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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено се надявам тази пророческа книга да те намери в Святия Дух

на нашия Господ Исус Христос. Не просто като човек, който вярва в Бога,

но като такъв, който се е научил да пребъдва в Него. Започвам именно с

такива думи към сърцето ти, понеже Сам Господ ми потвърди на какви

изпитания бяха подложени Божиите чеда, до които достигнаха последните

пророчески видения, свързани с Реките на Времето.

Аз зная, че на никого не е било лесно, нито приятно да се усети като

мишена на сатанинската ярост и отмъстителност. Зная също, че посочените

от Бога ще устоят и ще се въздигнат още повече във всяческо познаване

на Светлината и Благодатта, която Исус беше Верен и Истинен да ни подари

от Сион. И понеже в духовния свят наистина се разгаря една последна и

най-страшна битка, то аз усетих в сърцето си още едно докосване от

Спасителя, което щеше да бъде свързано с нова пророческа книга. Книга,

като своеобразен покрив, или по-скоро връх на Господното благоволение

към мен и всички верни Божии чеда. Не че преди тази книга останалите не

са били върхове и чудеса от Божията тайнствена премъдрост, но като

свидетелство за Божия прослава, че Исус е могъщ – отново и отново да

упражнява Вечната Си Сила и божественост в сърцето на слугата Си.

Затова заглавието на тази книга е не само амбициозно, но напълно ще

бъде подкрепено и потвърдено с пророческите видения в нея.

Нека да започна с това, че вече петнадесет години Исус ме употребява

за Царството Си според дадената ми Благодат. И през тези години слугата

Господен наистина вървя от Слава в Слава, и от Сила в Сила. Друг е

въпросът колко от християните в България пожелаха да вървят в същата

Слава и Сила. Някои Христови отстъпници още в първите ми години махнаха

с ръка и ме отписаха, като неблагонадежден, непроспериращ и непробивен.

За тях християнството беше именно това – да се пробива в кариера,

просперитет и световна известност. Други се прилепиха към служение

“Мория” с тънкото намерение, че това е поредната тщеславна ракета, която
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ще бъде изстреляна в религиозна слава и просперитет, правейки измамна

аналогия на Стефан Главчев с не един и двама вавилонски търговци, които

се обогатиха и позлатиха на пазарищата на великата блудница. Но като

видяха през годините, че Божият слуга остава беден и живеещ на квартира,

и те решиха в сърцата си, че “Мория” хич няма да я бъде. Трети, подбудени

от дух на користолюбие, любопитство и най-откровено авантаджийство, се

залепиха като пиявици в мизерията на Господния пророк, готови да изсмучат

всичко, което може да се изсмуче, и да завлекат всичко, което може да се

завлече. А когато Бог ги изобличи в сърцата им, че са безплодни и

неблагодарни, закоравиха се в измамата на греха си и също се отдръпнаха

от Божия слуга. Но Слава Богу, че на Пътя на Божия Пророчески Дух

останаха и човеци, които в Дух и Истина бяха посочени за Звани, Избрани

и Верни. Те не последваха Исус, за да взимат, но да дават и така да показват

всичкото благоухание и жертвоготовност на сърцата си. За църковния

Вавилон това беше непоносима ситуация и гледка, която дяволските

първенци никак не можеха да търпят. Водени от баща си, дявола, те

побързаха да похулят, анатемосат и опозорят искрените Божии чеда, като

ги поставят в изолация, недоверие и най-отявлена религиозна омраза. Как

моите братя и сестри преживяха тази най-страшна агония – аз не се наемам

да опиша, нито да изкажа. Единственото, което и в този час правя, е това:

Да благодаря на Исус с верния стих на Апостола Му Павел, тъй точен

за тази ситуация:

“Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат:

Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното

име, да отстъпи от неправдата...” 1

И така, мили мой братко, твърдата Божия Основа стои!

Въпреки тоталната съпротива на богоненавистния религиозен дух,

Божиите не са помръднали от Господ Исус Христос, нито Той се е отдръпнал

от тях. И всички те, които познаха Името Му, наистина отстъпиха от

неправдата. А когато отстъпиш от неправдата – тогава Исус ти дава

Правдата. И каква по-голяма Правда да бяхме очаквали от Него, освен

този чудесен и свръхблагодатен достъп, с който Той ни посочи за род на

1 (2 Тимотея 2:19)
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Елиаким и ни въздигна с Ключа на Давид, за да преминем през Портите на

Правдата? Каква по-голяма радост и удовлетворение да изпълнят сърцата

ни, освен тези, че именно ние сме поколението, което съвършено ще се

утвърди в най-категоричните думи на Божия Син, казани на ученика Му:

“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят...” 2

Точно тук спри и помисли върху Делото на Исус чрез пророка Му. Дело,

на което свидетелстват сто и шестдесет и осем пророчески книги. Дело, за

което Господ преведе слугата Си през петте кръга на Божието Свято

Присъствие. Успяха ли светските църкви да повалят това Дело? Успяха ли

непрестанните чародейства, хули и угнетения да поклатят камък, съграден

върху Канарата? Успяха ли пастири-наемници, чиито нечисти съвести

дяволът подкупи с американски долари, да осуетят служение “Мория” и да

поставят един голям некролог върху Делото на Божия Пророчески Дух? Не

стана ли точно обратното? Не са ли свидетелствата на Вечния Съдия най-

големият некролог за Вавилонското царство, и за всичките му царедворци

и поданици? И ако до днес самочувствието на Вавилонските проститутки е

подплатено единствено със светски блясък и тлъсти банкови сметки, то

какво им се пише в часа на възмездието, когато всички те ще скубят

косите си и ще крещят в общ хор:

“Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и

червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери;

защото в един час запустя толкова богатство!” 3

Толкова много богатство Исус ще запокити в пъкъла, щото непременно

трябва да се попитаме:

Колко религиозна енергия беше употребена, за да се събере това

богатство? Колко милиони часове от проповеди за светски просперитет и

поклон пред дявола е трябвало да чуят излъганите, за да развържат кесиите

си за евтиния блясък на Вавилон? Колко хиляди академии, институти и

училища създаде светската теология, за да утвърди болтчетата, гайките и

механизмите на тази чудовищна машина за смилане на съвести и човешки

души? Колко телевизии и радиостанции, списания и вестници, дискове и

2 (Матея 16:18)
3 (Откровение 18:16-17)
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касети, книги и брошури бяха избълвани от засеняващите инкубатори на

заблудата? И всичко това – в името на един проект, обречен на пълен

провал и запустение! И всичко това – за да имат самочувствие онези човеци,

които решиха, че ще си направят рай без Бог, и царство без Цар – защото

те самите щяха да са царе и богове в измисления си Едем, и в религиозното

си царство, което Словото Господно нарече “Великий Вавилон”.

Но сега ти казвам, братко мой, че ако богатството на блудницата ще

запустее в един час, съкровищницата на “Мория” ще пребъде във Вечността.

Защото (нека Исус потвърди това в сърцето ти) от Хълма Си Мория Господ

ни даде най-чудните Си видения и откровения, най-скъпоценните камъни

на Мъдростта Си, и най-дълбоките глътки от Скритата Си Манна. И ако

светът все още гледа хипнотизиран към вавилонските лъжепророци и се

възхищава на позлатените им от дявола служения, ти повдигни главата си

нагоре и виж къде Господ Исус въвежда днес пророка Си. Защото по

Съвършеното Му благоволение сега към сърцето ти идва пророческата

книга за “Тайните на Царството”. Онези тайни, с които Светлината на

Святия Дух завинаги ще обгърне сърцето ти в непоклатимата вяра и Свята

надежда, че не човеци, но Отец Те е прибавил в Църквата на Сина Му, и не

ламтящи за десятъка ти пастири са те вписали в жалките си списъци, но

Сам Спасителят те е записал в Книгата на Живота.

Отвори вратата към тайните на Царството! И нека Бог запечата духа и

сърцето ти в най-дълбокото духовно посвещение, слизало от Светлините

на Сион! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СБЛЪСЪКА МЕЖДУ ЦЪРКВАТА И

БЛУДНИЦАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има свидетелство на вярата ми, за което сърцето ми е платило

най-скъпата цена, то това непременно е категоричното ми разминаване с

пътя и духа на всичките светски църкви. Не пиша това, за да търся нови

конфликти или да предизвиквам нови конфронтации с цялото религиозно

християнство, защото онова, което Исус трябваше да изяви, посочи и

изговори – Той вече го яви, посочи и изговори. Тъй че конфликтът между

служение “Мория” и светските църкви ще остане до свършека, но той е само

едната страна на нещата. Другата, за която малцина биха разсъждавали, е

тази, че между Пътя на Бога и пътищата на света има една голяма пропаст.

И само Исус е Мостът над нея. Докато човек стои в пътищата и духа на

света, той няма как да разбере за голямата пропаст, която го дели от Бога.

Но за този, който е попаднал на Божия Път, пропастта вече е твърде

видима, поради преобразения му от Духа ум, и просветеното му от Исус

сърце. И става така, че Божият последовател трябва завинаги да заживее с

противоречието, че ще вижда близо до себе си хора по плът, които са на

гигантско разстояние от него по дух.

А колко по-голямо би станало противоречието, когато човеците оттатък

пропастта също твърдят, че са християни и имат самочувствие на спасени?

Ако наистина са спасени, защо не са откъм тебе, и на Пътя, по който ти

вървиш? Ако твърдят, че твоят Господ и Бог, е и техен Господ и Бог, то

защо се съгласяват с духа на света, а не следват Духа на Святостта? Защо

са търговци, когато ти си даряващ и благодатен? Защо търсят дипломиране

и църковна кариера, когато ти търсиш Божието Свято Помазание? Защо се

кикотят и падат по гръб, когато ти проливаш сълзите си, паднал на колене

пред Господа? Или защо се упражняват в лицемерие и лицеприятие, когато

ти от цялото си сърце си се покорил на Истината, която докарва до

нелицемерно братолюбие?
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Отговорът, който Исус непременно ще ти потвърди, гласи, че тези

самозвани християни са останали отвън...

А ти знаеш ли колко съдба е скрита в тази наглед обикновена дума –

“отвън”?

Защото отвън ще рече, че не си отвътре. И за да не бъда по човешки

слаб в твърдението си, аз сега ще ти разкрия разговора, който имах с моя

Господ Исус Христос, когато Той ме подготвяше за виденията в тази

пророческа книга. Ето думите, с които Спасителят дойде към сърцето ми:

“Слуго Мой! Възрадвай се и усмихни се на Делото, което извърши

за Царството! Защото ти казвам, че мнозина в древността искаха да

видят това, което се даде на теб, и не видяха. Те простираха ръцете

си към Господа, за да им даде най-дълбоките Си тайни, но не им се

дадоха. По една или друга причина само малцина успяха да преминат

през Кръговете на Божието Свято Присъствие, за да достигнат до

привилегията, която Аз и Отец Ми дадохме на теб. И ако наистина

Ние те утвърдихме като настойник на Небесните тайни, то кажи Ми:

Защо само малцина човеци те приеха и повярваха на

пророческото благовестие? Защо всички църкви вкупом не се

възрадваха, че Господ е издигнал пророка Си?”

“О, Исусе! Та нали в църквите е пълно с пророци на щат и заплата?

Нямаше ли Делото на слугата Ти да изяде хляба на хоноруваните величия,

ако бяха решили да се четат и проповядват книгите от Хълма Мория?”

Господ се усмихна на думите ми, а след това отново продължи да ми

говори, като казваше:

“Дори и да беше изял хляба на щатните пророци, то нямаше ли

да компенсирам приелите те църкви с Хляба, Който съм Аз? От

човеци ли има нужда Невястата Христова или от Младоженеца?”

“Разбира се, че Църквата има нужда от Теб, Господи!”

“Виж тогава, че най-главната причина да не бъдеш приет от

църквите беше тази, че като настойник на Божиите тайни, ти беше

Небесният представител отвътре, докато онези, които яростно те

отхвърлиха, бяха земните богоотстъпници отвън. А говорят ли ти

нещо на теб тези понятия “отвън” и “отвътре”?”
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Въпросът на моя Господ ме върна с години назад, до онова време,

когато Той ми даде да напиша книгата “Червеят, който не умира, и

огънят, който не угасва”. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Ти просвети сърцето ми преди години с белезите на външната

тъмнина. И тогава разбрах от Теб, че “отвън” касае човеците, които са в

тъмнината на света, а “отвътре” – тези, които са в Светлината на Святия

Дух...”

“А има ли, слуго Мой, някакво съгласие между Духа на Святостта

отвътре и духа на света отвън? Има ли споразумение между

Светлината и тъмнината, или между Бог и дявола?”

“Не, Господи! Никак и никога не е възможно такова споразумение или

съгласие!”

“Спомни си тогава думите Ми в Евангелието, които казах на

учениците Си. Защото те учудени Ме питаха защо говоря на народа

с притчи, когато на тях самите разкривах тайните Си в Съвършена

пълнота? Не отговорих ли тогава на учениците Си с думите:

“На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на

ония, външните всичко бива в притчи; тъй щото гледащи да гледат,

а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да

се обърнат и да им се прости греха...” 4

Кои са ония, “външните”, на които всичко бива в притчи? Или

кои са онези човеци, които съзнателно се закоравяват към Гласа

Господен, та да гледат, а да не виждат, и да слушат, а да не

разбират, и никак да не преживеят покаяние, та да им се прости

греха?”

“О, Господи! Това са човеците от противния религиозен дух, които

имат високи крепости в сърцата си! Това са яростните врагове на слугата

Ти, които цяло десетилетие плюха, хулиха, кълняха и късаха книгите,

които Ти ми даде. Това са религиозните лицемери от външната тъмнина,

които с устни се приближават до Името Ти, но сърцата им отстоят далеч от

Тебе...”

4 (Марк 4:11-12)
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Господ кимна утвърдително с главата Си, а след това отново започна

да ми говори, като казваше:

“А как ти разбираш думите Ми към Моите ученици, че на тях е

дадено да познават тайните на Божието Царство, докато на външните

не е дадено? Защо трябва Царството на твоя Господ да е пълно с

тайни?”

“О, Исусе! Твоето Царство не се вижда с очите на плътта, но се приема

с Вярата на Духа. И всичко Твое, до което умовете и сърцата ни не са се

докосвали, е тайна до мига, когато ни го разкриеш. Защото Сам Ти ни

обеща, че няма нищо тайно, което да не стане явно, и скрито, което да не

се открие...”

“Разсъди тогава, че както Моето Царство не се вижда с очите на

плътта, така и царството на дявола остава скрито за същите очи. И

ако в Моето Царство има тайни, то и дяволското царство е свързано

с тайни. Каква е тогава разликата между Божиите и дяволските

тайни?”

Отговорът беше твърде ясен за сърцето ми, за да не го изрека. И

затова с вълнение казах на Исус:

“Господи мой! Ти обичаш да правиш тайните Си явни, а дяволът обича

да крие намеренията си тайни. Когато Твоите тайни станат явни – Слава е

за Бога и Отца, понеже Светлината свети в мрака, и мракът не може да я

схване. А когато станат явни тайните на дявола – съсипване е за него,

понеже му се отнема възможността да мами и убива...”

Следващите думи на Исус бяха пропити от голяма мъдрост. И с тях Той

ми казваше:

“Запомни тогава, че оня, който е под властта на дяволските

тайни, остава неразбиращ и сляп за Божиите тайни. Но ако някой е

свободен от тайните на дявола – такъв става способен да разбере

тайните на Бога. А сега, като си спомниш Словото Ми, кажи Ми:

На кое място в Библията се говори за най-голямата дяволска

тайна, а и за най-голямата Божия тайна?”
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“О, Исусе! Разбира се, че в Откровението на Твоя слуга и пророк Йоан

се говори както за дяволската тайна, така и за Божията тайна. Защото за

блудницата Вавилон ясно е записано:

“И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий

Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята...” 5

А колкото за Божията Тайна, то за нея е споменато при стиховете,

които касаят възлизането на седмия ангел, който ще затръби с тръбата си.

А тогава, според писаното:

“...щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил

на Своите слуги, пророците...” 6

Исус се усмихна със загадъчна усмивка на цитираните от мен стихове.

А след това отново ми проговори, като казваше:

“А Коя е Тайната на Бога, Която Той е благовестил на слугите

Си пророците? И какво значи Божията Тайна да се изпълни?”

От самия въпрос на Спасителя Святият Дух напълни и преизпълни

сърцето ми. И Божията Манна подейства в дълбочините на духа ми, тъй

щото отговорих на Исуса, казвайки:

“Господи мой! Ти Си Тайната на Бога и Отца, в Която се събират

всичките Му тайни! И за Теб Апостол Павел написа в посланието си:

“Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за

ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали

лично, за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за

всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят Тайната

Божия, сиреч, Христа, в Когото са скрити всичките съкровища на

премъдростта и на знанието...” 7

“А как Аз ще се изпълня в дните на седмия ангел? Какво ще

рече Тайната на Бог да се изпълни, такава, каквато Той е благовестил

на слугите Си, пророците?”

“О, Господи мой! Без всякакво съмнение – това е мигът на нашето

преображение, когато ще ни грабнеш при Себе Си. Защото ако Тайната

5 (Откровение 17:5)
6 (Откровение 10:7)
7 (Колосяни 2:1-3)
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Божия се е изпълнила – то Ти Си изпълнил нас със Себе Си, като Си ни дал

да познаваме цялата Ти божествена пълнота и съвършенство...”

Думите ми накараха Господ да ме прегърне с десницата Си, а след

това със съкровен Глас да ми проговори, казвайки:

“Да, слуго Мой! Аз съм Тайната Божия, в Която се събират

всичките Божии тайни! Но ти виж сега, че на челото на блудницата

Вавилон пише “Тайна”. Кой ли ще стои зад челото на Вавилон, та в

него да се събират всичките дяволски тайни?”

“О, Исусе! Това ще е човекът-Антихрист! Това ще е беззаконният, за

чието беззаконие Апостолът Ти ни предупреди, като казваше:

“Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действа, но

само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; и тогава

ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на

устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, тогова,

чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от

всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на

неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да

обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да

действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени

всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение

към неправдата...” 8

“Да, слуго Мой! Така е! Но имат ли Божиите чеда Моята Вяра, за

да проумеят, че както Антихрист стои зад челото на блудницата,

така и Христос стои зад челото на Църквата? Не се ли сблъскват Дух с

дух, Царство с царство, и най-вече – Тайна с тайна? Не сложи ли

дяволът златна корона на челото на блудницата, за да възвеличава

сина му с блудствата и перверзиите си? И не допусна ли Отец Ми

трънен венец върху челото на Невястата, за да възвеличава Христос

в страданията Му, които предшестват Славата Му? Виждал ли си ти

някога най-знаменитият духовен сблъсък на последното време,

който е сблъсък на Тайна против тайна, на трънен венец против

златна корона, и най-вече – на чело против чело?

8 (2 Солунци 2:7-12)
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Аз непременно ще ти дам видението, с което да свидетелстваш

на Църквата Ми за този сблъсък. Но преди да го направя – нека те

попитам, а ти Ми отговаряй:

Когато Апостолът Ми Павел ви казваше да мислите за горното,

а не за земното, защото сте умрели за света, и сте скрити с Христос

в Бога, той нямаше ли на предвид именно челото на Невястата

Господна, в което е Тайната Божия? И какво имах на предвид Аз,

когато ви пророкувах в Евангелието:

“Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще

постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава

ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. А

когато почне да става това (всички тия знамения, изречени по-

горе), изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението

ви наближава...” 9

“О, Исусе! Ти имаше на предвид, че в края на времето ще ни е нужна

Твърдостта на Светиите, за да се намерим като победители в Тебе при мига

на Грабването. Защото именно Грабването е нашето изкупление и въздигане

в Царството...”

Господ ме погледна с одобрителен поглед, а след това продължи да ме

пита, казвайки:

“Да, слуго Мой! Именно за Твърдостта на Светиите става дума.

Но когато всички вие поотделно повдигате главите си, а като цяло и

Църквата Ми повдигне главата си, то няма ли челото й да е

достатъчно осветено и утвърдено от Тайната Божия, за да бъде

готова за последния духовен сблъсък с блудницата? И какво ще се

случи, когато сблъсъкът се сбъдне?”

“Скъпоценни мой Господи! Твоята Невяста ще има чело от диамант. И

на нея ще се сбъдне Божието благоволение, което беше и върху пророка

Езекиил, на когото Отец каза:

“Ето, направих лицето ти твърдо против техните лица, и челото

ти твърдо против техните чела. Като адамант по-твърд от кремък

9 (Лука 21:26-28)
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направих челото ти; да се не боиш от тях, нито да се ужасиш от

погледа им, макар да са бунтовен дом...” 10

“Да, Стефане! Точно такова ще е Отеческото благоволение

върху челото на Невястата. А ти виж сега този предстоящ сблъсък,

защото именно заради него ти се дават всичките пророчески

видения в тази книга...”

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

пред сърцето ми се разкри видение. И ето, че аз виждах Невястата Господна,

възправена над света, осветена и облечена с бял и чист висон. На челото

на Църквата, покрито от трънен венец, бяха написани думи от слънчева

светлина, които гласяха:

“Тайната Божия, Която Отец е благовестил на слугите Си,

пророците!”

Докато мислено се възхищавах от лика на Църквата, Духът насочи

погледа на сърцето ми и към лежащата в света блудница, облечена в червен

хитон, и държаща златна чаша, пълна с всякаква демонична гнусота. На

нейната глава имаше златна корона, а върху челото й дяволът беше сложил

надпис от собственото си семеизливане, който гласеше:

“Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите

на земята...” 11

Видяла възправянето и въздигането на Господната Невяста, блудницата

гневно реагира и със страст отпи от златната чаша, като казваше:

“Срещу мен, царицата ли, ще се превъзнася тази никаква поданица?

На мен, царицата ли, тя ще откаже да отдава почит? И върху моя възлюбен

ли ще хвърля презрение? Няма ли той да й въздаде от тайната на челото

ми? Няма ли да я накаже за дързостта й?”

След тези бесни думи блудницата се възправи. И като изгледа с дива

омраза Невястата Господна, затича се към нея, насочила напред главата

си. А Църквата, без ни най-малко да се уплаши, вдигна ръцете си и отдаде

Слава на Небесния Бог, като очакваше връхлитащата блудница. И ето, че

след едно много кратко време сблъсъкът щеше да се случи. Защото от очите

на блудницата излезе лъжепророческа тъмнина, а от очите на Църквата –

10 (Езекиил 3:8-9)
11 (Откровение 17:5)



15

Светлината на Божия Пророчески Дух. От устата на блудницата се изсипаха

хули и изповръщани зловония, а от устните на Църквата – хваления и

молитви на Светиите. От короната на блудницата заблестяха фалшиви

лъчи от светска съблазън, а от венеца на Църквата – благоухание поради

злостраданието за Исус. А само след миг съзрях и най-великото знамение.

Защото от диамантеното чело на Църквата просветля Тайната Христос, а от

челото на блудницата – тайната Антихрист. И тогава дванадесет Святи

лъча излязоха от Образа на Божия Син, като се простряха против образа

на звяра, тъй щото в мига на челния сблъсък лъчите се забиха в челото на

блудницата като го разпукнаха на три части, тъй щото главата й се

разпадаше. Това накара звярът да изреве пронизително и да се дръпне

назад в тайната си. А точно в този миг Тайната Христос се разпростря от

челото на Църквата върху цялото й тяло. И дванадесетте лъча от Исусовия

Образ я покриха в нетление, тъй щото Невястата вече не се намираше в

земните места. А блудницата, макар и с разпукнато чело, отново изкрещя с

бесен глас към целия свят:

“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да

видя!” 12

Докато още продължавах да гледам видението, забелязах как тайната

на дявола, тоест, червеният звяр, се гмурна във водите на голямата бездна,

за да потуши изгарянето си от дванадесетте лъча на Христос. И от тази

бездна, според казаното ми от Святия Дух, той щеше да излезе след три

години и половина, въплътен на земята, като човек на греха и син на

погибелта. Колкото до Църквата – то тя беше преживяла Преображението

си от Христос, и беше въздигната в Славата на Небесния Ерусалим. И когато

най-сетне видението свърши, Господ отново се появи до мен, като ми

казваше:

“Слуго Мой! В това видение Аз ти дадох да видиш последният

духовен сблъсък на Църквата Ми с великата блудница Вавилон.

При този сблъсък Тайната Божия порази тайната на дявола и

предварително му напомни каква ще бъде участта му при Господното

Пришествие. А след това дванадесет лъча излязоха от Образа Ми,

12 (Откровение 18:7)



16

за да преобразят Църквата Ми и да я облекат в нетление, тъй щото

да я заведа в Славата на Небесния Ерусалим. Кажи Ми тогава: Кои

бяха тези дванадесет лъча, с които поразих челото на блудницата и

облякох Невястата Си в нетление?”

Можех ли да не зная кои са дванадесетте лъча, след като те бяха

същите, които щяха да въздигнат Божиите избрани от времето на Голямата

Скръб? Можех ли дори да не си спомня прекрасното видение от книгата за

“Портите на Правдата”, когато в Небето се въздигнаха първите Плодове

на Бога и на Агнето? Разбира се, че знаех, и затова с всичкия си възторг и

благоговение казах на Спасителя:

“Исусе! Тези дванадесет лъча бяха Портите на Небесния Ерусалим, в

които се събира всичката пълнота на Твоята божественост!”

Господ сърдечно се разсмя. А след това с твърде благ и нежен Глас

отново ми проговори, като казваше:

“Сега убеждаваш ли се за сетен път, че портите на ада няма

никак да надделеят над Моята Църква? Защото Аз съм Тайната Божия

в челото на Църквата, а Портите на Моя Град са дванадесетте лъча,

които поразиха челото на блудницата Вавилон!

И ето, слуго Мой! Сега непременно ще те посветя в Тайната

Божия, скрита зад челото на Църквата! За да имат Свята надежда

всичките Ми братя и сестри, и да узнаят защо са обречени да бъдат

Род на Елиаким, и поколение на Победата и Триумфа! Защото в

Тайната Божия зад челото на Църквата са скрити Портите на

Правдата, Плодовете от Дървото на Живота, Белите Камъчета и

Скритата Манна! Затова днес Тайната Божия ще призове всички ви!

И на Званите, Избраните и Верните ще кажа:

Последвайте Ме в най-благословените видения, които някога

Бог е давал на слуга от Царството! Защото това са виденията, с

които Тайната Божия ще ви направи скрити за света, и явни за

Небето! Съграждани на Светиите и членове на Божието семейство!

Аз, Тайната на Бога и Отца, все още говоря и не млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ И

ЧЕТИРИТЕ ВЕТРИЩА НА ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Колкото повече гледам на разрушаващия се край мен свят, толкова

по-усърдна става молитвата ми към Господ Исус, за да съкрати дните

заради Избраните Си. Защото Верните на Духа Му наистина са стигнали до

състояние да превъзмогват и претърпяват всичките жестоки дяволски

отмъщения, на които стават прицел в живота си. Но не от отмъщенията ме

боли сърцето и се свива душата ми, защото отдавна свикнах да ги понасям.

Аз съм чрезмерно наскърбен, че земните човеци търсят линията на най-

малкото съпротивление, свързана с всички възможни начини за бягство от

Спасителя Христос. Хората винаги искат да са възможно най-далеч от Божия

Син, сякаш, че пазят от Него нещо съкровено, което Той би им повредил

или разрушил. А това “съкровено” нещо е свободата да се греши. Не просто

да извършиш грях със свободната си воля, но да препускаш по пътищата

на всяко беззаконие, опитвайки се да запълниш вакуума в сърцето си с

кратковременни измами, които имат сладък привкус, но горчива сетнина.

Както се убеди от предишната глава, днес на света се подвизават две

тайни. Тайната Христос, Която събира в себе си всичките съкровища на

Мъдростта и познанието за Бога, и тайната Антихрист, която целенасочено и

подмолно приготвя света за времето на най-страшното и ужасно дяволско

превъзнасяне.

Когато поискаш да изпълниш сърцето си с Тайната Христос, то тогава

правиш съзнателния избор, че ще преминеш в път на утвърждаване,

израстване и възмъжаване – до онова състояние, при което Божият Син

вече е станал твоето диамантено чело и кремъчно лице. Чело, което ще

издържи на всеки сблъсък с глинените тухли на последната Вавилонска

кула, и лице – което ще устои на яростния вятър на дявола.

Аз не зная доколко Святият Дух те е водил в размисъл относно

природните стихии на този свят, които имат своите духовни аналогии. Но

непременно искам да ти напомня думите на Господ Исус Христос, които
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касаеха разумния и неразумния човек. Защото единият, като слушаше

Божиите думи и ги изпълняваше, утвърди дома си на Канарата, а другият –

като не слушаше Словото и не Му се покоряваше, утвърди дома си върху

пясък. И тогава дойде времето на стихиите. Заваля дъждът. Придойдоха

реките. Духнаха ветровете. И всички те се устремиха, както върху къщата

на разумния, така и върху къщата на неразумния. А тогава домът върху

Канарата устоя, без да се смути от стихиите, а домът върху пясъка се срути

и падането му беше голямо.

През целия месец септември, докато подготвяше сърцето ми за тази

книга, Господ ми даваше да наблюдавам събития, които се случваха по

лицето на земята. Така забелязах явлението на два последователни урагана,

които преминаха покрай Куба, и влизайки през Мексиканския залив се

стовариха върху територията на САЩ. Както първият ураган Густав, така и

вторият Айк бяха толкова огромни и разрушителни, че местните американски

жители, които се намираха на пътя на ураганите, предприеха масови

евакуации, за да спасят животите си от твърде големите стихии. Така

ураганите преминаха, оставяйки след себе си разрушени къщи, изтръгнати

дървета, счупени стълбове, нарушени комуникации и твърде потресаващи

наводнения. Нещо подобно се случи и три години по-рано с урагана

Катрина, който потопи целия крайбрежен град Ню Орлиънс.

Причината да ти разказвам всичко това не е друга, но именно тази, че

дори езичници, лишени от Христовия разум, пак осъзнават, че с ураганите

шега не бива. А между тях със сигурност е имало и мнозина християни,

защото по репортажите от CNN видях надписи със спрей върху сгради, които

оприличаваха ураганите с наказание от Божия Гняв, заради безбожния път

на американците. Дали тези природни стихии са Гневът Господен може да

каже само Отец, Който е на небесата. Но другите стихии, за които Исус

предупреди в седма глава на “Евангелието от Матея” със сигурност са

именно Божият Гняв. Защото ако Отец е благ към всички, които уповават

на Господ Исус Христос и стават поколение на Послушание и Правда, то

Той пламенно се гневи на непокорните, бунтовните и извратените. И ние

няма да търсим Божият Гняв толкова в бурите, ураганите, наводненията

или земетресенията, но най-вече в сетнината на изреченото от Исус:
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“...и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и

устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 13

Когато Спасителят ни говори за “голямо падане”, то в думите Му има

скрита съдба, която помрачените никога няма да видят. Защото една къща

никога не пада дълго. Под удара на дадена стихия тя би рухнала за не

повече от десет минути. Но десет минути не са голямо падане. Дори час

или два, или дори ден също не са голямо падане. Скритата мъдрост в

думите на Исус иде да ни покаже, че голямото падане е равносилно на

думата “падение”. И това падение продължава до дъното на ада, и до

вълните на огненото езеро...

Разбираш ли това, братко мой? Проумяваш ли, че голямото падане на

къщата е за всички, които Сатана завлича в собственото си падение пред

Бога. Защото дяволът не е обикновен противник на Небето. Той е голям

противник. А един голям противник непременно преживява голямо падане.

И всичките “дъждове, реки и ветрове”, за които Исус предупреждава в

думите Си, са дадените на дявола и допуснати от Бога стихии, чрез които

той ще повлече нечестивите в собствения си мрак и вечно проклятие. И

точно тук искам да знаеш, че на земята няма синоптик, който да ти даде

прогноза за дяволското време, като ти покаже как и къде Сатана ще удари

– било с дъжд, наводнение или вятър. Единственият синоптик, по Чието

благоволение и Милост ти сега четеш страниците на тази пророческа

книга, е Господ Исус Христос. Понеже никой друг, освен Него, не ни е

говорил със Съвършена пророческа точност за стихиите на дявола. И тъй

като във видението, което предстои, ще се осъществи духовен сблъсък с

най-големите дяволски стихии, каквито са ветровете, то и затова думите

ми бързат да се покорят на Духа на моя Господ и да изявят Скритата Му

Манна. Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди да ми разкрие

видението с Портите на Небесния Ерусалим и четирите ветрища на дявола:

“Слуго Мой! Както вече видя в предишното видение, непременно

ще има един последен духовен сблъсък между Моята Църква и

блудницата Вавилон. Но сега приеми от твоя Господ, че главните

участници в този сблъсък ще бъдат Ерусалимските Порти и четирите

13 (Матея 7:27)
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ветрища на дявола. Тъй щото ветрищата ще се втурнат против

Портите и ще поискат да ги поклатят, разпукат и разрушат. Но

Небесните Порти ще устоят в този най-страшен сблъсък. И тези

човеци, които се намерят като представители на Портите, в Дух и

Истина ще се нарекат Господни избраници и поколение на грабнатите

в Моята Слава. За да се сбъдне изреченото от Мене в “Евангелието

от Матея”:

“Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще

съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на

небето до другия...” 14

Забелязваш ли как съм казал, че става дума за “избраните от

четирите ветрища, от единия край на Небето до другия”? Защо ви

говорих за краищата на Небето, а не за тези на земята? Нима съм се

объркал в пророчеството Си?”

“Не, Исусе! Ти никак не Си се объркал! Защото когато говориш за

Избраните Си отсред четирите ветрища, от единия край на Небето до

другия, Ти имаш на предвид всички онези, които с вяра ще преминат през

Портите на Небето, и по своя духовен статут ще бъдат жители на Небесния

Ерусалим и съграждани на Светиите. Те ще бъдат стражите на Божия Град,

и Съвършено олицетворение на Твоята божественост, защото са преминали

през Портите, и Ти Сам Си ги утвърдил да бъдат Твои Порти, тъй щото да

преминаваш през тях. Нали така казва стихът Ти:

“Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни

врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата?

Господ могъщият и силният, Господ силният на бой...” 15

“Точно така е! Точно така говори стихът Ми! Но ти виж отново

казаното от Мен в Евангелието. Защото Аз ще събера Избраните Си

от четирите ветрища. А това, казано по друг начин, означава,

“утвърдените след сблъсъка с ветрищата”. Защото всичко, което се

клати, пропуква и разрушава, не е достойно за Царството Божие, и

свидетелства, че никога не е преминавало през Портите. Но ако

14 (Матея 24:31)
15 (Псалми 24:7-8)
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някой е влязъл през някоя Порта, то и Портата е влязла в него, за

да свидетелства за Мене, че съм Царят на Славата.

Разбираш ли, най-сетне, че Църквата Ми има нужда от още едно

най-дълбоко откровение от Скритата Манна, което касае Портите на

Небесния Ерусалим. Защото, освен чрез имената си, Портите

свидетелстват и с посоката, която Отец Ми им е заповядал, още

преди да ги сътвори. Тъй че дванадесет Порти ще гледат към четири

посоки – всеки три Порти в посоката си. А посоките непременно ще

бъдат свързани с четирите ветрища, от които ще дойдат най-

страшните атаки на дявола против Моята Църква и Портите на Моя

Град. Аз утаих това знание от тебе, когато пишеше “Портите на

Правдата”, за да ти го дам сега, когато изявяваш “Тайните на

Царството”. Виж тогава свитъка на пророка Езекиил, който сега ще

разгъна пред очите ти. Защото е Свят Дух Господен, Който е поставил

всеки три порти срещу вятъра им в едно с посоката им...”

След последните Си думи Исус бръкна в мантията Си, като извади

пергаментов свитък и го разгъна пред мен. Така свитъкът заблестя в ръцете

Господни, а аз без всякакво усилие забелязах как в самия пергамент се

изобрази Небесният Ерусалим, а всред Портите Му заблестяха думите на

Отец, които гласяха:

“...а градските порти да се наричат с имената на Израилевите

племена; три от портите да гледат към север - Рувимовата порта

една, Юдовата порта една и Левиевата порта една;

и на източната страна четири хиляди и петстотин тръстики, и

три порти - Йосифовата порта една, Вениаминовата порта една и

Дановата порта една (наместо Дан тук нека се постави Манасия);

и на южната страна четири хиляди и петстотин тръстики по

мярка, и три порти - Симеоновата порта една, Исахаровата порта

една и Завулоновата порта една;

а на западната страна четири хиляди и петстотин тръстики, и

три порти - Гадовата порта една, Асировата порта една и

Нефталимовата порта една...” 16

16 (Езекиил 48:31-34)
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Докато още прочитах пророческите стихове, Портите заблестяха като

скъпоценни бисери – всеки три Порти в посоката си. А Господ отново ми

проговори, като казваше:

“Виж сега онова, което твоят Господ ти показва и изявява на

Църквата Си:

Рувим, Юда и Левий ще бъдат Порти против Северния вятър!

Йосиф, Вениамин и Манасий ще бъдат Порти против Източния

вятър!

Симеон, Исахар и Завулон ще бъдат Порти против Южния вятър!

И накрая - Гад, Асир и Нефталим ще бъдат Порти против

Западния вятър!

Тези дванадесет Порти ще устоят на четирите ветрища на Сатана

и ще възвеличат Господното Име и Божието Спасение! Всеки, който

се намери сред тях, в Духа и Силата на Имената, с които те са

запечатани, ще се нарече Избран от Бога. А с всички такива Избрани

Аз и Отец Ми непременно ще съкратим времето на дявола, и ще

съкрушим реките му. И сега какво друго да сторя, освен да ти дам

видението, което дълго съм копнял да явя пред сърцето ти...”

Думите на Исус ме накараха да падна на колене пред Него. И скрил

лице в дланите си, да Му кажа:

“Господи мой! Нима е достоен слугата Ти за Славата, в която го

въвеждаш? Та устоях ли аз на тези четири ветрища в живота си? Не ме ли

съкрушаваха те твърде често? Не ме ли обрекоха на чрезмерна скръб и

отчаяние?”

В отговор на думите ми Исус погали главата ми, казвайки с благ и

нежен Глас:

“Няма да кажа, че ти е било леко. Нито ще те смъмря, че не си

издържал. Защото ти беше твърде тежко, но издържа. Как иначе

щеше да достигнеш да стоиш с твоя Господ пред разпечатването на

най-великите тайни на Царството?

Казвам ти, верен Мой приятелю, че живееш в най-угнетителното

и страшно време на земята. И делото, което Аз и Отец Ми ти дадохме,

на друг не бихме го поверили! И Святият Дух, Който изпълни
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сърцето ти с благоволението на Отца и Сина, друг по същия начин

не би изпълнил! Затова се възрадвай, защото наградата ти е твърде

близо, и утехата ти повече Аз няма да забавям!

А сега Ме последвай! И нека смирените, разумните и ревностните

бъдат с Мен в Святия Дух на това пророческо видение. За да се

видят там, където Аз ги виждам. И да платят цената да устоят така,

както Аз съм заповядал да устояват!”

След последните Си думи Господ докосна главата Ми, тъй щото пред

сърцето ми се разкри възможно най-славното и благословено видение,

което бях получавал от Него. Аз виждах Небесния Ерусалим, сияещ като

скъпоценен диамант в красотата си. И ето, че мигновено в него се

откроиха Портите – по три от всяка страна на Града. Три на Север, три на

Изток, три на Юг и три на Запад. А докато още гледах, Исус ме приближи

до първите три Порти, които гледаха на Север. И като пристъпи пред

самите тях, простря десницата Си надолу към земята, като извика със

силен Глас против дявола:

“Враже Господен, който всякога си искал да възлезеш на Хълма

Сион и да делиш слава, равна на Божията! Възлез с вятъра си

против Моя Град откъм Север, та се опитай да поклатиш, напукаш

или разтвориш Портите на Рувим, Юда и Левий! Ако би успял да го

сториш, то и Аз ще изповядам пред цялото Небе, че Вавилон е равен

на Сион, и мястото на тебе, звяра и лъжепророка е до Отца, Сина и

Святия Дух! Възлез, дяволе, с първата от битките си от войната на

небесата!”

Дочул думите Господни, дяволът никак не закъсня, но изпрати против

Божиите Порти Северния си вятър. И три ледени демонични вихъра отсред

вятъра нападнаха Портите на Правдата.

Първият вихър, зареден с гордост и превъзнасяне, удари Портата на

Рувим с ледени остриета, опитвайки се да я поклати, напука или отвори.

Но тогава отсред бисерния блясък на Портата възлязоха лъчи от Божие

Смирение, които счупиха остриетата и парализираха демоничния вихър,

като не му позволиха да прояви нито едно усилие повече. И с колкото и

нови остриета вихърът да обстрелваше Портата, толкова пъти те се счупваха
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в Святостта й. А тогава Ангелът на Рувим просия пред Портата и разгърна

крилата си пред нея, казвайки на дявола със съкрушителен глас:

“Изгуби първата от битките на Северния си вятър, Сатано!

Победи те Вярата на Светиите, които са свидетели на тази Порта, и

са Рувим пред Лицето на Господа! Те познаха Божият Син Исус,

като смирен и кротък на сърце, и затова са смирени и кротки в

сърцата си! Те помнеха думите на Божията Правда, че най-високо

пребъдва този, който се съединява с Корена и Потомъка Давидов!

Тъй че ледените остриета на гордостта ти се пречупиха, и измамата

на превъзнасянето ти не подейства! Всичките люде Рувим, които

свидетелстваха от тази Порта, помнеха и живееха думите на първия

новозаветен Рувим, Апостолът Йоан, който ги предупреди да не

любят света, нито що е на света. Нито похотта на плътта, нито

пожеланието на очите, нито тщеславието на живота, което беше

същинската измама на твоята смърт...”

Докато Ангелът на Рувим изговаряше последните си думи, вторият леден

вихър на дявола, зареден с лицемерно хваление и измамно славословие,

удари със студ и сняг Портата на Юда, като се опита да я поклати, напука

или отвори. Но тогава отсред бисерния блясък на Портата възлязоха лъчи

от Божие Славословие, които отблъснаха студа, стопиха снега и така

парализираха и този демоничен вихър. И въпреки, че вихърът отново и

отново атакуваше Портата, опитвайки се да я сковава в студ, бисерните

лъчи на Светиите постоянно превъзмогваха над Северния вихър. А тогава

Ангелът на Юда просия пред Портата и разгърна крилата си пред нея,

казвайки на дявола със съкрушителен глас:

“Изгуби втората от битките на Северния си вятър, Сатано!

Победи те истинското хваление на Светиите, които са свидетели на

тази Порта, и са Юда пред Лицето на Господа! Те съвършено

внимаваха в думите на своя Господ и знаеха, че който върши

Волята на Небесния Отец, то той Го хвали и славослови като ангел

на небесата! Тъй щото всички Божии просветени разпознаха във

фалшивите ти славословия амбицията на собствената ти измама, с

която искаш земните ти поклонници да те въздигат като бог.
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А колкото до тебе, враже Господен, сбъдна се изреченото от

Отца чрез Езекиил, че великолепието на псалтирите ти се сниши до

преизподнята! Вавилон не може да измами сърцата на Светиите,

нито засеняването ти да ги погуби!”

Докато се възхищавах от Ангела на Юда и благославях Бога и Отца за

думите му, третият вихър на нечестивото съгласие се яви пред третата

Порта на Левий. С демонични струи, подобни на ледени въжета, той се опита

да обримчи Портата, а след това да я дръпне, та дано би я изтръгнал от

мястото й. Но тогава Мечове на Светии проблеснаха отсред Портата, като

разкъсаха струите и буквално ги изпариха. И при все, че леденият вихър

беше като паяк, готов да плете нови и нови демонични конци, Мечовете на

Светиите постоянно разсичаха ледените струи, без да позволят дори една

от тях да се заплете около Портата. И тогава Ангелът на Левий просия

пред Портата и разгърна крилата си, като извика със съкрушителен глас

към дявола:

“Поразен си и в третата от битките на Северния си вятър,

Сатано! В твоя свят на нечестие ти винаги си бил силен да

впримчваш и задушаваш сърцата с връзки на нечестиво съгласие.

Но не и тук, дяволе! Не пред Портата на Левий и пред Божиите

свидетели, които са на един Дух с Господа на Славата! Защото

всички свидетели от тази Порта те победиха, бидейки съгласни в

Името на Исус! Те всякога помнеха, че Името е Образ, а Образът е

Име! И така твоят демоничен вихър не успя да ги поклати, та да се

съгласят в Име без Образ, или в слово без Дух! Защото именно с

Името без Образ, и със словото без Дух ти измами и повлече всичките

Божии отстъпници по земята...”

След поразяването на последния демоничен вихър от Северния вятър,

Господ се приближи до мен и с изпълнен от вълнение Глас ми проговори,

като казваше:

“Запиши и дай на Божиите люде думите, които сега ти изговарям.

Защото Северният вятър е най-погубителният отсред ветровете на

Сатана. Това е вятър с вихри от гордост и превъзнасяне, лицемерно

хваление, измамно славословие и нечестиво съгласие.
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Не станете ли Рувим, Юда и Левий в сърцата си, то никак не

бихте устояли на вихрите на Севера. Защото с тези вихри се

създаде блудницата Вавилон, и това е вятърът, който събаря дома,

тъй щото падането му наистина да е голямо.

Прегърнете Смирението на Рувим, Славословието на Юда, и

Съгласието на Левий, за да ви нарече Господ победители и избрани!

А сега, слуго Мой, нека отидем при другите три Порти на Моя

Град, които се намират от източната му страна...”

След тези думи Исус ме прегърна и въздигна, като ме заведе на

източната страна, където видях Портите на Йосиф, Вениамин и Манасий. И

ето, че подобно на първия път, Господ пристъпи пред Портите Си. И като

посочи с десницата Си надолу, извика към дявола със силен Глас:

“Враже Господен, който всякога си искал да държиш Слънцето

Христос далеч от битието на човеците! Възлез сега против Моите

Порти с вятъра си от Изток, та се опитай да ги поклатиш, разрушиш

или отвориш с всичката суета, на която си предаден. Опитай се да

ги напукаш или повредиш с пясъка, в който лазиш като змия! И ако

наистина би успял да победиш Портите Ми, то тогава Аз ще

изповядам, че е възможно да превърнеш Едем в пустиня, и Канарата

в пясък! Възлез, дяволе, с втората от битките си от войната на

небесата!”

Дочул Господния Глас и без да чака повторна заповед, дяволът въздигна

Източния си вятър, подобен на вихрушки от пясък. И ето че първата

пясъчна вихрушка, заредена с покварата на Египет, се втурна против

Портата на Йосиф, опитвайки се да я съблазни и измами със съкровищата

и богатствата на света. “Легни с мен! Легни с мен!” – шепнеха хилядите

песъчинки въртящи се около Портата. Но тогава бисерен блясък излезе

отсред сърцата на Божиите Светии. А лъчите на блясъка, като нападнаха

дяволските песъчинки, издухваха ги с твърде голяма мощ. И стана така, че

не Портата усещаше заплаха от вихрушката, но вихрушката се разпиляваше

до последната си песъчинка. А тогава Ангелът на Йосиф излезе пред Портата

и разгърна встрани крилата си, казвайки със съкрушителен глас на Сатана:
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“Съсипан си в първата от битките на Източния си вятър, дяволе!

И как изобщо си разчитал на милионите си песъчинки, като знаеш,

че никоя от тях не ще устои на Благочестието на Божиите Светии?

Дотам ли изгуби мъдростта си, старовременна змийо, та никак да не

проумееш, че Божият Йосиф всякога ще съкрушава египетското ти

съскане? Дотам ли изгуби разума си, та да не знаеш, че с вяра

Божиите Светии от тази Порта се отказаха от съкровищата на

Египет, защото издържаха като едни, които гледат на Невидимия

Христос? Но ето затова поражението ти от людете Йосиф е пълно, и

египетската ти вихрушка се стопи, и няма я...”

Докато Ангелът на Йосиф тържествуваше в победата на Портата Си,

втората от пясъчните вихрушки на дявола се насочи против втората от

Портите, която е Портата на Вениамин. И самата вихрушка, заредена с

пясък от сирийско насилие и апатия, нападна Божията Порта, опитвайки се

да я затрупа в насилия и нечестия, последвани от малодушие и страх. Но

тогава Божий Огън излезе отсред Портата, разпалван в сърцата на Светиите.

И една Ревност, пръскаща отсред себе си искри и пламъци, нападна

сирийския пясък. И Дъх Божий се яви сред Ревността, изпепелявайки пясъка

с думите:

“Агнецът Божий пази агънцата Божии! Насилието ти не ще

успее, и ужасите ти ще се върнат към тебе!”

Така Ревността, станала още по-силна, пояде и пясъка на апатията и

малодушието, тъй щото Портата твърде силно се разгоря, а от вихрушката

на Източния вятър не беше останала и следа. А Ангелът на Вениамин,

излязъл пред Портата, разгърна пламтящите си крила, и с огнен глас

възвести против дявола, казвайки:

“Кой те излъга, Сатано, че имаш огън против Огъня на

Всемогъщия? Не извади ли Бог Огъня Си отсред тебе, когато те

обърна на пепел по земята? Как тогава си въобрази, че ще поклатиш

ревностните Божии Светии, които носят Огъня на Вениамин в сърцата

си? Как се измами, че имаш шанс против Агнеца, Чиито Огнени лъчи

заслепиха Савел насред Дамаската пустиня? Ето, насилието ти се
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изпепели, и апатията ти се стопи! И ти си победен при Портата на

Вениамин от ревностните Светии на Христос!”

Докато гледах с възхищение Ангела на Вениамин, третата от вихрушките

на източния вятър се впусна против третата от Портите, която е на Манасия.

И съскащи пясъци започнаха да затрупват Портата с всякакви осъждения и

обвинения. А дяволът, застанал зад самия вихър, избълва собствената си

отрова в пясъка, с която внушаваше:

“Осъждайте, когато ви съдят! Търсете си оправдания поради

обвиненията, които се сипят върху вас! Станете коравосърдечни, иначе

пясъкът ми ще ви погълне! Какво ще направите сега, когато ви съдя, а?

Как ще се оправдаете? Как ще се очистите от позора, с който ви затрупах,

и от хулите, с които покрих имената ви? Как, как, как?”

Пясъчната вихрушка този път беше толкова голяма и бурна, щото

мащабите й бяха тотални. Но въпреки демоничния натиск, Портата бляскаво

издържа. Понеже от бисерните й лъчи възлязоха гласове на Светии, които

казваха:

“Съди ни колкото си щеш, дяволе! Но ние няма да съдим

човеците, с които ти ни съдиш! Ние никога няма да забравим

Седрах, Мисах и Авденаго, защото в сърцата ни е Четвъртият сред

огнените пламъци! Няма да си търсим оправдание, защото Бог е

Съдията! Ще забравим за пясъка ти, и няма да го помним! Ще

останем онеправдани, и ще понесем противоречието да бъдем

виновни без вина, и осъдени без причина! Защото Христос, нашият

Пример, свети от сърцата ни! И Той ни дава да бъдем прощаващи, а

не осъждащи! Забравящи, а не злопаметни!”

Докато гласовете на Светиите се въздигаха от Портата, ситуацията

мигновено се промени. Защото отсред самата бисерна Светлина на Портата

се явиха Святи въжета от Божията Правда, които мигновено се изстреляха,

връзвайки самия дявол. А Ангелът на Манасий, разперил крилата си и

държащ краищата на въжетата, извика с могъщ глас против Сатана,

казвайки:

“Отстъпи от Портата на Манасия, вързано нищожество! Взимай

си Дановото потомство и го завлечи в дъното на пъкъла! Власт над
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Божиите люде ти нямаш, и пясъкът на измамата ти не може да

победи вярата им! Нима забрави реченото от Михаил за тебе? И как

сега ще се развържеш от Святите въжета, когато Съвършената

простителност и незлобие на Божиите Светии те вързаха?

Ти и твоят свят сте осъдени! И скоро тези Святи въжета Сам

Отец ще превърне в огнена верига, с която ще бъдеш вързан! А

Божиите люде в Духа на Манасия всякога ще тържествуват над

тебе! Да, всякога!”

След думите на ангела, Исус отново се приближи до мен. И като ме

прегърна, казваше ми:

“Слуго Мой! Със Свят Дух пълня сърцето ти! И Свят Дух изливам

на устните ти, за да отидеш при всичките Ми братя и сестри. И на

всички тях да прогласиш думите, които ти казвам:

Люде Мои! Източният вятър на Сатана е най-коварният отсред

ветровете Му! Защото това е вятър, свързан с пясъка, който много

тегли! Вихрушки от пясък, насочени против Благочестието, Ревността

и Прощението! И против този вятър могат да устоят само човеците,

станали Божии Порти в Духа на Йосиф, Вениамин и Манасий!

Помнете всякога, че една змия пълзи в пясъка и там е силата й!

Помнете думите Ми, че там където има запустение, там е пустиня, а

където е пустиня – там е духал Източният вятър на Сатана! Вятърът

на суетата му, че може да победи Канарата! А сега, слуго Мой, нека

да те заведа при Портите, които гледат на Юг...”

След тези думи, Исус отново ме прегърна и въздигна със силните Си

ръце, тъй щото двамата с Него се отправихме към Портите на Симеон,

Исахар и Завулон. А когато застанахме пред тях, Господ пристъпи напред и

отново простря десницата Си към земята, като извика със силен Глас:

“Враже Господен, който всякога си искал да пълниш ада с

измамени души и покварени сърца! Възлез сега против Моите

Порти с Южния си изсушителен вятър, та се опитай да ги поклатиш,

разрушиш или разтвориш с всичката измама на изкушенията си, с

всичките богатства на предадения ти свят, и с всичкия възможен

натиск на най-силните си духове от ада. И ако наистина би успял да
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превъзмогнеш над Портите Ми, то тогава Аз ще изповядам, че

съкровищницата на Сион и блаженствата на Небето струват по-

малко от поклона пред нозете ти! Възлез, дяволе, с третата от

битките си от войната на небесата!”

Господ още не беше свършил думите Си, когато аз видях как Сатана

надигна Южния си изсушителен вятър, пълен с огън и сяра. И три

пламъчни вихъра се втурнаха мигновено против Портите на Симеон,

Исахар и Завулон. И ето, че първият от огнените вихри яростно се стовари

върху Портата на Симеон, зареден с внушения от бунт и непокорство.

“Да се покорявате ли на Бога, когато всичко в живота ви е обърнато

против вас?” – крещяха демони от вихъра, хвърляйки огнените си стрели

върху Портата. “Кой е бил издигнат от Бога, когато Му е бил послушен?” –

съскаха огнени езици. “Да губите ли живота си за Христос, когато Той ще

ви даде да намерите само смърт за Него?” – свистяха трети. А огненият

вихър на дявола ставаше все по-противен и нагъл, тъй щото Портата

почервеня от демоничните пламъци. Но ето, че бисерен блясък просветля в

ослепяваща Светлина от самата Порта. И живи води на Съвършена утеха

изобилно започнаха да извират от нея, тъй щото съскащите пламъци бяха

погубени. И само след миг Симеоновата Порта се превърна във фонтан от

благодатна утеха и Съвършено Послушание. И гласовете на Светии

проблеснаха в пръските на Небесния фонтан, поглъщайки и последните

огнени стрели на дявола.

“Ние обичаме Емануил, дяволе, а не твоите огнени стрели!

Емануил се ражда във водите на Святия, а не в огъня и сярата на

Молох! А вярата, с която сме послушни на Христос, ни учи, че който

изгуби живота си за Него, намира Него Самия като Живот! За Този

Живот ние ще стоим послушни и покорни! И за Него ще останем

поколение на Покорството и Послушанието!”

Докато Небесният фонтан все още изливаше водите си и потушаваше

огъня от първия вихър, пред Портата просия Ангелът на Симеон. И като

разгърна встрани крилата си – със съкрушителен глас извика против

дявола, казвайки:
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“Не си ли открай време човекоубиец, Сатано? И не е ли огънят

ти собствената ти омраза против Бога и човеците? Кой тогава те

излъга, че ако убиваш човешки чеда, ще успееш и против Плода

Емануил? Молох ли измами сърцето ти, че огънят на изкушението

ти има власт против утробите на Святия? Червей ли направи дупка

в духа ти, та да решиш, че огънят ти не може да угасне? Не

погълнаха ли водите на Святия всичките ти огнени стрели? И не

обърна ли Бог на провал и на разруха всичките ти смъртоносни

амбиции?

Власт над людете в Духа на Симеон ти нямаш, и Плодът Емануил

всякога ще обръща огъня ти в дим, и вихъра ти в разорение!”

Докато слушах с възхищение думите на Ангела на Симеон, вторият

демоничен вихър на Сатана нападна Портата на Исахар. И огнени кълба от

неописуема сатанинска ярост започнаха да се стоварват върху Божията

Порта. И когато някое кълбо се блъснеше в Святите стени на Портата,

хиляди демонични искри изпразваха зловонни сатанински внушения

против Божиите Светии, казвайки им:

“За каква суетна награда подложихте гърбовете си на биене и лицата

си на опозоряване? Не сте ли окаяни, че послушахте в сърцата си

парцаливи пророци, облечени във вретища, измамени от господаря си да

ви предлагат награди някъде горе, когато светът протягаше ръце да ви

направи щастливи долу? Подмамихте ли се от човеци, чиято мизерия е

като напукана от суша земя, та колкото и да й наливахте благата си –

всичко да потъва от пусто в празно? И тях ли още ще наричате пратеници

на Небето? Ако Оня, Който ги е пратил, е слаб да ги благославя и

позлатява, то колко по-слабо ще е Царството Му? Очи ли нямахте, та да

видите къде благословението следва благословителя? Сърца ли нямахте,

та да приемете, че който ви обича – готов е да ви даде както наградите

долу, така и наградите горе?”

Огнените кълба ставаха все по-противни и страшни, тъй щото беше

видно, че дяволът твърде много залага на битката против Портата на Исахар.

Но ето, че в миг, когато цялата Порта беше като пламнало стълпотворение

от демонични искри, един бисерен блясък, по-силен от искрите, мигновено
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ослепи демоничния вихър. И водопад от Отеческа утеха и благоволение

започна да се излива върху Портата, тъй щото гласове на Светии заблестяха

като слънчеви лъчи сред водите. И Божиите люде – Святи и непоколебими

във Вярата си, съкрушиха искрите на дяволските внушения, казвайки:

“Да бяхме вярвали в тебе, дяволе, то и от теб щяхме да получим

наградата си! Защото ти със същите демонични искри предложи на

нашия Господ богатствата и славата на целия свят, само срещу

един поклон пред тебе. Но можеше ли Христос, Който е нашата

Награда, да гледа на друга награда, освен Себе Си? Не те ли

съкруши нашата Награда на небесата? Не порази ли червея ти

Мамон, както и на нас е дал да го поразяваме? И какво друго

свидетелство за слуги, които нямат дял и награда от твоя свят, да

ни даде Исус? Не затова ли Той ги прати, облечени във вретища и

сиромаси за света, защото бяха същинските Му жертвени юнци на

Небето? И не затова ли ти позлати лъжехристи и богоотстъпници, та

ако е възможно, да отнемеш Наградата ни?

Не, лъжливи Сатано! С людете Исахар няма да успееш! И против

Наградата от Сион ти нямаш измислени оръжия! Защото колкото

по-далече е Сион от Вавилон, толкова по-нищожни са всичките ти

награди, събрани накуп, пред Наградата, която е нашият Христос!”

Водопадът все така се изливаше върху Портата на Исахар, а вторият

от демоничните вихри на Сатана беше тотално разрушен и угасен. И тогава

Ангелът на Исахар възлезе пред Портата, като разпери могъщо крилата си,

казвайки със съкрушителен Глас на дявола:

“Свален бъди в света на нечестието си, огъню на всяко

беззаконие! Винаги, когато си въставал против слугите на Бога и

Отца, ти си ставал явен пред началства, власти и сили със

собственото си безсилие. И в греха на измамата си, и в лъжата на

безумието си, не си успявал да сториш нищо повече, освен наистина

да се увенчаеш в ръждясалата корона на непоправимото си падение.

Златото и среброто ти ръждясаха, горди Сатано! И ръждата им

ще свидетелства против всичките ти лъжепророци в Деня на

Страшния Съд! Огън, сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на



33

чашата ти! Защото я препълни с отровата на змийското си

лукавство, и с безумието на извратената си мъдрост!

Божиите люде в Духа на Исахар победиха вихъра ти! И

мандрагоровите ябълки на Отца и Сина ти станаха ухание, което те

разрушава! Лъх си бил против Наградата от Сион, и не ще те има

довека!”

Слушах думите на Ангела на Исахар, а сърцето ми преливаше от

възторг и благоговение, защото знаех от моя Господ, че това е Портата, с

която е свързана съдбата ми и живота ми. Но докато Ангелът изговаряше

последните си думи, дяволът насочи и третият от огнените си вихри против

Портата на Завулон. И тогава дълги и страшни огнени пламъци засвистяха

в струи, подобни на горелки. И зли езици, остри като бръснач, се опитаха

да пронижат Портата и да се промъкнат по ъглите й, та дано биха успели

да я разрушат. И в тези езици сатанинските внушения бяха твърде гнусни

и отвратителни. Защото с тях дяволът атакуваше Божиите Светии, казвайки:

“Бягайте за живота си, та се крийте от гнева, с който ще ви споходя.

Никак няма да ви оставя да живеете за Бога и Царството Му! Никак няма

да се откажа да ви преследвам, докато изявявате гнусната на сърцето ми

Троица! Една душа ще спасявате, десет ще изгубвате! В една църква ще

намирате прием, от десет ще ви гонят! В обръч от болка и ужас ще стегна

живота ви! Примки, ровове и капани ще поставя пред нозете ви! Страшен

облак ще бъда против вярата ви, буря и ненавист ще бъда против сърцата

ви! Кой е тогава оня защитник, който ще ви избави от пламъците на целия

свят? И ще остане ли в сърцата ви дори дъх, та да изповядате Исус, или

трепет, че да Го помните?”

Този път огненият вихър беше възможно най-страшен и заплашителен.

Той беше зареден с най-черния дъх на ада, и с най-чудовищните заплахи,

на които е способен нечестивият. Самите огнени езици се плъзваха и

извисяваха над Портата, създавайки впечатление, че тя вече гори и е

изгубила в духовния сблъсък с дявола. Но ето, че отсред самата Порта

бликна гейзер с небесносин цвят, който въздигна водите си високо – дори

до горните стени на Небесния Ерусалим. И всяка от струите на гейзера се

превърна в стихия, тъй щото при падането си към Портата Небесните
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стихии погълнаха острите огнени езици на сатанинското заплашване.

И гласове на Светии, бляскави като Зора и могъщи като мълнии, нападнаха

вихъра и го отхвърлиха далече назад от Портата. А Гласовете казваха на

дявола и всичките му демони:

“Ние ли да бягаме от Живота на Троицата, или ти Сатано да

побегнеш като прах, гонен от вятъра? Ние ли да се съкрушим от

заплахите ти или ти да се ужасиш от това страшно и преславно Име

Йеова, Който е Господ на Силите? Ние ли да престанем да величаем

Святото Живеене на Троицата, или ти да погледнеш към вечната си

сетнина в огненото езеро? Ако още би упражнявал змийския си дъх

против Светиите – не е ли, понеже Господ ти допуска от Святото Си

Небе? Ако си противник Господен – не е ли, защото Той е пожелал

да покаже на Небето и земята как безславно ще се съкрушиш и

пропаднеш до дъното на бездната? Ако жалките ти демони слушат

волята ти и се придвижват на тъмни облаци по лицето на земята,

или до небесните места – не е ли, защото Дъхът на Всемогъщия е

пожелал така?

Не се плашим от тебе, дяволе! Защото нямаш тайна, с която да

ни изненадаш, и в Святото Присъствие на Троицата ти не можеш да

влезеш? Ние вярваме, че има един Бог – и бесовете ти вярват и

треперят!”

Докато Небесните струи пояждаха последните пламъци от демоничния

вихър, пред Портата се появи Ангелът на Завулон. И като разпери крилата

Си всред Небесния гейзер, извика с могъщ и властен Глас:

“Не свърши ли огъня в тъмното ти сърце, повелителю на всяко

беззаконие? И как ти дръзна да плашиш поколението на Правдата,

и Светиите на Всемогъщия, които са людете Завулон? Кога Вечният

Йеова ти даде власт над Небето и земята, та да решиш в сърцето си,

че си властелин без мярка и ограничение? Или кой си ти, че да

отнемаш Живот, който не си дал? Не е ли битката пред тази Порта

свидетелство за пълното ти съкрушаване? И ако Вечният и Свят Бог

ти заповяда да прибереш боклука си по земята, то как ти реши, че

ти подобава да посягаш на скъпоценните Му камъни?
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Слез долу, дяволе! Падни на мястото, което ти подобава и се

утешавай само с тези, които са ти предадени! Да не би Вечният и

Страшният да счупи крилата ти преди времето им, и да ти се

поругае в Свещения Си Гняв!”

Докато Ангелът на Завулон още изговаряше Святите си думи, от трите

вихъра на Южния вятър не беше останала и следа. А тогава Исус се

приближи до мен. И с просълзени очи ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Запиши думите Ми и ги дай на Църквата Ми!

Защото ви ревнувам с божествена ревност и ви пазя като зеницата

на окото Си! Южният вятър на Сатана е изсушителен вятър, който

се побеждава с водите на Духа, и с вярата на Божиите Порти –

Симеон, Исахар и Завулон.

Имайте Послушанието и Покорството на Симеон, за да съхраните

Младенеца Емануил в сърцата си!

Имайте Наградата на Исахар, като приемате пророка на Сион,

като изява на Моя Глас и Моето Сърце, без никак да се поклатите от

позлатените лъжепророци на Вавилон!

Имайте Живеенето на Завулон, като нито за миг не престанете

да уповавате в могъщата Божия Благодат, силна да ви спаси, опази

и съхрани от всичката ярост на Сатана!

Който пази и съхранява тези Мои думи в сърцето си, той

непременно ще се нарече победител над Южния вятър на дявола,

който е диханието на самия ад. А сега нека да те заведа и при

последните три Порти на Царството, които се намират от западната

му страна...”

След тези Свои думи Господ отново ме прегърна със силните Си ръце,

като ме въздигна и пренесе до западната страна на Небесния Ерусалим,

където видях и последните три Порти на Царството. И когато вече бяхме

при тях, Господ отново пристъпи напред, като простря десницата Си към

земята и с могъщ и властен Глас извика против дявола, казвайки:

“Враже Господен, който всякога си вършил зло против живота

на Моите свидетели, и си искал да ограбиш всичкия им мир и

радост от Спасението Ми! Възлез сега против Моите Порти с всички
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води на Западния си вятър, та се опитай да повалиш, удавиш или

завлечеш Светиите Ми. Събери всичките си възможни угнетения,

всичките си ужасни отчаяния, и предела на всяко съмнение, та ги

стовари върху сърцата на Божиите Порти. И ако ти наистина би

успял да поклатиш дори една от Портите Ми, то тогава Аз ще

призная, че водите на твоето нечестие са по-силни от Огъня пред

Божия Свят Олтар! Възлез, дяволе, с последната от битките си от

войната на небесата!”

Господ едва беше изговорил Святите Си думи, когато от тъмнината се

надигна Западният вятър на дявола. Уподобен на огромен ураган, той скоро

се превърна в три страшни вихъра от плющящи дъждове, които се втурнаха

към Портите на Гад, Асир и Нефталим. И ето, че първият вихър заплющя с

водите си върху Портата на Гад. И внушения, силни като смъртта, се

стовариха върху нея. А в проливния дъжд на внушенията изпълзяха змии,

които наскачаха върху Портата. И тогава змиите започнаха да съскат

против Светиите в Духа на Гад, казвайки:

“Да вярвате ли още в Този Бог, Който ви отне всичкия смисъл от

живота на земята! Не ви ли лиши Той от всичкото възможно щастие, което

имат останалите човеци на земята? Не лягате ли наскърбени, за да се

събудите нажалени? Не стана ли светът възможно най-черен пред очите

ви, тъй щото хлябът ви пресяда на гърлата, а водата не ви се услажда? Ако

от Бога слиза всяко добро на земята, то къде е доброто в живота ви? Не ви

ли Той чрезмерно огорчи, като ви остави да бъдете гонени, бити и

мразени? Не ви ли Той предаде на смърт, когато Го молехте за живот? А в

същото това време другите хора край вас имаха щастието, което вие

нямахте! Имаха шанса, който вие изгубихте! Скоро да отстъпите от Този

Бог, Който е ненаситен да гледа човешко страдание, и ръката Си не

помръдва, за да ви направи щастливи!”

Водите още повече се усилваха върху Портата и натискът върху нея

ставаше като от потоп. Но точно тогава бисерният блясък на Божиите

Светии просия твърде силно. И Огън излезе от Портата, като пояде водите

и изпепели змиите. А в пламъците на Огъня се въздигнаха гласовете на

Божиите свидетели, които казваха:
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“Ти, дяволе, отнемаш всичкия смисъл от живота на земята! Ти

си, който рушиш всяко щастие, и го разменяш за измамно

спокойствие! Ние никак няма да приемем съскането на змиите ти,

но ще възвеличим Святата Правда на нашия Господ и Бог. Защото

ако Той временно ни е предал на скръб, то е, защото в сърцата ни

расте Емануил, Плодът на Святия Дух, Който е Христос. Но когато

Плодът се роди, Господ дойде към сърцата ни и ни даде щастието,

което ти не можеш да ни дадеш. Щастието, че сме Негови във

Вечността, която принадлежи на Христос и Светиите! Щастието, че

скръбта е привременна, а Славата Вечна! И с какви думи ти, Сатано,

ще се обърнеш към всичките си измамени, когато Всемогъщият им

даде да пият от чашата на проклетията ти? Ще ги лъжеш ли, че са

щастливи, когато си ги обрекъл на най-нещастната сетнина във

Вечността? Ще ги задържаш ли в спомените, които им подари на

земята, когато ужасът за теб и тях няма да има край?

Ние наистина сме щастливи, когато и в този час претърпяваме

угнетение за нашия Господ. Защото знаем, че с цената за това

угнетение придобиваме Божията Вечност. И ти, Сатано, с твоя

вихър щастието не можеш да ни ограбиш...”

Огънят от думите на Божиите Светии ставаше все по-силен, тъй щото

цялата Порта стана огнена в Святостта Си. А тогава пред нея се показа

Ангелът на Гад, който тържествено разгърна крилата си, казвайки със

съкрушителен глас на дявола:

“Къса памет ли имаш, враже Господен, та никак да не помниш

знаменията, с които Всемогъщият всякога те е съкрушавал? Не

пресуши ли Огънят Господен водите от бъчвите на лъжепророците,

когато Бог приемаше жертвата на пророка Си Илия? И няма ли този

Огън всякога да пресушава водите на угнетението и поруганието, с

които се опитваш да враждуваш на Божиите Светии? И като даваш

измамно светско щастие на земните човеци с едната си ръка, защо

не станеш явен за тях, та да им покажеш какво им отнемаш с

другата? Не е ли земното ти щастие онези измамни околоплодни

води в сърцата на безумните, в които коварно зачеваш образа на
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звяра, та да расте до времето, когато ще те изповядат за бог? И да

ти допусне ли Бог да отнемеш Плода Му Емануил, Който Светиите

раждат в привременна скръб? Върни се, изчадие адово, на мястото,

от което си дошъл! И бъди съкрушен от Огъня на Всемогъщия!”

Думите от Ангела на Гад озвериха дявола, стоящ зад останалите си

два вихъра. И той, като замахна с костеливата си ръка, заповяда на

следващия вихър да нападне Портата на Асир, крещейки в дива ярост:

“Потопете я, потопете я! В черно отчаяние я потопете!”

И ето, че вторият дъждовен вихър нападна Портата на Асир. И като

заплющя върху нея с водите си, натискаше я с всичката възможна

демонична сила. А тогава отсред водите изпълзяха жаби, които закрякаха

шумно против Светиите в Духа на Асир, казвайки:

“Защо вярвате в Бог, Който твърде много се бави в съдбите Си? Не

преминава ли целия ви живот във въздишки, докато Той ви изпитва и

винаги ви намира неодобрени? Не се ли взира Той всякога, за да ви

намери грях и причина, та да ви враждува, а не да ви благославя? Не

затъват ли нозете ви в кал, и не отпадат ли сърцата ви в тиня, докато Онзи

горе е зает само да слуша ангелски хваления? Кога Той изпълни Закона

Си, Святия Си Закон, та да ви даде да пожънете онова, което сеете? Не

сяхте ли добро, за да жънете зло? Не сяхте ли любов, за да пожънете

омраза? Не сяхте ли доверие, за да пожънете предателства? Сляп ли е Той,

че не ви помогна? Глух ли е, че не чу риданията ви? И да вярвате ли вие в

сляп и глух Бог, зает само със Собственото Си величаене? В отчаяние ще

бъдете погубени, ако не отстъпите от Него! И отчаяние ще тресе чреслата

ви, докато напълно ви погуби!”

Жабешкият вой сред водите беше станал страшен. Като една

непрестанна канонада от богохулства и безумия. Но точно тогава Портата

просия в бисерния си блясък. И Огън, като от вулкан, избухна във

величествени искри, тъй щото езиците му пресушиха водите на отчаянието

и изпепелиха крякащите жаби. А тогава Святи пламъци се издигнаха с

гласове на Светии, които казваха:

“Няма да успее отчаянието ти, Сатано! И сърцата ни ти няма да

съкрушиш, нито радостта ни ще отнемеш! Защото най-преславната
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радост за нас е да се уподобим в Образа на нашия Господ, Който

беше осъден без вина, и прободен без причина! В трънливия Венец

на Исуса е радостта ни, и така тази наша радост е пълна! Защото

всеки трън от този Венец носи свидетелство за твоето поражение,

дяволе! И всичкото противоречие, на което Отец ни Всемогъщият

ни е предал, е за да се прославя на Небето Святото Име Исус! Защото

Бог е, Който благоволи да те победим в немощ, и да те съкрушим в

страдание! За да стане явно всичкото ти безсилие!”

Докато Огънят на Портата се разпалваше още по-силно от гласовете

на Светиите, пред нея се яви Ангелът на Асир. И като разгърна могъщите

си крила, и погледна с презрение към Сатана, възвести с величествен

Глас:

“Падни на земята, Сатано! И свален бъди, клеветнико на

човешките души! А докато падаш, помни, че другото ти име е

падение! И ти няма никога да се отървеш от сетнината на името си!

И докато падаш – гледай на всичките трънени венци, които демоните

ти сплетоха върху главите на Божиите Светии. Защото вместо да

отчаяш Божиите люде – те още повече се одързостиха да станат

уподобени в Страданията Христови! И вместо да опозориш Божиите

Светии – те още повече възвеличиха Христос! И вместо ти да

станеш ужас в тяхното битие – те станаха Ужас от Бога в твоето!

Тъй щото отчаянието, което ти се опита да хвърлиш върху тях,

върна се върху тебе! Божиите Светии те победиха при Портата на

Асир! И повече аргументи против тях ти вече нямаш!”

След Святите думи на Божия Ангел дяволът беше останал само с

последния си дъждовен вихър от последния си Западен вятър. И той, като

събра всичката си отровна жлъч, изрева смъртно ранен, казвайки на

демоните си:

“Съберете се плътно в последния ми вихър, защото не е възможно той

да не успее! Станете люспи и части на чудовището, което ще изскочи от

водите, за да погълне Портата на Нефталим. Защото аз съм Левиатан, и

горко на онези, които застанат против амбициите ми! Даже от изгледа ми
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не отпада ли човек? Кои са тогава онези прехвалени Светии, които ще ме

спрат? Кои са сърцата, които няма да рухнат от силата на съмнението?”

Чули думите на тъмния си господар, демоните мигновено се събраха

във водите на вихъра му, уподобявайки се на остри и режещи люспи върху

страшното му тяло. И тогава започна последната дяволска атака върху

Портата на Нефталим. Водите яростно я блъснаха, а Левиатанът отсред тях

заби острата си паст, като се опита да я захапе. И отрова, силна като

киселина, потече отсред зъбите на чудовището, опитвайки се да разяде

Портата на Божиите Светии. И вой като от дълбочините на бездната се

разнесе против Портата, казвайки:

“Кой ви излъга, че Бог би употребил долни и никакви човеци като вас

във великата битка на небесата? Не сте ли твърде грешни, та дори да си

помислите, че можете да пристъпите в Святостта Му? Не сте ли твърде

плътски и земни, за да си вярвате, че имате някаква решаваща роля в

битката на всички битки?

На човеци ли да уповава Святият, когато Небето Му е пълно с ангели,

власти и сили? Човеци ли да нарича Свои Порти, Вечният и Превъзвишеният,

когато от човеци Той Слава не приема? Не сте ли пълни с лъх, и объркани

със смущение? Не идвате ли от пръст, за да се превърнете в пръст? Не

потъвате ли във водите, като оня рибар, който нищо и никакъв вятър смути

сърцето му? Не сте ли много по-жалки от Йона, когото чудовището избълва

при бреговете на Ниневия?

Скоро бъдете съкрушени в сърцата си, защото тази битка не е по силите

ви! Скоро се върнете в къщите си от кирпич и кал, та покрийте главите си

в смут и страх, поради бедствията, които не сте сънували? Защото не е по

силите на човеци да бъдат преден фронт в битка между духове!”

По-черна и страшна отрова едва ли можеше да изтече от острите зъби

на Левиатана. Но при все, че отровата търсеше ефект, и дяволът чакаше

Портата да рухне от крокодилската му захапка, тя така и не рухваше.

Тъкмо обратното – бисерният блясък на Портата се яви в оглушителен гръм.

И Огнени пламъци като мълнии разпориха цялото туловище на Левиатана.

А миг след това мълниите се събраха в една единствена, която наподобяваше

Пламенен Меч. И този Меч, като се заби в сърцето на чудовището, направи
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го да се тресе и разпръсва. И мълнии излязоха от Меча, та обвиха в мрежа

самият дявол и Сатана, тъй щото той трябваше да чуе гласовете на

Светиите в Духа на Нефталим, които му казваха:

“Дяволе! Смазано нищожество! Преди с отровата си да беше

решил да отровиш нас, ти първом отрови себе си! И няма лек за

разрушението ти, понеже е люто и страшно!

Кой излъга тебе, Сатано, че Бог не би употребил човеци за

великата битка на небесата? Не стана ли Царят на Сион Човешкият

Син, за да ни въздигне във Вечната Си Слава и божественост? И

нямаше ли дух, който да прошепне на змийското ти сърце думите

на псалома, който си забравил:

“Йеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по

цялата земя; Ти Си поставил Славата Си над небесата. Из устата на

младенците и сучещите укрепил Си сила поради противниците Си,

за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам

Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които

Ти Си отредил, казвам си: Що е човек та да го помниш? Или

човешки син та да го посещаваш? А Ти Си го направил само малко

по-долен от ангелите, и със слава и чест Си го увенчал. Поставил Си

го господар над делата на ръцете Си; всичко Си подчинил под

нозете му, всичките овце и говеда, още и животните на полето,

въздушните птици, морските риби, и всичко що минава през

морските пътища. Йеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето

име по цялата земя!” 17

Не си ли ти, Сатано, онази старовременна змия, най-хитра

измежду всичките полски зверове, над които Бог е поставил човека

да владее? Не е ли двуостър езикът ти, за да смесваш Истина с

лъжа, и Правда с неправда? И ако си лукав да цитираш Книгата на

Йова, че от изгледа на Левиатана човек отпада, то никак ли не

помисли, че през Портите на Царството не преминават човеци, но

Христос, Който царува в човека? Да отпадне ли Христос от изгледа

ти, дяволе? Да се смути ли Божият Син, Който царува в сърцата ни,

17 (Псалом 8)
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след като Той в знамението на пророка Йон разби лостовете на

смъртта и ада, и въздигна дарове до Лоното на Отца? Да отпаднат

ли, най-сетне, людете с Вярата на Петър, след като Сам Христос би

им подал десницата Си, за да ги въздигне в Силата Си? И не на

Петър ли Христос се обеща, че портите на ада няма да надделеят

над Църквата?

Но, ето, сбъдна се писаното за тази битка, дяволе! Сбъднаха се

пророческите думи на Исайя за оня ден, от който сърцето ти се

тресе в кошмари! Сбъдна се изреченото:

“В оня ден Господ с лютия, и великия, и якия Си нож ще

накаже левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия се змей,

и ще убие змията, която е в морето...” 18

След тези Святи думи на Божиите Светии, Мечът Господен удари дявола

и го запокити надолу към земята, тъй щото той никога повече нямаше да се

възкачи нагоре. А пред Портата на Божиите Светии възлезе Ангелът на

Нефталим, като казваше със славен и тържествуващ глас на Исус:

“Не бих изрекъл думи против този, който беше и го няма,

Господи! Но Тебе и Твоите Светии ще възвелича и прославя с

думите си! Защото людете Нефталим удържаха в голямата борба! И

като не допуснаха съмнението на дявола в сърцата си, показаха, че

са Портите, през които е силен да преминава Царят на Славата,

Господ могъщият и силният, Господ силният на бой!

Сбъднаха се думите Ти, Господи, че Портите на ада няма да

надделеят над Твоята Църква! И блажени и Святи нека бъдат всички

сърца, които Ти Си направил победители на Вяра! Защото Твоя е

Славата, Твоя е победата, Твои са Портите, в които Си възцарил

Образа Си и Името Си!”

След последните думи на Ангела на Нефталим, Исус се приближи до

мен. И като ме погледна с могъщ, властен и царски поглед, казваше ми:

“Слуго Господен! Аз явих пред сърцето ти тайната, свързана с

битката на небесата! Тази битка, при която дяволът беше свален на

земята, и Господ съкруши всичките му претенции!

18 (Исаия 27:1)
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Години и столетия ще преминат, но това видение Църквата Ми

ще помни! Защото участниците в него сте вие, последното Ми Свято

поколение на земята! Вие сте Портите, през Които Царят на Славата

извоюва най-великата Си битка! Вие сте Светиите, на които дадох

най-святата и велика привилегия – да се наречете победители в

Божието Име! Години и столетия ще преминат, но Славата, с която

Портите Господни увенчаха сърцата си, ще остане!

Защото това беше същинското видение с духовния сблъсък

между блудницата и Невястата! Сблъсък, в който зад челото на

Църквата стояха Портите на Правдата, а зад челото на блудницата –

портите на ада!

Блажени и Святи всичките Ми братя и сестри, които имат Моята

Вяра, за да изповядат, че битката се води – днес и сега! А Святото

видение, дадено на пророка Ми, е Господното предизвестяване на

сетнината от целия духовен сблъсък!

Ето, Тайната Божия става явна за сърцата ви! И Тя няма да остане

само при Портите на Правдата, но ще ви заведе и при Дървото на

Живота! Последвайте Ме, Верни Мои! Защото Господ, Могъщият и

Силният, воюва за вас с Дъха на устните Си!

Аз, Тайната Божия, все още говоря и не млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ГОСПОДНАТА

ГОДИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Никога през всичките години на слугуването Ми пред Него Исус не

беше давал на сърцето ми толкова мащабно и Свято видение, каквото е

видението с битката в небесните места между четирите ветрища на дявола

и Портите на Небесния Ерусалим. И аз вярвам, че всеки от нас лично

трябва да се усети като победител в тази битка, за да е сигурен, че вярата

му в Господ Исус Христос не е била напразна. Казвам това с цялата

духовна сериозност и отговорност, на които съм способен, понеже знам, че

съдбата на тази книга ще бъде вечна и тя никога няма да се забрави от

Светиите на Бога. И сега, преди да продължа със следващата от тайните на

Божието Царство, аз искам да потвърдя на сърцето ти, че съм дълбоко

удовлетворен от Пътя, който Господ ми даде да извървя, и от времето, в

което Той благоволи да се подвизавам за Сион. И вече няма да ти кажа,

както многократно напомнях в последните си книги, че става дума за

петнадесет години слугуване пред моя Господ и Бог.

Не, братко мой! В Духа и Тайната на моя Господ аз всъщност преживях

една пълна година от Сионовото състезание. Нека това не те учудва, както

първом учуди мен, защото Божието Време не се измерва като човешкото, и

Божията година не отговаря на една човешка година.

“А на какво отговаря Божията година?” – ще ме попиташ ти. Отговорът

на въпроса ти ще се разкрие от моя разговор с Исус, както и от видението,

което Той даде на сърцето ми. Като начало нека да ти предам думите,

които Господ ми проговори:

“Слуго Мой! След тази последна пророческа книга, която написа

за Църквата Ми, Аз наистина мога да те запечатам и изявя като

един, който завърши цялото Сионово състезание, и се подвизава

напълно в цялата Господна година. Защото ти наистина навърши

една година в Сион – за Слава на Бога и Отца, и за голямо

удовлетворение и тържество на Небесните Светии...”
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“Но как така, Исусе?” – опитах се да проумея аз, а изненадата ми явно

личеше върху цялото ми лице, тъй че накара Господ сърдечно да се разсмее.

А миг след това Той ме прегърна и със съкровен Глас ми проговори,

казвайки:

“Вярвай Ме, Стефане! Защото от устните на Божията Тайна

никога не е излизала празна дума. И сега Аз наистина изявявам на

сърцето ти най-дълбоките глътки на Скритата Манна. Ти навърши

една Небесна година. А заедно с теб я навършиха всички, които

бяха Звани, Избрани и Верни. Чудно ли ти е това? И още ли търсиш

знание и откровение в сърцето си, та да си обясниш думите Ми?”

“Наистина ми е чудно, Исусе!” – проговорих отново аз. А тогава Исус

хвана ръката ми, като ми казваше:

“Последвай Ме, слуго Господен! Защото сега с теб отново ще

тръгнем по Реката на Живота, за да те заведа при Дървото на

Живота, Което съм Аз...”

С пречудно вълнение аз последвах моя Господ, Който ме заведе до

Реката на Живота, като нагази във водите й и ме поведе след Себе Си.

А когато стигнахме до необходимото място, Той се спря и ме погледна с

твърде дълбок и пронизващ поглед, като ми казваше:

“Аз сега ще се преобразя в Дървото на Живота. А ти гледай

тайните знамения, които ще се случат, за да ги напишеш на книга.

Защото пред тебе Дървото на Живота ще преживее една цяла

Господна година...”

След последните Си думи Божият Син наистина се преобрази в Дърво

на Живот. И Реката при Ствола Му усили водите си, тъй щото чух Дървото

да ми казва:

“Гледай сега какво се случва, когато Реката сътвори един

Божий месец върху Дървото на Живота. А след това забележи и

втория месец, и третия, и четвъртия. И така до последния, с който

ще се утвърди една цяла Господна година...”

С голямо и неописуемо благоговение аз започнах да наблюдавам водите

от Реката на Живота. И когато тези води изпълниха един месец, върху един
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от Клоните на Дървото се роди Плод. Това беше чудесното доказателство

на библейските стихове, които Духът просия в сърцето ми:

“И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което

раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и

листата на дървото бяха за изцеление на народите...” 19

А Реката още повече усилваше благодатните води на Божието Време,

тъй че те изпълниха още един месец. А тогава върху Клоните на Дървото

се роди втори Плод. И после, като в сън, Реката продължаваше да приижда

с водите си, а Дървото раждаше следващите Си Плодове – трети, четвърти,

пети... Десети, единадесети, дванадесети. Така, отрупано с Плодовете от

една цяла Господна година, Дървото на Живота отново проговори, като ми

казваше:

“Виждаш ли как Клоните Ми се отрупаха с дванадесет Плода?

Това са твоите Плодове, слуго Мой! Плодовете, които Моята

Вяра роди в сърцето ти за една Господна година. И за да не ти е

чудно какво представляват самите Плодове, то протегни ръка и

вземи един от тях, като го вкусиш. Започни с първия от родените

Плодове...”

Останал без дъх от Христовите думи, аз се протегнах към първия от

Плодовете, като го откъснах и взех в ръката си. И понеже много треперех

от вълнение, Дървото отново ме подкани, казвайки:

“Хайде, вкуси го! Защото в сърцето ти е роден!”

Насърчен от Господ, аз вече вкусвах Плода, когато в духа ми се разля

бисерна светлина. И ето, че се видях как преминавам през Портата на

Рувим, а сърцето ми прелива от Смирението на Христос. А тогава нозете ми

се подкосиха при Самото Дърво, тъй щото прегърнах Ствола Му, като казвах:

“О, Исусе! Нима преминаването през всяка от Божиите Порти е

равносилно на раждането на един Плод и утвърждаването на един месец?”

“Разбира се, слуго Мой! И ето това е най-дълбоката от Тайните

на Царството! Че когато се подвизавате да преминете през всичките

Порти на Небесния Ерусалим, то тогава Дървото на Живота ражда

вашите Плодове за Царството!

19 (Откровение 22:2)
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Колкото до месеците – те непременно се измерват с пълнолуния

по земята! А не заблестява ли сърцето на един Светия като пълна

Луна, осветена от Святия, когато Господ му даде победа срещу

дяволските ветрища пред някоя от Портите? И няма ли Аз да го

въздигна в Небето, когато изпълни дванадесетте си месеца в година,

та да бъде Съвършено осветен от дванадесетте Порти? Разбира ли

най-сетне Църквата колко голяма Тайна е била скрита в думите Ми:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много Плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 20

Не прославиха ли Отец всичките Му Светии, които устояха на

сблъсъка с четирите ветрища? Колко повече – когато с Благодат от

Отца и Сина преминете през всичките Порти, за да роди Дървото на

Живота дванадесетте Си Плода и така да се изпълни една цяла

Божия година. Колко повече – когато това е годината на Божието

въздаяние върху дяволските ветрища, и подвизаване в цялото

Сионово състезание.

Но ти, слуго Мой, сега отново погледни към Клоните на Дървото

и забележи най-големият родил се Плод. Защото всеки от вас

непременно ще роди всичките Плодове, но сред тях ще има един, за

който съдбоносно е посочен и предузнат. И с него Светията ще се

олицетвори с Портата Си. Виж най-големия си Плод, Стефане!”

Погледнах с вълнение към Клоните на Дървото, когато забелязах най-

големия Плод. И насърчен повторно от Исуса, го откъснах, за да го вкуся.

А тогава дъх от мандрагорова ябълка изпълни сърцето ми, и аз се видях

как преминавам през Портата на Исахар, подвизавайки се за Наградата

Христос. И ето, че Дървото на Живота се преобрази. И моят Господ,

докоснал с ръце рамената ми, се усмихна сърдечно, като ми казваше:

“Както те предупредих във видението при Портите на Правдата,

така отново ще ти засвидетелствам и сега, че тази Порта е твоята, и

тя непременно ще те изиска в Деня на Грабването.

Да, ще те изиска! И ти няма да преминеш като един, който се

срамува от делата си, но като състезател от Сион, който е изпълнил

20 (Йоан 15:8)
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цялата Господна година и е пробягал цялото разстояние в Божието

Време. А на всичките Си братя и сестри, Аз сега ще кажа:

Божии люде! Подвизавайте се в доброто войнстване на Вярата

като добри войници Исус Христови! Защото докато всичките Избрани

не навършат една Господна година, то Грабването не би могло да

настъпи, понеже няма да има Съвършено въздигане в Моя Образ, и

пълнолетно мъжество в ръста на Моята Пълнота!

“Защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяния

по Сионовото състезание...” 21

И ето, Моето Име е Верен и Истинен!

Верен бях да ви дам свидетелството на пророка Си, който

завърши Сионовото състезание и се увенча с Венеца на Славата! И

Истинен ще бъда да изпълня със Святия Си Дух всеки младеж от

рода на Елиаким, който копнее да премине през Божиите Порти!

Верен бях да ви осветя и утвърдя чрез паметно слугуване,

заради което пророкът Ми е ублажаван горе от всичките Светии! И

Истинен ще бъда да ви направя да родите Плодовете Си върху

Клоните Ми – с Моята Вяра вътре във вас!

Верен бях да ви опазя от дявола и всичките му демонични

отмъщения! И Истинен ще бъда да ви направя поколение на Славата

и Триумфа!

Затова последвайте Тайната Божия и до последното видение в

тази най-свята пророческа книга! Видението с Бялото Камъче и

Скритата Манна! Аз, Тайната Божия, все още говоря и не млъквам!”

21 (Исаия 34:8)
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4. ВИДЕНИЕТО С БЯЛОТО КАМЪЧЕ И СКРИТАТА МАННА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След няколко минути ти ще затвориш и последната страница на тази

пророческа книга. И ми се иска да вярвам, че написаното в нея

непременно ще се превърне в Свят Дух за теб. Дух, с Който да изпълниш и

обгърнеш сърцето си, преди да дойде краят на този свят и Бог да ни

въздигне при Себе Си. Няма да те успокоявам излишно, че Сионовото

състезание е лесно, и че една Господна година може да бъде премината

като за една човешка година. Защото тайната не е в това да прочетеш

книгите на един пророк, но да ги изпиташ духовно и Сам Бог да потвърди в

сърцето ти, че си станал техен свидетел.

Аз и до днес не мога да се начудя на онези човеци, които уж имат глад

за откровения и видения от Бога и правят всичко възможно, за да се

сдобият с книгите на Божия слуга.

“О, братко! Прати ми на този адрес тази и тази книга, че ги нямам!”

Е, и? Получават си хората книгата, а след нея втората, третата,

десетата, петдесетата, стотната, сто и петдесетата? И когато вече си мисля,

че би трябвало да са пораснали и възмъжали, получавам стряскащо писмо:

“Братко, като гледахме каталога, видяхме, че нямаме “Вяра и Слово”

и “Клетката на звяра”. Би ли ни ги пратил, ако не ти представлява

трудност?”

Представи си всичко това, любезни ми читателю! Представи си как

вървиш нагоре по стълбата на Яков и духът ти се възхищава да общува с

Божии ангели. Ти държиш ръката на пророка, а пророкът държи ръката на

Исус. И така – вървите нагоре и все по-нагоре. Но в един момент нещо те

сепва и пускаш ръката на Божия слуга, като му казваш:

“Извинявай, но ще ти пусна за малко ръката и ще сляза стотина

стъпала по-надолу, понеже съм пропуснал да прочета нещо много важно,

което ти си писал, а пък аз не съм знаел!”

И се връщаш тогава назад в онези сто стъпала. Напускаш кръга на

Солта и Маслото, и отиваш надолу – при Виното, Хляба и Водата. Защото

онази книга на пророка била във Водата... Но не се замисляш, че после ще
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трябва отново да се връщаш. А във връщането един духовен противник ще

има претенции към теб. Не защото си чел нещо невярно, а защото отказваш

да се задържиш в духовния растеж, даден ти от Господа, и си намираш

извинение, че някъде нещо не си прочел.

“Ама ти, слуго Господен, много се различаваш в последните си книги

от първите! Как става тази работа? В първите си плах, внимаваш къде

стъпваш в размишленията си, а в последните си говориш с Исус като с най-

сърдечен приятел...”

Ами да беше вървял вярно и неотклонно до Божия пророк, то и ти

щеше да усетиш Исус като приятел. Но има нещо повече, което прави

слугата Господен да устоява. Има една цена, която се плаща в последния и

най-вътрешен кръг на Божието Свято Присъствие. И с тази цена Скритата

Манна става явна, а тайните Божии се откриват в ослепителна Светлина.

Аз силно се надявам, че тичането ми на Господния Път няма да е било

напразно, а Исус непременно ще има Своя благоразположен народ. Но

нека точно тук да кажа, че Божии Светии не са човеците, за които духовната

връзка е ъгъл, но само тези, при които тя е станала триъгълник. Защото

ъгълът представлява ето това:

Вярващият се допитва до Божия пророк.

Божият пророк се допитва до Бога.

Бог отговаря на пророка Си.

Пророкът явява Божията воля на вярващия.

И вярващият отново пита Божия пророк, за да се убеди, че написаното

е вярно.

В такава духовна връзка, станала ъгъл, има връзка между Бог и пророка,

както и между вярващия и пророка. Но в нея липсва връзката между

вярващия и Бога. И това е възможно най-лошият вариант на комуникация.

Защото при него някакви плътски или религиозни фактори пречат на

вярващия да получи лично потвърждение, напътствие и водителство от

Бога относно това, което му е дадено от Божия пророк.

Съвсем друго нещо е триъгълникът. Защото в него вярващият получава

от пророка Божието волеизявление. И като се обръща в сърцето си към

Бога – има лична, гореща и директна връзка с Него, тъй щото не му е
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нужно да се бори със съмнения, колебания и всякакъв друг демоничен

вятър, докато се утвърждава в Словото на Божия Пророчески Дух.

А нека сега да ти кажа, братко мой, че човеците, които утвърждават

триъгълника в общението, имат една най-голяма награда, един дар от Исус,

обещан за победителите Му. И този дар Господ е обещал в “Откровението

на Йоан”, където е казал:

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На

тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло

камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава,

освен оня, който го получава...” 22

Ако само за миг се обърнеш назад през годините и видиш какво

Господ Исус ти даде от Хълма Мория през последните четири години, то ще

се убедиш колко верен и истинен е станал този стих за живота и съдбата

ти. Защото след книгата за “Небесният език на Любовта” всичко, което

получихме от Исус беше Скрита Манна, тайни от Божието Царство и от

Святата Библия, които станаха явни за сърцата ни. А сега ще помоля не

плътския, но духовния ти човек да вземе някоя от тези пророчески книги,

свързани със Скритата Манна. И като простре ръка върху Словото в тях, да

ги усети като Дух.

Какво ще усетиш, братко мой?

Божието помазание ли?

Ами че то беше в книгите от Кръга на Маслото!

Божието Вино, Хляб и Вода ли?

Ами че Господ ни даваше от тях още по-рано!

Няма ли да усетиш Солта, скъпи мой приятелю? Няма ли да усетиш

потта, станала Сол, поради Усърдието и Иждивяването на Господната

Жертва? Няма ли да усетиш сълзите, станали Сол поради Страданието и

Скръбта на Господната Жертва? Няма ли да усетиш Кръвта, станала Сол

поради Разпятието и Смъртта на Господната Жертва? Колко много Сол се

събра в ръката на духовния ти човек! Не е ли така? И само в ръката ти ли

остана Солта? Не се ли превърна в истинският и едничък смисъл на живота

ти за Исус, тъй щото напълно да се уподобиш в думите Му:

22 (Откровение 2:17)
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“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се

осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се

тъпче от хората...” 23

Ще обезсолееш ли, братко мой? Или още повече ще се утвърдиш в

Солта? Ще махнеш ли с ръка, относно Жертвата на Божия пророк, казвайки

за него:

“К’во толкова пък е правил този? Цял живот не е бачкал, а само писал

нек’ви книги и сега се прави на голям мъченик за Господа!”

Ами този, който така би реагирал, нека дойде и напише книгите на

Божия слуга, пък аз ще хвана лопатата му или мотиката му, за да копая.

Или ще бъркам вар и бетон. Или ще продавам чушки зад някой щанд. И

бъди сигурен, братко мой, че неговата работа ще мога да я работя. Дори и

да е висококвалифицирана, ще я науча.

Но той дали ще извърши Съвършено Делото на Божия пророк? Дали

Господ на Славата ще го потвърди в Святия Си Дух, че е преминал през

дванадесетте Порти на Небесния Ерусалим, и е приключил по прекрасен

начин годината на Сионовото състезание? Дали ще напише 169 пророчески

книги, без нито една празна дума, и без нито едно плътско, суетно и душевно

видение? Дали ще е готов преди написването на книгата да претърпи боя и

отмъщението, че дръзва да я пише? Дали ще претърпи яростта и ужаса при

писането на книгата, защото тя дразни дявола и всички сили на тъмнината?

Дали ще е готов да понесе демоничния вой и бурята от стрели върху

сърцето си, когато книгата тръгне напечатана, за да стигне при Божиите

чеда? Дали ще превъзмогне гнусния шепот на Мамон, който идва да го

унижава, че други писатели с десет пъти по-малко книги живеят в палати и

имат по няколко офиса, а слугата Господен върши всичко на ръба на

мизерията, в един хол на една квартира от Жилфонд, от който не е мръднал

през последните петнадесет години? Дали ще преживее стягането на

трънения венец около главата си, гаденията, повръщанията, кошмарите,

сърдечната болка, ударите в бъбреците, стягането в гърдите, острата и

непоносима болка в дъното на очите, смазващата острота в слепоочията и

тъпата болка от копията в костите си? Дали ще претърпи и преживее

23 (Матея 5:13)
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противоречието да остане Верен и Истинен на Духа Господен, въпреки, че

целокупното християнство в България масово го обявява за вълк, психично

болен и шарлатанин?

Ако някой наистина е готов на размяна и ми даде Съвършени

доказателства в Святия Дух, че ще остане всячески проницателен в Божиите

тайни и ще изтърпи и превъзмогне на всички удари от портите на ада – то

нека заповяда да разменим местата си.

Но ако не може – нека сложи ръка на устата си, и като коленичи – да

въздаде Богу Слава и благодарение! Защото Божии диаманти не се намират

през път и над път. И в пролома между Небето и земята няма тълпи от

ходатаи. А пред Божия Свят Олтар, където се намират жертвените Му

юнци, не се чака на опашка. Казвам това с река от ревност и с капка от

безумие заради тези, които всячески се стараят да опровергават Истината,

а в сърцата си са празни и покрити от паяжините на запустението.

А колкото до теб, скъпи мой братко, последвай сега Божия пророк в

последното видение в тази книга. Защото аз оставах да пребъдвам с духа

си при моя Господ в Небесния Ерусалим. И ето думите, които Той ми

проговори:

“Слуго Мой! Ревност е пламнала в сърцето ти за Мене! И Аз

непременно ще утеша и успокоя духа ти, защото извърши всичката

Ми Воля. А сега последвай твоя Господ до Божия Свят Олтар, за да

видиш тайната, свързана с Бялото Камъче и Скритата Манна...”

След тези думи Господ възлезе от водите на Реката на Живота, като ме

изведе по улицата на Небесния Град, тъй щото тръгнахме нагоре. И ето, че

Исус пристъпи пред Божия Дворец на Святостта и разтвори вратите му,

като казваше на Бога и Отца:

“Всемогъщи Мой Отче! Въвеждам слугата Ти в Присъствието Ти,

като един, който стана победител на Вяра и изпълни една цяла

Господна година!

Благослови любовта му към Нас, Отче Мой! Защото той тича

повече от другите, които бяха преди него, и Плодовете му върху

Дървото на Живота са зрели и твърде благодатни!
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Благослови усърдието му за Царството, Отче Мой! Защото той

никога не хвърли укор върху Благодатта на Духа Ни, нито стана

търговец и престъпник, но се уподоби като жертвен юнец пред

Твоя Престол! Благослови Делото му за Царството, Отче Святи!

Защото сиромах беше по плът, но ублажаван Светия стана по Дух!

И нито веднъж не протегна ръка, за да граби от чедата Ни, но сам се

иждиви и разпна за тях, за да им дава! Благослови Вярата му в Нас,

Отче Мой! Защото остана неизменен от мига, когато го посветихме и

призовахме, до този миг, когато го въвеждам пред Тебе!”

Докато моят Господ говореше, аз паднах на коленете си, понеже

Славата Божия ме лъхна отсред Святия Олтар на Всемогъщия. И ето, че

когато Исус спря да говори, към сърцето ми се протегна огнената Ръка на

Отец. И думи, тежки като планински водопади, прокънтяха в духа ми, тъй

щото чух Отец да ми казва:

“Слуго Мой! Добре дошъл сред Светиите на Моя Град, като

един, който твърде много е ублажаван сред тях! Като един, който в

края на Времето пробяга чудесно Сионовото състезание! Като един,

чието Дело Аз покривам с Печат на Вечност и нетление!

Ти прослави Името Ми така, както Аз поисках и пожелах! И като

напълни с Моя Прочит реченото от Сина Ми в Евангелието –

наистина показа на Църквата, че който преминава през Портите на

Небесния Ерусалим – той прославя Отца и Сина в Святия Дух! Тази

нека бъде наградата Ми за тебе! И този нека стане белегът на

Отеческото Ми благоволение върху Делото ти! От този миг на сетне

имай Бялото Камъче като Божий печат върху духа си, и новото си

име – като символ за благодатен извор на Отеческото благовестие!”

Докато Отец говореше, Огнената Му ръка докосна дълбочините на

духа ми. И като ме преизпълни в ослепителна Светлина, положи в сърцето

ми Бялото Камъче, заобиколено от Скрита Манна. И докато аз още не

разбирах, Исус се приближи и ме възправи с ръцете Си като ми казваше:

“Още ли си учуден, Мой приятелю? Още ли не разбра какво

сътвори Отец Ми в духа ти?
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Ето, казвам ти, че Огнената Ръка на Отец Ми издири всичката

Сол, с която ти се пожертва за Царството Ни. Всичкото ти Усърдие и

Иждивяване, всичкото ти Страдание и Скръб, и най-вече – всичкото

ти Разпятие и Смърт за Мене! И ето тази Сол се превърна в Бялото

Камъче, което те прави разпознаваем и достопочитаем в Сион, като

един от увековечените жертвени юнци на Царството! И от днес

нататък самата Скрита Манна, в която Солта ти се втвърди до Бяло

Камъче, ще те пази скрит в Господа! А новото име, което ти се даде

– с него ще бъдеш наричан от Небесните Светии – от сега и във

Вечността!

Така ще завърши най-святата книга, която ти дадох! И в нея

Тайната Божия, станала явна, ще възвести на всичките Божии чеда,

казвайки:

Мои приятели!

Аз оставих пред вас отворени врати, които никой и никога няма

да затвори! Защото ви осветих чрез Словото, дадено на пророка Ми,

като Род на Елиаким и поколение на въздигнатите от Господа!

Вече имате разпечатана Тайната за Божиите Порти и четирите

ветрища! Станете с нея поколение на Победата, Триумфа и Славата!

Вече имате разпечатана Тайната на Дървото на Живота и на

Божията година! Станете с нея най-благодатните и плодоносни сърца

от Сътворението на света!

Вече имате разпечатана Тайната с Бялото Камъче и Скритата

Манна! Станете с нея жертвени юнци на Всемогъщия, като посветите

не ден или месец, но целия си живот на Божия Пророчески Дух – за

да бъдете във Вечността достопочитаеми, като жертвени юнци на

Всемогъщия!

Аз, Тайната Божия, осветих Себе Си в сърцето на пророка Ми! И

като станах явен – призовах ви като Мои Порти, които раждат

Моите Плодове! Ето, ида скоро! И ще събера Избраните Си отсред

четирите ветрища, за да ги грабна и напълня Сватбата Си!

Блажени сте, ако се подвизавате да Ме възцарите!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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