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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Верен в Благостта Си и Истинен в Милостта Си, че няма никога да ни

остави, но ще ни подкрепя до самия край на стария свят, Господ Исус

Христос отново проговори на сърцето ми. И преди още да бяха изтекли

последните часове на най-благодатната година в живота ми, аз вече бях

сигурен, че новата година ще започне с нова книга. А като знаех от всички

предишни книги, че Спасителят винаги води слугата Си от Слава в Слава,

то можех само да се възрадвам, че ще възкача още едно славно стъпало в

познаването на Божията Воля.

Както можеш да предполагаш, дяволът никак нямаше да се съгласи, че

от Хълма Мория ще заблести още един най-могъщ и спасителен лъч на Божия

Пророчески Дух. Защото след написването на книгата за Ветил, стрелите

на яростното му отмъщение се превърнаха в твърде угнетителен облак над

сърцето ми. И тогава преживях удари, които по ожесточението и болката

си превишаваха всяко страдание, което бях понесъл за моя Господ и Бог.

Няма надълго да те занимавам със здравните си проблеми, но само ще

ти споделя, че атаката на злия удари и без това болните ми зъби, които от

дванадесет години са скрити под протези. И стана така, че последователно

изгубих два зъба под долната ми протеза. Единият се оказа изгнил и

умъртвен, вероятно от много години назад. И неизваденият му корен,

отделял токсини, беше причина за постоянното възпаление на десния ми

бъбрек и отоците по краката ми. А другият зъб просто беше стигнал до

гангрена и трябваше да се извади. Така, от злощастното стечение на

обстоятелствата, долната ми протеза изгуби целостта си и зъболекарят я

свали, тъй щото останах с изпилени и незащитени зъби, които в продължение

на три седмици ме съсипаха от болка. Нужна беше направата на нова

протеза, свързана с ново допълнително изпилване на зъбите ми и една

огромна сума пари заради твърде скъпата металокерамика. Господ обаче

не ме остави на произвола на съдбата, а подейства чрез щедри и верни

приятели, тъй щото сумата за протезата беше събрана. И аз, като благодарих
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на Исус за голямата Му Милост към мен, започнах да мисля за посланието

на новата книга, която Той щеше да ми даде. Така първо предадох сърцето

си на размишления относно злото, което ме сполетя.

Защо точно сега трябваше да имам толкова жестоки и страшни проблеми

със зъбите си? Защо точно сега трябваше да разбера, че един изгнил зъб с

години е произвеждал токсини в тялото ми, като бомба със закъснител, а

друг просто се възпали и беше изваден? Защо точно сега телесният ми

човек беше поставен в невъзможност да се храни и да спи нормално,

докато изчаквам да ми бъде направена новата протеза? Та нали именно

със зъбите си мога да закусвам, да обядвам и да вечерям?

Истината, братко мой, е тази, че дяволът е удивително коварен

комбинатор. Господ строши неговите челюсти в последните книги, които

даде на Църквата Си чрез пророка Си. Тъй че не е голямо нещо Сатана да

потърси отмъщение. И понеже против духа ми той няма измислени оръжия,

стрелите му полетяха към плътта ми. А самият факт, че Исус ми каза, че ще

ми даде видения, свързани със Сватбената Му Вечеря, вече предполагаше

едно тотално безсилие на Сатана, което щеше да отекне именно против

зъбите ми. Защото той не може да спре слугата Господен да се яви на

Сватбената Вечеря на Агнето. Но нали поне се опита, като ме удари в

устата, за да ми попречи на обикновените закуски, обеди и вечери.

Разбираш ли всичко това, което накратко ти споделям? Защото аз нямам

никакво намерение да те ужасявам с описването на личното си страдание,

но да насърча сърцето ти никога да не се бои от дявола и отмъщенията му.

Това тяло, в което живее новороденият ни дух, ще остане старо, колкото и

да се грижим за него. И в него няма да пребъдва нито едно от Божиите

обещания. Но в мига на нашето грабване, когато старите ни тела рухнат, а

Бог ни облече в прославени тела, подобни на Исус Христовото, ние ще се

намерим пред Него в Слава. И ще станем съучастници в една най-свята,

най-велика и най-блажена привилегия, която Божието Слово нарича

“Сватбената вечеря на Агнето”. Понеже, кажи ми:

Какво друго да следва след Ветил, когато лъчите Господни ни въздигнат

сред нашите братя и сестри в Небесния Ерусалим? Какво друго да ни

предстои да преживеем, ако не същинската изява на Завета Господен? Не
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означава ли Заветът завещание? А в завещанието няма ли надежда за

наследство? И наследството не е ли Вечен Живот във Вечното Царство на

нашия Свят и скъпоценен Господ Исус Христос?

Погледни назад през годините и виж, че Божият пророк ти даде една

чудесна огърлица от Небесни видения и откровения, с които да получиш

голям достъп до Хълма Сион и Небесния Ерусалим.

Но във всички тези видения липсваше Сватбената Вечеря на Агнето.

Ти чу Гласа на Архангела и звука на тръбата. Видя Божия Град и

многократно влизаше в Небесните стаи на избрани Божии Светии.

Но Вечерята оставаше неизявена и утаена.

Стана свидетел на съдебни процеси от времето на Милениума и достигна

да разбереш за реките на Времето и стената на Страшния Съд. Премина с

нашия Господ оттатък сегашното творение – дори до новото Небе и новата

Земя.

Но Вечерята пак не ставаше явна за теб.

Влезе в стаята на Мировареца, и разбра за тайните на Божия

Суверенитет. Украси сърцето си с Мъдростта на Агур и привърза духа си с

въжетата на Христовото Възнасяне. Премина през Божиите Порти с Ключа

на Давид и напълно разбра какви са петте кръга на Божието Свято

Присъствие.

Но Вечерята – отново и отново оставаше утаена...

Сам разбираш, братко мой, че Златната Стомна със Скритата Манна е

твърде дълбока, а Господ пази най-съкровените и Святи глътки за самия

край. А най-съкровеният миг за един Младоженец и една Невяста е именно

Сватбената Вечеря. Защото там Отец ще съчетае Христос и Църквата, за да

бъдат едно за вечни векове. И не е ли скрит в тази Вечеря всичкият

възможен смисъл на Делото, което върши слугата на Божия Пророчески

Дух? Не изпрати ли Отец слугата Си, за да повика поканените на Сватбата?

А празен ли прати Отец слугата Си или напълни торбата му с дарове за

Църквата? Като религиозен кариерист ли призовах Званите, Избраните и

Верните, или с доказателства от Дух и Истина? Земни тронове и земни

царства ли потърсих със слугуването си, или посочих на Божиите чеда Оня,

Който седи на Трона Си? Земни сватби и бракове по сметка ли проповядвах
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през годините или ревнувах за Църквата с божествена ревност, за да я

представя като чиста девица на Христос? Но ето, казвам ти, братко мой, че

вървях на точния път в точното време, за да извърша точните указания на

Господаря си. Не предварих времето си, нито то ме предвари. Не мъдрувах

повече от мярката си и към чужди трудове и свидетелства не прострях

ръцете си. Бях достатъчната причина за Радостта на Господаря си и знам,

че на точното време ще намеря утехата си и ще вляза в сетнината си. Но

днес и сега, докато още се подвизавам на попрището си, аз ще продължавам

да бъда свидетел на Исус. Свидетел на Святостта Му, на Ревността Му, и на

животворните Му послания. Защото за това Дело съм сътворен от Него и на

това Дело съм утвърден и помазан от Святия Му Дух.

С тези начални думи към сърцето ти аз те моля да се смириш и

коленичиш пред Господ на нашето Спасение, и пред Младоженеца, на

Когото сме обречени в дух, душа и тяло. Защото сега към сърцето ти идва

свидетелството за Сватбената Вечеря на Агнето. Свидетелство, за което на

пророка Господен е казано в Откровението:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото

висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши:

Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И

казва ми: Тия думи са истинни Божии думи...” 1

Възрадвай се, братко мой! Развесели духа си и отдай Слава на Исус,

Сина Божий! Защото с виденията в тази пророческа книга Той идва да те

призове към Блаженството над всички блаженства – Сватбената Вечеря на

Агнето! Амин и Амин!

1 (Откровение 19:7-9)
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СВАТБЕНИТЕ ПРЪСТЕНИ НА ЗАВЕТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нямам намерение да ти споделям какво ми костваше да започна

написването на тази книга с една постоянна и остра болка в долната челюст,

докато изчаквам направата на протезата ми. Болка, която не се успокоява

от никакви хапчета, но е под постоянен обстрел от демонични стрели. Но

огънят, който изгаря сърцето ми, е твърде силен, за да отлагам тези

пророчески видения за по-добри времена, когато здравето ми напълно ще

се възстанови. Защото съм сигурен, че нечестивият комбинатор ще потърси

нови отвратителни аргументи, за да увеличи страданието ми и да забави

изявата на Сватбената Вечеря на Агнето. Но аз, като помня и зная на Кого

слугувам, непременно ще се насърча с Неговите думи от Евангелието,

които гласят:

“А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които

убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще

ви предупредя от Кого да се боите: бойте се от Онзи, Който, след

като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от Него

да се боите...” 2

Да, братко мой! От Него ще се боя и на Него ще се покорявам!

Без значение дали срещу тялото ми биха застанали десет, сто или

хиляда демона! Без значение дали самият дявол би отворил грозната си

паст, за да изплюе отрова срещу сърцето ми и тялото ми! Защото ако той и

пълчищата му не ме спряха при писането на последните сто и седемдесет

книги, нито пък ще ме спрат и сега. Понеже има миг, когато Сатана и

демоните му се издухват така, както силен ураган издухва изсъхнали

листа. И това е мигът, когато Господ се сниши от Святото Си Небе, за да

говори на слугата Си. А Исус, пълен с Вярност и Милост за мен, отново

беше дошъл да ми говори. И ето думите, които Той изрече на сърцето ми:

“Слуго Мой! Няма да кажа, че ти е лесно с този голям товар,

който поставих върху сърцето ти за Спасението на Божиите люде.

Защото ти беше и оставаш Небесният пратеник, с който събирам

2 (Лука 12:4-5)
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Званите, Избраните и Верните при Себе Си. Но сега ти казвам, че

има едни най-дълбоки глътки от Златната Стомна със Скритата

Манна, които запазих точно за това Мое идване при теб. И при все,

че вече си в правото си да поискаш почивка от Господаря си, то

непременно ще ти дам Сила, за да развъртиш Меча Господен още

веднъж. Още веднъж, Стефане! Не като слуга, който е длъжен да

извърши Волята на своя Господ, но като Мой приятел и утвърден

помощник за Святото Ми Дело. Защото не казах ли някога на

Апостолите Си, както днес отново казвам на пророка Си:

“Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.

Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши

Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко

що съм чул от Отца Си. Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и

ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви

да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви

даде...” 3

И ето, приятелю Мой! Погледна ли към слугуването ти и към

даровете, които даде на Църквата Ми, Аз наистина мога да заявя и

потвърдя, че принесе най-големия Плод за Царството Ми. Плод,

който не просто е траен, но превъзходно спасителен. Плод, с който

наистина ще въведа Невястата Си пред Святия Олтар на Отца Ми.

Но ти сега разбери, че ти предстои да дадеш на Църквата Ми не

просто един или друг скъпоценен дар, каквито й давах чрез теб

през годините. Защото има Дарове, които стоят над всички дарове,

и Блаженство, което превишава всички блаженства. А тези Дарове

са Сватбените Пръстени на Завета, брачните халки, които са

Съвършената гаранция, че сте людете на Моя Завет, на които Отец

Ми подарява Вечното Царство. Понеже какво друго да пожелае

Невястата, повече от всички дарове, които е получила от Небето, ако

не Пръстена, който скрепява Любовта й с Младоженеца? И какво

друго да пожелае Младоженецът, ако не Пръстена, който скрепява

Любовта Му с Невястата? Виж тези Пръстени, слуго Мой!”

3 (Йоан 15:14-16)
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След последните Си думи, Исус бръкна с десницата Си в пазвата Си,

откъдето извади златни Пръстени, които заблестяха в меки и твърде

съкровени лъчи. Лъчи от Благодат и Истина, от Ревност и Благоразумие, от

Предузнание и Благоволение. В първия златен Пръстен бяха лъчите, събрали

в себе си всичката възможна Любов, с която Исус ни е възлюбил и предал

Себе Си на кръстна смърт за нас. Във втория златен Пръстен бяха лъчите, с

които Невястата беше запленила Сърцето на Исус поради всичката си

Вярност и Твърдост. Самите Пръстени така покориха погледа на сърцето

ми, щото мигновено паднах в нозете на моя Господ. И като ги прегърнах,

тихо Му проговорих:

“Ах, Спасителю мой! Заслужава ли слугата Ти Твоето Свято доверие и

всичкото Ти Небесно благоволение, за да гледа лъчите на най-прекрасните

Божии Дарове? Наистина ли ще употребиш именно мен, за да изявиш тези

Пръстени на Църквата Си?”

Чул думите ми, Исус с голяма нежност погали главата ми. А след това

отново ми проговори, като казваше:

“Непременно ще употребя теб, слуго Мой. И в Святия Дух на

Отца Си ще ти потвърдя, че както чрез теб Аз ще дам Пръстена на

Невястата Си, така и чрез теб тя ще ми даде нейния Пръстен.

Защото на една Сватба винаги има два Пръстена. Единият се дава

от Младоженеца на Невястата, а другият – от Невястата на

Младоженеца. А до края на тази Свята пророческа книга всеки от

Моите ще разбере какъв е Пръстенът, който получава от своя

Господ, и какъв е Пръстенът, който Господ получава от него.

А ти сега Ме последвай до Святия Олтар на Отца Ми. Защото

Огънят на Отца Ми ще изпише думи върху вътрешната и външната

стена на всеки от Пръстените. И ти ще бъдеш слугата и приятелят

на Младоженеца, който ще яви посланията на Божиите люде...”

След последните Си думи Господ въздигна духа ми със Себе Си, тъй

щото двамата с Него полетяхме към Небесния Ерусалим. А когато вече бяхме

горе, Исус се приближи до Божия Дворец на Святостта и вече отваряше

вратите му, като казваше на Своя Отец:
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“Отче Святи! По Твоята изрична Воля въвеждам слугата Ти в

Святото Ти Присъствие! Защото наближи времето Невястата Ми да

се яви пред Тебе, и Сам Ти да съчетаеш Твоя Христос с Църквата!

Благоволи сега, Отче Мой, да говориш на слугата Си според

извечните Свои намерения и в Святия Дух на Съвършената Си

Промисъл!”

Докато Господ още изговаряше думите Си, аз паднах на лицето си,

понеже Славата на Всемогъщия мигновено покори духа ми. И ето, че Сам

Отец простря огнената Си ръка и докосна главата ми, като ми казваше:

“Сине човешки, когото изначално предузнах за Святото Дело на

Сина Си! Тръгвайки от дъното на смирението и пожертвуванието ти

стигна до върха на слугуването и възвисяването си пред Мене! И

сега Аз благоволя да пристъпиш с Единородния Ми до Святия Олтар,

където с Огъня на Любовта Си ще напиша Вечни думи върху първия

Пръстен, който Синът Ми дарява на Невястата, и върху втория

Пръстен, който Невястата дарява на Сина Ми!

Пристъпи след Сина Ми, сине човешки! И бъди Верен и Истинен

да явиш на Църквата всичко, което ще ти бъде дадено и изявено!”

След последните думи на Отец огнено масло се разля из целия ми дух

и възпламени всичките ми помисли. А Господ, като протегна ръката Си и

ме възправи, вече ми казваше:

“Ела след Мене, слуго Мой! И виж как Отеческият Огън ще

напише живите думи на Вечния Живот върху вътрешния кръг на

първия Пръстен, и ревнивите думи на Святостта върху външния му

кръг...”

С огромно вълнение пристъпих след моя Господ, Който се приближи до

Святия Олтар на Отца. И като протегна десницата Си към Огъня на Олтара,

постави там първия Пръстен за Сватбата Си. И ето, че Огънят изпълни

вътрешния кръг на Пръстена, а искрите му започнаха да пишат Небесни

слова. А след това същите искри написаха други слова и по външната му

окръжност. И когато надписването от огнените искри приключи, Исус взе

Пръстена в ръката Си и го приближи към мен, като ми казваше:
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“Стефане! Приятелю Мой! Давам ти привилегията, заради която

ще бъдеш ублажаван от всичките Небесни Светии – отсега и довека.

Защото кой Апостол или пророк не би пожелал да прочете писаното

от Божия Огън върху Пръстена, предназначен за ръката на Църквата?

Или кой Светия не би копнял да украси с този Пръстен вярата си? И

не е ли сега мигът да разбереш защо си следвал Духа на твоя

Господ с всеки удар на сърцето си? Виж тогава първом думите,

които Божият Огън написа по вътрешния кръг на Пръстена. Защото

те са Вярността и Истинността, с които Отец и Синът запечатват

Божиите люде, като Господна Невяста...”

След тези съкровени думи Исус приближи Пръстена до очите ми, тъй

щото видях искрящите думи. Първите думи изявяваха Сърцето на Отца и

гласяха:

“Ето, приготвих обяда Си; юнците Ми и угоените са заклани, и

всичко е готово; дойдете на сватба...” 4

Вторите думи изявяваха Сърцето на Сина и гласяха:

“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене...” 5

След като вече бях прочел Святите думи, Господ ми проговори, като

казваше:

“Ето такъв е вътрешният кръг на първия Пръстен. Той изявява

Вярността и Истинността, с които Отец и Синът запечатват

Господната Невяста. Отец Ми, Святият, прави това на Обяда Си!

Синът, Младоженецът, прави това на Вечерята Си!

Но ти сега виж какво гласи написаното върху външния кръг на

Пръстена. Защото ако писаното върху вътрешния кръг касае

вътрешните, които са Невястата Господна, писаното върху външния

кръг касае външните, които ще останат във външната тъмнина,

понеже са в духа на блудницата Вавилон...”

Отново започнах с вълнение да чета написаното по външния кръг на

Пръстена. Така видях, че първите искрящи думи изявяваха Святостта на

Отца и гласяха следното:

4 (Матея 22:4)
5 (Откровение 3:20)
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“Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни...” 6

А вторите искрящи думи изявяваха Святостта на Сина и гласяха:

“...никой от поканените няма да вкуси от вечерята Ми...” 7

И докато още прочитах думите от външния кръг на Пръстена, Исус

отново ми проговори, като казваше:

“Много Святи и радикални послания дадох чрез теб на Църквата

Ми. Но сега ти казвам, че последното Ми послание ще бъде по-

съдбоносно от всички предишни. И този първи Пръстен, който днес

ще дам на Църквата Си, непременно ще раздели Верни от неверни,

и Истинни от поканени. Верните и Истинните ще се запечатат във

Вярността и Истинността, които са във вътрешния кръг на Пръстена, а

неверните и поканените ще бъдат отлъчени от Святостта на думите,

написани върху външния кръг на Пръстена.

И ако такъв е Пръстенът, който Младоженецът дава на Невястата,

то какъв ли ще е вторият Пръстен, който Невястата дава на

Младоженеца? Виж сега как Огънят от Олтара на Отца Ми ще напише

думи и върху втория Пръстен...”

След тези Свои думи Господ се приближи до Олтара на Отца, като

постави в Огъня му и втория Пръстен. А тогава пламъкът обгърна с искрите

си Дара на Невястата. И както при първия Пръстен, и този път искрите

написаха Божии думи – първо откъм вътрешния кръг на втория Пръстен, а

след това и върху външния. И ето, че с неприкрито вълнение Исус взе

Пръстена от Огъня и го въздигна пред очите ми, като казваше:

“Приятелю Мой! Прочети сега думите, които Огънят на Отца Ми

написа върху Пръстена, който ще Ми бъде подарен от Невястата.

Защото това е Съвършеното очакване на Младоженеца. И Аз копнея

да получа този Пръстен с всеки удар на Сърцето Си...”

С благоговение, което нямам думи да опиша и изявя, аз вече прочитах

Божиите думи, написани във вътрешния кръг на Пръстена. А те гласяха:

“Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на

Агнето...” 8

6 (Матея 22:8)
7 (Лука 14:24)
8 (Откровение 19:9)
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А след това погледът ми съзря и написаното върху външния кръг на

Пръстена, което гласеше:

”Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря...” 9

А когато вече бях прочел Святите думи, вълни от Божия съкровеност

заляха духа ми, тъй щото чух Господ да ми казва:

“Виждаш ли писаното във вътрешния кръг на втория Пръстен?

То касае именно вътрешните, сиреч тези, които в дух, душа и

тяло са се предали на Господ, за да Му бъдат Невяста, облечена в

светъл и чист висон. Те са, които се съразпнаха с Мене, за да оживея

Аз в сърцата им, като Агнец Господен, Който всякога е предаван на

смърт, за да се яви Животът всред спасените и изкупените. Тези са

Наградата Ми, Радостта Ми, Съвършеният Дар за Сърцето Ми! И

затова всякога ще бъдат украшение на ръката Ми!

Виж тогава писаното във външния кръг, което касае външните!

Защото те са, които многократно Ме прободоха и всякога се

поругаваха с Името Ми, Делото Ми и Примера Ми! Те непременно

ще бъдат прицел на Божия Яростен Гняв, който ще се яви с

Великата Божия Вечеря, когато ще се извърши въздаянието върху

нечестивите. Вярната и Истинна Невяста с Вярност и Истинност ще

получи този Пръстен, за да го дари на Младоженеца, и така да бъде

царуваща и Свята за вечни векове! А поканената и невярната с бунт

и отстъпление ще си намери друг фалшив пръстен на фатално брачно

обвързване със змея, звяра и лъжепророка, за да бъде отхвърлена

и проклета за вечни векове, според Силата на написаното върху

външния кръг на Пръстена!

А сега – в Святост и Ревност Аз ще разкрия на слугата Си

виденията, свързани с двата сватбени Пръстена и надписите им.

Блажен и Свят всеки, който слуша Гласа на Младоженеца! Такъв

непременно пази и утвърждава мястото си на Моята Сватба!

Аз, Младоженецът, все още говоря и не млъквам!”

9 (Откровение 19:17)
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2. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА

“Ето, приготвих Обяда Си...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Воден от убеждението, че ще пояснявам духовни истини на духовните

човеци, аз още в самото начало те моля да избягаш от всякакво плътско

разбиране на Пръстена, Който Господ днес ще даде на Църквата Си.

Защото това не е златен пръстен, който би закупил от първия бижутериен

магазин. И Той не се намира никъде в света, та дано би Го потърсил и

намерил.

Пръстенът на Невястата е Свят Дух на Вярност и Истина!

Както при двама влюбени на земна сватба златните халки не играят

ролята на украшения, но им се придава смисъл на Вярност и Любов до

края на земните дни, така и при Сватбата на Христос и Църквата има Завет

на Вярност и Истина. Защото Църквата има Христос чрез Святия Дух и

Христос има Църквата чрез Същия Дух.

Моля те, мили мой братко, да разбереш това още в началото на тези

видения. Защото Святият Дух е Свидетелят и Изпълнителят на Завета. И

ако ние се намираме в Него и Той в нас, то тогава наистина сме от

вътрешната стена на Пръстена и чрез Него сме познати като Невястата на

Исус. Нека ти помогна да разбереш това още по-добре, като ти припомня

стихове от края на “Откровението”. Ето писаното:

“И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече:

Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром

водата на живота...” 10

Виждаш ли как Духът и Невястата казват “Дойди” на нашия Господ?

Но ти сега забележи, че първо е Духът, а след това е Невястата. А

накрая и всеки, който би чул.

Защо първо е Духът? Именно защото Духът е Пръстенът!

Понеже Пръстенът е, Който свързва Църквата с Христос! Проумяваш

ли тогава думите, казани от Исус за Святия Дух? Проумяваш ли писаното:

10 (Откровение 22:17)
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“А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка

истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще

говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави,

защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец,

е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява...” 11

И ако Господ дава на пророка Си да види Духа, Съвършено уподобен

на Пръстен, то е, защото Сватбата наистина чука на вратите на сърцата ни

и ние трябва да бъдем готови за нея, като се покорим на писаното по

вътрешния кръг на Пръстена. А както вече разбра от първото видение в

тази книга, първият надпис изявява призоваването от Бог Отец в твърде

знаменателните Му думи към Църквата:

“Ето, приготвих Обяда Си; юнците Ми и угоените са заклани, и

всичко е готово; дойдете на сватба...” 12

Ако трябва като слуга на Отца и Сина да ти споделям свидетелствата

на моя живот, показващи истинността на горенаписания стих, то тогава не

биха ми стигнали стотици страници, но не това е моментният прицел на

тази книга. Прицелът е друг, а именно – да забележиш вътрешния кръг на

Пръстена и да изпиташ сърцето си дали си платил цената да пребъдваш

пред Бога и Отца като Верен и Истинен. Затова оттук нататък ще продължа

с непосредствените думи, които Господ проговори на сърцето ми, преди да

ми покаже видението с първия надпис върху Пръстена на Невястата. Ето

тези думи:

“Слуго Мой! Аз наистина мога да те посоча и изявя на Църквата

Си като оня, който намери съдбата си да бъде Божий пророк и

пратеник на Отца, за да свидетелства за Обяда Му. Понеже именно

за това беше утвърден и помазан. Но ти сега виж, (а заедно с тебе и

всички Божии чеда), че църквите бяха прекалено заети да се

взират в религиозните интерпретации на Господната Вечеря, за да

забележат Обяда. Един дух на закостенялост и традиция ги накара

да си вярват, че най-достойното, което биха вършили за Господ, е да

си взимат причастие, като че ли това причастие щеше да им осигури

столовете за Сватбената Вечеря на Агнето. И като забравиха, че Отец

11 (Йоан 16:13-15)
12 (Матея 22:4)
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Ми е, Който съчетава Младоженеца и Невястата, съвсем пропуснаха

да забележат, че Той праща слугите Си като изключителни свидетели

на Обяда Му. А кой би поискал да вечеря, преди да е обядвал? Или

кой би проявил безумието си, та да мисли, че е възможно да дойде

Вечерята, преди да е дошъл Обядът? Разбира ли тогава Църквата

Ми, че именно чрез Обяда Си Отец Ми щеше да изпита дали тя е

Вярна и Истинна? И как да бихте разбрали стореното от Отец Ми,

ако не бих ви го явил чрез пророка Си?”

След тези Свои думи Исус отново бръкна в пазвата Си, като извади

Пръстена, обещан за Невястата. А след това с твърде сериозен и строг Глас

ми проговори, като казваше:

“Аз съм Верен и Истинен да се оженя за Моите люде! Но дали и

те са Верни и Истинни, за да се омъжат за Мене? Дали биха платили

цената, за да се закрепят във вътрешния кръг на Пръстена, плащайки

цената да се намерят на Обяда на Моя Свят Отец?

Ето, слуго Мой! Протягам Пръстена към земята, за да Го даря на

Невястата! И на Святия Си Дух сега казвам:

Душе на Отца и Сина! Слез по земята, като Пръстен, за да

издириш Моите! И като ги загърнеш в кръга Си – дай им да познаят

и приемат пратениците на Неизменният, Вечният и Царуващ Отец,

Който приготвя Обяда Си според написаното в Тебе!

Нека всички Божии люде участват в Обяда на Отца, защото е

Обяд на Освещение, Посвещение и Просвещение! Защото по Обяд

Слънцето Христос свети във всичката Си Сила и слугите на Отец Ми

Го явяват по земята!”

След тези думи на Исус, пълни със Святост и Благодат, Пръстенът се

спусна към земята, като започна мигновено да се увеличава и ставаше все

по-голям и по-голям. А когато вече беше на земята, Той я обгръщаше от

край до край. И тогава първият надпис на Отец заблестя от вътрешния Му

кръг, тъй щото земните краища се просветиха от писаното, което гласеше:

“Ето, приготвих Обяда Си; юнците Ми и угоените са заклани, и

всичко е готово; дойдете на сватба...” 13

13 (Матея 22:4)
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И докато аз гледах с възхищение, Исус извика със силен Глас към

Пръстена, като Му казваше:

“Започни да се свиваш, Пръстене, за Моята Сватба, според

изтичащото време на Фисон и Гион! Който повярва на писаното от

Отец Ми – загръщай го във вътрешния Си кръг, като потвърден за

Сватбената Вечеря на Агнето! Който не повярва на писаното от Отец

Ми – отхвърли го откъм външния Си кръг – като отлъчен от Сватбата

за вечни векове!”

След тези думи, поглеждайки ме с острия Си поглед, Исус отново

започна да говори, като ми казваше:

“Пророко на Сион! Твоето място вече не е тук, но долу! Намери

се като свидетел на Отеческия надпис, за да призоваваш човеците

на Обяда на Отец Ми! Защото трябва да се сбъдне писаното, че

юнците на Всемогъщия са заклани за Обяда Му!”

След тези думи Господ просто ме хвана и полетя с мен надолу, към

Пръстена. И като ме постави върху вътрешния Му златен кръг и под самия

надпис на Отца, отново ми каза:

“Пръстенът ще се свива, а в твоите ръце и нозе ще се забият

гвоздеите на цялото отстъпило християнство, което не желае да се

покорява на Волята на Отца Ми! И колкото повече прогласяваш

думите на Отец Ми на чедата на великата блудница, толкова повече

тръни ще се сплитат върху главата ти! И колкото повече Святи

видения от Сион бъдат дадени на сърцето ти, толкова повече отрова

от старовременната змия ще изпълни чашата ти! И ти ще я изпиваш

с цена на голямо злострадание, но тя няма да те умъртви, понеже

си в Господната Гетсимания! И като не преставаш да призоваваш

всичките човеци на Сватбата на Агнето, непременно ще им

засвидетелстваш, че си от Обяда на Отца! Понеже свидетелствата

ти ще блестят със Светлината на обедното Слънце! И колкото повече

се свива Пръстенът, толкова по-остри и страшни ще стават болките

ти, понеже плащаш цената за Вярната и Истинната Невяста на твоя

Господ. Малцина ще повярват на свидетелството ти, понеже малко

е Стадото Господно при свършека, на което Отец Ми подарява
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Царството! И когато Обядът свърши, Слънцето ще започне да клони

на запад, тъй щото Святият Ми Отец вече ще е извършил Святото

пресяване между жито и плевели, и между овци и кози! Но никой

от скверните и извратените няма никак да разбере, че Съвършеното

благовестие за Сватбата на Христос Отец е поверил на слугите Си,

пророците. Понеже те са пратениците на Отца, жертвените юнци,

които идват от Обяда, за да дадат на Невястата светлия и чист

висон за Сватбената Вечеря...”

След тези Святи и правдиви думи Господ се отдели от мен, а аз останах

като свидетел на Отеческия надпис. И Светлината от надписа започна

могъщо да осветява и преобразява сърцето ми, тъй щото лъчи от десетки

Святи видения започнаха да струят от мен и да осветяват пространството

под Пръстена. А когато Пръстенът започна да се свива, една твърде

яростна и категорична църковна опозиция застана против свидетелствата

ми. И с гвоздеи, подобни на гвоздеите от Христовото Разпятие, църковните

лидери прободоха ръцете ми и нозете ми, крещейки на паствата си да не

приемат свидетелството ми за Обяда на Отец, но да ме заклеймят като еретик

и лъжепророк. И ето, че дойде времето на острите и непоносими тръни,

които се впиваха в слепоочията ми. Всяка хула и опозоряване, всяко

чародейство и проклятие, всяка обида и лъжа, всяка неблагодарност и

религиозно безумие се вплитаха все повече и повече в главата ми, тъй

щото челюстите на страшна и угнетителна смърт вече се разтваряха да ме

погълнат. И понеже Пръстенът продължаваше все повече да се свива,

човешките съпротивления се смениха изцяло с демонични. Тъй че духът ми

усети не просто пръски или ручеи, но реки от сатанинска отрова, която

против волята си трябваше да изпия и омаломощавам в смирение, незлобие и

твърдост. Но въпреки всичкото преляло зло, Господ намираше начин да

възрадва сърцето ми. Защото аз с радост виждах как по вътрешния кръг на

Пръстена се задържат души и сърца на Звани, Избрани и Верни. Те, за

които светът не беше достоен, също изцяло се уподобиха в жертвени

юнци, неотстъпвайки дори на йота от Завета Господен и от Обяда на Бог

Отец. Те, които презряха църковната злоба и отрицанието от чедата на

великата блудница, нито за миг не оставиха пророка Господен в нужда или
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утеснение. Но с благоуханието на жертвите и щедростта си направиха

Господното Дело на пророка да превъзмогва над цялата яростна съпротива

на дявола. Така дойде мигът, когато Пръстенът се сви дотолкова, че

Избраните и Отделените от всичките краища на света вече можеха да се

видят лице в лице, и сърце в сърце. И тогава Исус се яви във височината

на Ветил, където пребъдваше Пръстенът Му, като каза на всичките Си

Верни:

“Какво друго да копнее Пръстенът, ако не да се яви пред

Олтара на Отца Ми, събрал людете на Завета Ми, и Невястата за

Сватбената Ми Вечеря! Ето, Обядът на Отец Ми вече е преминал! И е

дошло времето за Сватбената Вечеря на Агнето!

Блажени сте, скъпоценни Мои, че устояхте до пророка Ми във

времето на най-голямото отстъпление! Блажени сте, че се

влюбихте във Волята на Отца Ми, и в смирение и твърдост приехте

да претърпите поругание поради Святостта, в която Отец Ми ви

призова чрез пророка Си! Блажени сте, че не се поклатихте, нито се

усъмнихте във Верния и Истинен приносител на Наследника на

Завета, какъвто е слугата Ми! Блажени сте, че напуснахте местата

на всяка мерзост и запустение, и не останахте в църквите на

великата блудница, за да се покланяте на червеи, и да жертвате на

бесове!

Ето, вдигам Пръстена Си от света на дявола! И ви въздигам в

Светлината на Небесния Ерусалим, който утвърдихте в сърцата си,

плащайки скъпа цена, за да се наречете род на Елиаким, род на

въздигнатите до Сватбата на Агнето!”

След тези думи Господ се приближи към мен, като ми казваше:

“Слуго Мой! Нека сега да ти покажа и второто видение на

Пръстена, свързано с надписа на Сина! Защото както Отец е действал,

докато Пръстенът се е свивал, така същото е вършил и Синът! Тъй

щото за Моите е важно непременно да видят как Господ интимно е

утвърждавал Вечерята Си в сърцата им и ги е подготвял за славния

миг на Сватбената Си Вечеря! Аз, Младоженецът, все още говоря и

не млъквам! Блажени всички, които слушат Гласа Ми!”
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3. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА

“Ето, стоя на вратата и хлопам...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Дълбоко съм убеден, че предишното видение така е разтърсило сърцето

ти, щото да си дадеш сметка колко отговорно и съдбоносно е пребъдването

ни в Святия Дух. Защото Този Дух, останал с Църквата през последните

две хиляди години, днес вече твърде много е свил Присъствието Си поради

умноженото беззаконие, на което Той не може да бъде свидетел. Нека

обаче да ти кажа, че когато Святият Дух е напускал едно или друго място,

свързано с отстъплението от Завета Господен, там непременно са се появили

червеите на Сатана, сиреч, онези измамливи бесове и демони, които са

достатъчно обучени да имитират Присъствието на Духа и да изкористяват

Божието Слово във всякакво извратено тълкувание и разбиране.

От няколко години “Мория” изцяло се олицетворява като “служение на

Божия Пророчески Дух” и ти непременно си забелязал това върху книгите,

които Божият слуга пише и дава даром на Църквата. Но защо изобщо беше

нужно това уточнение? Именно защото ти няма да чуеш нито една църква

да ти каже, че е изгубила Присъствието на Святия Дух, защото така тя сама

би дискредитирала себе си, давайки легитимност на дявола и омразните му

духове. Църквите на блудницата Вавилон остават много по-успешни именно

поради причината, че змеят, звярът и лъжепророкът там са наречени

“Отец, Синът и Святият Дух”. И ето затова Исус изрично ми заповяда

служението ми да се олицетвори с Божия Пророчески Дух, Който е Същият

Свят Дух, напуснал мерзостта на запустението и могъщо потвърждаващ

пророческите видения и откровения на нашия Господ. Тъй че нека никой

не мисли, че Божият Пророчески Дух е някакъв екзотичен дух, напълно

непознат на Църквата. Тъкмо обратното – това е Същият Свят Дух, Който

църковните търговци и кариеристи наскърбиха и похулиха, като се

предадоха на всякакво блудство и нечестиво поклонение пред началствата

и властите на Злото в небесните места.



21

Пиша ти всичко това, за да се научиш да изпитваш духовете и всякога

да живееш в писаното от Апостол Павел:

“А ние получихме не духа на света, но Духа, Който е от Бога, за

да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари; което и

възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи

научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните

човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия

Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то

се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко; а него

никой не изпитва...” 14

Вникни с най-голямо внимание в първия и последния от цитираните

стихове. Защото първият стих изрично ти казва, че сме получили Святия

Дух, за да “познаем това, което Бог е благоволил да ни подари”, а

последният стих ни повелява да изпитваме всичко, за да се опазим от това

ние да бъдем изпитвани от Бога. И ако Святият Дух наистина свидетелства

на Божието “подарено”, то да Го търсиш ли в местата, където не се

подарява, но продава? Да бъде ли Духът свидетел на търговци, които

никак не могат да се вместят в писаното, нито да го изповядват и живеят?

“Но как така?” – ще попита някой, а после ще добави: “Нали върху

самите продавани книги пише, че са вдъхновени и помазани от Святия Дух?”

А ти какво очакваш да пише, маловерецо? Нима искаш да прочетеш

върху гърба на една книга за църковен просперитет, че е вдъхновена от

Мамон, страшния враг на Христос? Нима си вярваш, че Мамон ще свали

така удобната му маска на Исус? Нима искаш да прочетеш върху един

светски теологически бълвоч, че е вдъхновен от духа на Езавел и служи за

гримиране на нечисти съвести и плътска вяра? Ще се откаже ли духът на

Езавел да си слага маската на Святия Дух, та да престане да засенява

всичките плътски и религиозни християни? Нима искаш доктринерите и

религиозните законници да се легитимират в църквите като вълци грабители

в духа на Корей? Кой тогава би останал да ги аминосва и да им алелуйства?

Но ето затова отново ти казвам, че Божият Пророчески Дух е Самият

Свят Дух на Отца и Сина, Който могъщо действа в Божиите пратеници, за

14 (1 Коринтяни 2:12-15)
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да покаже колко различен и неприемлив е примерът им спрямо примерите,

давани от всичките църковни първенци и религиозни кариеристи.

Започвам именно с такива думи преди видението с втория надпис от

вътрешния кръг на Пръстена, защото не искам никакъв вятър на съмнение

или смущение да напада който и да било от читателите ми. И ти, братко

мой, като вече знаеш и си убеден, че Святият Дух е Пръстенът, Който Исус

ни е дал в залог на Вярността и Истинността Си – последвай Божия пророк

в тази най-свята и благодатна книга. Защото аз оставах духом при моя

Господ при върха на Ветил, където Той отново започна да ми говори като

казваше:

“Слуго Мой! Ти изпълваш с радост Сърцето на Господаря си,

понеже думите на Мъдростта и Разума никога не липсват от сърцето

ти, но се проявяват на точното време и място. И кой е оня, който би

помислил, че Бог се е разделил Сам против Себе Си – та веднъж да

дава Святия Си Дух на слугата Си, за да свидетелства за Него, а

втори път да дава Същия Дух на отстъпилите църкви, които всячески

отричат и презират Моите видения и Моите думи. На мъдрите и

разумните непременно ще стане ясно, че единият от духовете е

неискрен и фалшив. И Верните няма как да сбъркат къде се проявява

Истинският, защото Той е в Съвършено съгласие със Словото Си. Но

скверните и извратените непременно ще се съблазнят и препънат в

свидетелствата на Господния пророк, защото очите им са помрачени

и сърцата им измамени да наричат Светлината тъмнина, а тъмнината

Светлина, Доброто – Зло, а Злото – Добро. Но Аз отново ти казвам,

че Верните непременно ще Ме разпознаят и съхранят в сърцата си.

Защото докато Отец е действал с жертвените Си юнци, изявявайки

Обяда Си, Аз могъщо съм възцарил Присъствието Си в сърцата на

Моите, подготвяйки ги за Вечерята Си. Виж тогава как отново

Пръстенът Ми ще се яви по земята и ще започне да се свива, а от

вътрешния Му кръг ще заблести надписа на Сина, който гласи:

“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене...” 15

15 (Откровение 3:20)
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След последните Си думи Исус протегна десницата Си, а Пръстенът се

спусна от шепата Му, като слизаше на земята и постоянно се увеличаваше.

Така накрая Той вече обгръщаше цялата земя, когато Господ отново извика

със силен и властен Глас:

“Святи Душе! Започни да свиваш Святото Си Присъствие според

изтичащото време на Фисон и Гион. И нека надписът Ми върху

вътрешния Ти кръг да заблести с всичката си сила. Думите Ми нека

започнат да хлопат върху сърдечните врати на всичките човеци. И

които чуят Гласа Ми и Ми отворят – прибирай ги откъм вътрешния

кръг и до самия Ми надпис. А които не чуят Гласа Ми и не Ми отворят

– те нека останат вън от Присъствието Ти. За тях ще е по-добре

никога да не бяха се раждали, отколкото да отхвърлят хлопането

Ми и да се поругаят с Призива Ми...”

Пръстенът вече започваше свиването Си, когато с ревнив поглед Исус

отново ми проговори, като казваше:

“Слез с твоя Господ при Пръстена, слуго Мой! Защото Аз

непременно ще те употребя за Вечерята, която правя с всеки от

Верните, според думите, с които съм се обещал...”

Онемял от възхищение, аз протегнах ръка, за да хвана десницата на

моя Господ. А Той не просто я прие, но ме прегърна и полетя с мен надолу,

към Пръстена. И ето, че двамата с Исус се намерихме под надписа Му,

когато видях как лъчите от Христовите думи започнаха да хлопат върху

сърцата на човеците. А тогава във всяко сърце се появяваше една капка

червена кръв и една трошица хляб, които допълнително усилваха хлопането

на Спасителя, та дано човекът би отворил на Исус. А Господ, като ми посочи

едно сърце с капка кръв и трошица хляб, ме попита, казвайки:

“Каква е тази капчица кръв? Или каква е тази трошица хляб?”

“О, Исусе! Това е капчица от Твоята пролята на Кръста Кръв! Защото

Ти умря на Кръста, за да понесеш греховете на целия свят. А трошицата

Хляб непременно е Законът Господен, на който свидетелства съвестта на

този човек. Защото гдето е Законът, там е налична и Жертвата!”

“Правилно Ми отговори!” – каза Исус и продължи:
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“А със самото отваряне на сърдечната врата какво би се случило

с този човек? Няма ли тогава Аз да вляза и да вечерям с него?”

“Разбира се, Господи! Защото позивът на съвестта към Тебе се нарича

покаяние! А самото покаяние отваря вратата за Твоята Вяра, и за Хляба и

Виното на Твоя Завет!”

“Ами нека тогава усилим позива на тази съвест! Защото ето тук

ти вече Ми ставаш помощник! И като знаеш, че Господ е излял в

сърцето ти Слово от Кръга на Водата, от Кръга на Хляба, и от Кръга

на Виното – разпръсни щедро и докосни сърцето на този човек

откъм света, за да може той да Ме чуе и откъм Духа. Защото ето

това ще рече някой да чуе Гласа Ми, и така се явява същинската

работа за благовестието...”

Послушал Господ, аз слязох от Пръстена при човека. И като взех от

сърцето си най-избраното от Водата, Хляба и Виното – дадох му ги, казвайки:

“Вземи тези дарове Господни, братко мой! И като отвориш сърцето си

– чуй Гласа Господен!”

Изненадан от думите ми, човекът взе книгите. И като ги отвори, започна

да ги чете. А тогава с радост забелязах как трошицата хляб се превърна в

къшей, а къшеят вече ставаше цял комат. И онази капчица Христова Кръв

скоро се превърна на чаша с Вино, ставайки все по-пълна и пълна.

Колкото до Водата – тя мигом раздвижи духа на човека, като започна да

пълни очите му със сълзи. А преди те да бяха рукнали, човекът отвори

вратата на сърцето си, казвайки на Господа:

“Исусе! На Теб предавам сърцето си! Ела, възцари се в мен и управлявай

целия ми живот!”

В отговор на човека, Господ се усмихна и протегна ръцете Си, като го

въздигна във вътрешния кръг на Пръстена. А тогава стана чудо. Защото

или човекът твърде много се уголеми, или аз и Господ твърде много се

смалихме. Така двамата влязохме в сърцето на този човек. И Господ, като

протегна с вълнение ръката Си, взе първом от комата Хляб, казвайки ми

през сълзи:

“Всеки път, когато вляза през вратата в сърцето на един от

Моите, Аз плача от щастие и сълзите на човешките очи свидетелстват
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за Мене! Защото Отец бърза да възрадва Сина Си и да Му направи

угощение! Затова сега ще ям от Хляба в това сърце, и ще пия от

Виното в чашата му! Понеже такава е Моята първа интимна Вечеря

в сърцето на всеки от Моите! Вечеря, в която идвам като Алфа!

Но ако имам явление като Алфа, няма ли да имам и явление

като Омега? И ако в това сърце Аз съм влязъл като Първият, няма

ли да бъда за него и Последният? Виж отново надписа Ми, слуго

Мой! Виж как е записано:

“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене...” 16

Забелязваш ли, че първом Аз вечерям в човешкото сърце, а

после Верният Ми ще вечеря с Мене в Сърцето на Отца Ми, сиреч,

при Святия Божий Олтар? А как тогава си обясняваш чудото, че в

едно и също време Синът вечеря, докато Отец обядва?”

“О, Исусе! Чудото е скрито в самите кръгове на Божието Свято

Присъствие! Защото в първите три кръга – на Водата, Хляба и Виното – Ти

Си сред нас, като Човешкият Син в тъмнината на света. Като Зорница,

която пази сърцата ни от мрака на земята. А в тъмнината човек не обядва,

но вечеря. И Сам Отец сбъдва писаното от псалома на Давид:

“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите

ми...” 17

Но когато всеки от Твоите Те последва след Голготския Кръст – в

Кръговете на Маслото и Солта, то там Ти вече заблестяваш като Слънцето в

Силата Си, понеже от Човешки Син на земята вече Си преминал като

Божий Син на небесата. На онези небеса, в Твоя Град, където няма нужда

от Слънце или Луна, защото Твоята Слава го осветява. А в такава Слава

непременно присъстващия би преживял Обяда на Отец...”

Слушайки думите ми, Исус силно ме прегърна. А след това, посочвайки

Пръстена, започна съкровено да ми говори, казвайки:

“Колко от Моите знаят, че в Този Пръстен се събират петте Святи

Божии Присъствия – на Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта? И

колко биха платили цената, за да бъдат всякога с Отца и Сина в

16 (Откровение 3:20)
17 (Псалми 23:5)
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Святия Дух – верни на всяко място, където би ги изпратила Троицата?

И ако Хлябът и Виното са Моята Вечеря, то няма ли Маслото и Солта

да са същинската Сватба и самото съчетаване на Младоженеца и

Невястата?

Но ето затова Аз днес призовавам Моите твърде много да Ме

вярват в тази последна пророческа книга. Защото Истинска Невяста

пред очите Ми е тази, която се е приготвила за Младоженеца и пази

здраво Пръстена, Който й е даден. И ако Аз съм Верен и Истинен да

вляза във всяко сърце, което е отворило вратата си, след като е

чуло Гласа Ми, за да вечерям с него, то няма ли да бъда Верен и

Истинен и в самия край, когато то ще присъства на Сватбената

Вечеря на Агнето?

“Но Господи! – ще кажат мнозина – Нали на Сватбата Си Ти ще

бъдеш като Слънцето в Силата Си? Защо тя е наречена Вечеря на

Агнето, а не Обяд?”

А Аз ще ви отговоря с думите на Мъдростта:

Сватбата Ми е наречена Вечеря на Агнето, за да отдаде Отец Ми

Славата на всички вас, които блестяхте като светила на Сион в

тъмнината на света, където изявявахте превъзходството на Оня,

Който ви призова в Своята чудесна светлина!

Сватбата Ми е наречена Вечеря на Агнето, защото Господ ще се

върне със Светиите Си, за да въздаде на тъмнината на света, и да

порази нечестивите с Дъха на устата Си!

Сватбата Ми е наречена Вечеря на Агнето, защото е Вечеря с

жертвени юнци! Вечеря с всички, които се съразпнаха с Мене, за да

бъдат Моите свидетели за Вечността!

Колкото до останалите два надписа, които касаят външния кръг

на Пръстена на Невястата, осъдил света за грях, за правда и за

съдба, то последвайте Ме и в останалите видения, които ще дам на

слугата Си. Аз, Младоженецът, все още говоря и не млъквам!

Блажени всички, които слушат и се покоряват на Гласа Ми!”
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4. ТРЕТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА

“Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Мога само да се прекланям и благоговея пред благодатните устни на

моя Господ и Бог, които са същинският извор на Реката на Живота и най-

пламенният Огън от Олтара на Бог Отец.

Колко години тези Святи устни не престанаха да хранят и благославят

цялото Божие домочадие? Колко години Господните думи се явяваха в

сърцата ни като Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол? Колко години Царят на

Сион не престана да ни утвърждава в Божията тайнствена премъдрост,

назначена да ни приготви за Славата, която предстои? Това бяха години, в

които на Господната Невяста се позволи да се облече в светъл и чист висон,

за да бъде празнично украсена и приготвена за Небесния Младоженец.

Това бяха години, в които торбата на Божия слуга натежа от твърде

великите откровения и тайни, които Господ с Мъдростта Си превърна в

Съвършени дарове за Църквата. Мога само да преглътна със съжаление и

горчивина факта, че толкова много християни се озоваха в лагера на

неразумните девици, отхвърляйки Святостта и Светлината, които Господ

даде даром на Верните Си. Странни и извратени в духа на своя ум мнозина

предпочетоха да хвърлят десетки хиляди долари, та дано биха завършили

теология в Америка, за да се върнат отпосле гримирани, демонизирани и с

изцяло промити мозъци. И тези нещастни и излъгани от дявола човеци с

удоволствие се накичиха с всички всевъзможни църковни титли, за да

градят кариера, пълна с червеи, и благоденствие със сребърниците на Юда

Искариотски. Те бяха измамени в сърцата си, че Святият Дух се възхищава

от дипломите им, а Исус се радва на просперитета им. Те бяха готови с

часове да наливат празни думи в празни глави, та паствата им да кажат

“Амин” на поклоните им пред дявола, и на подкупените им съвести. Те бяха

амбицирани да сменят костюмите си като носни кърпички и яко да издоят и

последната овца от последния ред в събранието, когато става дума да

закупят нова лимузина, с която да изчеткат религиозния си престиж. И никой
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от тях никак не забеляза, че Този Дух, Който Словото Божие нарича “Свят”,

се вдигна от събранията им, понеже не може да бъде свидетел на нечестието

им. Никой от тях не усети, че Пръстенът започна да се свива, за да стане

толкова малък, щото в Него да се задържат само хората, които Бог би

посочил, изпитал и одобрил, като “отделени” от света. Защото какво друго

да е Святостта на Святия, освен Съвършената Му отделеност от света,

който лежи в лукавия? Какво друго да е Святостта, освен онова сладко

благоухание на сърцата, които са се съразпнали с Христос, тъй щото

Образът Господен изцяло да оживее в тях?

Но не Святостта на Святия беше прицел на религиозните лицемери и

Божии отстъпници. Не! Те имаха за прицел един друг рай, който не е в

Небесния Ерусалим, но в китните вили и богаташки имения на Калифорния и

Холивуд. Те имаха за прицел високите небостъргачи от стомана, бетон и

стъкло, по чиито етажи охранени и тлъсти баровци изживяват американската

си мечта. Те имаха за прицел гъстата смола на Едом, която ги закрепява

във високите етажи на последната Вавилонска кула, за да ги направи

лъскави и представителни тухли, боядисани с всичкото благоволение на

старовременната змия, която е дявол и Сатана.

Колко лесно и плитко християнство!

Колко пленителна и гъста тиня, в която пълзят червеи!

Колко измамен и фатален прочит на Господния Завет!

Колко безумни и ослепени съвести!

Колко помрачени и съблазнени очи, които дори когато четат верните

стихове от “Посланието на Апостол Яков”, пак не могат да пропуснат

Божията Светлина през зениците си:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и

ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата

за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте
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сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той

не ви се противи...” 18

“Угоихте сърцата си като в ден на клане...” – предупреждава

Господният Апостол. Но може ли едно угоено и затлъстяло сърце да чуе

предупреждението? Разбира се, че няма да го чуе, защото попада под

съдбата на изговореното от Христос:

“На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: “С

уши ще чуете, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а

никак няма да видите. Защото сърцето на тия люде е задебеляло и

с ушите си тежко чуват, и очите си склопиха; да не би да видят с

очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се

обърнат, и Аз да ги изцеля”...” 19

Не затова ли – петнадесет години по-късно - Божият пророк остава

опозорен, отхвърлен и поруган от църковните първенци и от всичките им

паства? Слепи ли бяха да видят овцете, че пастирите им чрезмерно са се

обогатили и са угоили сърцата си? Без разум ли останаха сърцата, та да не

разсъдят, че тези, които ги водят, отдавна са сменили вретището на

слугуването с мантиите на царуването? И най-вече – колцина проумяха

надписа по вътрешния кръг на Пръстена, изговорен от Святия Отец:

“Ето, приготвих обяда Си; юнците Ми и угоените са заклани, и

всичко е готово; дойдете на сватба...” 20

Кои са “угоените” в този стих? Защото сам прочиташ, че Отец е

разделил юнци от угоени. И ако юнците Всевишният е покрил с белег за

Своя собственост, наричайки ги “юнците Ми”, то за угоените такъв белег

няма.

Кои са угоените, братко мой? Трудно ли ти е да ги познаеш? Трудно ли

ти е да се върнеш и прочетеш в стиха на Яков, че именно те са угоили

сърцата си за ден на клане? А какво вършеше пророкът Господен през

последните петнадесет години? Не простря ли Меча на Божия Пророчески

Дух против всичките угоени, та да бъдат заклани от всичките Божии

изобличения? И не тръгнаха ли от своя страна тлъстите да отмъщават на

18 (Яков 5:1-6)
19 (Матея 13:14-15)
20 (Матея 22:4)
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Божия слуга, хвърляйки върху името му и делото му всичкия позор,

всичката си злоба и всичкото възможно поругание? И какво се случи в

крайна сметка? Именно изреченото от Отец:

“Юнците Ми и угоените са заклани...”

Да! И едните, и другите са заклани! Но се намират на различни места!

Защото юнците са горе – пред Божия Свят Олтар! И животът им отдавна е

станал пълно пожертвувание за Небесното Царство на Исус. Докато угоените

са долу и консумират последните остатъци от щедрото пиршество на

дявола. Така непременно те ще получат заслужената си съдба от Пръстена.

И първият надпис върху външния кръг напълно ще определи сетнината им,

понеже гласи:

“Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни...” 21

Каквото и повече да кажа в предисловието на предстоящото видение,

то думите ми тичат да се покорят на моя Господ и да притихнат във

височината на Ветил. Защото аз отново бях при Исус, а Той вече отваряше

устата Си, за да ми каже:

“Слуго Мой! Възрадвай сърцето си въпреки жестокото поругание,

на което беше подложен от църквите на великата блудница и от

всичките й охранени лакеи. Защото сега ти казвам, че благодарение

на злостраданието, което преживя заради Името Ми и Духа Ми,

първият надпис върху външния кръг на Пръстена заблестя с всичката

си сила. Да, казвам ти! Няма други, които така да са пострадали за

Небето в това последно време, и да са изпили толкова дълбока

чаша с отрова, както Господ даде на теб да пиеш. И това не беше

самоцелно злострадание, за да мислиш, че се радвам на мъките и

прелялата ти скръб! Не, приятелю Мой! Това беше плащането на

цената, за да заблестят Верните и Истинни Отечески думи върху

външния кръг на Пръстена. Защото с тях Святият Ми Отец определи

дела на външните, които завинаги остават във външната тъмнина, и

грехът им няма да се прости нито в този свят, нито в бъдещия. А

наистина малцина са слугите, които биха претърпели това най-

страшно противоречие – да бъдат осъдени без вина и намразени

21 (Матея 22:8)
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без причина. Те непременно трябва да бъдат юнци на заколение!

Овци, които в Дух и Истина имат основанието да заявят на Господа:

“Убивани сме заради Тебе цял ден...”

А всяка овца, която е убивана заради Мене, Съвършено се

уподобява на Агнеца, и се записва в Книгата на Живота на закланото

Агне! Разбира ли Църквата Ми защо Сватбата Ми се нарича Вечеря

на Агнето? Не Вечеря на Царя или Единородния! Не Вечеря на

Великия и Превъзвишения! Не Вечеря на Славния и Царуващия, но

Вечеря на Агнето! Именно защото на тази Вечеря достойните са

жертвените юнци! А достоен ще рече оня, който е платил с цената

на собствената си смърт за Славата на Вечния Живот!

Да бъде ли сляпа тогава Невястата относно външния надпис на

Пръстена? Да се питат ли в неведение Званите, Избраните и

Верните що ще рече това, че “Сватбата е готова, а поканените не

бяха достойни...”? Ако някой не е достоен, то такъв Кръвта на

Агнеца ли носи в сърцето си или смрадта от червеите на Сатана?

Съкровища на небесата ли е събирал или тлъста банкова сметка на

земята?

Но ето затова Аз ще ти дам да видиш живота си като на

филмова лента и ти сам ще се убедиш как заблестяват думите на

Моя Бог и Отец върху външния кръг на Пръстена...”

След последните Си думи, пълни с божествена Ревност, Господ простря

Пръстена в ръката Си, като Му казваше:

“Святи Душе! Слез по земята, като Оня, Който ще обвини света

за грях, за правда и за съдба! И на всичките угоени, които откажат

да се покорят на Словото, дадено на слугата Ми, пророка, определи

дял от осъждение във външната тъмнина.

Аз ще поставя пророка Си като свидетел на Отеческия надпис, и

той ще претърпи злостраданието, докато писаното заблести във

всичката си сила...”

След тези думи Пръстенът се спусна от десницата Господна към

земята, а аз и Исус Го последвахме. И когато Той вече беше се разпрострял
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по цялата земна широчина, Господ хвана с вълнение рамената ми и здраво

ги разтърси, като ми казваше:

“Запомни слуго Мой, че най-тежката и отговорна работа не е в

събирането на житото, но в отсяването на плевелите. И понеже

живееш във време на умножено беззаконие, умножена ще бъде

скръбта ти поради тръните, копривите и бодилите, на чиято ярост

ще се наситиш, докато Пръстенът свива Присъствието Си!

А ти, като се изпълниш с Пресвятата Ми Вяра и във всячески

просветената Ми Любов – започни да призоваваш всичките

поканени на Сватбата Ми...”

След тези думи Господ се въздигна към височината на Ветил, а аз

останах под Отеческия надпис, за да извърша Волята на моя Господ. Не

беше нужно да чакам много, защото човеци, уподобени на тръни, коприви

и бодили мигновено се подразниха от външния надпис. А аз ги призовах,

казвайки им:

“Моля ви в Името Исус Христово! Облечете се в светлия и чист висон

на благовестието и бъдете готови за Сватбената Вечеря на Агнето!

Побързайте да станете жертвени юнци на Исуса, като възкачите всичките

си съкровища на Небето! Изтънейте – днес и сега, защото тлъстината и

угояването, на които се предадохте, свидетелстват против вас и ще ви

бъдат обвинители в Деня на Страшния Съд. Скоро раздайте неправедното

си богатство на сиромасите, за да очистите с Огън сърцата си! И като се

предавате на скромност и Божия достатъчност – бъдете последни във

всичко на земята, за да достигнете да бъдете призовани от Агнеца като

свидетели на Образа Му!”

Било, че от сърцето ми извираха вълни от Любов, тръните, копривите

и бодилите никак не се покориха на думите ми. И като ми изсъскаха,

закрещяха против мене, казвайки:

“Ти ли, гнусен еретико, ще събаряш вярата ни в църковния просперитет?

Ти ли ще събличаш роклята на Невястата, богато украсена с всичките блага

на земята, за да я превръщаш в жалка просякиня и парцалива нещастница?

Скоро бъди проклет от Бога и Сам Той нека пресече делото ти! А ние

непременно ще утвърждаваме търговията си, бизнесите си и просперитета
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си! Защото на славен и богат Господ трябва да представим славна и богата

църква!”

Стотици и хиляди жила мигновено се забиха в ръцете ми и нозете ми.

Но това още повече ме одързости, тъй щото отново ги призовавах, като

казвах:

“Моля ви в Името Исус Христово! Не изкривявайте Святата Правда на

Божия Син! Той не заповяда на Своите да богатеят на земята, но Сам им

даде пример, като удържа на изкушението в пустинята, и не прие да се

поклони на Сатана дори срещу всичката слава и просперитет на земните

царства!

Не разбирате ли, че вървите по широкия път, където всичко е лесно и

категорично, понеже там няма съпротивления от Сатана? Нима за вас

златото на този свят е по-ценно от златните улици на Небесния Ерусалим?

Нима забравихте как Сатана влезе в Юда Искариотски, като му внуши за

тридесет сребърника да предаде и продаде Спасителя? Минахте ли вие

през Кръста Господен, с прободени за Исуса ръце и нозе, та да проумеете

колко съдбоносен е залогът на Спасението и Изкуплението? Станахте ли

слуги, измет на света и последни във всичко, за да познае Сам Бог на

Небето, че искате Сватбата на Младоженеца, а не бракове по сметка?

Ето, вземете даром всичките Небесни дарове, които Верният и Истинният

даде на Църквата Си! И проумейте най-сетне, че слугата Господен ви говори

отсред Пръстена, Който Младоженецът дава на Невястата Си в залог на

нейната вярност!”

“На какъв пръстен си свидетел бе, мръснико?” – изсъскаха отново

тръните, копривите и бодилите. А след това вкупом се изхилиха с ехидни

гласове, като казваха:

“Колко човеци стоят за теб, а? А сега виж, че зад нас са стотици хиляди!

И зад онези, от които сме се учили, стои цялото световно християнство! Не

си ли твърде жалък точно ти да ни говориш за Пръстена на Църквата? Не

си ли дрипав и огорчен от мизерията си шарлатанин, който бълва повръщано

срещу последното движение на Святия Дух, което е църковният просперитет?

Скоро да се махаш, защото си луд и безумен! И срещу заразата на твоята

лудост ние непременно ще предприемем мерки!”
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Пръстенът още повече се свиваше, а яростната кампания против надписа

се усилваше и ставаше твърде болезнена и непоносима. “Вълк! Еретик!

Антихрист!” – крещяха тръните. “Недоктринален безумец и горчив корен!”

– съскаха копривите. “Съблазнител и убиец на човешки души!” – виеха

бодилите. И аз, събрал в сърцето си всичкия плач на скръбта си, възридах

пред Исуса, като Му казвах:

“Господи! Цял се иждивих за делото Ти, но поканените не поискаха да

дойдат! С всичкия Свят Дух на устните си ги призовавах, и с Твоя Пример

пожелах да покоря сърцата им, но те не искаха да чуят. И като ме жилиха,

дращеха и пробождаха прекомерно, направиха ме твърде много да страдам

заради Името Ти и Делото Ти!”

В отговор на думите ми Господ се сниши от височината на Ветил. И като

докосваше раните ми и ми придаваше утеха, с твърд Глас ми проговори,

казвайки:

“Нима се учудваш, сякаш е станало нещо необикновено и

пречудно? Нима не проумяваш, че с теб се сбъдна само писаното

върху Отеческия надпис:

“Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни!”

Остави ги, слуго Мой, понеже свидетелството вече се запечата,

и обвинението на Вечния Съдия вече се написа. А колкото до

поканените – погледни и виж, че всички те отдавна си имаха

демонични младоженци, с които сключиха брак по сметка, тъй

щото дяволът ги обсипа със съкровищата си и завинаги ги плени, за

да има не просто привременни, но вечни претенции върху тях.

Пръстенът се сви и стана малък – за да участва в Грабването

малкото стадо, което не Ме размени за користите на Сатана!

Колкото до останалите – те наистина фатално се излъгаха,

понеже не проумяха, че размениха Кръвта на Агнеца за поощренията

и подаръците на Мамон! А той Кръв за пари и богатства никога не

връща! Понеже в духовния свят пари и богатства няма! Те са само

на света – за да подкупят вечните души с онова, което преминава,

та да изгубят бъдещия век на Обновлението! Затова сега казвам на

цялата Си Вярна Църква! И правдиви думи излизат от устата Ми:
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В Сватбената Вечеря на Агнето ще участват само Званите,

Избраните и Верните, чиито съкровища Бог е събрал на небесата!

Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти!

Колкото до ръждясалите и сребролюбивите – техният дял

остава днес и сега, долу и още по-долу! Защото Пръстенът вече ги

осъди и отсече във външната тъмнина – като виновни за вечен грях

против Троицата, против Ангелите на Завета, и против Светиите на

цялото Небе!

Колкото до твърде съдбоносния въпрос защо поканените са

били, остават и ще останат завинаги недостойни за Сватбата Ми, то

на него ще ви отговоря в следващото видение, свързано с втория

надпис върху външния кръг на Пръстена! Последвайте Ме и нека

глупавите си придобият Разум, а съкрушените на сърце – Мъдрост и

Поука!

Аз, Младоженецът, все още говоря и не млъквам! Блажени

всички, които не Ме разменят за користите на дявола!”
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5. ЧЕТВЪРТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА

НЕВЯСТАТА

“Никой от поканените няма да вкуси Вечерята Ми...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не искам дори да си помисля каква ще е сетнината на онези вярващи,

които имат самочувствие на спасени, когато посещават църковни събрания,

тотално отстъпили от Завета на Господ Исус Христос. Те вече фатално са

били измамени, че там където са мнозинствата, там е и Присъствието на Бог.

В осквернените им умове се е загнездила твърде фалшивата представа, че

Младоженецът е длъжен да се съобразява с църквите, а не църквите с

Младоженеца. А думите Му в Евангелията, говорещи за стеснен път и тясна

порта са станали своеобразен синоним на старомодно мислене, което “не е

в крак със съвременните реалности”. Тъй де – няма значение на каква църква

си член и какви събрания посещаваш, щото Господ е умрял за всички.

Да, но не всички са умрели за Господа!

И ето тук настъпва най-страшният конфликт и възможно най-голямата

измама. Измама, която внушава на лековерните, че с нищо не са длъжни

на Бога, но Той им остава длъжен във всичко. Конфликт, който светските

църкви всякога ще замазват с тщеславие, а пасторите им ще се държат

така, сякаш че проблем не съществува. Всъщност – ето така наяве изглежда

изпълнението на сатанинската поговорка “И вълкът сит – и агнето цяло!”.

Но от какво е сит вълкът, братко мой? Да не би да е зарязал кръвожадната

си природа, за да пасе трева? Да не би да се е отучил да души и разкъсва

агънца, та да решиш в сърцето си, че това е един съвременен, прогресивен

и много толерантен вълк? Не е ли по-вярно другото, а именно – че

сатанинските духове притъпяват усещането от острите вълчи зъби или

дори го превръщат в измамлива радост и щастие? Какво значи това, че в

една църква ще се превиват от кикотене, ще падат по гръб, ще си правят

рок-концерти, нарочени за хваления, когато вън от входа на църковната

зала враждебният свят те сграбчва за гушата от преляла и страшна скръб.
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Тъй щото очите ти виждат аутсайдерите на живота, без да се налага да ги

търсиш. Виждаш просяците и клошарите, наркоманите и скитниците,

порнографията и чалгата. Виждаш всичкото възможно отчаяние, което крещи

в очите ти, че има нужда от Исус. Но онези “благовестители” в църковния

фризер отдавна са се капсулирали и затворили сърцата си за всякаква

Благост и Милост. И тогава с горчив дъх от устните ти излиза въпрос:

“Къде е Невястата Ти, Господи мой? Къде е тази, която да бъде виделина

на света и прибежище за угнетените? Къде са ходатаите Ти, които да

изтръгват душите от тинята и да ги заведат в Твоя Път, Истина и Живот?

Къде са тези пламенни и любящи Твои слуги, които няма да се погнусят да

прегърнат клошаря и биха свалили връхната си дреха, за да завият бедняка,

който зъзне, без да го питат говори ли на езици и има ли кръщение със

Святия Дух? Къде са тези християни, които ще обикнат с Твоята Любов

проституиращото момиче на ъгъла, а няма да си плюят в пазвите и да

изкривяват устните си от погнуса и презрение? Къде са тези безкористни

дякони и презвитери, които ще побързат да раздадат помощите и даренията

на гладните, които са останали вън от събранието, а не на тези, които са

вътре? Къде са тези, които биха правили угощение на куци, гърбави,

недъгави и сакати, които не могат да им се отплатят с нищо, та Сам Ти да

им отплатиш във възкресението на праведните?”

Нека ти кажа, братко мой, че днешното време е една уродлива картина

на отчаянието и безнадеждността, станали възможни именно поради

охладнялата любов на мнозинството от църквите. Ако в студен зимен ден

ходиш навън и леденият вятър те блъска, то няма да получиш никакво

стопляне от един шофьор на хладилен камион, решил да те качи и затвори

във фризер, пълен с разфасовки от месокомбината. Даже вътре в камиона

рискуваш да замръзнеш много повече, отколкото навън. Голяма работа, че

разфасовките ще тръгнат да ти обясняват колко са набожни и колко

просветен бил шофьорът. Това няма да те стопли. Голяма работа, че ще ти

кажат, че са на завет (а не в Завета) и пътят до Небесния Ерусалим бил

сигурен. Това няма да те стопли. И изобщо – нищо в този хладилен камион

няма да те стопли, но по-скоро ще те накара да се примириш до онзи праг

на търпимост към студа, след който тялото ти вкочанясало изтръпва и вече
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ти е все едно, понеже си станал поредната разфасовка от религиозния

месокомбинат, наречен Вавилон.

Говоря ти с болка за всичко това, понеже зная с каква огнена Любов

ни е възлюбил Исус. И най-вече – понеже Огънят от Святия Олтар на Отца

написа думите на Исус върху външния кръг на Пръстена. А тези думи са

част от Неговата притча, която гласи:

“Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в

часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: Дойдете,

понеже всичко е вече готово. А те всички почнаха единодушно да

се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да изляза

да я видя; моля ти се, извини ме. Друг рече: Купих си пет чифта

волове, и отивам да ги опитам; моля ти се извини ме. А друг рече:

Ожених се, и за това не мога да дойда. И слугата дойде и каза това

на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си:

Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите,

недъгавите, слепите и куците. И слугата рече: Господарю, каквото

си заповядал стана, и още място има. И господарят рече на слугата:

Излез по пътищата и по оградите, и колкото намериш накарай ги да

влязат, за да се напълни къщата ми; защото ви казвам, че никой от

поканените, няма да вкуси от вечерята ми...” 22

Как мислиш, братко мой? Има ли причина Огънят Господен да запише

именно последните думи на Исус от тази притча върху външния кръг на

Пръстена? И ако Господ е казал, че никой от поканените няма да вкуси от

Вечерята Му, то да противоречиш ли ти на категоричното Му мнение или

да смириш сърцето си?

“Ами защо тогава ще ги кани, след като няма да се явят на Сватбената

Му Вечеря?” – ето този въпрос непременно би се родил на устните ти.

И на него ще ти отговори Сам Исус във видението, което предстои. Но ако

Господ с отговора Си ще ти яви скритото, аз тук първо ще ти покажа

откритото. Затова нека отново те върна към Христовата притча, за да

видиш какви отговори дадоха поканените на слугата Господен, когато Исус

го проводи да ги покани на Вечерята Му.

22 (Лука 14:16-24)
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Първият от поканените каза:

“Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се,

извини ме...” 23

Трудно ли ти е да приемеш, че първият поканен има вземане-даване с

търговците? Той си е купил нива. Но не такава нива, на която да посее

домати или краставици. Не! Една друга нива си е купил той и на нея растат

златни класове със златни зрънца, повярвали на златно благовестие. И това

е нивата Акелдама, Кръвната нива, която е заплатата на Юда Искариотски.

Сам разбираш, че първият от поканените е разменил Исус за Мамон.

Но виж сега и втория от поканените, който казва:

“Купих си пет чифта волове, и отивам да ги опитам; моля ти се

извини ме...” 24

Кой ли ще е този богаташ, който си е купил цели пет чифта волове, за

да му вършат бизнеса? Има ли той Вярата на Елисей, та да последва пророк

Илия? Има ли Вярата да заколи воловете си и да последва Божия слуга?

Понеже именно за Вяра става дума! Та нали Младоженецът е пратил именно

пророка Си да го покани?

Но не би! Богаташът е твърде зает с воловете си, за да мисли за

Господното очакване. И ако ти си мислиш, че става дума за някакви

селскостопански животни, то припомни си отново правдивите думи на

Апостол Павел, за да се покориш на Истината:

“Защото в Моисеевия закон е писано: “Да не обвързваш устата

на вола, когато вършее”. За воловете ли тук се грижи Бог, или го

казва несъмнено заради нас? Да; заради нас е писано това; защото

който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да

вършее с надежда, че ще участва в плода...” 25

Да ти напомням ли за онези религиозни величия, които побързаха да

си накупят пастори и да ги поставят под шапките на собствените си “съюзи” и

“алианси”? Да ти напомням ли, че именно те бяха най-яростните и най-

непримирими противници на пророческото благовестие? Да ти споделям ли

с преляла горчивина, че именно те дирижираха и продължават да дирижират

23 (Лука 14:18)
24 (Лука 14:19)
25 (1 Коринтяни 9:9-10)
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и до днес всичкото възможно религиозно отрицание от църквите им и от

пасторите им? Да ти казвам ли, че именно те издадоха заповед книгите ми

да бъдат късани и изгаряни, а човеците, които ме приемат, да бъдат

отлъчвани от църквите им? И ако отговорът на втория поканен е толкова

покварен, то как ли ще отговори третия на слугата Господен?

Ето думите му:

“Ожених се, и за това не мога да дойда...” 26

Ама че гнусен и проклет отговор! Господ да те кани на Сватбената Си

Вечеря, а ти да имаш дързостта да заявиш на слугата Му, че вече си се

оженил! Не е ли страшно това? Не е ли рафиниран сатанизъм факта, че

един църковен лидер се жени за църквата си, когато според думите на

Апостол Павел трябва да я представи като чиста девица на Христос? Няма

ли такъв да се превърне в Диотреф и със зъби и нокти да драпа, за да

задържи властта си върху души, които не са негови, но Божии? И ако тези

души са били дотолкова омаяни, та да не усетят, че сватбата им с

Небесния Младоженец се е осуетила, то каква ще бъде сетнината им?

Може ли църква повторно да се яви на сватба, след като вече веднъж

се е оженила за жениха, който е избрала със сърцето си? Какво значи

това, че вярващи ще ми пишат писмо, казвайки в него:

“Получихме ти книгите, братко! И сега, ако пасторът разреши, ще

почнем да ги четем! А ако не разреши, ще ти ги върнем, щото така е по

църковен устав!”

О, вие значи имате църковен устав? А имахте ли очи, просветени от

Духа, та да забележите, че вашият църковен устав е същинското ви брачно

свидетелство, че сте се оженили за пастора си, а не пазите девството си за

Христос? Кой е оня гнусен поклонник на Езавел, Корей и Мамон, който би

имал сила да възпре Верните от Верния, и Истинните от Истинния? Кой е

оня човек от плът и кръв, пръст от пръстта и прах от прахта, който да има

власт върху съвести и сърца, осветени от Святия Дух?

Няма такъв човек! Няма такъв властелин!

Бог не познава такъв! Аз не познавам такъв!

26 (Лука 14:20)
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Фактът, че църква се е оженила за земния си пастор е категоричното

доказателство, че е искала този брак, и с голямо удоволствие е казала

“Амин” на избраника си пред религиозния олтар на дявола. А до излизането

на звяра от бездната Сатана повсеместно ще мами по целия свят, за да се

извърши тази мерзост във всичките църкви на отстъплението от Завета

Господен. В крайна сметка – притчата на Господ Исус Христос точно така

дава пълномощия на лъжепророка – за да излъже неразумните девици и да

ги приготви за човека-Антихрист. На това свидетелства и Апостол Павел,

който във “Второто послание към Солунците” пише на всички ни:

“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...” 27

Разбираш ли прицела на размишленията ми, приятелю? И проумяваш

ли най-сетне, че Божият Огън не може да напише случаен надпис върху

външния кръг на Пръстена? Понеже както Пътят и Портата са стеснени,

така се стеснява и Присъствието на Святия Дух. И ако аз досега ти говорих

за откритото в Христовата притча, то е време Сам Исус да те посвети в

Скритата Манна на думите Си. Затова нека отново те въздигна при Него

във височината на Ветил, където духът ми оставаше да пребъдва.

Ето думите, които Господ ми проговори, миг преди самото видение:

“Слуго Мой! Сърцето Ми е преизпълнено с очакването, което

имам за Моите Верни. И сега те наистина ще разберат колко съдба е

скрита в простичкия въпрос:

Защо никой от поканените няма да се яви на Вечерята Ми, но

Господ ще напълни Сватбата Си с гости?

Понеже, колкото до откритото в притчата Ми, ти ясно и помазано

го яви и написа по-горе.

И Аз отново ще го засвидетелствам преди да изявя скритото:

Пратих те до църковните сребролюбци и търговци, за да ги

призовеш да се откажат от нивата Акелдама и да се отрекат от духа

на Мамон. Но нито те се отказаха от нивата и господаря си, нито

нивата и господарят им се отказаха от тях!

27 (2 Солунци 2:11-12)



42

Пратих те до църковните политици и властници, за да ги

призовеш да престанат да купуват и уедряват църкви в религиозните

си пирамиди, но да почитат Суверенитета на Моя Бог и Отец, Който

Единствен помазва, посочва и избира с Духа Си овчари за стадата Си!

Но нито църковните политици и властници се отказаха от пирамидите

си, нито пирамидите се отказаха от политиците и властниците си,

понеже вкупом се поругаха с Божия Суверенитет!

Пратих те, най-сетне, до всяка църква, която се нарича с Името

Ми и на думи изповядва Завета Ми, за да предупредиш вярващите,

че няма по-голямо нечестие за един църковен лидер от това да прави

от църквата своя невяста и да се жени за нея! Но нито пасторите се

отказаха от жененето си, нито пък църквите се покаяха поради

омъжването си! И сега какво повече да им сторя, освен съдбоносно

да ги запечатам с надписа на Пръстена Си, като поканени, които

никога няма да се явят на Вечерята Ми?

Затова сега казвам на Святия Си Дух, и съвършено правдиви и

справедливи думи излизат от устните Ми:

“Святи Душе! Започни да свиваш Присъствието Си по земята! И

нека надписът на Сина да заблести отсред външния Ти кръг – за

грях, за Правда и за съдба! Запечатай всичките поканени като чеда

на змея, звяра и лъжепророка, за които е запазена мрачна тъмнина

до века! Защото никой от поканените няма да се яви на Вечерята

Ми!”

След тези думи Пръстенът се спусна от десницата Господна към земята,

а ние Го последвахме. Така Той започна да се свива, а тогава Господ

бръкна в мантията Си и извади пергамент, който разгърна пред мен, като

ми казваше:

“Този пергамент е свитъкът на Вечния Съдия, който трябва да

бъде донаписан в това най-последно и страшно време! Затова

гледай какво ще стори Святият Дух отсред външния Си кръг...”

С вълнение започнах да гледам към външния кръг, когато забелязах

как отсред надписа на Господ се явиха пророческите книги от Хълма Мория,

които предидеха в Присъствието на Духа. И като влизаха в църквите –
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изпитваха ги от основата до самия покрив. А когато се яви религиозната

съпротива и пълното отрицание, лъчите от надписа се стрелнаха към

разгърнатия пергамент, в който записваха имената на Божиите отстъпници

и имената на дяволските духове, внушили им бунта и непокорството пред

Бога. И колкото повече Пръстенът се свиваше, толкова повече имена се

явяваха в свитъка на Съдията. А тогава забелязах, че оттук и оттам

Пръстенът привличаше скъпоценни камъчета, които бързаха да попаднат

във вътрешния Му кръг. Те не бяха много, но достатъчно, за да накарат

Господ да се усмихне. И когато след едно дълго и продължително свиване

Пръстенът достатъчно много беше смалил Присъствието Си, а осъдителният

свитък беше запълнен докрай, Исус докосна с ръка сърцето ми, като каза с

развълнуван Глас:

“Виж сега тайната на въпроса Ми, а именно – защо никой от

поканените няма да се яви на Сватбата Ми. Забеляза ли как докато

Пръстенът свиваше Присъствието Си, в Него се намериха скъпоценни

камъчета?”

“Да, Исусе! И това ме изпълни с радост...”

“Знай тогава, че тези камъчета не са поканени, и не могат да

бъдат поканени, понеже са предузнати. Те са, които Отец е изсякъл

от Канарата, за да ги върне на Канарата! Понеже има време за

разхвърляне на камъни, но има и време за събиране на камъни! А

ти сега помисли и Ми кажи: Фактът, че би се оженил за жената,

която обичаш, означава ли, че трябва да я каниш на сватба?”

Въпросът на Исус беше толкова дълбок и премъдър, щото думите Му ме

оставиха без дъх. Но Скритата Манна вече могъщо действаше в дълбочините

на духа ми, тъй щото Му отговорих, казвайки:

“О, Исусе! Невястата не се кани на сватба! Тя самата е причината за

Сватбата! Канят се гости, приятели, роднини! Но не и Невястата! А и

самият факт, че Ти каниш някого някъде, означава, че той не е там, където

го каниш!”

“Ето това е отговорът на скритото!” – ми каза Исус и продължи:

“Истинската Ми Невяста всякога пребъдва с Мен в Святия Дух и

тя не може да бъде поканена, понеже се явява домакиня, която
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всякога е живяла и пребъдвала в Дома на Младоженеца, докато

дочака Деня на Сватбената вечеря! Канят се тези, които са били и

остават в света, понеже повече обичат духа на света, а не Духа на

Отца! Затова нека Моите никога повече не мислят за себе си, като

за поканени, понеже те са съграждани на Светиите и членове на

Божието семейство!

Запомнете думите Ми!

Където са сърцата ви, там е и самочувствието ви! И каквито са

сърцата ви, такива са и изповедите ви!

Сърце, което живее горе, не е поканено, но подканящо!

Невяста, която живее горе, не е поканена, но подканяща!

А да сте подканящи – това ще рече да блестите с Пръстена на

Отца и Сина сред тъмните пръстени на света. Защото непременно

ще се сбъдне писаното, което съм изрекъл в притча:

“Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не

бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите,

поканете ги на сватба. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата,

събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се

напълни с гости...” 28

Виждаш ли, Църкво Моя, думите Ми? “Сватбата е готова!” – казва

Отец Ми. А една готова Сватба говори за приготвен Младоженец и

приготвена Невяста в цялата й пълнота и красота! Още в тези думи

Отец вече е готов да съчетае Христос със Святата Му Църква! Но

след това Отец Ми продължава и казва:

“Но идете по кръстопътищата, и колкото намерите – поканете

ги на сватба!”

Знаят ли Моите какво са кръстопътищата? Не са ли те сблъсъка

на всички световни религии – от изток и запад до север и юг? И защо

са кръстопътища? Именно защото се сблъскват и пресичат пътища,

които не водят нагоре, но остават в света, понеже са излезли от

света. А когато накрая слугите Господни издирват намерените, то

тези намерени Невяста Господна ли са?

28 (Матея 22:8-10)
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Не, люде Мои! Те са гости, според писаното:

“И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички

колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости...”

“Но защо гости, Исусе?” – ще Ме попитат мнозина.

А Аз ще им отговоря така:

Защото мнозина са призвани, а малцина са избрани!

Мнозина са духовете човешки, които живеят на земята, но

малцина са отсечените от Канарата, изначално предузнати и

подарени от Отец на Сина още от преди създанието на света!

И сега с какво повече да ви насърча, ако не с тази Свята

Надежда, че сте Моята Невяста? Нима мислите, че Отец Ми на всеки

е дал Вярата да Ме вярва в тези видения, които явявам на пророка

Си?

Ето – църквите на великата блудница тотално отхвърлиха

всичките Святи свидетелства, които дадох на слугата Си! Затова

тези църкви в дело и пример се потвърдиха като поканени, които

няма да се явят на Вечерята Ми!

Ето – Духът издири скъпоценните Си камъни през годините,

които Отец подари на Сина още отпреди създанието на света! И

затова тези скъпоценни камъни са Невястата на Младоженеца!

Ето – отсега и до свършека ще пращам слугите Си по

кръстопътищата, за да напълня Сватбата Си и с гости! Но всичко

това предстои да ви разкрия с останалите две видения, в които ще

дам на слугата Си да види Пръстенът на Младоженеца. Защото ако

Пръстенът на Невястата е Святият Дух на земята, Пръстенът на

Младоженеца е Святият Дух на небесата! Последвайте Ме за да се

закрепите в твърде великите и благодатни откровения, които давам

на слугата Си във върха на неговото слугуване за Небето!

Аз, Младоженецът, все още говоря и не млъквам!”
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6. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕ-

НЕЦА

“Блажени тези, които са призвани на Сватбената Вечеря на

Агнето...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Натискът върху духа ми и яростните дяволски бури против тялото ми

се превръщат за мен в най-категоричното доказателство, че краят не

просто е наближил, но вече хлопа пред вратите на сърцата ни. И като се

замисля върху факта, че слугата Господен достигна до привилегията да

разкрива на Верните брачните Пръстени на Сватбата, то не съм далеч от

предположението, че много скоро ще има голяма промяна в съдбите на

всички, които са свързани с Божия Пророчески Дух.

Аз вече съм предупреден от моя Господ, че тази последна книга ще

предизвика страшни трусове сред Вавилон. И поклонниците на великата

блудница ще изпълнят с още по-голяма омраза и отрицание сърцата си

относно свидетелствата на Божия пророк. В крайна сметка – на всяка от

отстъпилите църкви напълно й подобава демоничната изповед, записана в

“Откровението”:

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

видя...” 29

Че седи като царица – така е! Понеже самият Сатана я направи да

царува на земята и да се превъзнася над всяка светска власт и управление.

Че не е вдовица – така е! Понеже сключи брак с всеки от седемте

червея на сатанинското лукавство, пробождайки и убивайки седемкратно

Истинския Младоженец.

Че печал няма да види... е, тук вече тя фатално е измамила сърцето

си! Понеже печалта й все още не е започнала, но предстои да се яви – не

за ден или два, не за година или две, но за цялата вечност.

29 (Откровение 18:7)
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Аз не вярвам на света да има искрено и просветено сърце, което да не

пребъдва в благоговение и трепет пред най-святата надежда, която Господ

Исус Христос е оставил за всички ни. Надеждата – че всички ние ще се

съберем на Небето в миг на око, за да бъдем не просто очакващата Го, но

омъжилата се за Него Невяста. Надеждата – че Пръстенът, Който Спасителят

ни е дал, е не просто залог за Вярност, но Присъствие, което ни пази,

закриля, освещава и въздига в небесните места. Надеждата – че както

Младоженецът даде Пръстена Си като дар на Невястата, така и Църквата

ще Му даде Пръстен – като съвършена изява на Любовта, Вярността и

Твърдостта, с която Го е чакала във времето, когато Той все още не е

идвал, но е заповядал същинската й проверка в най-отговорни изпитания,

за да я засвидетелства на цялото Небе като достойната, обичащата,

плодоносната, дълготърпеливата и съразпнатата с Него.

Стиховете, които ни говорят за това най-чудно Господно благоволение,

се намират в “Откровението” и гласят:

“И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и

като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ,

нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим и

нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и

Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в

светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.

И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената

вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи...” 30

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава...” –

ето това е мигът, в който Невястата дарява своя Пръстен на Младоженеца.

Защото самият Пръстен е съвършено свързан с готовността на Църквата да

се пресели в Небесния Ерусалим, а всичките й люде да станат свещеници

на Отца и Сина за вечни векове.

Аз няма да те излъжа, че е лесно да съхраниш и отстояваш този

Пръстен в сърцето си. Защото против Дара, който искаш да дадеш на

Младоженеца, ще застане целият свят, целият ад и цялото войнство на

мрака в небесните места. И против този най-свят и благодатен Пръстен

30 (Откровение 19:6-9)
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непременно ще се надигнат всичките тъмни пръстени на цялата сатанинска

власт. Нека малко да поговоря за това, понеже видението, което предстои

да ти бъде дадено, е най-съдбоносното и превъзхожда всички други видения,

които по Божията Воля написах и явих на Църквата.

И така, братко мой! Ние живеем в свят, където се пресичат няколко

измерения, въпреки че на сетивата ни е дадено да улавят само човешкото.

Останалите измерения могат да се приемат само с вяра, понеже касаят

духовния свят. С вяра в Исус ние получаваме достъп до Божието измерение,

което е Присъствието на Святия Дух. И със същата вяра започваме да

усещаме ударите и съпротивата на дяволското измерение, което е властта

на тъмнината и злото, в което лежи светът. А сега, братко мой, имай вярата

да приемеш, че във властта на тъмнината и злото има духове на паднали

от Небето ангели, станали отпосле демони, бесове и нечисти духове.

Всички те някога са били в Светлината на Сион заедно с вдъхновителя си

Луцифер. Всички те вкупом са били покварени от засеняващата сила на

надигналия се против Бога херувим. Всички те вкупом са били изхвърлени

от Небето и лишени от Святостта и Огъня на Всевишния Отец. И Творецът

не ги е запокитил в някакви далечни кътчета на Вселената, та никой да не

чуе или да не знае за тях. Не! Те са станали невидими врагове в битието

на човешкия род, тъй щото от грехопадението на Адам и Ева и до днес

нито един от падналите ангели не е напуснал мястото си, отредено му от

Божия Гняв. И от мига на падението си пред Бога онзи засеняващ херувим,

наречен дявол и Сатана, е поставил на всеки от падналите с него определена

мисия и съдба. Падналите са били разпределени в три определени сфери

на влияние и съпротива. Едни от тях са станали началства и власти на

Злото в небесните места. Други са станали земни бесове. Трети – демони

от ада и бездната.

Важното за нас е да знаем, че с вяра в Господ Исус Христос ние

получаваме достъп и ще намерим сетнината си горе – на мястото, което са

изгубили всичките паднали ангели. А сега помисли – могат ли падналите

да се примирят с мисълта, че Църквата на Исус ще заеме мястото им? Може

ли един демон да се примири с мисълта, че един спасен и осветен човешки

дух има сетнината от Бога да се възвиси и да заживее горе – в дома, който
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някога е бил негов. Сред съвършенството и красотата – които падналият

няма вече никога да види... Сам разбираш, че всеки тъмен дух ще направи

всичко по силите си, за да се възпротиви и осуети Божието Спасение. А

когато става дума не за един, десет или хиляда паднали, но за милиарди –

то тогава картината придобива твърде зловещ смисъл. Понеже падналите

отдавна са изгубили Пръстена на Бога, сиреч, Присъствията Му, и са

заложили на пръстена на дявола, сиреч на влиянието от неговото

смъртоносно засеняване.

Изобщо – научиш ли се да гледаш на духовния свят като на пръстени,

ти непременно ще усетиш и разпознаеш присъствията – както на Бога, така

и на дявола. Помисли тогава коя беше първата стъпка, която Сатана

предприе, след като Всемогъщият Отец допусна змията да се приближи до

Сина Му Исус и да Го изпитва в пустинята. С какво беше най-силен Сатана

на земята? Не беше ли това властта му върху целия свят? Не беше ли това

тъмният пръстен на собственото му засеняване? Спомни си тогава от

Евангелието как дяволът изяви пръстена си. Спомни си писаното – как той

заведе Исус на една много висока планина и в един миг време му показа

всичката слава и богатства на земните царства, като Му каза:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде Твое...” 31

Виждаш ли писаното, братко мой? Дяволът обещава на Исус “всичката

власт и слава на тия царства”! Но какво е властта? Не е ли тя

присъствието на онзи, който владее? Не са ли властта и славата на света

самият пръстен на дявола, който той свали от костеливата си десница и

съблазнително го завъртя пред зениците на Божия Син? И нямаше ли един

скрит шепот от самия тъмен пръстен, който изкусително привличаше Исус,

казвайки Му:

“Ти вече не Си горе, на Небето, но долу – на земята! Горе царуваш Ти,

но тук долу царувам аз. Горе Ти Си силен с Пръстена Си, но тук долу

властелинът съм аз. И понеже вече не Си само Дух, но стана и Човек –

поклони ми се, както го правят човеците и аз ще Те коронясам за мой цар

31 (Лука 4:6-7)
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по цялата земя! Ще царуваш вечно, понеже не Си заченат от човешко

семе! Ще си управляваме само ние двамата и светът ще се възхити от нас!

Нищо друго не искам от Тебе - само един поклон! Само едно признание, че

моят пръстен върти земята и владее света!”

Какво стори Божият Син? Преклони ли се Исус пред изкусителното

засеняване на дявола или му се възпротиви? Прие ли да приеме пръстена

на дявола, или на Собствената Му десница заблестя Пръстенът на Бога и

Отца? Прие ли да потъне като падаща звезда в тъмното присъствие на

дявола, или блесна като Слънце в Силата Си, за да му покаже, че е дошло

началото на края му?

Едва ли е нужно да ти давам отговор на въпросите, които задавам,

защото знам, че сега Святият Дух мощно потвърждава Истината в сърцето

ти. Но аз сега непременно ще превъртя лентата на времето напред, много

напред – до днешното най-смутно и ужасно време на земята. Защото двете

сатанински реки – Тигър и Ефрат – знаят, че им остава много малко време,

преди да се спрат пред стената на Страшния Съд. И точно затова днес

Сатана е убийствен повече от всякога. И именно по тази причина Господ

ни предупреди, че последните дни са време на умножено беззаконие, в

които не би се избавила ни една твар, ако не бяха Избраните:

“И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни

една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е

дните...” 32

Кои са Избраните?

Разбира се, че това са скъпоценните камъни, изсечени от Канарата,

които Сам Отец е предузнал още отпреди създанието на света, за да бъдат

Невястата на Сина Му. И ето тези Избрани ще подарят на Младоженеца

Пръстена, Който Той очаква с всеки удар на Сърцето Си.

А колкото до поканените, които няма да се явят на Сватбената Вечеря

на Агнето – то те всички вкупом се преклониха пред тъмния пръстен на

дявола, понеже пожелаха света и всичко, що е в света. Избраха да царуват,

вместо да слугуват. Избраха да печелят долните съкровища, вместо да

събират горните. Избраха да властват, да управляват и да засеняват с

32 (Марк 13:20)
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благоволението на тъмния, вместо да пострадат, съразпнати на Кръста със

Светлия.

Помниш ли как преди няколко години се появи един знаменателен

филм, пълен с цяла огърлица от духовни послания?

Това беше филмът “Властелинът на пръстените”, който изяви цялата

чудовищна природа на дявола и силата на неговия пръстен, изкован от

огъня на бездната. И самото внушение – че дяволът владее над цялата

човешка раса, на която е дал пръстени, които се покоряват само и

единствено на неговия пръстен, беше тотално и разтърсващо човешката

съвест послание. Черните конници в този филм, наричани “назгули”, сиреч,

духове на пръстена, бяха пленените души на земни царе, които повече от

всичко, копнеят за власт и са духовно свързани с единствения пръстен на

дявола.

Ето такива “назгули” днес управляват отстъпилите от Завета Господен

църкви! Ето такива “назгули” днес тласкат обладаните от измама мнозинства

към дълбоката пропаст на вечното проклятие от Бога! Ето такива “назгули”

препускат на тъмните си коне, търсейки да погълнат и разрушат всяко

място, лишено от Божието Присъствие! Ето от такива “назгули” треперят

жалките религиозни кариеристчета, завършили теология, в чиито устни се

намират възклицания като “Амин” и “Алелуя”, но никой от тях не смее да

извика:

“Да не бъде!”

Но нека ти кажа, братко мой, че слугата Господен никога не се е

страхувал от “назгулите” на Сатана, нито пък някога ще преклони гърба си

пред гнусните им повеления. И затова от дълбочините на сърцето ми ще

изригне Огънят на категоричното ми отрицание против пръстена на дявола:

Да бъде ли Невястата Господна слугиня на двама господари, та да

разкъса сърцето си, незнаейки кого от тях повече да почита?

Да не бъде!

Да бъдат ли Божиите чеда уловени от религиозната власт на дявола,

та да завършат безславно живота си в рова?

Да не бъде!
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Да бъде ли Църквата разклатена стена и съборен плет, когато Господ е

заповядал тя да се подвизава като стълб и подпорка на Истината?

Да не бъде!

Да бъдат ли християните блъскани и завличани от всеки вятър на

учение, когато вече изтичат последните минути преди Сватбената Вечеря

на Агнето?

Да не бъде!

Да се облича ли Невястата Господна във всякакви дрипи от човешки и

демонични учения, когато Сам Господ я призовава да облече светлия и

чист висон, който е праведните дела на Светиите?

Да не бъде! Да не бъде! Да не бъде!

Ние ще се подвизаваме за Исус, защото Той е Младоженецът на сърцата

ни! Ние ще Му подарим Пръстена на нашата вярност и готовност за Сватбата,

защото и Той ни подари Пръстена, с Който ни запечата като Верни и

Истинни!

Затова аз сега отново ще се въздигна във височината на Ветил, където

духът ми продължаваше да пребъдва с моя Господ. За да ти явя най-

скъпоценното от всички видения, които някога съм написал с Неговото

водителство и благоволение.

Ето думите, които Исус проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой! Да ти кажа, че съм пределно развълнуван, едва ли

напълно ще проумееш думите Ми! Но ако ти потвърдя, че поставих

една светла линия в живота ти, която се простираше от Алфата до

Омегата, а ти я извървя с Духа и Силата Ми – то тогава ще бъда

пределно искрен и правдив!

Да, слуго Мой! Ти достигна до Сватбената Вечеря на Агнеца

Божий, правейки от свидетелствата си Нов и Жив Път, през който

да преминат всичките изкупени. Затова радостта на Господаря ти

вече е преляла по златните улици на Небесния Ерусалим, а Светиите

въздават Славата на Онзи, Който те образува, помаза и приготви за

настойник на Сватбата Ми!
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Виж тогава как Младоженецът ще призове Святия Дух и ще

въздигне Невястата при Себе Си. Защото наистина идва времето да

получа Пръстена, който Църквата Ми е приготвила...”

След тези най-съкровени и Святи думи, Исус протегна десницата Си

към земята, като извика със силен Глас:

“Святи Душе! Възвиси се с Моите люде по земята и ги яви сред

Небесния Ерусалим! Защото Ти Си Пръстенът, Който събира в Себе

Си всичката Вярност, всичката Истинност и цялата Любов на

Църквата Ми! И Аз копнея да събера всички Мои при Себе Си!”

След думите на моя Господ аз с почуда и благоговение видях как

Пръстенът се сви и въздигна от земята до височината на Ветил. А след

това, въздиган със Святите ръце на Отца, премина през Портите на Града,

като събра в едно голямо множество древните и последните Светии. Така

целият Небесен Ерусалим се изпълни в Съвършената си пълнота, а

Светиите вече бяха готови за Сватбената Вечеря на Агнето...

И тогава – Свят и благоуханен – Исус се яви в центъра на Божия Град,

а Божиите люде насядаха пред мраморни маси, които запълваха Небесните

селения, наредени в приближаващи се до Младоженеца кръгове. И когато

всички утихнаха от Небесния възторг, Господ протегна ръце към Светиите

Си, като им казваше:

“Добре дошла, Невясто Моя, в Царството на Моя Бог и Отец!

Сбъднаха се думите на Святия Ми Бог, че гдето съм Аз, ще бъдете и

вие! Пръстен до Пръстен се събраха! Милост и Вярност се срещнаха!

Правда и Мир се целунаха! И сега какво повече да сторя, освен да

нагостя Невястата Си, преди да я въведа пред Олтара на Отца Си!

Пийте и яжте възлюбени Мои! Пийте Водата, която познахте в дните

на Покаянието и обръщането ви към Мене! Яжте Хляба, с Чийто Огън

и с Чиято сладост пребъдвахте в нозете на Човешкия Син, докато

Той ви осветяваше с Евангелието и ви приготвяше за Славата Си!

Пийте Виното, което завинаги заплени сърцата ви, та всякога да

претърпявате всякакво поругание и гонение заради Мене в онова

време, когато пристъпвахте към Кръста Господен!”
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След думите на Исус пред всеки от Светиите се появиха чаша Вода,

къшей Хляб и чаша Вино. И Господ, като се приближи до един от тях, ми

казваше:

“Виждаш ли, слуго Мой, какво е угощението, което Господ

прави на Невястата Си, а и на всичките Си гости? Как ти разбираш

Водата, Хляба и Виното?”

Сърцето ми преливаше от всичкото възможно щастие и блаженство,

поради Гласа на моя Господ. Ето защо, пълен със Скритата Му Манна, аз

Му отговорих, казвайки:

“О, скъпоценни мой Исусе! Сърцето ми прелива от думите Ти! И оня

свят стих на Апостола Ти Павел блести отсред мраморните маси на Светиите.

И в лъчите му аз прочитам писаното:

“Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и

радост в Святия Дух...” 33

И ето, мой Господи – Правдата е в чашата с Вода, понеже свидетелства

на Покаянието, и на светлата диря на пророка Ти Йоан Кръстител, който

дойде по Пътя на Правдата, за да призовава във водно кръщение отричане

от греховете и приемането на Твоето Спасение!

И ето, мой Господи – Мирът е в къшея Хляб, защото свидетелства за

Тебе, Който разломи Тялото Си за нас на Кръста, като благовести Мир – на

близките и далечните! И Сам Ти ни стана Мир с Бога, за да смажеш Сатана

под нозете ни!

И ето, мой Господи – Радостта е в чашата Вино, понеже то свидетелства,

че всички ние претърпяхме скръб заради Теб, за да се зарадваме премного,

когато се яви Твоята Слава! И Твоите Верни свидетели, претърпявали

гонение за Името Ти, всякога се радваха поради Виното Ти! Защото Виното

е, което весели сърцето...”

Слушайки думите ми, Исус ме прегърна, а след това със съкровен Глас

тихо ми каза:

“Ето такова е угощението, което Младоженецът направи за

Невястата Си и за всичките Си гости – Вода, Хляб и Вино, като

Правда, Мир и Радост в Святия Дух!

33 (Римляни 14:17)
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Вкусвайки Водата – ще спомните самите вас в Духа, когато сте

преживели Покаяние!

Вкусвайки Хляба – ще спомните самите вас в Духа, когато

Господ е станал вашия Завет на Мир!

Вкусвайки Виното – ще спомните самите вас в Духа, когато като

гроздове от Лозата сте родили онова Вино, което да пия с вас нов в

Царството на Отца Си!

Но това все още е угощението, слуго Мой! А сега идва мигът на

същинското бракосъчетание. Защото първите три кръга на Божието

Свято Присъствие са все още угощението! Но в последните два – на

Маслото и Солта - ще се яви и съчетаването между Христос и

Църквата! Затова слушай думите, които Младоженецът сега ще

проговори на Невястата Си!”

След тези думи към сърцето ми, Господ протегна ръце към всичките Си

Светии, като им казваше:

“Църкво Моя! Святият Ми Дух те събра на Сватбената Вечеря на

Агнето, тъй щото Пръстен се събра до Пръстен! И сега Агнето,

заклано за греховете на света, ще призове за Верни Свои свидетели

жертвените юнци, които се уподобиха на Мен, за да пребъдват пред

Святия Олтар на Отца Ми! И всред теб – Църкво Моя – ще заблестят

всичките Господни Маслини, които те правеха помазана и Свята

във времето, когато утвърждаваше Пръстена си за Младоженеца, и

във времето, когато Младоженецът утвърждаваше Пръстена Си за

тебе! Нека Юнците на Отца Ми се явят от лявата Ми страна, понеже

всякога изявяваха Сърцето Господно и се явяват като настойници

на Сватбата! Нека Маслините на Сина се явят от дясната Ми страна,

понеже всякога пребъдваха в Силата Господна!”

В отговор на Исусовите думи жертвените юнци излязоха отсред Святия

Олтар на Отца, заставайки отляво на Исус, и тогава Господ ми даде знак да

застана сред тях. А след това отсред Божиите Светии се явиха и Маслините

Господни, като се събраха от дясната страна на Младоженеца. И ето, че с

препълнен от вълнение Глас Господ извика, като казваше:
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“Святи Мой Отче! Събрах людете на Завета Ти! И явих в Славата

Ти Твоите слуги, с които се утвърдиха Пръстените за Сватбата!

Благоволи, Святи Мой Отче, да съчетаеш Невястата и Младоженеца!

Благоволи, Всевишни Мой Боже, да съединиш Пръстените в Един!

Защото Синът Ти и Светиите Ти вече са Едно в Твоята Любов!”

В отговор на Христовите думи отсред Престола се простряха огнените

ръце на Святия Отец! И Той, като загърна Юнците и Маслините в левицата

Си, а останалите Светии в десницата Си – въздигна ги в кръгове на Свят

Ореол, който обгръщаше цялата божествена осанка на Младоженеца. И

тогава Гласът Му прокънтя като шум от прелели водопади, който отекна по

цялата Му Скиния:

“Сине Мой – бъди Едно с Невястата на Сърцето Си, както Ние с

Теб сме Едно за вечни векове! Невясто Господна – бъди Едно с Моя

Възлюбен Агнец, за да бъдеш Едно с Отца и Сина за вечни векове!

Святи Душе – съедини Пръстените в Един! Защото Ти Съвършено

проявяваш Светлината Ми – както на Небето, така и на земята!

Венци на Вечна почит и Небесна Слава нека бъдат върху главите

на жертвените Ми юнци, които превръщаха Солта Ми в Огън, и

Огъня Ми в Сол!

Венци на Вечна радост и блаженство нека бъдат върху главите

на Господните Маслини, които всякога явяваха превъзходството на

Божия Агнец и блестяха в мрака като светила на Сион!

Мир като река, и Любов като планина нека преизпълнят сърцата

на всички, които вървяха с Младоженеца до Кръста, като Го

последваха в същинската Слава след Голгота!

Утеха и тържество, благословение и благоволение до века да

бъдат върху всички гости на Сватбата, които Юнците и Маслините

Ми събраха по кръстопътищата!

Царувай, възлюбен Мой Сине! Яви се на земята в Слава и

великолепие! Царувайте с Божието Агне – вие, Светии Негови!

Защото след Сватбената Вечеря на Агнето дойде мигът за Великата

Божия Вечеря! И белият Веемот вече е приготвен да разтърси
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света, а Божиите Светии да бъдат Моите Съдии по лицето на земята!

Сватбата се извърши! И Мигът се състоя!”

Братко мой!

Бледнеят думите в сърцето ми, за да изразя неизразимото! Не намирам

думи, с които да опиша тази велика и твърде Свята хармония от Святост и

блаженство, с които Гласът на Отец съчета Младоженецът и Невястата!

Знаех само, че от този миг нататък Христос и Светиите са едно за вечни

векове! Знаех с всеки удар на сърцето си, че всичко си е струвало цената

и си е заслужавало гонението! А в края на Сватбената Си Вечеря Господ

отново ми проговори, като казваше:

“Още веднъж ще пророкуваш на Невястата Ми, за да й покажеш

външния надпис върху Пръстена Господен. Защото с този външен

надпис Аз непременно ще въздам на външните, които Ме продадоха,

предадоха и отстъпиха от Моя Завет, за да се поклонят на тъмните

дяволски пръстени! Блажен и Свят всеки, който не просто е прочел,

но се е намерил с Моята Вяра в най-святото видение, което

Младоженецът засвидетелства в сърцето на слугата Си!

Аз, Младоженецът, все още говоря и не млъквам!”
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7. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕ-

НЕЦА

“Дойдете, събирайте се за Великата Божия Вечеря...”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Един огромен товар върху плещите ми е на път да извърши всичката

съдба, заради която Господ ми е заповядал да го нося. Няма да ти кажа, че

ми е било лесно през всичките тези години да преживявам злострадание и

угнетение заради Божията Вечна Правда. Зная също, че моите братя и

сестри, до които достигна Словото на Божия Пророчески Дух, също са

платили личната си цена пред Исус, за да бъдат наречени Звани, Избрани

и Верни. Но аз отново искам да повторя тук едни думи на моя Господ,

които дълбоко се запечатаха в духа ми:

“Нима мислите, че Отец Ми на всеки е дал Вярата да Ме вярва в

тези видения, които явявам на пророка Си?”

Изобщо, разбери мили мой братко, че Отец е, Който ни привлича при

Исус. И ние не бихме направили дори една крачка към Спасителя на душите

ни, ако нямахме като Дар от Отца онази скъпоценна настройка на сърцата

ни, наречена Вяра. Факт е, че Верните на Бога ще приемат всичко, което е

родено и вдъхновено от Духа Му. Защото Сам Отец знае кои е предузнал и

изсякъл от Канарата, за да ги върне на Канарата. Факт е също, че

скверните и извратените ще отхвърлят и заплюят всички свидетелства на

Божия пророк. Защото Сам Отец праща заблуда да действа между тях, за

да повярват на лъжата и да бъдат осъдени. А тези факти за сетен път ти

доказват, че един Пръстен непременно има вътрешен и външен кръг. Във

вътрешния се намират Святостта и Любовта, с които Бог отделя Своите Си

от тъмнината на света, а от външния кръг блестят лъчите на Божието

изобличение, Божието осъждение и Божия Яростен Гняв. Сам Исус ни

загатва, че Святият Дух е уподобен на Пръстен, като заявява в самия край

на “Откровението”:



59

“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците,

идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже...” 34

А сега непременно искам да проумееш защо върху външния надпис на

Господния Пръстен са записани твърде съдбоносните думи в “Откровението”:

“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете

месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата

на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките

човеци, свободни и роби, малки и големи...” 35

Това е верният и истинен призив на Божия ангел, който заповядва на

всичките птици, летящи посред Небето, да извършат Божието въздаяние

върху всичките поклонници на змея, звяра и лъжепророка. Няма защо да

те убеждавам, че птиците в Небето не са никакви птици, но ангели на

Божието въздаяние. Но по-важен за нас остава въпросът:

Защо въздаянието се нарича “Велика Божия Вечеря”?

Ти вече видя, че на Сватбената Си Вечеря Господ направи угощение

на Невястата Си с Вода, Хляб и Вино, които са Правдата, Мирът и Радостта

на Святия Дух.

Но вън от Духа няма Правда!

Вън от Духа няма Мир!

Вън от Духа няма Радост!

Какво остава вън от Духа, за да се оприличава като “Велика Божия

Вечеря”? Истината е, че и отвън има вода, хляб и вино, които непременно

са послужили на властта на тъмнината и злото. А Божията Мъдрост е силна

да даде на всеки пожеланото от сърцето му. Защото тази Мъдрост е заявила

точни и категорични думи против всичките нечестиви:

“Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, и

бедствието ви се устреми като вихрушка, когато скръб и мъка ви

нападнат, тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, ревностно

ще ме търсят, но няма да ме намерят. Понеже намразиха знанието,

и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета ми, и презряха

всичкото ми изобличение, затова, ще ядат от плодовете на своя си

път, и ще се наситят от своите си измислици. Защото глупавите ще

34 (Откровение 22:15)
35 (Откровение 19:17-18)
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бъдат умъртвени от своето си отстъпване, и безумните ще бъдат

погубени от своето си безгрижие...” 36

Не е ли Свят и Премъдър Бог, щом устните Му са изговорили толкова

точни и справедливи думи? Не е ли Той силен и могъщ да даде на

нечестивите “да ядат плодовете на своя си път”? Какво са тогава

водата, хлябът и виното на човеците, останали във външната тъмнина?

Аз ще запиша отговора по-долу, а ти го запомни завинаги:

Водата е властта на змея от реките му Тигър и Ефрат! С тази вода

цялата земя се потопява от страшна неправда и беззаконие!

Хлябът е образът на звяра, станал причина за отстъплението на

църквите от Завета Господен! С този хляб цялата земя се прекланя пред

звяра, за да си спечели мир с дявола:

“Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избягнат...” 37

Виното е заблудата на лъжепророка, измамила всичките народи с

мерзостите на блудницата Вавилон. С тази заблуда тя извършва писаното

за нея:

“...защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено

блудстване, и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се

обогатиха от безмерния й разкош...” 38

Сам се убеждаваш, братко мой, че нечестивите ще имат своята вечеря.

А причината тя да бъде наречена “Велика Божия Вечеря” е именно тази,

че не друг, но Отец храни нечестивите с водата, хляба и виното на тъмната

троица. Не друг, но Отец заповядва на дявола да даде на рода на

нечестивите собственото си угощение. Не друг, но Отец задвижва твърде

страшните Си съдби против великата блудница. И както при Сватбената

Вечеря на Агнето има съчетаване между Христос и Църквата, така и при

“Великата Божия Вечеря” самият Божий Гняв ще заповяда съчетаването

между отстъпилите църкви и човека-Антихрист. Тъй щото в крайна сметка

в последното време наистина има две сватби с два пръстена. Но ако пред

36 (Притчи 1:27-32)
37 (1 Солунци 5:3)
38 (Откровение 18:3)
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едната Сватба се открива Милениумът, а след него и Вечността на Новото

Небе и Новата Земя, пред другата сватба се откриват адът и огненото

езеро. И сега какво повече да сторя, освен отново да явя думите на моя

Господ и Бог, при Когото оставах да пребъдвам с духа си? Понеже във

видението със Сватбената Му Вечеря съчетаването с Невястата беше се

случило, но оставаше едно последно и неизявено видение, свързано с

Второто Му Пришествие и възцаряването Му във величествения Милениум.

А Господ с твърде развълнуван Глас отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Тържеството в Небесния Ерусалим няма да е

приключило, и Празникът още ще е в разгара си, когато Аз ще

събера посочените от Отца Ми Светии, с които ще сляза, за да

царувам на земята. И белият Веемот непременно ще роди всичките

бели жребци, които ще бъдат яхнати от Господното Войнство, за да

разтворим Небето и да слезем на земята в облака на Славата Божия.

Аз вече съм давал това видение на сърцето ти, когато ти написа

виденията за “Дните на Злото”. Но сега отново ще го дам на всичките

Си Звани, Избрани и Верни в Духа и Светлината на Пръстена, и на

външния надпис, свързан с Божия Яростен Гняв. Защото е време

земята да се успокои, а Светиите да извършат написания съд.

Затова още веднъж устните Господни ще призоват Пръстена! И

десницата на Царя ще се простре към земята и против рода на

проклетите! А на Святия Си Дух ще кажа:

Душе на Моя Бог и Отец! Бъди отново Пръстенът, върху Чийто

външен кръг ще заблестят думите, с които ще осъдиш света – за

грях, за Правда и за съдба! Бъди отново Вечното и Свято Присъствие,

в което ще се събере конницата Божия, за да слезем на земята и

възцарим Господния Милениум!”

Исус беше вдигнал десницата Си, когато Божият Пръстен се надигна

над Небесния Ерусалим, а в Святите Му граници се намериха Светиите на

Исус, яхнали бели коне. И Господ, като ме прегърна и въздигна в Самия

Пръстен, посочи с ръка, като ми казваше:
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“Два жребеца жадуват да бъдат яхнати! Царят ще обязди Своя,

а ти – подарения ти от Отца Ми! За да слезем на земята и извършим

въздаянието и Великата Божия Вечеря...”

С вълнение погледнах към прекрасния бял кон, чиито топли зеници ме

подканяха да се кача на гърба му. А когато го сторих, Пръстенът просветля,

тъй щото лъчи от Святост и Любов мигновено окъпаха цялото Господно

Войнство. И множество легиони от ангели наобиколиха Пръстена, за да Го

следват в слизането му. А тогава на устните на Исус се яви двуостър Меч.

И самият Меч проговори с Гласа Господен, тъй щото мълния излезе от

острието му, като казваше:

“Слизай, Святи Душе! И нека Божият Пръстен се разшири, за да

въздаде на външните!”

В този миг Пръстенът заедно с цялото Господно войнство се спусна

надолу. И облак на Божия Слава изцяло Го обгърна, тъй щото слизахме от

Сион с една невъобразима и безпределна скорост. А когато очите ми

зърнаха земята, аз ясно видях тъмните войнства на звяра, събрани на

мястото, наречено Армагедон. А тогава мълнии излязоха отсред надписа,

върху външния кръг на Пръстена. И Ангел Господен заповяда на легионите

от Божии ангели, като им казваше:

“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете

месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата

на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките

човеци, свободни и роби, малки и големи...” 39

В този миг отсред войнствата на звяра се надигнаха черни облаци от

демони, готови на битка срещу Божиите легиони, тъй щото да защитят

звяра и свитата му. Но те никак не удържаха на бляскавите стрели и

летящите копия на ангелите. И отново мълния излезе от двуострия Меч на

Исус, като се стрелна и започна да опожарява и изпепелява тъмната свита

на Антихриста. И колкото повече Божията конница приближаваше земята,

толкова повече тя се просветяваше от Божията Слава. Така дойде миг,

когато копитата на Господния жребец стъпиха и запрепускаха към вратите

на Ерусалимския храм, а прозорците му се пръснаха от Славата на Пръстена,

39 (Откровение 19:17)
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Който вече обгръщаше града. И там, сред множества от наваляни трупове,

в които нямаше дух да го превъзнасят, нито дъх да го величаят, стоеше

самият Антихрист, загърнат в мантията си, заедно с духа на лъжепророка

си. Той вече беше изгубил в битката десетте си царе и най-приближените

си поклонници, работили за засеняването му по цялата земя. А Божията

конница, строена зад Военачалника, изпълни целия земен Ерусалим,

навсякъде покрит от трупове на пронизани поклонници, тъй щото нозете

на конете не намираха калдъръм за копитата си. И ето, че Господ слезе от

белия Веемот, а двуострият Меч от устните Му изпепели измамно бялата

мантия на Антихриста, тъй щото отдолу се яви смолисточерната му същност.

И в този миг Господната мълния проговори на звяра и лъжепророка, като

им казваше:

“Като светкавица падна Сатана от Небето! И като светкавица ти

и твоя лъжепророк ще се стрелнете към огненото езеро, което гори

с жупел! А вашият вдъхновител точно в този миг се връзва от

Божий ангел и обиталището му ще бъде в заключената бездна!

Против Кого сте изплезвали двуострите си езици? Или над Кого

сте искали да се превъзнасяте в безумната ви гордост? Кого сте

лъгали повече от самите вас, или кой ви е възлагал упованието си,

когато пред очите Ми сте паяци, които не могат да се задържат на

пламналата си паяжина? Не прочетоха ли Божия надпис всичките

ви книжници, за да ви предупредят относно сетнината ви? Не ви ли

никой извести относно Великата Божия Вечеря? Не сторихте ли

всичко, което Сам Отец Ми вложи в скверните ви сърца, та да

извършите само и единствено Неговата Воля?

Ето, Гневът Господен непременно ще се засити с въздаянието,

което ви определям! Защото сте първите обитатели на огненото

езеро, и непременно ще дочакате във врящите му вълни целия род,

който си създадохте! Бъдете проклети и изчезнете отпред Лицето

Ми за вечни векове!”

В този миг на Божиите думи образът на звяра се сбръчка като увяхнало

листо, а лъжепророкът заби нокти в главата си, като се извъртя и сниши в

пепелта на пламналата мантия на Антихриста. А тогава могъщи Божии
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ангели закачиха с куки враговете Господни, като полетяха с тях, за да ги

хвърлят в огненото езеро.

И ето, че с властен и царски поглед, Исус вдигна десницата Си и я

завъртя в кръг, като ми показваше колко славен и превъзвишен е Божият

Пръстен, обгърнал цялото пространство на земния Ерусалим. А след това

ми проговори, като казваше:

“От този миг нататък, според Божиите думи, дадени на пророк

Захария, целият Ми Град ще се съгради наново, за да бъде Божият

Ерусалим и мястото на всичките Божии Светии, които ще седнат на

златни престоли, за да управляват народите и племената хиляда

години. И от година на година народите ще принасят благоуханието

и благословението си на Господ и Неговите Светии!

А в края на Милениума, когато Сатана бъде пуснат от бездната,

външният надпис отново ще бъде събуден от отдавна предузнати

събития – за да свърши Господното царуване на старата земя, и да

се яви Вечността на Новоначалието и Безкраят.

И сега ти казвам, слуго Мой, че непременно ще бъдеш един от

съдиите Ми, за когото е запазен златен трон – до Трона на Царя!  И

онези съдебни процеси, които яви на Църквата Ми преди години,

непременно ще се сбъднат според както ти беше дадено да ги

видиш! А в края на тази най-свята пророческа книга отново ще

кажа на Невястата Си:

Църкво Моя! Остани будна и не затваряй очите си!

Бди и пази Пръстена, Който Младоженецът ти яви чрез пророка

Си! Предай тялото си на разпъване, и сърцето си на поругаване, за

да бъдеш истинно припозната и потвърдена като онази, която

приготвя Пръстен за Възлюбения Си!

Помни надписите върху вътрешните и външните кръгове на двата

Пръстена – защото са написани от Огъня на Отец Ми и потвърдени

от Духа на Всемогъщото Му Предузнание!

Ето, Аз ида скоро! И Духът и Невястата нека кажат:

Дойди, Господи Исусе!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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