времена,

а по-скоро като мощни духовни течения. Но ето, че девет години по-късно

отново стигнах до знаменателните стихове от втора глава на “Книгата

Битие”, но вече духовно възмъжал и просветен след още сто и тридесет

написани пророчески книги. И като си помислиш, че писах за Църквата-Рут

в Кръга на Хляба, а сега ми предстои да пиша за Реките на Времето от

Кръга на Солта и със силата на Скритата Манна, то сам трябва да се убедиш,

че този път погледът върху Божиите тайни ще бъде много по-просветен и

всячески проницателен.

Казвам ти всичко това не просто като декларация или добро

пожелание, а като абсолютна сигурност, понеже виденията от Реките на

Времето вече са запечатани в духа ми и само трябва да бъдат написани на

книга. И не само виденията ми даде Господ, но Сам Той допусна да усетя

съпротивата на дявола чрез един от най-силните му и яростни духове,

който се казва Авадон. Този дух връхлетя против мен още при писането на

“Реката на Живота”, като захапа яростно десния ми крак, започвайки от

пръстите и стигайки постепенно до бедрото. И сега, описвайки виденията в

тази последна книга, аз трябва да претърпявам чудовищна болка от един
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демоничен тигър, който е неоспоримият началник на реката Тигър и княз

на всички нехристиянски религии и лъжеучения. Няма защо да те убеждавам,

че само през последния месец август Авадон увеличи многократно водите

си, понеже интересът на целия свят беше прикован към олимпиадата в

Пекин, а благодетелите и застъпниците на религиозно-окултния Тибет

направиха Тигър още по пълноводен. А като помислиш, че сега в България

се откриват празниците “Аполония”, посветени на същия този Авадон, но с

гръцкото му име, то нарастващата сила на този дух става наистина сериозна.

Сам можеш да се досетиш и проумееш, че никой тъмен дух не обича да

му разкриват времето и да го правят явно за човеците. Колко повече,

когато това е князът на бездната, началникът на скакалците, и повелителят

на източния вятър. Но ако Авадон в същността и силата си е духовен

тигър, то трябва ли да ти напомням Кой е Лъвът от Юдовото коляно? И ако

Исус досега ме направи да превъзмогна над всички съпротивления на

Злото, то и атаката на Авадон ще бъде вписана под чертата на суетните

напъни на дявола, колкото и жестоки да са отмъщенията му.

Пиша ти за всичко това, братко мой, за да утвърдиш сърцето си пред

Господа и да бъдеш напълно убеден, че никой дух лесно не предава

позициите си, но се бори да ги задържи със зъби и нокти.

А сега нека вече да премина към първото от виденията, които моят

Господ даде на сърцето ми. Ето какво ми каза Той, когато отново въздигна

духа ми до Реката на Живота:

“Слуго Мой! Дерзай и се укрепвай в Святото дело, което съм те

посочил да вършиш! И нека сърцето ти не отпада поради яростните

отмъщения на дявола. Аз ги допуснах да се случат, за да разбереш

колко сериозна е заплахата върху тъмните времена на Сатана.

Понеже ако не би усещал ноктите и зъбите на тигъра, то как ще

разбереш, че Господ ти е дал да го прободеш с Пламенния Меч? И

не поставих ли Аз този Пламенен Меч да се върти на изток от

Едемската градина и така да пази пътя към Дървото на Живота?

Но нека сега да те попитам, а ти Ми отговаряй:

Какво би било творението на Моя Бог и Отец, ако в него не бяха

се случили две последователни събития, а именно – бунтът на
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Сатана и грехопадението на Адам и Ева? И как изобщо ти си

представяш подобно творение на Бога?”

“О, Исусе!” – отговорих развълнуван аз:

“Ако тези две събития не бяха се случили в Божието творение, то

никога нямаше да бъде предадено на немощ. Ти нямаше да се кръстиш

“Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят”. И

Реката на Живота никога не би се разклонила, за да стане на четири

главни реки. Понеже творението щеше да се развие според Съвършената

сетнина, свързана с думите на Бог Отец:

“Ето, подновявам всичко!”

И тогава цялата Вселена на Отца щеше да оживее от Вечния Живот,

като се напълни с прекрасните поколения от Адам и Ева...”

“Да, така е!” – отговори ми Господ. А след това отново продължи да

ми говори, като казваше:

“А каква е немощта, на която сега е предадено творението от

Отца Ми? Каква е тази немощ, за която и Апостолът Ми Павел ви

записа:

“Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно,

но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание

ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната

свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание

съвкупно въздиша и се мъчи до сега...” 1

“О, Исусе! Духът Ти в мен дълбоко потвърждава, че немощта на

създанието е пряко свързана с разклоняването на Реката на Живота на

четири главни реки. Защото на две от тези реки се дължи силата на греха

и робството на тлението. И самата немощ на творението се дължи на

факта, че Отец го подчини и на други времена, освен на Своето Време. Тъй

щото наистина творението щеше да се мъчи и въздиша поради наложеното

му от Бога тегло...”

Господ слушаше отговора ми с голямо внимание. А след това погледът

на очите Му изведнъж стана остър и съсредоточен. И тогава Той ме попита:

1 (Римляни 8:20-22)
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“Ще кажеш ли, че има неправда у Бога, понеже Той е дал

времена от Времето Си на Своя най-голям духовен противник,

дявола? Не беше ли по-добре за Отец Ми веднага след бунта на

Сатана да го окове във вериги и да го заключи в бездната? И не

просто него, но всички ангели, които не опазиха своето достойнство,

но полетяха след лукавия в падението му. Нямаше ли така да се

спести на Божието творение всичкото въздишане, угнетение и

измъчване? Кое или какво накара Отец Ми да даде времена от

Времето Си на дявола?”

Въпросите на Исус бяха дълбоки. Толкова дълбоки, щото сякаш слизах

с думите Му на дъното на океана. Но Скритата Манна мигновено подейства

в сърцето ми, тъй щото Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Святата Любов на Отец към творението се яви като най-

големият Му подбудител, за да го подчини на немощ. Защото на Небесните

Си създания – ангели, власти и сили, както и на човеците Отец даде

свободна воля. Това беше волята им да избират и така да се чувстват

свободни. Един от херувимите Му избра да Му бъде противник и зарази с

избора си много Небесни ангели. След това той лукаво подлъга и човеците,

за да направят грешния избор. И ако Отец мигновено беше реагирал, за да

въздаде на старовременната змия и на изкусените от нея човеци, Той щеше

да накаже избора на волята, но да лиши творението Си от последствията.

Но ако едно съвършено замислено и създадено творение е било пълно с

мир, ред и хармония, то в мига на грешния избор никой не е знаел какво

са бунтът и грехът. Те тогава са били първични, сиреч, току-що сторени.

Никой не е знаел на какво е способен хаосът. Никой не си е представял

какво е смъртта, а още по-малко бездната и адът. Липсвал е болезненият

опит и извлечената поука. А при липсата на опит и поука свободната воля

никога не би зачеркнала възможността отново и отново да бъде в бунт с

Волята на Твореца. И ето затова Отец подчини творението Си на немощ,

тоест, даде времена от Времето Си на дявола и падналите ангели, като ги

заключи с начало и край. А едновременно с дадените на тъмнината времена,

Той заповядва действието и на Своите Времена, тъй че пред целия човешки

род да има възможност за избор. И така всеки да определи сетнината си.
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По-голяма Любов на Отца от тази, с която подчини творението си на немощ,

няма и не може да има. Защото немощта е привременна, а Любовта е Вечна!”

Докато отговарях на моя Господ, погледът Му стана утвърдителен. И

Той отново ми проговори, като казваше:

 “Слуго Мой! Погледни към Вечността на Всевишния Отец! Виж

Великият Му Дух, Който могъщо действа в Реката на Живота и

известява бъдещите добрини на идещия нов свят! Какво са за Моя

Вечен Бог и Отец няколко хиляди години, в които е допуснал да

текат времената на Неговия противник? Дълги ли ви се струват те

пред Вечността, която няма край? И колко от вас разсъждаваха в

Дух на мъдрост и откровение върху думите, които изрекох в

Евангелието:

“Видях Сатана паднал от небето като светкавица...” 2

С вашия поглед или от вашето време видях дявола по този

начин, или с Моя поглед от Реката на Живота? И ако във Вечността

на Отца и Сина времената на дявола са твърде кратко мигновение,

колкото една мълния да проблесне и изчезне в мрака, то да кажете

ли, че Всемогъщият е толерирал дявола или да се възрадвате, че

сте усъвършенствани в страдания, както беше усъвършенстван

Начинателят на вярата ви?

Но ето, слуго Мой! Отец Ми е неизследимо мъдър и безпределно

разумен, за да Си позволи суетен ход или ограничена преценка.

Той отиде в Края на Реката на Живота, където постави Стената на

Страшния Съд и Пролома на Вечното Обновление. И като се върна в

Началото, раздели Реката на Времето на четири главни реки. Две от

тях щяха да текат до Стената на Страшния Съд, а другите две да

преминат през Пролома във Вечността Му. Виж сега всичко това

във видението, което ще ти покажа...”

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

пред очите ми се разкри видение. Така аз видях Реката на Времето, която

течеше всред Божията градина. И ето, че напускайки Едем, Реката наистина

се разклони. А това се случи, понеже Отец протегна показалеца Си и

2 (Лука 10:18)
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първом я раздвои на две реки, от които едната продължи да свети с Божията

Светлина, а другата моментално потъмня. А след това, продължавайки със

знамението, Всемогъщият раздели с показалеца Си Светлата Река на две

светли реки, а тъмната река – на две тъмни реки. И така Реките на Времето

станаха четири и тръгнаха в устията си по земята. Светлите реки на Времето

бяха изпълнени от Святия Дух на Бога и придружавани от неизброими

легиони от Божии ангели, а тъмните реки на Времето започнаха да гъмжат

от всякакви влечуги и хищни чудовища. И ето, че Господ ме хвана с

десницата Си и ме въздигна със Себе Си към четирите разклонения на

Реката, като ми казваше:

“Гледай, пророко Господен! И запиши на книга всичко, което ти

се дава да видиш! Реката на Живота се разклони на четири реки

след грехопадението.

Първите две реки са Времената на Бога. Вторите две реки са

времената на дявола. На Времената на Бога свидетелстват реките

Фисон и Гион. Фисон отговаря на Времето на Закона Господен,

написан по рождение върху човешките сърца. А Гион отговаря на

Времето на Божията Благодат и изпълването със Святия Дух.

На времената на дявола свидетелстват реките Тигър и Ефрат.

Тигър отговаря на времето на беззаконието и олицетворява

развращаването на сърцата и съвестите на езичниците. Ефрат

отговаря на времето на мерзостта, сиреч, на умноженото беззаконие,

и олицетворява развращаването на вярата и съвестта на човеците,

които по един или друг начин са били привличани от Божиите реки,

но са отпаднали и станали богоотстъпници. В това отношение е

добре да запомниш от твоя Господ, че Тигър винаги воюва против

Фисон и Ефрат винаги воюва против Гион. Тъй щото беззаконието

се сблъсква със Закона, а мерзостта с Благодатта!”

Думите на Исус бяха дълбоки и пречудни. И тогава аз Го попитах,

казвайки:

“Господи мой! Да разбирам ли, че Фисон е Реката на Бог Отец, Който е

положил Закона Си по природа във всички сърца, и чрез съвестта Той

привлича човеците към Тебе, Който представляваш Реката Гион?”
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“Именно така разбирай Божиите Реки, слуго Мой! Защото

времето на всеки човешки дух тръгва от Фисон! Това е Реката, от

която идва съдбата и времето на всеки човек, който се ражда на

земята, понеже духът му се дава от Бога с написания Закон на

сърцето. Но после, с възрастта, Законът отслабва поради греха,

съблазните и изкушенията, а човеците вече се нуждаят от

Благодатта на Гион. И тогава едни наистина стават част от Времето

на Божия Син, а други биват измамени да плуват във водите на

Тигър или Ефрат.

Тигър измамва езичниците, за да се потопят във времето на

нехристиянските религии и демонични богове – сложи тук Даоизъм,

Будизъм, Индуизъм, Шинтоизъм, Ислям и всякакви други култове и

божества, а Ефрат мами същите езичници или слабоверни християни

с измамата на християнската религия, осъществена с “друг дух,

друг Исус и друго благовестие”. А това, разбира се, е тъмната троица

на змея, звяра и лъжепророка.

Сега разбираш ли още по-ясно четирите Реки на Времето?”

“Да, Исусе! Сега напълно проумявам, че Тигър работи против съвестта,

преди да е облечена с Истинска Вяра, а Ефрат работи против Истинската

Вяра, за да поквари съвестта! Но и в двата случая атаките на дявола

винаги са насочени против Закона Господен, който е в сърцето на човека!

С Тигър той атакува Закона директно с беззаконие, а с Ефрат той извращава

Вярата, за да прегори съвестта...”

След последните ми думи Исус ме прегърна и с твърде сериозен Глас

ми проговори, като казваше:

“Запомни, че Сатана най-много мрази Закона Господен, понеже

Законът на Отеческата Святост го изхвърли от Небето и го лиши от

божествения му статут на засеняващ херувим. Ето затова Тигър е

реката на беззаконието, а Ефрат – на умноженото беззаконие. А в

последното време, което живеете, Тигър непременно ще влее

водите си в Ефрат, за да го направи не просто прелял от устието си,

но двете дяволски реки да се превърнат в смъртоносно море за

целия свят. И така да се сбъдне писаното за човека-Антихрист:
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“...и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт...” 3

Как тогава Моите братя и сестри да бъдат наречени победители,

ако не знаят за страшния сблъсък между Реките на Времето? Или

как всички вие да превъзмогнете, ако не познавате времената,

които владеят земята? Лесно Ми е да кажа на Светиите в Небесния

Ерусалим:

“Мили Мои братя! Вие изживяхте живота си в Моето Време!

Затова сега гледайте Реката на Живота и се наслаждавайте на

всичко, което предстои да се случи!”

И те наистина биха гледали как линията на Времето се движи

като мълния по Реката и скъсява все повече и повече Времето до

Грабването, Възкресението и Второто Ми Пришествие.

Но лесно ли Ми е да кажа същите думи на Божиите Светии,

които все още живеят на земята, когато Ефрат вече завлича в

смъртоносните си вълни? И да ви успокоявам ли, че ви чакат

безоблачни дни, когато всички ще трябва да платите скъпа цена за

убежденията си?

Ето, Аз наистина не намирам пророк на земята, чрез когото да

ви дадох повече от Себе Си и Царството, както го направих чрез

слугата Ми Стефан! Но казвам сега на всички ви, че колкото по-

изобилен беше Гион в сърцето му, толкова по-противни станаха

Тигър и Ефрат против живота му. И ако някой Ме е повярвал, както

Ме вярва пророкът Ми, той непременно знае за какво говоря. Защото

не може да разрушавате времената на дявола и да си мислите, че

той няма да намери начин да ви отмъсти. Яростта му ще бъде

голяма против вас, понеже му отнемате и съкращавате кредита,

който е ограничен и преброен.

Разбирате ли това, люде Мои? И проумявате ли, че Сатана във

всичките си усилия няма да прибави дори една десета от секундата

към времената, които са му определени?

А когато вие внасяте смут в тези времена и принуждавате дявола

да отделя твърде скъпоценното си време, за да ви противодейства,

3 (Откровение 13:2)
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то тогава наистина напълно сте го съкрушили. Защото той тегли от

дадения кредит време, а кредитът се стопява и не му носи лихви.

Защото времената, дадени от Отец Ми на дявола, са кредит без лихва.

Нито ден повече няма да му се даде! Нито час, нито минута,

нито секунда повече! И ако вие сте мъдри в слушане, и покорни в

дело, непременно ще бъдете от онези Избрани, които ще извършат

нещо повече от това да воюват с времената на дявола. Защото чрез

вас ще се сбъдне писаното, а то не може да се наруши. И това

писано гласи:

“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една

твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят...” 4

И ето, Църкво Моя! Господарят на Времето и Силният сред

Фисон и Гион днес ти повелява да застанеш зад пророка Ми и да

посветиш всичката си сила за успеха на делото му! Защото е дело

не човешко, но Божие! Защото е време да се хвърлите в последната

битка за Спасението на човешките души!

Битката на Божиите Времена против сатанинските!

Битката на Фисон и Гион против Тигър и Ефрат!

Битката, която непременно ще съкрати времето, тъй щото

дяволът да бъде съкрушен и опустошен! Защото Отец Ми, дори и да

е дал времена на дявола, пак го е лишил от възможността да знае

докъде се простират реките му и кога ще дойде свършекът им! А в

това отношение Сатана е сляп сред слепците си, и безполезен

прилеп сред прилепите си!

Ето, могъща Светлина от Сион слиза към тебе, Църкво Моя! И

съкровени глътки от Скрита Манна се приготвям да дам на

победителите Си! Аз, Новоначалието и Безкраят днес ви говоря

чрез пророка Си! Последвайте Ме в Реките Ми, за бъдете вечно

живи в Живота на Вечно Живия!”

4 (Матея 24:22)
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2. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ФИСОН ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА

ЗАКОНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

В много пророчески книги Господ ми е давал нужното помазание и

мъдрост, за да разкривам тайните на Божието Слово. И винаги, когато е

трябвало, аз съм наблягал на Небесната Истина, че Библията е Дъхът на

Бога и тя не трябва да се чете без вдъхновението и водителството на

Святия Дух. За съжаление – естественият човек няма никакви задръжки

или ограничения, за да си чете Свещеното Писание както си поиска. И не

просто да си го чете, но да класифицира прочетеното в конкорданси,

речници или наръчници. По тази естествена причина Библията се принизява

и става удобна за плътския ум, който с удоволствие я тълкува и разглежда

плътски. И едва ли има смисъл да те убеждавам, че четирите реки на

Времето, които Всемогъщият Отец е показал на слугата Си Моисей, са

станали просто занимателна библейска география за плътските човеци.

Няма никакво значение дали реките са Фисон или Гион, Тигър или Ефрат.

Те са просто географски забележителности от територията на днешен Ирак.

И който иска – нека отвори атлас и внимателно да ги разгледа. Само че тук

вече има проблем. И проблемът е такъв, че на първата страница на Библията

не пише “Свещена география” или “Свещена история”, но “Свещено

Писание”. А Моисей, който написа първите пет книги от Библията, не е

естествоизпитател или историк, но Пророк на Всемогъщия Бог. И като

Пророк той не би се упражнявал нито в география, нито в история, нито

във философия. Той би следвал Святият Дух в сърцето си, за да запише за

поколенията Святите думи на Бога, свързани със Спасението на човешкия

род.

Именно Спасението, братко мой!

Това Спасение, за което Апостол Петър написа в посланието си:

“За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които

пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като

издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, Който
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беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след

тях славите. И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в

това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха

благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и

самите ангели желаят да надникнат...” 5

Искам да забележиш, че жадните за Истина и Благодат са правили

именно това – да претърсват и изследват пророците, като издирват кое или

какво Време посочва в тях Христовият Дух. Духовните хора са търсили

Времето. И не просто са го търсили, но са били сигурни, че Бог е давал на

пророците Си тайни, в които дори самите ангели желаят да надникнат. И

не би могло да бъде другояче, понеже още при създаването на духовния

свят, Отец е определил слугите Си, пророците, и ги е нарекъл “небесни

светила”, като изрично е казал за тях:

“Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от

нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и

годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да

осветляват земята; и стана така...” 6

Разбираш ли сега в каква абсурдна ситуация изпада плътският човек,

който решава да чете Библията с плътския си ум?

Той решава в сърцето си, че Божието светило Моисей е достатъчно

плитко и разбираемо, за да е нужен някакъв Си Свят Дух за четенето на

“Битие”. А пък това, че дори самите ангели желаят да надникнат в писаното

от пророка, за букволюбеца няма никакво значение. Той смята себе си за

по-интелигентен от ангелите, и е готов да се подпише с двете си ръце, че

неговото разбиране е най-вярното. Но аз нека повече не те отегчавам с

размисли върху подобни хора. Защото съм уверен и убеден, че ще говоря

като духовен човек на духовни читатели. И още веднъж ще запиша най-

важният пророчески прицел на тази книга, а именно:

Четирите Реки, на които се разделя Реката на Живота след

грехопадението на Адам и Ева, не са географски реки, но са Реките на

Времето. И всяка от тях непременно ще премине през всичките човешки

поколения до свършека на стария свят и Времето на Обновлението.

5 (1 Петрово 1:10-12)
6 (Битие 1:14-15)
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А колкото до това, че същите реки присъстват и като географски

понятия, то имай мъдрост от Бога да проумееш, че всяко Слово на Бога в

духовния свят, има своето огледално съответствие и в материалния свят.

Но нас не ни интересува материалното, защото Богът, на Когото се кланяме,

е Дух. И за Този Дух, нашият Господ ясно ни е казал:

“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се

покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат

поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и

истина трябва да се покланят...” 7

и още:

“Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, дух са и живот са...” 8

И така, братко мой! Последвай Духа на това пророческо слово, за да

те ползва всичката Небесна Светлина, с която е заредена тази книга.

Защото Времето е божествена категория, в която са скрити най-дълбоките

тайни на нашия Създател и Творец. Амин!

А сега нека отново се пренеса във видението, което Господ откриваше

на сърцето ми. Защото аз все така стоях с Него пред разклонената Река на

Времето. И ето, че Исус започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Прочети и виж в Библията как Моисей е записал

разклоняването на Реката на Живота. Какво гласи библейският

текст?”

Погледнал библейския стих, аз отговорих на моя Господ, като му казах:

“Ето писаното от Моисея, Спасителю мой!

“И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се

разклоняваше и стана четири главни реки...” 9

“А какво ще рече, че реките са “главни”?”

“О, Господи! Това означава, че те са най-важните за човешкото битие.

Понеже всички други реки, каквито и да са те, ще са второстепенни...”

“Виж тогава, че по степен на значение, най-главната от реките е

Фисон, защото е първа в изброяването. А защо тя е най-главната?”

7 (Йоан 4:23-24)
8 (Йоан 6:63)
9 (Битие 2:10)
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“Именно защото е свързана с Бог Отец, Господи! Защото това е Реката

на Закона, на изначално положения Закон в сърцата на човеците...”

“Правилно Ми отговори!” – каза Исус и продължи:

“А сега продължи да четеш писаното от Моисея, и виж какво

пророкът е записал за Фисон...”

Отново погледнах към библейските стихове, като казах на Господа:

“Исусе! Божият слуга е написал за първата река следното:

“Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата

Евилатска земя, гдето има злато. И златото на оная земя е добро,

там има още бделий и ониксов камък...” 10

Господ се усмихна на цитираните от мен думи. А след това ме прегърна,

като ми казваше:

“Ела и Ме последвай, слуго Мой! За да те заведа във водите на

река Фисон! Защото човек може цял живот да чете пророческите

стихове на Моисея, и пак да си остане сляп и непросветен. Но ако

някой Ме последва, за да му разкрия Фисон в Дух и Истина, то

такъв наистина няма да е живял напразно...”

След последните Си думи, Исус ме пренесе духом върху самата река. И

летейки с Него, аз отново Го чух да ми казва:

“Евилатската земя, около която обикаля река Фисон, е земята

на всички, които обичат Закона Господен в сърцата си и се

направляват от него през целия си живот. А Фисон е реката на

всяко сърце, което е силно да изповяда в искреност пред Бога:

“Отвори очите ми за да гледам чудесни неща в Твоя закон.

Пришелец съм аз на земята; не скривай от мене заповедите Си...” 11

Отвори и ти сега очите си, за да гледаш чудесното в Закона

Господен. И гледай на Фисон така, както го виждам Аз...”

С голямо вълнение и радост аз започнах да гледам на могъщата Божия

река, когато забелязах, как от дълбочините й заблестяха жълти лъчи. И

тогава се помолих на Исус, казвайки:

“Спри, мой Господи! Защото очите ми виждат жълти лъчи, които блестят

от реката. Какво са те, че така привличат сърцето ми?”

10 (Битие 2:11-12)
11 (Псалом 119:18-19)
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В отговор на думите ми, Исус ме потопи в самата река, тъй че двамата

с Него потънахме във водите й. И ето, че пред очите ми се разкриха

самородни късове от злато, което постоянно разпръскваше лъчите си поради

това, че беше обгърнато от Времето на Закона. И докато се усмихвах и не

можех да скрия възхищението си, Господ отново ми проговори, като

казваше:

“Сега разбираш ли защо в Евилатската земя има злато, което е

Добро? Не слизат ли всяко Добро и всеки Съвършен дар отгоре, от

Отца на Светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от

промяна? И не казах ли Аз на всички ви абсолютно точните Си думи

в Евангелието:

“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри

неща...” 12

Ето го съкровището на Фисон, слуго Мой! Ето го чистото

офирско злато! Ето ги добрите неща на чистата съвест, която се

покорява на Закона Господен, написан на сърцето!

Но нека сега двамата с теб отново се въздигнем над водите на

Фисон. Защото колкото повече човек се подвизава да плува във

Времето на тази река, толкова повече плаща цената за следващите

дарове от Бога, които Моисей е записал като “бделий” и “ониксов

камък”. А ти знаеш ли какво е бделият?”

“О, Исусе! Зная, че това е древен благовонен клей от дърво, което е

растяло край бреговете на Фисон...”

“Не просто край бреговете, слуго Мой, но всред самите води на

Фисон! А ти желаеш ли да видиш Дървото и благовонния Му клей?”

“О, Господи! Какво друго да мечтае слугата Ти всред водите на Божията

река?”

Слушайки възклицанието ми, Исус сърдечно се разсмя. А след това

изведнъж стана сериозен, като ми казваше:

“Гледай на Божият Син, слуго Господен, като на единственото

Дърво, Което е достойно да расте в реката на Отца! Защото Аз съм

Дървото, от Което се ражда бделият...”

12 (Матея 12:35)
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След тези думи Господ се преобрази пред сърцето ми, като Дърво на

Живот, Чиито корени слизаха дълбоко във водите на Фисон. И ето, че

Дървото ми проговори, като казваше:

“Докосни кората Ми, Божий пророко! Защото по нея вече се

стича бделият!”

С вълнение погледнах към ствола на Дървото, и забелязах, че

наистина по кората Му се стичаше благовонният клей. Така аз докоснах

бделия и той остана на десетки лепкави капчици по дланта ми. А тогава

Дървото отново ми проговори, като казваше:

“Вкуси от бделия Ми, слуго Мой, и Ми кажи какъв е на вкус!”

Покорно опитах бделия, като сложих една от капчиците му в устните

си. А тогава горчилка, като твърде голяма скръб прониза целия ми дух, тъй

щото сълзи се надигнаха в очите ми и аз казах на Дървото:

“Господи мой! Бделият Ти твърде много горчи и изпълни сърцето ми

със скръб, а очите ми със сълзи...”

“Да, Стефане! Горчив е бделият! Но ти сега го запали с Огъня

на всичката си любов към Бога!”

Погледнах на бделия в ръката си, а след това докоснах с нея сърцето

си, което беше пламнало от любов към моя Господ. И ето, че бделият се

разгоря в ръката ми, а едно твърде сладко и чудно благоухание се въздигна

към ноздрите ми. Нещо повече – водите на Фисон твърде много се

приближиха до водите на Гион, тъй щото можех просто да отскоча от

едните води и да се гмурна в другите. Това беше чудно знамение за мен,

тъй щото попитах Дървото на Живота:

“Какво ми даде да преживея, Исусе? Защо бделият на вкус беше

горчив, а при запалването си стана чудно благоуханен? И защо водите на

Гион се приближиха до водите на Фисон?”

В този миг Дървото на Живота се преобрази, а Господ отново застана

пред мен, като ми казваше:

“Дадох ти тайната на Фисон, замълчана от сътворението на

света! А тази тайна е съвършено свързана със силата на Закона

Господен, който довежда сърцата до покаяние. И ето тайната, слуго

Мой:



21

Когато вие преживеете водно кръщение, то тогава в Духа на

самото кръщение се превръщате в бделий от Дървото на Живота.

На вкус той е горчив, както са горчиви сълзите на покаянието. Но

веднъж пламнал с Любовта към Бога, бделият става вашето

благоухание пред Отца! И тогава наистина преминавате от Времето

на Закона във Времето на Благодатта, и от водите на Фисон във

водите на Гион. Спомни си тогава какво ви писа Апостолът Ми Петър

за водното кръщение. Какви бяха думите му?”

“О, Исусе! Петър написа на всички ни в третата глава на първото си

послание, че водата, която в образа на кръщението ни спасява, не е

измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чистата съвест...”

“А коя е реката на чистата съвест? Или коя е реката на Закона

Господен, на когото свидетелства чистата съвест? Не е ли Фисон, в

чиито води сега пребъдваш с твоя Господ? Разбираш ли най-сетне,

че силата на Фисон е да ви заведе до Гион, тъй щото към Закона на

съвестта да ви се прибави и Благодатта на Духа?

Виж и чудото, което се случи в ръката ти, докато бделият Ми

горя и въздигаше благоуханието си към Отца на светлините...”

С вълнение погледнах към ръката си, когато видях, че капчиците от

горящият бделий се бяха превърнали на малки ониксови камъчета. Това ме

накара с възторг да възкликна:

“Виж, Исусе! Капчиците от бделия Ти са се превърнали на малки

скъпоценни ониксови камъчета! Как е било възможно да се случи това

чудо?”

В отговор Исус погали главата ми, като казваше:

“Това е чудото на Покаянието! Защото от мига на Покаянието

ви всички вие заприличвате на малки камъчета оникс – всяко в

цвета и шарката си, както е шарен и разноцветен ониксът. От този

миг Фисон ви подарява на Гион, тъй щото Времето на Благодатта

непременно ще започне да превръща оникса в диамант, и

полускъпоценното камъче в скъпоценен камък от Сион!

И ето такава, слуго Мой, е реката Фисон! Река, която тече по

цялата Евилатска земя, където има злато, бделий и ониксов камък!
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Първото назначение на тази река е да утвърждава Закона Господен

в сърцата на човеците! Понеже именно от Времето на тази река

човешките духове идват от Отца на Светлините, за да живеят в

телесни естества на земята! Второто назначение на тази река е да

довежда до Покаяние човеците, които Отец Ми е записал и предузнал

за Вечен Живот! Именно те са, които се превръщат в бделий от

Дървото на Живота, нужен за тяхното преминаване от водите на

Фисон във водите на Гион! Затова и Аз казах някога на всички ви в

Евангелието:

“Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене

(Дървото на Живота), ако не го привлече (чрез Фисон) Отец, Който

Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в

пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул

от Отца (във водите на Фисон), и се е научил, дохожда при Мене

(във водите на Гион)...” 13

И ако наистина искате да бъдете могъщи слуги на Царя, то

тогава влезте, водени от Святия Дух, във водите на Фисон, където

плуват езичниците с чиста съвест. И като докоснете бделия в сърцата

им, непременно ги доведете във водите на Гион. Защото ето това

ще рече да сте кръстители по Божията Воля!”

След тези Свои думи Господ ме въздигна от водите на Фисон, като ми

казваше:

“А сега, слуго Мой, се изпълни с радост! Защото ще влезеш във

водите на Моята Река! В благодатната Гион, която обикаля цялата

Хуска земя...”

13 (Йоан 6:43-45)
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3. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ГИОН ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА

БЛАГОДАТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Дълбоко в сърцето си зная, че пиша не просто съдбоносна книга, но

изявявам съдбата като Дух Господен. Защото нищо друго не ражда съдба,

освен Времето. И нищо друго не явява сетнината, освен Времето.

Днес всички човеци плуват в някоя от Реките на Времето и не е

възможно да стоят някак отстрани, за да бъдат наблюдатели. А според това

– в коя река плуваш с живота си – ще приемеш и мястото си във Вечността,

която предстои. Аз непрестанно се моля на моя Господ в Святия Дух, за да

извърши съдба с книгите на Божия пророк. И Святата надежда, на която

съм възложил всичкото си упование, е тази, че човеците ще разпознаят

Времето, в което са били посетени от Бога. Защото е вярно и истинно

твърдението, че Бог Отец ще доведе всички съдби под Силата и Властта на

Своя Христос. И едни от съдбите ще бъдат свързани с Времената Фисон и

Гион, а други – с Тигър и Ефрат. Едни ще преминат през Пролома на

Вечното Обновление, за да наследят новото Небе и новата Земя, а други

при Стената на Страшния Съд ще изтекат през улея на вечното разорение

и погибел в огненото езеро.

Аз зная, че видението с Река Фисон е било прекрасно изживяване за

духа и сърцето ти. Най-малкото – защото си се видял като бделий и

ониксов камък, когато си направил съдбоносното решение да изповядаш

Исус за Господ и Бог на живота си. И от оня чуден момент на водното

кръщение е дошло и новорождението ти, тоест, кръщението ти със Святия

Дух. Нека обаче преди чудесното видение с Река Гион да поговоря малко

по-обстойно за разпознаването на Реките на Времето.

Виждаш ли, братко мой, всички ние идваме на този свят във Времето

на Река Фисон. Това е дълбоката библейска тайна, за която някога Апостол

Павел написа в посланието си:

 “Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас

езичниците, - понеже сте чули за нареденото от Божията благодат,
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която ми е дадена заради вас, че по откровение ми стана известна

тайната, (както и по-преди вкратце ви писах, от което, като

прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата

тайна), която в други поколения не биде известна на човешкия род,

както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,

а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно

тяло, и са съпричастници на Неговото обещание в Христа Исуса

чрез благовестието...” 14

Ако езичниците са сънаследници, както ни казва това Павел, то тогава

става ясно, че те плуват в едно Време на Отца, което е много близко с

водите си до Времето на Сина. И това е Реката Фисон, която е близка с

Реката Гион.

За човеците в древен Израил, имащи самочувствието, че са народът,

на когото Бог даде Завет чрез пророка Си Моисей, тази тайна е звучала

като недопустимо кощунство и богохулство. Как така те, които имат Закона,

написан на свитъците си, трябва да се съгласят, че и езичниците имат

същия Закон, но написан на сърцата им? Как така те, които пазят Закона

по плът, изразен в наредби и постановления, трябва да приемат, че някой

пази същия Закон, но дълбоко в сърцето си?

Истината, братко мой, е именно такава!

Защото Отец нарече Сина Си “първосвещеник”, но не по Моисеевия

Закон, а по “чина на Мелхиседек”. Понеже онзи древен Божий свещеник,

на когото Авраам даде десятък от благата си, също ходеше по Закон, но

това беше Законът в Река Фисон – във Вечната Река на Бог Отец. Затова и

Отец каза в чудесния псалом на Сина Си:

“Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си

свещеник до века според чина Мелхиседеков. Господ, стоящ

отдясно ти, ще порази царя в деня на гнева си. Ще извърши съд

между народите, ще напълни земята с трупове, ще смаже главата

на неприятелите по широкия свят. Ще пие от потока край пътя;

затова ще дигне глава високо...” 15

14 (Ефесяни 3:1-6)
15 (Псалом 110:4-7)
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Кой е този Поток край Пътя, от който Господ пие, за да се издигне

високо? Без всякакво съмнение – това е Фисон, Времето на Закона Господен,

който действа в дълбочините на човешкото сърце.

И сега, братко мой, те моля да бъдеш твърде внимателен в следващите

разсъждения, които ще запиша. Защото смисълът на Река Фисон е да

довежда човеците до Река Гион. И благовестието, за което Господ Исус

Христос каза, че ще бъде проповядвано, за да стане свидетелство на

всичките народи, е именно за това – за да се осъществи Спасителното и

благодатно преливане от Времето на Закона към Времето на Благодатта.

А тук нещата стават не просто съдбоносни, но фатални.

Защо фатални?

Ами именно защото за езичника, който години наред е свързвал

съдбата си с Река Фисон, и е вършил всичко по съвест, идва моментът да се

изправи пред Благата Вест за Спасението с вяра. Гион е приближил водите

си до Фисон, и езичникът трябва да направи спасителното прекрачване от

едното Време в другото. Той не може повече да се задържи във Фисон,

понеже Законът в сърцето му отслабва поради грешното му плътско естество.

И тогава езичникът трябва да избира дали да влезе във водите на Гион, за

да получи скъпоценния дар на Святия Дух, или да си остане във водите на

Фисон, както е бил досега.

Но точно тук дяволът вече има претенции. Защото ако езичникът би

живял по съвест, без да знае за Исус, то такъв сам е Закон на себе си, а

помислите му или го осъждат, или го оправдават. Но когато самоволно и

умишлено отхвърли Спасението с вяра, то тогава той вече е в конфликт не

само с Гион, но и с Фисон, в чието Време е била съдбата му. Защо е този

конфликт? Отговорът е от Апостол Йоан, който ни написа в посланието си:

“...който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е

повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за Сина Си...” 16

Самият отказ да се повярва Христовото Благовестие вече изхвърля

езичника от водите на Фисон и той става прицел на водите на реката

Тигър. Езичникът повече не може да живее в мир със Закона Господен,

защото е обвинил Бога в лъжа и е нарекъл “лъжец” Създателя на съвестта

16 (1 Иоаново 5:10)
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му. Съществува и друго развитие на нещата, което е още по-страшно и

ужасно. При това развитие езичникът приема Христовото Благовестие и

влиза във водите на Гион. Но в един по-нататъшен етап от Времето той не

желае да се покорява на Святия Дух, нито да върви в Пътя, Истината и

Живота на Божия Син. Такъв се превръща в богоотстъпник и съзнателно се

противи на Божията Благодат. А тогава дяволът отново има претенции. И

този път с дяволските основания се приближава реката Ефрат, за да

погълне богоотстъпника. А с такива като него винаги се случват твърде

точните думи от посланието на Апостол Петър:

 “Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии

чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята...” 17

Разбираш ли това, за което ти пиша? Проумяваш ли го?

Река Гион е най-съдбоносното Време в живота на човека. И е добре,

когато влезеш във водите й, завинаги да останеш в тях. Защото именно

сблъсъкът между Божиите и дяволските реки е съдбоносното сито и

пресяването на духовете, които да определят мястото си във Вечността.

Река Фисон приготвя жетвата за Божиите жетвари, но пожънатото се

прибира от Гион. И е мъдро за оня, който вече е бил пожънат, никога да не

напуска житницата, в която е бил прибран.

А сега, братко мой, нека те въведа в чудесното видение, което Исус

даде на сърцето ми. Защото аз все така оставах с Него при Реките на

Времето. И ето, че Господ ми проговори, като казваше:

“Отдай Слава и благодарение на Отец Ми, Който мощно е

просветил сърцето ти с Духа Си, за да разбираш и проумяваш

знаменията на Времената Му. Защото ти наистина беше дарен с

преизобилна Благодат и голям достъп до Божията тайнствена

17 (2 Петрово 2:20-22)
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премъдрост. А това, слуго Мой, означава, че наистина си станал

бърз поток в Реката на Живота, който непременно ще послужи за

Избавление и Спасение на последното поколение преди свършека

на стария свят. А сега се приготви да Ме последваш в Моята Река

Гион! И запиши на книга видението, което ще се открие пред

сърцето ти...”

След последните Си думи Исус ме прегърна и въздигна над разклонената

Река на Живота, като ме водеше към Благодатния Гион. Така, докато летях

с Него, Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Виж какво гласят библейските стихове относно река Гион. И

какво е записал пророк Моисей за Моята Река...”

Погледнах на стиховете от Божието Слово, а след това отговорих на

Исуса, като Му казвах:

“Господи мой! Пророкът изрично е записал следните думи:

“Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата

Хуска земя...” 18

“А как ти разбираш тази Хуска земя, слуго Мой? Кой е Хус или

каква е Хуската земя?”

“О, Исусе! Хус е бил първородният син на Хам. Той е и бащата на

Нимрод, който пръв е съградил древния Вавилон. Самото име “Хус” ще

рече “черен”, а Хуската земя в земен план отговаря на територията на

Етиопия. Това е, което зная, Господи!”

След последните ми думи Господ ме спусна в Реката Си, тъй щото

вълни от Свята Благодат мигновено изпълниха сърцето ми. А тогава Той

отново ми проговори, като казваше:

“Запомни думите Ми! Защото ти казвам, че Гион не може да

промени мястото на течението си и до мига на Грабването тя винаги

ще тече в Хуската земя. И като вземеш на предвид, че Хус наистина

ще рече “черен”, то Ми кажи с какво свързваш ти черния цвят...”

“Спасителю мой! Черният цвят олицетворява греха и смъртта. Грехът,

защото той е, който омърсява дрехата на Святостта. И смъртта, защото тя

е, която поглъща с мрак и тъмнина...”

18 (Битие 2:13)
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“Отговори наистина точно!” – ми каза Исус и продължи:

“Но ти сега помисли защо Моята Река трябва винаги да тече в

Хуската земя...”

“О, Исусе! Та нали Ти Си, Който опрощаваш греховете ни, и ни

изтръгваш от смъртта, за да ни дадеш Вечен Живот! И къде другаде да

тече Твоята река, освен в онези територии, където владее грехът, и убива

смъртта...”

Господ се усмихна на думите ми. А след това ме погали с десницата

Си, като казваше:

“Според както истинно Ми рече, че в земен план Хуската земя

отговаря на Етиопия, то как разбираш думите на Отец Ми, изречени

чрез пророка Му Еремия:

“Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард

пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се

научили да правите зло...” 19

Защо точно за кожата на етиопянина пита Отец Ми? Или защо

след това дава пример и с пъстротите на леопарда?”

“О, Господи мой! Отец е имал в предвид именно човеците в Хуската

земя, които имат нужда от Благодатта Му. И когато Той споменава за кожата

на етиопянина, то в духовен план Отец ни връща до мига на изгонването

на Адам и Ева. Защото Той им даде кожени дрехи, преди да ги изгони от

градината! И ето, че човеците наистина са потъмнели поради греховете си.

И това потъмняване е по причина на леопарда, сиреч, на сатанинското

насилие от реката Тигър, защото този звяр е твърде сходен по качествата

си с тигъра...”

“Е, да те върна тогава отново на въпроса на Моя Бог и Отец:

“Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард

пъстротите си?”

“Може, Господи!” - отговорих ревниво аз – “Но това ще се случи,

когато етиопянинът се потопи във водите на Твоята Река Гион. Защото

само тогава леопардът няма да има никаква сила върху него, и пъстротите

му няма да го мамят...”

19 (Еремия 13:23)
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“Точно така е, слуго Господен! И сега, в Святия Дух на дълбокото

Ми откровение към теб, кажи Ми:

Когато Човешкият Син дойде да проповядва Небесното Царство

на земята, то кои човеци Го приеха и върху кои поколения дойдоха

водите на Реката Му?”

“О, Спасителю мой! Теб Те приеха именно жителите на Хуската земя,

сиреч, грешните и омърсените, бирниците и блудниците! Приемаха Те

всякога и навсякъде човеците, които в сърцата си знаеха, че са “етиопяни”

и твърде недостойни, за да се нарекат Божии чеда. И Твоето благоволение

беше твърде мощно върху тях...”

“А не е ли именно такъв изборът на Отец Ми? И колцина от вас

имаха Мъдростта на Духа, за да видят Хуската земя в Отеческия

избор? Колко от вас видяха “етиопяните” в думите от Павловото

послание, които гласят:

“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас

няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито

мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да

посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да

посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра

Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за

да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа

Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и

изкупление...” 20

А сега помисли и Ми отговори:

Какво ще се случи с човеците, които не очакват Река Гион в

Хуската земя, нито признават, че са черни, но имат самочувствието

на бели и чисти? Какво се случваше с тях във Времето на Човешкия

Син? И какво ще се случи с всичките им потомци в края на

Времената?”

“О, Исусе! Когато Ти беше на земята във Времето Си, юдеите не

разпознаха Времето, с което бяха посетени, понеже дяволът ги задушаваше в

реката си Ефрат с измамно тщеславие и религиозна себеправедност. Те не

20 (1 Коринтяни 1:26-30)
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разбраха колко съдбоносен беше сблъсъкът между Гион и Ефрат. И затова

Ти съвсем справедливо им каза:

“Когато се свечери, думате - Времето ще бъде хубаво, защото

небето се червенее; а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото

небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето

на небето, а знаменията на времената не можете!” 21

“А какви бяха знаменията на Времената, слуго Мой? Не бяха ли

такива, че в древен Израил се сблъскаха времената на Гион и

Ефрат? Не искаше ли Господ да види поколение, което съкрушено

да изповяда, че е живяло в Хуската земя, че е черно поради

греховете си и се нуждае от опрощение и Благодат? И не казваха

ли тщеславните и себеправедните на Божия Син:

“Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога...” 22

И ако да беше Бог техният Отец, то не биха ли плували в

Неговата Река, за да познаят и Реката на Сина? Но ето затова им

казах Истината, от която се вбесиха и се наговориха да Ме убият:

“Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото

Аз от Бога съм излязъл и дошъл (с Времето на Реката Си); понеже

Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати (като Време на света).

Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате

Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите

похотите на баща си (във времето на неговата река). Той беше

открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма

истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е

лъжец, и на лъжата баща. А понеже Аз говоря истината, вие не Ме

вярвате...” 23

А не е ли същото и днес, в края на Времената? Не те ли пратих

към църквите, за да призова всички на покаяние и очистване? И в

колко от църквите имаше ревност за Бога, та да признаят, че са

Хуска земя, която има нужда от водите на Гион? Колко църковни

лидери признаха, че са грешни, за да поискат Господ да ги очисти?

21 (Матея 16:2-3)
22 (Йоан 8:41)
23 (Йоан 8:42-45)
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И дойде ли през последните петнадесет години дори един църковен

лидер до вратата на дома ти, та да каже:

“Братко мой! Ти имаш гореща и дълбока връзка с Господ Исус

Христос! Помоли се за окаяното ми сърце, за да прости Бог греховете

на душата ми! Понеже съм етиопянин и дрехата ми потъмня от

ужасните компромиси, които направих със Словото на Бога, и с

Неговата Вяра, която трябваше да пазя! Помоли се, и застъпи се

Божий пророко за мен пред Господа, за да се отнеме греха от

сърцето ми, и Исус да ми възвърне светилника на Правдата!”

Случи ли се това, Божий пророко? Помоли ли те някой за

ходатайство и застъпничество, след като ти наистина си поставен за

ходатай, и пребъдваш като жертвен юнец в Кръга на Солта?”

Думите на Господ свиха в скръб сърцето ми. И тогава Му проговорих,

казвайки:

“Не, Исусе! Това никога не се случи, понеже всички църковни първенци

и лидери имат самочувствие на безгрешни и праведни. А безгрешният и

праведният никога нямат нужда от Гион, и не биха дори допуснали да

мислят, че мястото им е в Хуската земя...”

“Сега разбираш ли колко коварни са водите на Ефрат? Разбират

ли Моите братя и сестри, че не могат да изместят Гион да тече на

друго място, освен в Хуската земя? И не каза ли ви същото Апостолът

Ми Йоан с Мъдростта на Духа? Колко от вас помнят думите му:

“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в

нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни

прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че

не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в

нас...” 24

Затова, от Реката Си Гион, която тече в Хуската земя, ще

проглася верни и истинни думи чрез пророка Си към Църквата:

Църкво Моя! Ако речеш, че се намираш на друго място, а не в

Хуската земя, то тогава лъжеш себе си, и Река Гион не е Времето в

което се подвизаваш!

24 (1 Иоаново 1:8-10)
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Ако изповядаш, че си грешна, Аз ще те опростя! И ако

изповядаш, че си омърсена, Аз ще те очистя! Но ако с фарисейски

квас и религиозна себеправедност продължиш да стоиш във водите

на Ефрат, и да заявяваш, че си праведна, то тогава греховете и

нечистотата ти остават! И няма да се намери Река, която да те

очисти, и Време, в което да се възстановиш!

Аз, Господ на Благодатния Гион, все още продължавам да

изливам водите си в Хуската земя! Блажени етиопяните, които във

всеки ден и час на живота си уповават на Моята Кръв, която е

силна да ги очисти от греховете им!

Блажени човеците, на които много прощавам, защото такива

много Ме обичат! А колкото до останалите, които считат себе си за

твърде Святи и праведни, за да имат нужда от Кръвта Ми, то те

непременно ще се съкрушат при затворената Врата на Спасението,

и пред великата Стена на Божия Страшен Съд!

Аз, Новоначалието и Безкраят, все още говоря и не млъквам!”
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4. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ТИГЪР ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА

ЕЗИЧЕСКОТО БЕЗЗАКОНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз няма да ти казвам в какъв врящ котел от беззаконие се е

превърнал днес светът, защото ти и сам можеш да видиш това. Дори нямам

за цел да изброявам всички измами и безумия, с които дяволът днес е

наводнил земята, понеже тогава няма да ми стигне нито хартията, нито

мастилото, нито дори вътрешната мотивация. Истината е, че Господ ми е

дал Светлина и изобилна мъдрост за един много малък остатък, избран по

Благодат, който трябва да оцелее в това най-страшно и угнетително време.

Останалите нито мога да ги мисля, нито мога да ги оплаквам. Една тръба е

полезна на Господаря си, когато свири пронизително, та да събуди сърцата,

които трябва да я чуят. А кой и как ще пристъпи във водите на Река Гион,

за да посвети живота си на Бога – това остава известно само на Сърцеведеца

и Господаря на Времето.

Нека преди да ти разкрия покъртителното видение с река Тигър, да

поговоря с теб за пресметливата природа на Божия противник, дявола.

Виждаш ли, братко мой, когато един търговец получи огромен кредит,

то най-важното нещо за него ще бъде как да го употреби, тъй щото

кредитът да му донесе максимална печалба. Той ще инвестира паричните

средства в печеливш бизнес и ще приготви дългосрочна стратегия, за да

няма провал и объркване в плановете му. В това отношение Сатана си е

присвоил определение в Библията, което наистина показва кой е най-

големия му капитал. Самото определение, дадено на дявола, е чак в края

на Свещеното Писание, в последната книга “Откровение”, и аз сега искам

да цитирам точния стих, където то е изявено:

“И свален биде големият змей, оная старовременна змия която

се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде

на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него...” 25

25 (Откровение 12:9)
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Сам прочиташ записаното, че дяволът е “оная старовременна

змия”, която мами цялата вселена.

Но какво ще рече определението “старовременна”?

Защото някой би решил, че по-правилно е да се нарече “старовремска”,

а не “старовременна”. Понеже “старовремска” значи от старо време. Но

авторът на “Откровението” е предпочел определението “старовременна”.

Защо “старовременна”?

Именно защото дяволът е змия със стари времена, а не със старо време.

И тук ти наистина виждаш най-големият капитал на Сатана, а именно –

времената, които са му дадени като кредит. От времето на Адам и Ева, та и

до днес, човеците се раждат, живеят и умират. Но дяволът остава. Едно

поколение идва на земята, и друго поколение го наследява. Но дяволът

остава. Век се сменя с век, и епоха с епоха. Но Сатана все така остава.

Значи наистина той има едни по-дълги времена от времето, дадено на

който и да било човек. И нещо повече – тези дяволски времена в пълна

степен ще се окажат съдбоносни за стотици поколения. Те ще произвеждат

история, конфликти, разорения, вълнения, безумия, войни, катастрофи и

катаклизми. И по този начин големият кредит от Време, дадено на дявола,

непременно ще започне да му носи печалба. Тоест – дяволските времена

ще започнат да поглъщат човешки съдби и души, и така да пълнят ада с

цели поколения, които напълно ще изгубят шанса си за Божията Вечност.

Започваш ли да разбираш, че старовременната змия, която е дявол и

Сатана, е едно чудовище на Времето, чиито челюсти ще разкъсват и

умъртвяват неизброимо число човешки души? Защото дяволът открай време

е човекоубиец и ще остане такъв до хвърлянето му в огненото езеро. И

ето, че този смъртоносен звяр си има капитал, за който малко или почти

никак не е говорено. Той има дадено Време, изразено от две опустошителни

реки, които непременно ще доведат света до разорение и страшна погибел. А

това са реките Тигър и Ефрат. Не онези земни географски реки, които

текат на територията на Ирак, и се вливат в реката Шат-Ел-Араб, която

изтича в Персийския залив. Но в действителност – духовните реки на

Времето, дадени на Сатана, за да развращава, мами и убива поколенията
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на целия човешки род – от Адам и Ева, та чак до последната осъдена душа

от Страшния Съд, с която огненото езеро ще изпълни точния си брой.

Искам да знаеш, братко мой, че Времето е най-големият капитал,

даден на един дух. Това е капитал, свързан с правото му да въздейства

върху материалния свят, и да го управлява според волята си. Нашето

лично време е капиталът, даден на личния ни дух, за да въздейства върху

личния ни материален свят, а именно – нашето тяло. Когато този капитал

се свърши и времето ни изтече, идва мигът на равносметката. За едни от

човеците този миг е блаженство, сиреч, пребъдване в Божието Свято

Присъствие, което изпълва мястото, наречено Рай. За други от човеците

този миг е ужас, свързан с очакването на Страшния Съд, сиреч, пребъдване в

място на наказание и пълна безнадеждност. И това място се нарича ад.

Аз няма да те излъжа, както го правят измамниците-атеисти, та да те

успокоя, че адът не съществува, нито ще ти кажа, че пътят към Рая е лесен.

Аз няма да ти кажа да търсиш ада, като започнеш да копаеш в земните

пластове, понеже адът е измерение, в което се наказват човешките души,

а не пръстните им тела. А за едно нематериално създание, каквото е

душата, съществуват нематериални измерения. И едно от тях е адът.

А съвсем друго е Раят...

И сега приеми в сърцето си, че този ад непременно се захранва от

реките на дяволското време. Защото Сатана няма друга причина за

съществуването си, освен да бъде противник на Бога и разрушител на

човешките души и сърца. И когато мамена и покварена от него душа

приключи времето си и напусне тялото, в което е живяла, то тогава тя

застава в една друга реалност, където времето започва да тече по

различен начин. И ако в материалния свят събитията са се случвали

непрестанно, та да може времето лесно да се отмерва и забелязва, то в ада

събитието е само едно, и то е разтегливо до безкрайност. В живота на

земята е имало изгреви и залези, нощи и дни, седмици и месеци, четири

сезона в последователността си. Но в ада няма изгреви и залези, а само

едно ужасно отсъствие на Бог и Неговата Свята утеха. В ада няма какво да

броиш или какво да измерваш. Там осъденият може само да трепери от

мисълта, че ужасът за душата му след Страшния Съд ще се смени с още по-
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голям ужас и за предадено на проклетия тяло, когато целият ад с всичките

му обитатели ще бъдат хвърлени в огненото езеро, което гори с жупел...

И като си помислиш, братко мой, че за всичкият ужас отвъд, безумецът е

направил избора си днес и сега. Или като въздигнеш помислите си до

Небесния Ерусалим и приемеш с вяра блаженството горе, да отчетеш с

разум и мъдрост в сърцето си, че си заложил на Отец, Сина и Святия Дух –

днес и сега, когато си във водите на Гион... Стой в тези води и пребъдвай в

Божието Време, каквото и да ти струва това. Защото усилията ни имат

смисъл само до мига, когато настъпи срещата с онова, което е отвъд Времето.

Там всички въпроси намират отговорите си. Там вярата намира сетнината

си, и сълзите – утехата си. Там насилникът престава да смущава, и ужасът

от земята на живите вече е изчезнал лъх, за който никога повече няма да

се досетиш, нито ще ти дойде наум.

Но днес и сега ние няма да мълчим, нито ще дадем покой на клепачите

си, докато реките Тигър и Ефрат завличат човешки души, а дяволът и

демоните му играят любимите си роли на богове и божества. Затова и аз,

след това необходимо встъпление, ще премина към видението с река

Тигър, което Исус разкри пред очите ми.

Духът ми все така оставаше с моя Господ пред разклонената Река на

Времето, когато Той с твърде сериозен Глас ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Укрепи сърцето си и пребъдвай в съвършена

твърдост пред Мене. Защото сега наистина в пълнота ще разбереш

защо дяволът беше наречен старовременна змия. И Аз не просто ще

отворя очите ти за смъртоносните времена на Божия противник, но

непременно ще докарам ужасен смут в цялото тъмно царство и

сред всички началства и власти на тъмнината. А сега, преди да те

въведа във видението с първата от дяволските реки, отговори Ми:

Защо първата от реките на Сатана е наречена “Тигър”? Какво е

за теб тигърът?”

“О, Господи мой! Тигърът е кръвожаден звяр. Той е едно от най-

силните, ловки и пъргави животни на земята...”

“Точно така е! Тигърът наистина е опасен звяр. А когато първата

от дяволските реки е кръстена на името на този звяр, то това
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трябва да ти подскаже, че тя наистина ще е твърде погубителна в

силата си. А сега направи принципна разлика между тигър и лъв.

По какво лъвът се различава от тигъра?”

“О, Исусе! Лъвът е физически по-силен и мощен от тигъра. И неслучайно

е наречен цар на животните. Другата разлика е тази, че лъвът има окраска

на кожата от един единствен цвят, а тигърът е пъстър – на много черни

ивици, които прорязват светлокафявото му тяло...”

“Вземи тогава мъдрост от отговора си и се опитай да сравниш

река Тигър с река Гион. Каква ще е разликата между тях?”

Замислих се върху въпроса на моя Господ, а думите сами дойдоха на

устните ми. И затова Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Гион е реката на Лъва от Юдовото коляно! Тя носи във Времето

си едно учение – Твоето! И именно затова е в един цвят, както и лъвската

окраска е едноцветна! Докато реката Тигър е първото от времената на

дявола, и е дадена да се владее от ангела на бездната, чието име е Авадон!

И както в окраската на тигъра има много черни ивици, които прорязват

цялото му тяло, така и в реката Тигър ще има много тъмни бесовски

учения, които да я прорязват и така да оставят белези върху времената на

човешкия род...”

Исус се усмихна на отговора ми и поклати одобрително главата Си.

А след това отново започна да ми говори, като казваше:

“Представи си тогава един тигър, който е легнал като време от

грехопадението на Адам и Ева та чак до явлението на човека-

Антихрист. Къде той ще бъде най-смъртоносен – в началото или в

края на времето си?”

“О, Господи! Разбира се, че в края на времето тигърът ще е най-

смъртоносен, понеже там ще се намират предните му лапи, с чиито нокти

да поваля, и самата челюст на главата му, с чиито зъби да разкъсва...”

“Отново Ми отговори правилно!” – каза Господ и продължи:

“А сега нека ти покажа и реката Тигър – такава, каквато твоят

Господ я вижда от Небето, когато погледне към времената на

земята...”
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След последните си думи Исус ме хвана със силните Си ръце, като ме

въздигна със Себе Си, за да гледам на реката Тигър, която Той щеше да ми

покаже. И ето, че наистина видях първата от дяволските реки. Тя

изглеждаше точно така, както Господ ми беше дал мъдрост да Му отговоря.

Един огромен речен тигър, който се простираше по цялото си протежение от

грехопадението до явлението на Антихрист. Докато внимателно наблюдавах

тигъра, Господ ме сниши до първите столетия от реката. И като вдигна

десницата Си и посочи към тигъра, попита ме:

“Виждаш ли как задните тигрови лапи са потопени от небесни

води, тъй щото избледняват и почти не се виждат? На какво се

дължи това знамение всред първото от времената на дявола?”

Погледнах към посоченото място от Исус и наистина забелязах, че

лапите на тигъра избледняваха поради небесните води над тях. Ясно беше,

че тези води не бяха от времето на дявола, но самите те се явяваха като

удар върху Авадон. А тогава отговорът просветна в сърцето ми, тъй щото

казах на Господа:

“Исусе! Това без всякакво съмнение е великият потоп, с който Отец

въздаде върху първото от времената на дявола. Понеже в “Битие” съвсем

категорично е записано:

“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по

земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха,

беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил

човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. И рече Господ: Ще

изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци,

зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги

създадох...” 26

А като си помисля, че по своя духовен статут Авадон е ангелът на

бездната, не е никак чудно, че водите, с които Бог потопи тогавашния

свят, бяха именно от бездната, според както е писано:

“В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на

седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на

26 (Битие 6:5-7)
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голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха. И

дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи...” 27

“Точно така е, слуго Мой! Авадон наистина докара древния свят

до най-страшна поквара и беззаконие. Но ти гледай реката Тигър и

виж, че и във времето след потопа ангелът на бездната отново

продължи да върши мерзостите си...”

Докато Исус ми говореше, Той ме преведе малко напред по реката. И

като насочи показалеца Си надолу, казваше ми:

“Виждаш ли как задните крака на тигъра са посечени с Меч?

Това не иде ли да ти покаже, че за втори път след потопа върху

тази дяволска река е дошло въздаяние от Бога?”

“Да, Исусе! Точно това идват да подскажат думите Ти!”

“Помисли тогава как човеците разгневиха Бога? Не решиха ли

да си построят град, даже кула, като си намериха поле в

Сенаарската земя? Коя река беше техният подбудител? Или в чие

време решиха да сътворяват мерзостите си?”

“Господи мой! Река Тигър беше времето, което беше погълнало съдбите

на онези човеци. Защото за Тигър в “Битие” е записано, че “тече на изток

от Асирия”, а стихът за падението на онези поколения ясно казва:

“И като потегляха човеците към изток, намериха поле в

Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг:

Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли

употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И

рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига

до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по

лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата,

които градяха човеците. И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички

говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще

може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха

намислили да направят. Елате да слезем, и там да разбъркаме

езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. Така Господ

27 (Битие 7:11-12)
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ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да

градят града...” 28

“Знай тогава, че разрушаването на древния Вавилон и белегът

от Божия Меч върху задните лапи на тигъра съкрушиха прекомерно

сърцето на дявола. И тогава той реши да прехвърли проекта Вавилон

на другата си река Ефрат. А за Авадон остана задачата да продължи

да развива усърдно теченията в реката Си Тигър, но вече въоръжен

с максимално лукавство и дългосрочна стратегия.

И ти, слуго Мой, като гледаш тази смъртоносна дяволска река, и

духовното тяло на тигъра, простряно по цялото й протежение, кажи

Ми:

Какво щеше да върши Авадон, след като два пъти претърпя

Божии удари върху реката си? Най-малкото – на какво отговарят

черните ивици върху духовното тяло на тигъра?”

“О, Господи мой! Ангелът на бездната щеше да заложи на силни и

лукави духове, с които да оставя белези върху времето на човешкия род.

Това нямаше да са земни зверове, които да усилват разврата и плътското

беззаконие, но началства и власти, които да се изживяват като богове със

собствени религии и митологии...”

“Нека тогава с теб да видим отблизо тъмните ивици на реката

Тигър, за да видиш какви религии и богове създаде Авадон в

собствените си води...”

След тези Свои думи Господ ме сниши още повече върху реката на

дяволското време. И като ми посочи първото от тъмните течения, каза ми:

“Виж най-древната от религиите на Авадон! Защото това е

религията на Египет. Най-силните демони в тази религия са Ра и

Озирис, Изида, Сет и Хор. Ра – като бог на слънцето. Озирис – като

бог на подземното царство. Изида – като богиня на майчинството и

плодородието. Сет – като бог на силата, войните и бурите. Хор – бог

на фараоните. С тази религия в древността Египет искаше да

претопи Божия народ Израил. И от тази религия Отец ги освободи

28 (Битие 11:2-8)
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чрез Реката Си Фисон, давайки на Израил Закона Си чрез пророк

Моисей.

Но ние нека продължим да следим времето на Тигър, за да

видиш следващата тъмна ивица, която по древност граничи с

египетската...”

Отново се загледах в реката Тигър, като видях следващата й религиозна

ивица. А тогава Исус я посочи с погнуса и отвращение, като ми казваше:

“Виж същинската погубителна сила на Авадон. Защото това е

религията на Даоизма. Всичко започва от Авадонския жрец Лао Дзъ,

който изявява и описва демоничното учение “Ин-Ян”, внушавайки

на човеците лъжливите принципи на Дуализма, като борба и

единство на противоположностите. Самият Авадонски слуга, станал

учител на Буда и Конфуций, става причина от измамата му да се

родят и религиите на Будизма и Конфуцианството.

В тази своя измама Авадон издигна Злото и тъмнината до

изначалност, придавайки им ореол на божественост, и учейки

човеците, че между Светлината и Мрака, и между Доброто и Злото

няма краен победител, но те са в постоянна и вечна борба помежду

си. Всъщност – това беше начинът на Авадон да избие комплексите

на дявола, и да излъже целия човешки род, че реката на неговото

време няма начало и край. По-късно във времето на Тигър,

Даоизмът ще окаже огромно влияние върху последните и най-

страшни заблуди, свързани с теософията, която мами, че всички

религии имат едно и също божествено начало. Но ти сега виж и

следващата от тъмните ивици на тигъра, понеже е съвсем близка до

предишната. Защото тази тъмна ивица е религията Индуизъм. Трите

религиозни демона, които я представляват, са Брахма, Вишну и

Шива. Те имат и свое демонично триединство, наречено Тримурти.

Погубителната сила на тази Авадонска религия се състои в

лъжеучението за кармата и самсарата. Кармата според Индуизма е

моментната съдба на човека на земята, а самсарата – постоянният

кръговрат на тази съдба. С тази смъртоносна религия Авадон лъже

човеците, че нямат една единствена съдба, но духовете им се връщат
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отново и отново на земята, за да живеят в нови превъплъщения,

дължащи се на кръговрата на духовете.

Знаейки, че реката на времето му непременно ще стигне до

Стената на Страшния Съд, Авадон внуши с кармата погубителната

сила на лукавството си, за да повярват човеците, че има прераждане,

което само по себе си ликвидира възможността за Страшен Съд и

хвърля човешките съдби в измамата да изживеят времето си с вяра

в несъществуващи правила и в поклон пред несъществуващи богове.

Тази тъмна ивица също ще даде силен тласък към най-погубителните

лъжеучения в последното време, а именно – религията за Кришна-

съзнание и Ню-ейдж.

Но ние нека сега продължим напред във времето на реката

Тигър. За да видиш и следващите й демонични ивици...”

Продължихме напред по реката с моя Господ, когато Той ме спря над

поредната тъмна ивица, като ми казваше:

“Виж сега религията, наречена Шинтоизъм, и рекламираща себе

си като “път на боговете”. Това е “жизнерадостната” религия на

Авадон. В нея поклонниците правят магии и обожествяват природата.

А самите духове на Авадон, наричани “ками”, се изживяват като

ветрове, като дъждове, като дървета, като реки. И всеки, който им

вярва, един ден също става “кама”, сиреч, свещен дух като тях. И

каква по-гнусна и лукава атака да измисли Авадон против Святия

Дух на Отца и Сина? Или каква по-голяма измама от тази – да

търсиш дух, олицетворяван от творенията, като решиш, че такъв е

пътят на боговете? Но ето такъв е Шинтоизмът, характерен за

Япония, наричана “страната на изгряващото слънце.”

Е, слуго Мой! Нека сега отидем много напред по реката Тигър. В

онова време на земята, когато вече тече могъща Моята Река Гион –

не като малка река, дадена само за пророците и помазаниците на

Всемогъщия Отец, но като Свят Дух за всички, които призовават

Името Исус...”

След последните думи на моя Господ ние полетяхме много напред във

времето на реката Тигър. Така видях как по протежението на Авадонското
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време се появи една твърде огромна черна ивица, приличаща на полумесец.

И тогава Исус ме спря над ивицата, като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой! Виж каква беше последната от древните

атаки на Божия противник Авадон. Тя започна в края на шести век

от новата ера и с нея беше създадена религията Ислям от Авадонския

слуга Мохамед. С тази религия Авадон с върховно лукавство поквари

Свещеното Писание на Отца, Сина и Святия Дух, дадено чрез

изпратените на земята пророци и Апостоли. И като редактира и

изопачи библейските текстове – приписа всичкото им авторство на

слугата си Мохамед. Чрез този Ислям Авадон се опита да разкъса

Божието Триединство. И на Синът на Отца, чрез Когото Всемогъщият

създаде видимото и невидимото, началствата и властите, силите и

господствата, в Корана беше приписана просто ролята на пратеник,

който няма божествен произход, нито е Господ и Бог. В този Ислям

чудото на Възкресението Му беше зачеркнато, а кръщението в

Името на Отец, Сина и Святия Дух беше променено с думите:

“Аллах е един, и Мохамед е неговият пророк!”

А всички, повярвали в Исляма, и обърнати към княза на Изтока,

щяха да приемат тази религия за боговдъхновена, и да я наложат

във времето на тогавашния свят. И думите Ми, че “Аз съм Пътят, и

Истината и Животът! Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене!”

щяха да се низвергнат и зачеркнат. Ето така, пророко Господен,

всички религии на Авадон от древността щяха да оставят следи в

реката му до последните дни и години на света.

Египетската религия щеше да се изгуби в течението на времето,

но мястото й щеше да се заеме от астрологията, теософията и

окултизмът. Даоизмът, Будизмът и Индуизмът щяха да се съхранят

до последните дни върху териториите на Китай и Индия, Корея и

Виетнам. Шинтоизмът щеше да процъфтява със стотиците си хиляди

светилища в Япония. А Ислямът щеше да се превърне във втора по

сила религия на земята, оставяйки духовния си печат върху Арабския

полуостров, Африка (без Етиопия) и всички близкоизточни страни.
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И така, докато дойде онова най-специфично място от реката

Тигър, което е свързано с явлението на човека-Антихрист, който

възлиза от бездната, и чийто личен наставник и учител е Авадон,

князът на погибелта. Точно тогава Тигър изцяло ще влее водите си

в Ефрат, за да се случат страшни знамения и катаклизми, които ще

ти дам да видиш в друго видение.

А в края на видението с реката Тигър ще предупредя всичките

Божии чеда! И на цялата си Църква ще кажа думите:

Църкво Моя! Дръж здраво вярата си в Лъва от Юдовото коляно,

за да не те разкъса тигърът на Сатана! Никак да не излезеш от

водите на Гион, нито да се прилепиш към езически религии, пълни

с източен вятър и смъртоносна погибел! Никак да не дадеш ухо на

теософията, на движението Ню-Ейдж, както и на всички демонични

знамения, с които Авадон вече прелива времето си в голямата река

Ефрат! Защото краят на всичко вече се вижда! И реките на дявола

бързат да се съкрушат пред Стената на Страшния Съд!

Аз, Новоначалието и Безкраят, все още говоря и не млъквам!”
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5. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ЕФРАТ ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА

МЕРЗОСТТА И ЗАПУСТЕНИЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След една ужасна седмица на сатанински атаки, аз отново заставам

пред белия лист, за да опиша втората от реките на Сатана, която е

наречена Ефрат. Едва ли има смисъл да ти споделям на какви аргументи е

способен дяволът, когато иска да изрази яростното си несъгласие, че

Божият слуга ще разкрие времето на собствената му река. Болката в

десния ми крак се засили още повече – до твърде болезнено стягане на

жили и мускули, тъй щото да не мога да го държа изправен, нито да

стъпвам нормално на него. Нещо повече – отишъл все пак на лекар, за да

разбера какво става с крака ми, не получих еднозначен отговор. Нито дали

е тромбофлебит, нито дали е някакво друго възпаление на вътрешни

органи. Затова пък моментално се яви еднозначният отговор на дявола:

Трябва да влезеш в болница!

Това е единственият начин да оправиш крака си!

Ха сега де! Исус ме чака в Духа при разклонената Река на Времето, а

провокации и обстоятелства ми диктуват да влизам в болница!

Какво да направя?

Естествено, че ще оставя дявола да търси болница за собствените си

поражения, а аз ще уповавам на моя Господ и Бог, и на силата на Неговото

Слово, че Кръвта Му е силна да изцели и възстанови тялото ми. Всяко

друго решение в този миг щеше да бъде моето огъване и отстъпление пред

аргументите на дявола.

И така, братко мой! Какво притесни Сатана до ужас, тъй щото той

моментално започна да ме обстрелва с огнените си стрели? Какво го изкара

от равновесие, тъй щото бесният и проклетият да потвърди библейската

максима, че е “лишен от разум, но велик да насилства”?

Истината е, че с Божия Пророчески Дух е започнало началото на края

му, понеже Господ вече изявява и изобличава времената му. И след като

Божиите чеда ясно видяха какво представлява реката Тигър, то е време да
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се запознаят и с реката Ефрат. Нека обаче преди да ти разкрия видението

със самата река, да поговоря малко за една много важна черта от природата

на дявола. Защото тази черта е неговата изменчивост. Ти сам би се

досетил, че ако естествените змии обичат да сменят кожата си, то и Сатана

ще върши същото. Ти също би прибавил, че ако естествените змии вървят

на зиг-заг, то и Божият противник ще върши същото. А сега просто имай

вярата да си представиш една дълга река от грехопадението до Второто

пришествие на Господ Исус Христос. Виж я как криволичи през годините и

преминава през вековете на човешкия род. И не просто я виж, но имай

вярата да си я представиш като туловище на дълъг змей, на Левиатан,

който прави люспите му да блестят измамно и да привличат всичкото

любопитство, безумие и лековерие на човеците. Неслучайно те водя в

такава дълбочина на разсъжденията си, понеже наистина искам сърцето ти

да е готово да приеме видението от моя Господ. Ти сам видя колко ясно и

конкретно Господ ни показа реките Си Фисон и Гион. При тях няма

сътресения, нито каквито и да било екзотични промени, понеже Бог и до

днес остава без изменение или сянка от промяна.

Той е същият – вчера, днес и завинаги!

Фисон, който течеше по Евилатската земя в древността, а във водите

му се откриваха злато, бделий и ониксов камък, тече и до днес в същото си

русло и има същите си белези. Гион, който тече по цялата Хуска земя, за

да намира грешните и да ги спасява с Благодатта на Христос, и до днес

тече в Хуската земя и няма да напусне коритото си до свършека на света.

Друг е обаче въпросът с Тигър и Ефрат. Защото Тигър е прорязан на

черни ивици – от началото до края си. А Ефрат е река-змия, която криволичи

и се видоизменя през столетията и хилядолетията, за да изявява по този

начин характера и природата на падналия от Небето херувим, а и на

всички демони и бесове, които станаха част от духовното му тяло. Каквото

и повече да кажа – думите ми бързат към видението от моя Господ, което

ще разкрия на сърцето ти. Ето думите, които Исус ми проговори при

разклонената Река на Времето:

“Слуго Мой! Преди две години дяволът те постави в осъдителния

си списък и заповяда да бъдеш ликвидиран на всяка цена. Тогава
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той просто възбуди Ревността Господна, тъй щото с теб слязох в

тъмните му покои и изпепелих змийските свитъци на беззаконието

му. А днес изглежда, че лукавият е забравил стореното от Мене, и

затова Аз с всичката Си Небесна строгост и пламенен Гняв ще му

кажа:

Враже Господен! Измамили са те демоничните ти съветници, та

си решил, че ще успееш против слугата Господен, като хвърлиш

стрелите на огнения си ужас против тялото му и живота му.

Но няма ли Аз да забележа това, смазано нищожество? Няма ли

да ти въздам, че посягаш на Зеницата Господна и на пророка на

Сион? Няма ли да счупя зъбите на тигъра ти Авадон, и да поразя

люспите на гнусотата ти, с които се опитваш да порежеш Моя слуга

и приятел?

Дотам ли стигна, лукаво чудовище, което не можеш да опазиш

реките си от пълното им пресъхване, че като не поклати пророка

ми по дух, сега се опитваш да го ужасиш по плът? Забрави ли, че

Камъкът от Сион пръсна жлъчката ти с остротата на Стените Си?

Изветря ли от сърцето ти мисълта, че Аз съм Ужасът сред покоите

ти, и пълното съкрушаване на лукавството ти? И не ти ли докладваха

ненавистните ти духове, че Всемогъщият с Гръма на устните Си

разруши крепостите им?

Против кого тогава си тръгнал и изплезил двуостър език, та да

мислиш, че ще успееш в начинанието си? Или кого си тръгнал да

убиваш с огнените си стрели, като напълно си забравил, че края на

всеки живот се предвижда и заповядва от Отец Ми? Не си ли ти

твърде много уплашен, че ще те съкруша и изоблича пред цялата

Ми Църква, като покажа собствената ти река Ефрат, в чиито води си

бълвал отровата си, и по чиито брегове е смърдяла гнусотата ти?

Ето, враже Господен! Меч простирам против демоничното ти

туловище! И с Дъха на устните Си строго те смъмрям да затвориш

змийската си паст – да не би да те разпоря и посека, преди да е

изтекло времето ти!”
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След тези огнени и Святи думи, Господ здраво ме прегърна с ръцете

Си, като ми казваше:

“Ти напълно ще се възстановиш, и няма да остане дори лъх от

дяволската атака против живота ти. И сега непременно ще Ме

последваш до голямата река Ефрат, защото в нея Сатана е изявил

върховното си лукавство против Бога през цялото време на човешкия

род...”

Докато Исус още ми говореше, ние полетяхме над разклонената Река

на Времето, като стигнахме до реката Ефрат. И тогава Исус протегна напред

десницата Си, като ми казваше:

“Ето я голямата река Ефрат, слуго Мой! Ето второто от времената,

дадени на дявола! И ти, като помниш, че Тигър разпростря

духовното си влияние изцяло на изток, кажи Ми какво според теб

ще бъде духовното влияние на Ефрат?”

В думите на Господ имаше мъдрост, която усетих дълбоко в сърцето

си. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Помнейки думите на дявола от Евангелието, където той каза,

че цялата земя му е предадена, и той я дава комуто ще, то си мисля, че

Сатана непременно ще покрие света с двете си реки. И ако с реката Тигър

той изяви духовното си влияние във Времето на Изток, то с реката Ефрат

лукавият ще покрие духовното си влияние във Времето на Запад. Тъй щото

на земята непременно ще има две цивилизации. Една източна – покорена

на реката Тигър. И една западна – покорена на реката Ефрат...”

“Правилни и мъдри са разсъжденията ти, слуго Мой!” – каза

Господ. А след това продължи да ми говори, като казваше:

“Виж сега от съвсем близо реката Ефрат. Защото това е река-

змия, която простира туловището си в повече от шест хиляди години

- от грехопадението до явлението на човека-Антихрист. И като

гледаш на змийското туловище, кажи Ми:

Къде змията ще бъде най-силна и смъртоносна? Дали в

началото си при грехопадението, където се явява опашката й, или в

края при явлението на Антихриста, където се намира главата й,

раздвоеният й език, и челюстите й?”
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“О, Исусе! Разбира се, че същинската смъртоносна сила на Ефрат ще

бъде в самия край, когато от бездната ще излезе човекът-Антихрист, за да

осъществи най-голямото превъзнасяне на тъмнината против Бога и Неговото

Свято управление...”

В следващия миг Гласът на Исус стана твърде сериозен. И Той, като ме

погледна с острия Си поглед, започна да ми говори, като казваше:

“Когато една змия се е разпростряла по цялото протежение на

Времето във вид на смъртоносна река, то непременно е дошъл миг,

когато самото тяло на змията се е изпънало в цялата си дължина.

Тя не може повече да расте, но пък апетитът й е станал чудовищен.

Какво тогава ще стори змията, за да задоволи ненаситността на

извратената си мъдрост? Защото в отговора на този Мой въпрос е

скрита тайната на реката Ефрат...”

Замислих се над думите на моя Господ, а Скритата Манна твърде мощно

подейства в сърцето ми. И тогава Му отговорих, казвайки:

“Исусе! В Святата пророческа книга за “Веригата и Присъдата”

Ангелът на Отеческата Правда заяви против извратената мъдрост на дявола,

казвайки:

“Горко ти, Сатано! Ти не просто си развратил мъдростта си, но

самата ти мъдрост е развратила тебе! Защото, преди да отровиш

другите с отровата си, ти сам си отровил сърцето си! Тъй щото

отровата ти ще те убива и ти ще ядеш опашката си, без да се

наситиш и без да намериш края си! Ужас си бил и не ще те има

довека!”

И ето, Исусе! Сега виждам и самата тайна на реката Ефрат. А тя е

такава, че от края на времето си, което е в днешните дни, дяволът е

започнал да яде опашката си в началото на времето си. А това означава,

че онези първи и начални религии, които тогава са били локални, Сатана

непременно ще превърне в последни религии, които ще бъдат тотални. Тъй

щото наистина змията е захапала опашката си...”

Господ се усмихна удовлетворен от думите ми. А след това отново ми

проговори, като казваше:
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“Виж, слуго Мой, кои са първите локални дяволски религии в

началото на Ефрат, за да разбере Църквата Ми кои ще бъдат

последните тотални дяволски религии в края на реката...”

В едно с думите Си Господ започна да ме снишава над Ефрат, за да

гледам дългото тяло на духовната змия. И ето, че самите люспи на

сатанинското чудовище започнаха да изявяват и религиите си, тъй щото

казах на Исуса:

“Спасителю мой! Виждам по туловището на змията люспите на

халдейския и асирийския дух в земите на древна Вавилония и Месопотамия.

Явно е, че това са древните вавилоняни и асирийци...”

“Точно така е! Това наистина са древните Вавилон и Асирия,

които са били локални, сиреч, местни. И именно с духовното влияние

на тези древни религии Ефрат започна битката си против Гион. И

като помислиш, че в древността Отец даваше Времето на Гион само

на пророците и помазаниците Си всред Израил, то можеш ли да

забележиш кой беше противникът на Отца, дошъл именно от

Вавилон и Асирия...”

“О, Господи мой! Това бяха демоните Мардук, наричан още Ваал, и

Астарта, наричана “небесна царица”, които мамеха израилевите царе, за

да им правят религиозни капища и места за поклонение! Това бяха Хамос и

Молох, които изискваха гнусни жертвоприношения! Това бяха всички древни

религиозни демони, чиито основни стълпотворения бяха в древния Вавилон и

древната Асирия...”

Исус утвърдително кимна на отговора ми, а след това отново каза:

“Битката между древния Ефрат и древния Гион наистина беше

страшна! Толкова страшна, щото сянката на демоничните религии

многократно надвисваше над Израил, и много царе изцапаха

управленията си в поклон пред гнусотиите на дявола. Но както

реката тече и не остава на едно място, така и Ефрат щеше да стигне

до онзи миг от времената на земята, когато Господ щеше да стане

Човешкият Син и да се яви сред Израил. А какво се случи тогава,

слуго Мой? Или кои бяха духовете на Сатана, които застанаха

против Реката на Благодатта и Вечното Спасение?”
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Думите на Господ ме накараха ревниво да Му отговоря:

“О, Исусе! Това бяха духовете, които превърнаха Учението Ти в

религия!”

Чул думите ми, Господ направи да преминем през цялото протежение

на Ефрат, тъй щото стигнахме до Неговото Време на земята. И тогава

видях, че люспите на змията бяха станали като чудовищни израстъци по

тялото й. Три духа се изявяваха мощно от самите израстъци и те не можеха

да бъдат сбъркани. Но преди още да бях отворил уста, за да проговоря на

Исус, Той ме изпревари, като казваше:

“Виждаш ли първия чудовищен израстък върху тялото на

змията? Ето, казвам ти, че това е духът на Рим, завладял света с

всичките си римски богове и божества. Тук са люспите на Юпитер и

Юнона, Марс и Минерва, Вулкан и Нептун, Янус и Фебруус.

А колко от вас имат мъдрост, та да разсъдят, че ако змията има

такъв чудовищен израстък, то той ще остави белези във времето на

света? Не наричате ли всички първия месец от годината “януари”?

А не е ли двуликият римски бог Янус негов кръстник? Как може

демон, който римляните наричат бог на слънцето и светлината, и на

началото и края, да стане кръстник на тридесет и един дни от

времето? Не наричате ли всички втория месец от годината

“февруари”? А не е ли негов кръстник римският бог на смъртта

Фебруус, сиреч, “очистител”? Как може дух, който убива и мами, да

стане кръстник на цял месец от човешкото битие? Не наричате ли

всички третият месец от годината “март”? А не е ли римският бог

Марс негов кръстник? Как може демон, който е бог на войната,

човеците да свързват с идването на пролетта? И какво още да кажа

за юни, юли и август? Не е ли юни посветен на римската богиня

Юнона? Не е ли юли посветен на римския император Юлий? Не е ли

Август посветен на Октавиан, като самата му титла “август” ще рече

“възвеличен от боговете”? Богове ли го възвеличиха или духът на

Рим, който е самият дух на Корей? Чудно ли ви е тогава, че

Апостолът Ми Павел, просветен от Мене относно тези демонични

богове, написа в посланието си:
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“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония,

които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или

по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире

към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново

желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и

годините. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду

ви...” 29

Кой е този, който ще отдава слава на един или друг месец,

посветен на демоничен бог, а няма никак да пребъдва в Деня

Господен, Който съм Аз? Или кой е безумецът, който ще посвети

един ден на едно религиозно име, а друг ден на друго религиозно

име, а няма никак да се утвърди в Името, което е над всяко друго

име, и в Образа, който го прави равен сред Светиите?

Но ти, слуго Мой, виж сега и вторият чудовищен израстък върху

змията. Защото това е гръцкият дух, който не по-малко от римския

е завладявал света с боговете и божествата си. Защото тук са

люспите на Зевс и Хера, Хадес и Арес, Аполон и Дионисий, Хефест

и Посейдон. Тези гръцки демонични богове също оставиха духовния

си печат в древността, като напълно се обединиха с римските, за да

покоряват света на духовното си влияние.

Забележи и третия, най-чудовищен от израстъците на змията.

Защото това е израстъкът на закоравеният Юдаизъм, чийто

закоравител е духът на Дан, духът на самия дявол и Сатана, който

така закорави Израил, щото последният не позна Времето, в което

беше посетен, но осъди Човешкия Син и Го разпна на кръст.

Римският, гръцкият и Дановият дух, слуго Мой!

Тези трите са, с които река Ефрат продължи да тече във

времето си. Тези трите са, с които беше сътворен надписът на

Пилат, за да има днес човечеството една най-последна и властна

религия, каквато е християнската.

Римският дух прогласи официално Християнството за своя

религия, и така от него се появи Римокатолицизмът. Много от

29 (Галатяни 4:8-11)
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езическите му богове се прекръстиха на покровители, за да

продължат да упражняват религиозния си контрол върху човеците.

Богинята Диана в Ефеското си капище се покри с ореола на “Светата

Дева”. Същият този римски дух превърна последните тщеславни

църкви в свърталища на мерзостта, където властта, богатството и

религиозната кариера станаха демонична троица на църковните

лидери.

Гръцкият дух заложи на новоизмислени идоли, които нарече

икони, и на старите демонични богове, които прекръсти и нарече

светии и покровители, тъй щото тяхното честване и обожествяване

изпълни целият календар на Православието. Така Гръмовержецът

Зевс се превърна в “Свети пророк Илия Гръмовержец”. Богът на

виното и веселията Дионисий стана “Свети Трифон Зарезан”.

Сексуалният бог Ерос прие да го наричат “Свети Валентин”. А богът

на морето Посейдон се прекръсти на “Свети Николай”. И ако тръгна

да изброявам всички, то няма да остане демоничен бог, който да не

беше преназначен от дявола, като религиозен покровител. Същият

този гръцки дух наложи в последните тщеславни църкви грима на

Езавел и силата на демоничното чародейство, мамейки човеците да

уповават на теология, херменевтика и есхатология, а не на Святия

Дух на мъдростта и на откровението.

Накрая закоравеният от духа на Дан Юдаизъм, обвини Божият

Син в измама и шарлатанство, и отказа да плува в благодатните

води на Гион, като изцяло прие да плюе отрова с езика на змията.

Така той многократно похули Божия Син в талмудическите си

писания, и отказа да приеме Святата Небесна Истина, че езичниците

са сънаследници на Божието обещание за Спасение и Вечен Живот,

уподобявайки ги на животни и наричайки ги “гои” в лъжеученията

си. Същият този дух утвърди в края на времената тъмни масонски

ложи по целия свят, които работят за новия световен ред и

явлението на човека-Антихрист.

И от онзи миг на времето си, та и до днес, Ефрат наистина стана

най-пълноводната и страшна река на дявола. Тя премина през
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вековете, утвърждавайки едно човешко-демонично съгласие, като

остави тоталните си белези върху целия свят. Старовременната

змия наистина захапа опашката си, за да възроди и наложи на

света древните си религии. И ако римският, гръцкият и Дановият

дух въздигнаха един последен Вавилон, то с вливането на Тигър в

Ефрат, (което се случва днес и сега), дяволът вече въздига и

последната Асирия – като царство на човека-Антихрист, което очаква

излизането на звяра от бездната. Защото Тигър е силен да прелее в

Ефрат всичката заблуда на теософията, която мами човеците, че

световните религии имат един и същ божествен произход. И

поколението Ню-Ейдж, станало представител на сливането между

Тигър и Ефрат, е готово да яхне последните вълни на демоничния

разврат на света, с които ще се реализира и явлението на звяра от

бездната.

Змеят, звярът и лъжепророкът - с подкрепата от ангела на

бездната - вече са готови да превърнат света в едно последно

Червено Море, готово да издави земните жители с червеното ястие

на последния Едом, който е човекът-Антихрист. И само водените от

Фисон и Гион, които пеят Песента на Божия Слуга Моисей, ще бъдат

въздигнати при Мене, миг преди свършека на стария свят – за да

видят от Небесната Слава на Господа как се сбъдва писаното:

“Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и

пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от

изток...” 30

Искаш ли, Църкво Моя, да преминеш през приготвения за

царете път, които идват с Изгрева на Слънцето Христос, за да

възвестят Милениума на Фисон и Гион?

Тогава непременно виж видението с двете морета на човешките

съдби, което ще покажа на пророка Си. Защото има съдби във

Времето – както за Правдата, така и за нечестието!

Аз, Новоначалието и Безкраят, все още говоря и не млъквам!”

30 (Откровение 16:12)
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6. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ МОРЕТА НА ЧОВЕШКИТЕ СЪДБИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз дълбоко вярвам, че завинаги ще запомниш виденията от тази

пророческа книга и те няма да избледнеят от сърцето ти поне до мига на

нашето грабване от Господ Исус Христос и въздигането ни в Неговото

Царство.

По Волята на Бога, Създателят на Небето и земята, ние сме се родили

в този отрязък на времето, който е нашата реалност, в която ще изживеем

нашия живот. И искаме или не – непременно ще трябва да избираме между

четирите главни Реки на Времето, макар че в едната от тях идваме по

природа и рождение. В зависимост от избора, който направим, ще определим

и сетнината си. Защото изборът е кормилото на личния ни кораб, с което

го направляваме къде да плува във Времето, и с каква скорост да го прави.

Няма защо да те убеждавам, че смъртоносните реки Тигър и Ефрат са

родени от болното въображение на дявола, и от неистовата му амбиция да

се изживява като несъществуващ бог, който предлага несъществуващи

клаузи в лъжливи религии. Не че някога е имало истинска религия, която

да работи за Истински Бог. Защото нашият Господ и Бог в Небесния

Ерусалим ни остави Своето учение, което не е религия, нито пък някога ще

бъде. Да принизим Спасението и Вечния Живот, давани ни от Исус, до

религия, ще рече неразумно да смесим в представите си Тигър и Ефрат с

Фисон и Гион. Но ти помисли, братко мой, че още след грехопадението Бог

разклони Реката Си на четири главни реки. И това Той направи, за да

покаже на човешкия род, че Неговите Времена никога няма да се смесят с

времената на дявола, и Неговият Свят Дух никога няма да се яви като

свидетел върху религиите на дявола.

Защо тогава човеците толкова категорично слагат учението на Исус

между всички останали религии? Защо се опитват да смесват реки и времена,

които Бог още от началото е заповядал да текат разклонени?

Истината се крие в това, че лукавството на дявола е дълбоко като

бездната, и покрито с всичкия възможен мрак, където Сатана потулва

тайните си и изработва маските си. А кой би тръгнал да слиза в бездната,
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та да изследва плановете на тигъра Авадон? Или кой би надникнал зад

портите на ада, та да стане свидетел на най-гнусните и проклети заговори

против живота на човеците, и против Святия Престол на Бога?

Истината е, че само Божий пророк, воден от Господа, може да освети в

тъмното, и да извади наяве тайното. И именно това направи Исус чрез

слугата Си в тази най-дълбока и помазана книга. А когато човек е стигнал

в разбирането й до това последно изречение, което чете, то тогава вече

започва да му става ясно, че мястото му не е в света, та да бъде блъскан и

завличан от измамите на дявола, нито в световните религии, та да бъде

погълнат от Тигър или Ефрат.

Мястото на всички ни днес е в река Гион, и сред тихите силоамски

води, които могат да спасят душите и сърцата ни от потопяващите света

сатанински времена. Защото да пребъдваме в Гион ще рече да останем

скрити с Христос в Бога. Далеч от погубителните заблуди на измислените

дяволски богове и измислените им религии. Понеже има съдба, записана

от Бога, която е валидна за всичките реки на света. Нека запиша по-долу

библейските стихове, в които се открива тази съдба, за да те въведа във

видението, което Господ даде на сърцето ми. Ето писаното в “Еклeсиаст”:

“Всичките реки се вливат в морето, и пак морето не се напълня;

на мястото гдето отиват реките, там те непрестанно отиват...” 31

И така, братко мой, писаното не може да се наруши. То е погледът на

Божията Мъдрост, който се простира от началото до края на всичко

създадено и сътворено. Така непременно всичките реки ще се влеят в

морето, и те непрестанно ще отиват към него. Въпросите тук са:

Какво е морето в съдбоносните стихове от “Еклeсиаста”? И дали Фисон

и Гион, Тигър и Ефрат ще се влеят на едно и също място? Ако биха се

влели в едно и също море, то те биха били едни и същи реки, които нямат

големи разлики помежду си. Но разликата между Божието и дяволското море

е толкова голяма, колкото е между Истината и лъжата, между Светлината и

мрака, между Правдата и беззаконието. Ето защо стихът от “Еклeсиаст” тук

ще се яви с двоен прочит, който да касае сетнините – веднъж на Фисон и

Гион като Божии реки, и веднъж на Тигър и Ефрат – като дяволски реки.

31 (Еклeсиаст 1:7)
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Както Сам Господ загатна на всички ни в края на предишната глава –

Тигър и Ефрат ще обединят усилията си, тъй щото Авадон ще излее

религиозната си власт в реката Ефрат. А тогава религиите на Изтока ще се

съединят с религиите на Запада, за да се яви новият световен ред на

човека-Антихрист. Самото вливане между религиите няма да мине без

сътресения, защото амбицията на Антихрист ще бъде да представи себе си

за Бог, и да седи както Бог в Божия Храм. И тогава теософията, обединяваща

Тигър и Ефрат, ще наложи на света името на мнимия Христос, а всички

останали божества и имена ще бъдат счетени за второстепенни. Сам можеш

да си представиш колко болезнена ще бъде реакцията на онези религии и

течения от Тигър, които всякога са отричали Истинския Христос, за да се

впечатляват или покорят на мнимия. Защото мнимият идва и казва:

“Аз съм вашият бог и спасител и заповядвам на цялата земя да ми се

покори и да ми отдаде дължимата на името ми слава!”

Иска или не, Авадон ще преглътне унищожаването на онези свои

религии, които не е успял да приобщи с теософия към реката Ефрат.

Защото все пак той е началникът на религиозния Изток, но тъмният му

господар Сатана е началник на религиозния Запад.

А кой е този слуга, който няма да изпълни волята на господаря си?

Дяволът играе “ва-банк”, тоест, иска или всичко, или нищо. Но именно

това е записаното в “Откровението”, където звярът Антихрист ще има

подкрепата на десет земни царе. И от гледната точка на дяволската

амбиция, че Антихрист е Христос, то всички останали религии, които не го

изповядат, се явяват пред очите му като една обща блудница. А за съдбата

на тази блудница е писано:

“И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят

блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а

нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят

Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си

власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи...” 32

И така, братко мой, сам виждаш и се убеждаваш, че ако Истината има

едно лице, лъжата има много превъплъщения. А тези превъплъщения не са

32 (Откровение 17:16-17)
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съгласни и воюват помежду си, тъй щото Сатана се обръща сам против себе

си, за да осъществи най-безумната амбиция на гордостта и превъзнасянето

си против Бога. Въпросът, който все още остава, е:

В какво море ще се превърнат реките Тигър и Ефрат, когато се съединят

помежду си?

Понеже ако в земен план Тигър и Ефрат се вливат в реката “Шат-Ел-

Араб”, която се влива в Персийския залив, то и в духовен план ще има

едно твърде страшно море, което е последното море на дявола във времето

на човешкия род. За да разберем отговора на въпроса, ще се върна отново

на Реките Фисон и Гион, които също се вливат в море, за да се сбъдне

писаното, че:

“Всичките реки се вливат в морето...” 33

Виж сега, братко мой, морето, в което се вливат Божиите Реки, за да

ти стане ясно и в какво море са се превърнали дяволските реки:

“И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия,

които бяха победили звяра и образа му и числото на името му,

стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента

на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и

чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и

истинни са Твоите пътища, Царю на вековете...” 34

Трудно ли ти е вече да си отговориш в какво море ще се превърнат

Тигър и Ефрат? Трудно ли ти е да си спомниш от Библията кога за пръв път

Божиите люде пяха Песента на Божия слуга Моисей? Истината е, че те

прославиха Моисеевия Бог, когато Всемогъщият раздели Червеното море, и

направи през водите на бездната път за преминаване на изкупените,

според както е писано:

“Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господна!

Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове!

Не си ли ти, която си съсякла Раав, и смъртно си пробола змея?

Не си ли ти която си изсушила морето, водите на голямата бездна, и

33 (Еклесиаст 1:7)
34 (Откровение 15:2-3)
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си направила морските дълбочини път за преминаването на

изкупените?” 35

И сега, братко мой, след тези първоначални съждения, думите ми вече

тичат да те заведат при Господ Исус, и при покъртителното видение, което

Той разкри на сърцето ми. Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди

самото видение:

“Слуго Мой! Много пъти дяволът е бил съкрушаван в духа си и

пронизван в сърцето си от Меча на Божия Пророчески Дух. Стотици

видения, които ти дадох, го смачкаха и обезличиха пред собствените

му слуги и началници. Но сега ти казвам, че с тази последна книга,

която ти давам, Господ твоят Бог е притиснал Сатана до Стената на

Страшния Съд и той повече няма накъде да мърда. Няма време, с

което да изненада Църквата Ми, нито река, с която да я смути. Няма

дух, с който да помрачи Моите братя и сестри, нито примка, с която

да ги улови. И както, воден от Святия, написа по-горе, реките

непременно се вливат в море. Фисон и Гион – в Нашето стъклено

море, а Тигър и Ефрат – в Червеното море на дявола.

А сега нека те въздигна и заведа до края на Реките на Времето

в стария свят. За да видиш всичко това във видението, което ти се

дава от Новоначалието и Безкрая...”

След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце,

като ме въздигна над разклонената Река на Времето, тъй щото двамата с

Него полетяхме напред през годините и столетията. Не зная колко дълго

продължи придвижването ни във Времето, но накрая Господ се спря като

ми казваше:

“Гледай първом на Божиите Реки, слуго Мой! Виж как Фисон

все още остава на земята, а Гион вече е насочил водите си и ги

влива в стъкленото море...”

Погледнах към видението на моя Господ и така очите ми съзряха

величественият Фисон, който продължаваше да тече по земните места, а

пък Гион в един миг беше се издигнал нагоре, тъй щото водите му пълнеха

35 (Исаия 51:9-10)
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стъкленото море. Всичко това беше твърде чудно за сърцето ми, тъй щото

попитах Исуса:

“Господи мой! Защо река Гион се влива в стъкленото море, а река

Фисон закъснява? Не трябваше ли и двете реки да се влеят в морето

едновременно?”

“Не, слуго Мой!” – отговори Исус и продължи:

“Фисон остава на земята заради Закона Господен, който

продължава да е жив в сърцата на човеците, които няма да се

поклонят на звяра от бездната, нито ще приемат образа му и числото

на името му. А това са Божиите Избрани, които са приготвени за

първи плодове на Бога и Агнето. Не помниш ли това от видението

при “Портите на Правдата”? Но ти сега виж, че ще има силен вик от

Небето, който ще гласи:

“Възлезте тука...” 36

И когато възлизането се осъществи, Фисон също ще въздигне

водите си, за да ги излее в стъкленото море. А защо морето на Отца,

Сина и Святия Дух е стъклено? Как мислиш върху това?”

“О, Исусе! Още в изначалния си вид Реката на Живота беше като

съвършен и драгоценен кристал. И аз вярвам, че морето при събирането на

Фисон и Гион е стъклено, понеже всички в него са станали скъпоценни

камъни, които са устояли в твърдост пред нашествието на Тигър и Ефрат...”

“Виж тогава реките на дяволското време, които са долу на

земята! Какво ти прави впечатление при тях?”

С вълнение погледнах към света, когато забелязах как Тигър и Ефрат

вече бяха съединили устията си. И тогава водите им не просто се увеличиха,

но се разляха по лицето на цялата земя, имайки специфичен червен цвят.

И всички човешки съдби, които те улавяха във водите си, ставаха червени.

А когато земята изцяло почервеня, от дълбоките червени води на дяволското

море се надигна червен звяр. И той побърза да отиде в земята на Израил,

и да се възцари като началник на целия свят. И докато аз гледах, Господ

отново ме попита, казвайки:

36 (Откровение 11:12)
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“Защо почервеня земята? Защо морето на Тигър и Ефрат е

червено? И защо всичките съдби на всичките човеци, били те малки

или големи, свободни или роби, станаха червени...”

“О, Господи мой! Страшно и ужасно е това, което виждат очите ми при

излизането на Антихрист от бездната. Но аз мога да си обясня червения

цвят на морето му, и на всичките му поклонници с едно единствено име –

името Едом. Защото Едом е другото име на Якововия брат Исав, който

заради едно червено ястие продаде първородството си...”

В следващия миг Гласът на моя Господ стана твърде строг и радикален.

И Той отново ме попита, казвайки:

“А какво първородство продават човеците на земята, които

никога не са били раждани от Святия Ми Дух, та да плуват в Гион?

Или против коя Божия Река е насочено явлението на човека-

Антихрист?”

“О, Господи мой! Ти вече каза на слугата Си, че дяволът всякога

воюва против Закона Господен, защото той е, който го изхвърли от Небето

на земята. Ето защо явлението на звяра от бездната е против река Фисон,

и против първородството на всеки човешки дух, който от Бога е даден. А

това – човешки дух да стане Едом – значи да похули Създателя си и да се

отрече от Него, като позволи на Антихрист да помрачи и разруши съвестта

му. Защото е писано, че амбициите на звяра ще бъдат именно тези:

“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси,

свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата

им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който

носи за белег името на звяра, или числото на неговото име...” 37

“А Кой за пръв път употреби Силата Си да слага белег на

десницата и челото? Не възвести ли пророкът Господен:

“Слушай, Израилю; Йеова нашият Бог е един Господ; и да

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

всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в

сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да

говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато

37 (Откровение 13:16-17)
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лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да

бъдат като надчелия между очите ти...” 38

Имате ли мъдрост да видите, че това, което Израил щеше да

прави със Закона, даден чрез Моисея, Антихрист ще върши чрез

кодекса на беззаконието, сътворен от баща му, дявола? И когато ви

предупреждавах, че последните дни на земята са дни на умножено

беззаконие, разсъдихте ли, че Аз имах предвид именно Червеното

море на дяволското беззаконие, което идва да прегори съвестта и

да унищожи силата на изначално положения Закон Господен в

човешките сърца? Разбира ли, най-сетне, Църквата Ми, че Гион е

Реката на Благодатта, с която Святият Дух ви дава Силата, за да

съхраните Закона Господен в сърцата си, имайки Вярата за щит?

Но ето, че човеците, останали на земята и погълнати от

Червеното море, нямат Вярата за щит. И дяволът, въздигайки на

земята човека-Антихрист, идва да превърне цялата земя в Червено

море, и всичките човеци в едомци. Но пак, във времето на Голямата

Скръб, Отец ще изпрати двамата Си свидетели, за да пророкуват на

Израил Реката Гион, и така да приготвят първите плодове на Бога и

Агнето!

И сега, слуго Мой, какво повече да ти кажа, освен отново чрез

теб да призова всички във водите на Моята Река Гион? И какво

повече да ти кажа за враговете Господни, освен да ти заповядам да

ги оплачеш, като безнадеждно изгубени за Царството и Вечността?

Затова виж как ще продължи видението с Червеното море, понеже

е предадено на проклетия и вечно осъждение от Бога, а явлението

на Антихриста е с преброени дни и той няма да изненада Бога с

нищо повече, от това, което му е дадено да извърши...”

След последните думи на моя Господ аз отново гледах на видението.

И ето, че Небето над земята се отвори, а в облака на Славата Си там се

появи Исус, яздещ на бял кон, и с десетки хиляди Светии, яздещи след

Него на бели коне. А в мига на Господното явление, от самите устни на Исус

се появи двуостър Меч, чиято мълния прониза сърцето на звяра, и направи

38 (Второзаконие 6:4-8)
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Червеното море да се стопи по лицето на цялата земя. А едновременно със

стопяването на морето започнаха да изчезват и човешките съдби, които

бяха покварени от него. И едно неизброимо число от човеци се плиснаха в

дълбочините на огнения ад, а друго неизброимо число от демони бяха

вързани от Божии ангели, за да очакват въздаянието си от написания съд,

който Христос и Светиите щяха да упражнят над тях през идещия Милениум.

Звярът и лъжепророкът, които бяха мамили цялата земя, мигновено бяха

хвърлени в огненото езеро, а самият Сатана – уловен от ангел и заключен

в бездната за времето на целия Милениум. Това беше краят на реките на

Сатана – такива, каквито човешкият род е познавал във времената на

тяхното беззаконие. А при Господното Пришествие и установяването на

Милениума Реките Фисон и Гион отново се върнаха да текат по лицето на

земята. Гион изпълваше с водите си Новият Ерусалим, и мястото, където

царуваха Христос и Светиите, а Фисон течеше сред оцелелите поколения,

които от година на година щяха да възлизат и отдават Слава на Небесния

Цар и съдиите Му. И докато още гледах на видението, Исус отново ми

проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Още две видения ще дам на сърцето ти, понеже

след Милениума Реките Фисон и Гион ще се влеят във Вечността, а

Тигър и Ефрат – в огненото езеро! Така, от Святото Си място и със

Святия Си Дух ще запечатам тази книга, като най-дълбокото и

всеобхватно пророчество, което съм давал на Църквата Си!

Блажени, които се изпълнят с Духа на най-святото пророчество, с

което твоят Господ вдъхнови духа ти и изпълни сърцето ти!

Аз, Новоначалието и Безкраят, все още говоря и не млъквам!”
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7. ВИДЕНИЯТА СЪС СТРАШНИЯ СЪД И ПРОЛОМА НА

ОБНОВЛЕНИЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Вече си почти в самия край на най-помазаното и благословено

пътуване през Времето, което някога Господ е давал на сърцето ми. Това

пътуване е по-желателно от всяко друго, което би направил в живота си.

Защото каквато и земна точка да си представиш за достигане – било с

автомобил, влак или самолет – когато пристигнеш до нея пак ще си в

същото си време на земята. И това е така, понеже ще си пътувал във

Времето, а не през Времето.

В голямата си Вярност и Благост към всички нас, в две последни

пророчески книги Исус ни даде да преживеем пътуването на Неговия Свят

Дух - от Началото до Края на Времето. Веднъж – като пътуване в Реката на

Живота, която тече по улиците на Небесния Ерусалим. И втори път – като

пътуване през разклонените реки на Времето и забелязване на всичките

им тайни и знамения.

Аз няма да ти казвам колко струва билетът за това пътуване, но ще

помоля моят Господ да изгради в сърцето ти необходимата твърдост, за да

издържиш на всички атаки и яростни отмъщения, които биха дошли от

полуделия дявол. Защото днес той наистина е притиснат от това Господно

пророчество до Стената на Страшния Съд и до същинския край на дадените

му от Бога времена.

Тук непременно искам да осъзнаеш какво представлява Стената на

Страшния Съд. Защото ти прочиташе за нея на много места в тази книга и

вероятно ти е трудно да си я обясниш. А обяснението нито е трудно, нито

чак толкова сложно за разбиране. Представи си един твърде висок бент,

направен да задържа реки. Колкото и вода да изтича и да се налива пред

бента, той продължава да я удържа, тъй че съдбата на всичко протичащо и

течащо е именно тази – да се събере пред бента. Той е бил приготвен от

Бога още преди създанието на света. И силата му е толкова голяма, щото

да събере капките, теченията, потоците, реките, и дори цялото възможно
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море от Време, на което е дадено начало и край. Разбирай това и с точните

мерки на Времето, които сме си въвели. Стената на Страшния Съд ще

събере всички секунди, минути, часове, дни, месеци, години, столетия и

епохи, които Всемогъщият Отец не е видял за достойни да преминат във

Вечността Му, понеже живелите в тези времена са били нечестиви и

беззаконни, тоест, в нарушение на Неговия Свят Закон и на всичките Му

божествени правила.

В “Посланието към Евреите” ясно е записано:

“И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след

това настава съд, така и Христос, като биде принесен веднъж, за да

понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има

работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват...” 39

Сам се убеждаваш от писаното, че Съдът ще си има работа с грях, а

когато Исус дойде втори път, за да царува със Своите Си, Той няма да има

работа с грях. Тъй щото за нечестивите и беззаконните остава Страшният

Съд, а за оправданите и изкупените – Вечен Живот в Скинията на Бога и

Отца.

Аз ще те помоля да не се поклащаш лесно от здравия разсъдък, та да

решиш в сърцето си, че щом злият е попаднал в ада, то той вече изтърпява

наказанието си от Страшния Съд. Нищо подобно!

Адът не е наказанието от Страшния Съд!

Адът е място, където се очаква наказанието!

Защото Страшният Съд е чак в края на Времето, след като и последната

капчица от Време, дадено на дявола, изтече и се събере пред Стената. И

сетнината на нечестивите не е адът, а огненото езеро, което гори с жупел.

В това отношение ще е добре вече да си прочел пророческите книги за

Страшния Съд и огненото езеро, които Господ ми даде да напиша преди

година и половина. Там Исус ми даде да видя океан от човешки души,

разделен на две половини – лява и дясна. Тези от дясната половина бяха

дошли с Времето на Река Фисон и получиха Изкупление и Оправдание от

Книгите на Невиността, на Добрите съкровища, и на показаната Милост. Но

другите, които бяха от лявата половина, в пълна степен олицетворяваха

39 (Евреи 9:27-28)
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душите от дяволските реки, събрани пред Стената на Страшния Съд. Там,

където Времето се приготвя да се превърне в безвремие, сиреч, във

Вечност. И сега нека вече да те отправя към видението, което Исус разкри

на сърцето ми. Защото Той като въздигна духа ми и ме пренесе до Стената

на Страшния Съд, вдигна десницата Си и посочи бушуващите Тигър и

Ефрат, които безславно и напразно блъскаха вълните си в Стената на

Съда. И ето, че Господ ми проговори, като казваше:

“Гледай, слуго Мой! Защото тук приключва Времето, което Отец

Ми Всемогъщият даде на дявола! И сега виж какво ще стори

Господарят на Времето и Вечният Съдия с реките Тигър и Ефрат!”

След тези Свои думи Исус се отдели от мен и пристъпи към Съдийския

Си Престол. И като взе в десницата Си Жезъла на Отеческата Святост,

въздигна се над Стената на Страшния Съд и насочи Жезъла Си против

дяволските реки, като извика със страшен Глас:

“Свърши се времето ви, дяволски реки! Последните часове,

минути и секунди, с които разорявахте стария свят, изтекоха и се

събраха пред Стената на Съда.

Ти, Тигре, премина като звяр по лицето на земята! И където

мина – там и разкъса! И където стъпеха лапите ти – там никнеха

отровните плевели на безмерното ти лукавство! Ти наистина нямаше

покрив за безумието си, нито дъно за коварството си! Всичко земно,

що беше на изток – даде ти се! И черните ивици на безумните ти

религии помрачиха и разрушиха неизброимо число от измамени

души!

Ето, лукав и жесток Тигре! Жезълът на Отеческата Святост

определя собственото ти безвремие в огненото езеро! Нека се

излеят всичките ти води в мястото на наказанието ти! Тук свършват

амбициите ти против Отца, Сина и Святия Дух! Тук е краят на

безславните ти религии и божества! Тук е сетнината на лукавите ти

учения за съвършенство! Ин и Ян не ще те ползват, понеже Моята

Светлина е вечна, а мракът ти няма да се помни, нито ще дойде

наум на новите поколения в Отеческото Обновление! Разбулената

Изида няма да те изцели, нито Ра и Озирис ще надигнат гласове в
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жупела на наказанието ти! Брахма, Вишну и Шива не ще бъдат

гордостта ти, нито Буда и Конфуций – утехата ти!

Изтечи, Тигре, с водите си през улея, който отварям в Стената

на Съда и приеми огнената си сетнина в езерото – защото беше

огън на разорение в земята, която ти беше дадена до време!”

След тези пламенни думи към реката Тигър, Господ докосна с Жезъла

Стената на Съда, тъй щото там мигновено се яви улей, подобен на тунел,

който стигаше до огненото езеро. И реката Тигър с яростните си и разбунени

вълни премина със страшно и пронизително свистене през улея, а водите й

се вливаха в огненото езеро, вдигайки дим и гигантски кълбета от шумяща

пара. Така аз продължавах да гледам, понеже Тигър се изтичаше много

дълго. Докато през улея в огненото езеро преминаха всичките му религии

и поклонници. А когато първата от дяволските реки съвсем беше изтекла,

Исус отново докосна с жезъл Стената, тъй щото улеят се затвори. И ето, че

Господ простря жезъла на Отеческата Святост към реката Ефрат, като й

казваше с пламенен божествен Гняв:

“Ти, Ефрате, премина като потоп по лицето на земята! И

откъдето премина, там и завлече! И където завлече, там и разруши!

Няколко хилядолетия водите ти бяха тяло на змия, а демоничните

ти божества – остри и погубителни люспи!

С Вавилон и Асирия започна яростната си битка против Хълма

Сион – и с Вавилон и Асирия ги завърши! С Дановото племе закорави

Израиля и въздигна масоните си, и с Данов съд убиваше слугите на

Отца Ми! С римски и гръцки богове поквари земята – и с римски и

гръцки лукавства я почерни! С римски дух написа календарите на

земята, и пак с този дух кръсти близките небесни планети! Позната

ли ти е Венера, Ефрате? Богинята на любовта ти, или измамата на

превъзнасянето ти!

Ето, тя те чака, за да те прегърне в огнените си обятия! И не

само тебе, но всички, които те любеха, които ти вярваха, и които

безумни се посветиха на мрачната ти кауза! Защото всички те

презряха Гион, и тихо течащите Силоамски води, а обикнаха твоето

време и царя на обречената ти Асирия!
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Кой ще те избави от Гнева Господен, Ефрате? Мардук ли ще

призоваваш със звездобройците му, или Юпитер с римските му

сенатори? Зевс ли ще извикаш с мълниите му, или Астарта с ашерите

й? Кого ще призовеш, Левиатане? Кой ще ти помогне, лукаво

чудовище, та да те избави от лютия, от острия и от пламенния Меч

Господен?

Ето, Вечният Съдия определя сетнината ти в огненото езеро,

което гори с жупел! Ужас си бил, и затова ужас ще те обгърне! Тъй

щото няма да те има довека! И никое от идещите поколения няма

да помни, нито ще му дойде наум, че е имало река от време,

дръзнала да надигне водите си против Святостта на Всемогъщия!

Бъди проклет, Ефрате! Наследи сетнината си в огнения жупел с

дъх на сяра, защото Дъхът Господен е против тебе и против всички,

които завлече с водите си!”

След последните Си огнени думи против дяволската река, Исус отново

докосна Стената на Съда с Жезъла на Отеческата Святост. А тогава в Стената

отново се отвори улей, подобен на тунел, който стигаше до огненото езеро.

И ето, че с невъобразим шум, вой и ужасни крясъци, водите на Ефрат

започнаха да се изливат през улея. А когато се изсипаха всред огнените

вълни на езерото, то тогава се вдигнаха гигантски облаци от дим и пара,

които падащият отгоре жупел притискаше отново към пояждащите вълни.

И тази пълноводна и противна на Бога река се изтичаше твърде дълго през

улея, понеже в лукавствата й бяха потопени и завлечени всичките нечестиви

човеци от грехопадението до явлението на човека-Антихрист, когато шестият

ангел изля чашата си, и водите й изчезнаха от земята в дълбочините на

ада, за да се съберат отпосле при Стената на Страшния Съд. А когато най-

сетне през улея премина и последната капчица от сатанинското време,

Господ отново я докосна с жезъла Си, като казваше с твърде властен и

силен Глас:

“Стено на Страшния Съд! Превърни се в осъдителна Вечност за

всичките обитатели на огненото езеро! Димът им нека се издига

непрестанно за вечни векове! И крясъците на разорението им нека

никога да не престанат! Нека да бъдат мъчени всякога с огън и жупел
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пред Агнето и Святите Му ангели! Аз, Вечният Съдия, извърших

Страшния Съд в края на сатанинските времена, и издирих всяка

секунда на падналия и падналите с него – от началото до края!”

След тези Свои думи Исус се приближи до мен. И като ме прегърна,

казваше ми:

“Слуго Мой! Последвай сега своя Господ до Пролома на Вечното

Обновление! За да видиш как Фисон и Гион ще преминат във

Вечността!”

Докато още ми говореше, Господ докосна главата ми, тъй щото

видението пред сърцето ми се промени. И тогава отново съзрях Реката на

Живота, чиста и съвършена като кристал. Линията на Времето вече беше

стигнала до Святия Престол на Отца и го докосваше, а Дървото на Живота

блестеше с новото Си Име – Новоначалието и Безкрая. И тогава Седящият

на Престола извика със силен и гръмовен Глас:

“Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те

ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще

обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще

има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина...” 40

В едно с думите Му отсред Престола се яви величествен Пролом, пред

който заблестя Скинията на Отца, озарена от неизброими галактики и

чудни светове. И тогава Отец отново проговори, казвайки:

“Ето, подновявам всичко...” 41

В този миг след Отеческите думи, Реката на Живота премина през

величествения пролом, раздвоявайки водите си. И тогава водите на Фисон

се отправиха към обиталищата на новата Земя, а водите на Гион – към

обиталищата на новото Небе. А Господ, като Дърво на Живот, се приближи

до мен и ми казваше:

“Слуго Мой! Блажено е сърцето ти, защото видя Началото и

Края, и Новоначалието и Безкрая! Тук, от Обновлението на всичко,

тръгва Реката на Живота с водите на Фисон и Гион!

Фисон ще озари Вселената с водите на Отеческата Святост, а

Гион ще разцъфти Вселената с водите на Отеческата Любов!

40 (Откровение 21:3-4)
41 (Откровение 21:5)
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И тук, при Новоначалието и Безкрая, Сам Синът се покорява на

Отца, за да бъдем все во все!

Аз, Новоначалието и Безкраят, извърших най-голямото чудо в

сърцето на пророка Си и в сърцата на всички, които Ме приеха в

тази най-свята и помазана книга на Небето!

Аз, Новоначалието и Безкраят, призовавам всички ви при Себе

Си! За да бъдете Святи, както Аз съм Свят, Съвършени, както Аз съм

Съвършен, и прославени, както Аз съм прославен!

Блажено и Свято всяко сърце, което се е потопило в Духа на

това пророчество – днес и сега, за да бъде запечатано с Божията

Вечност в Реката на Живота!

Аз, Новоначалието и Безкраят, осветих Вечното Си Име в

свидетелството, дадено на пророка Ми!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”


	КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
	1. ВИДЕНИЕТО С РАЗКЛОНЯВАНЕТО НА РЕКАТА НА ЖИВОТА
	2. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ФИСОН ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА ЗАКОНА
	3. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ГИОН ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА БЛАГОДАТТА
	4. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ТИГЪР ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА ЕЗИЧЕСКОТО БЕЗЗАКОНИЕ
	5. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ЕФРАТ ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА МЕРЗОСТТА И ЗАПУСТЕНИЕТО
	6. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ МОРЕТА НА ЧОВЕШКИТЕ СЪДБИ
	7. ВИДЕНИЯТА СЪС СТРАШНИЯ СЪД И ПРОЛОМА НА ОБНОВЛЕНИЕТО

