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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Силно вярвам и още по-силно се надявам, че посланието на тази

пророческа книга ще те намери като камък, съграден върху Стените на

Скъпоценния Камък от Сион. Започвам именно с такова насърчение към

сърцето ти, понеже в божествения план на моя Господ има още неизказани

и неразпечатани тайни, които са нужни на вярната Му Църква. И като зная,

че яростта на дявола не би успяла само в сблъсък със скъпоценни камъни

от Сион, аз ще благословя с настоящите пророчески видения именно тях.

Понеже останалите не просто ще се съблазнят в тази книга, но ще отстъпят

още по-назад в отстъплението си от Господа.

Ако внимателно си чел виденията от предишната книга, свързана със

Символите на Скъпоценния Камък, то непременно си забелязал, че в главата

за Златния Пръстен аз направих тълкувание върху думите на Исус, свързани

с Ноевите дни. Нека тук отново запиша тези думи:

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на

Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и

пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в

ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така

ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава двама ще бъдат

на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще

мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова

бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ...” 1

Както вече си разбрал, Исус ясно ни е предупредил, че в последните

дни човеците масово ще участват в сватбата на дявола. Не просто като

гости или зрители, но като нечестивци, които са прегърнали демоничните

заблуди в сърцата си, за да бъдат именно дяволска невяста. Докато

описвах видението със Златния Пръстен на нашия Господ, аз едва ли съм

предполагал, че седмици по-късно Той ще ми напомни за всичко, което съм

писал върху пророческото Му предупреждение. Нещо повече – самото ми

1 (Матея 24:37-42)
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духовно докосване до Христовото пророчество се оказа като отваряне на

врата към изключително божествено откровение. И понеже вратата остана

открехната, без напълно да съм влязъл и разгледал всичко след нея,

Святият Дух многократно започна да нашепва в сърцето ми, че ще трябва

да дам на Божиите люде едно ново Небесно послание, свързано с дните на

Ной. Не просто с древните дни, които отдавна са преминали, но с духовния

паралел, изречен от Господ Исус Христос:

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на

Човешкия Син...”

Както в десетки други пророчески книги, така и в тази аз щях да

преживея чудото на проглеждането. На проумяването и разбирането на

дълбоки и неизявявани Божии тайни. Нещо повече – самата радикалност

на откровенията щеше да изпълни сърцето ми с искрен страх за съдбата на

не един или двама, десет или сто, хиляда или десет хиляди, но на стотици

милиони християни. Затова нека като начало да поговоря по-обстойно за

това.

Виждаш ли, братко мой, в устните на нашия Господ няма нито една

празна дума. Защото Той е Началото и Краят, Алфата и Омегата, Първият и

Последният. Той е видял всичко, ако и ние да не сме го видели. Той е

преценил и посочил белезите на времето и знаменията на времената. И ако

ние искаме да се намерим чисти, смирени и богоугодни, ще трябва да се

отречем от нашите коментари, схващания и представи, за да приемем

Неговият божествен коментар за всичко под слънцето.

А сега нека отново да напиша Христовите думи, защото върху тях е

съградена и написана тази пророческа книга:

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на

Човешкия Син...”

Най-нормалният въпрос, който духовен човек би задал след прочита

на Господното пророчество, би бил този:

Какви бяха Ноевите дни, за да казва Исус, че така ще бъде и при

Пришествието Му?

И наистина – какви бяха Ноевите дни? И защо при наличието на хиляди

случки с хиляди хора по страниците на Свещеното Писание, Господ ни



5

връща толкова назад, в първите векове на човешката цивилизация? Какво

се е случило по времето на Ной? И защо Исус иска да внимаваме именно

върху дните на Ноя?

Истината е, че в дните, когато Ной е живял на земята, човечеството е

стигнало до масов разврат и дълбоко духовно падение. Грехът е бил

умножен дотолкова, че “Битие” недвусмислено коментира следното:

“И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.

И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се

обхождаше развратно на земята...” 2

Искам да проумееш тези лаконични библейски стихове. Искам да

дръпнеш завесата пред тях, за да се открият пред сърцето ти всичките

белези на развалата, гнусотията и беззаконието, които са съпътствали

древните човеци. Защото, за да казва стихът от “Битие”, че “всяка твар се

обхождаше развратно на земята”, то положението наистина е било

твърде трагично. А само няколко поколения по-рано по тази земя са стъпили

Адам и Ева – човеците, създадени по Божия Образ и подобие. Но когато

Бог видя земята в дните на Ноя, Той не видя Образа и подобието Си. Нищо

подобно! Бог видя масов разврат и гнусотия. Бог видя тотално съжителство

между демони и човеци. Бог видя абсолютното съгласие на човеците с дявола

и на дявола с човеците.

Нека още малко да разширя духовния поглед върху дните на Ноя.

Забележи, че никъде в библейския стих не се споменава думата “човек”.

Защо не се споменава? Именно защото в съдбата на думата “човек” трябваше

да блести Божият Образ и да царува Божието подобие. Така е и записано:

“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше

подобие...” 3

А вместо понятието “човек” в цитата от Свещеното Писание е употребена

думата “твар”...

Ти знаеш ли какво е “тварта”?

В същинския си смисъл “тварта” е животно, лишено от разум.

Но имаха ли тогава разум онези човеци, които напълниха земята с

разврат и гнусотия? Имаха ли страх от Бога, страх за сетнините си?

2 (Битие 6:11-12)
3 (Битие 1:26)
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Истината е, че това бяха човеци с помрачени от дявола сърца,

неспособни да размишляват, неспособни да се водят по позива на съвестите

си, неспособни да превъзмогнат над ширещия се грях и абсолютното зло. А

сега нека само за миг от дните на Ноя да прескочим няколко хиляди години

напред – до днешните времена. Защото нашият Господ също употреби

думата “твар” в едно от пророчествата Си, като каза:

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

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

Ако Исус е толкова категоричен, щото да казва, че в последното време

на умножено беззаконие не би се избавила ни една твар без дните да се

съкратят, то за какъв грях и бунт против Бога става дума? И какви други

дни да посочи Исус на будните духом, ако не дните на Ноя, в които наистина

не се избави нито една твар, но всичките бяха погубени от водите на потопа?

И какво още трябва да видим в дните на Ноя, за да бъдем наистина

просветени и предупредени?

Истината е, че трябва да видим един, по човешки отчайващ факт,

който гласи, че в дните на Ноя Бог видя от Небето многочислени твари и

само... осем човека.

Представяш ли си това, братко мой?

Стотици хиляди, дори може би милион твари, посочени за изтребление,

и само осем човека, посочени за избавление. Нека сега мислено да те

заведа при тях, в тяхното време на разврат и безумие. И като ти посоча

тълпите, които пият, ядат и се чифтосват сладострастно по поляни и горички,

да извърна погледа на сърцето ти към едно хълмисто възвишение, където

един странен човек е започнал да строи ковчег от гоферово дърво. И понеже

този странник не е живял в пристанищен град или до някоя река, той

наистина предизвиква подигравки и кикотене във всичките твари, които го

наблюдават.

“Що за глупак е този Ной? Какво е това тъпо съоръжение, което строи

и приготвя за плаване във вода, когато наблизо няма нито река, нито море?”

– коментират едни твари.

4 (Матея 24:22)
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“Хей, старче! Ти май не си с всичкия си, за да вършиш тази простотия?

Колко време и средства ти похаби за тази дървения? Спри се! Не виждаш

ли, че съвсем си изкуфял!” – присмиват му се други твари.

Но Ной, проповедникът на Правдата, не се смущава от подигравките и

кикотенето на тварите. Той знае, че свършекът на стария и нечестив свят е

твърде близо. Той помни Святия Глас на Бога и Отца. Той прилежно върши

всичките Божии наставления в сърцето си, за да построи ковчега. А около

него развратът и безумието се засилват. Оргиите, пиянствата, зверствата и

престъпленията стават все повече и повече. Но в един момент подигравките

са отшумели и тварите са се отдръпнали от него, като са слезли в долините

под хълма. За да продължат да ядат, пият, псуват, танцуват и бесуват.

Останал е само той и домочадието му – жена му, синовете му Сим, Хам и

Яфет и техните съпруги. А сега помисли, братко мой, че Ной беше на

петстотин години, когато се родиха синовете му и Бог дойде към сърцето

му, за да му даде заповедта Си да построи ковчега. А едва когато той стана

на шестстотин години, дойде времето на самия потоп.

Сто години проповедникът на Правдата строеше ковчега от гоферово

дърво! Сто години ушите му се наслушаха на подигравки и кикотене! Сто

години той не отстъпи от видението в сърцето си, но го отстояваше ден след

ден, месец след месец, година след година. Сто години той трябваше да

увещава, утвърждава и отстоява Божиите думи – както в своя живот, така

и във възпитанието на синовете си и в свидетелството пред снахите си.

Знаеш ли за каква вяра в Бога става дума в тези факти? Знаеш ли за

какво съвършено упование и твърдост можем да говорим? Как ли не се е

опитвал дяволът да осуети или опорочи Божието видение за ковчега? Как

ли не е връхлитал сърцето на Ноя, за да го откаже от делото му? Но ето, че

сто години Ной е съхранил и опазил Божиите заповеди в сърцето си, за да

стане следпотопният родоначалник на цялото човечество.

Но аз нека отново да те върна на думите на Исус:

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на

Човешкия Син...”

Ако истински вярваш в Исус и не се съмняваш в думите Му, то тогава

се приготви да прочетеш тази пророческа книга. Защото тя ще ти покаже,
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че днешните последни дни наистина са като дните във времето на Ной. И

днешният малък Божий остатък, който ще се спаси, в процентно съотношение

абсолютно ще се припокрие с числото на древните оцелели към числото на

всичките останали беззаконници и нечестивци.

И така, братко мой, в ръцете ти наистина е попаднала необикновена

книга. А аз, воден от моя Господ в Дух на Мъдрост и съвършено откровение,

ще ти разкрия всички белези за дните на Ноя, касаещи грабването на

Църквата и пришествието на Господ Исус Христос.

На Него, на Святият Дух, и на Премъдрия и Свят Отец нека бъде Слава

– отсега и довека! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С КОВЧЕГА НА ХРИСТОВИЯ ЗАВЕТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има остри и радикални послания в сърцето ми, които много рядко съм

споделял с Божиите чеда. Имайки сърдечното утеснение и очакване, че

няма да бъда разбран и думите ми ще бъдат изтълкувани погрешно, аз съм

слагал ръка на устата си, за да задържа говоренето си. Днес обаче без

всякаква задръжка аз ще споделя тези послания с теб, просто защото

времето за промяна вече притиска всички ни.

И така – за какво става дума?

Истината е, че става дума за нашето сърдечно отношение към виденията

и думите на Господ Исус Христос. Ако бих казал, че тези видения са Живот

за сърцата ни, зная, че мнозина ще подкрепят това с едно сърдечно “Амин”.

Ако бих казал, че тези думи и видения извисяват сърцата ни в небесните

места, за да ходим лично с Господ, то и тук ще намеря подкрепа от

Божиите чеда. Но ако точно сега ти кажа, че пророческото слово идва, за

да убива и сее смърт, то съм сигурен, че леко ще подскочиш. Но именно

това е радикалната истина, която искам да ти споделя:

Господ ме прати да убивам и пробождам с Меча на Божия Пророчески

Дух!

Той ми посочи и даде да видя как в много човешки сърца царува

живичкият егоизъм, живичкото сребролюбие и още по-живичкото религиозно

лицемерие. А когато аз хванах Меча Му и го развъртях против всичките

“живички” неща, които не бяха угодни пред Лицето Му, стана така, че

мнозина изреваха от болка и непоносимо страдание. А след това побягнаха

надалеч от мен, за да си спестят каквото и да било общение с острото на

Пророческия Меч. В техните очи аз бях убиец. В техните сърца аз бях

пратеник, който е готов да умъртви нещата, които те считат за скъпоценни

и правилни. И стана така, че ако Животът привлече малцина към служение

“Мория”, то смъртта отблъсна мнозината. Хората искаха някак да четат

пророческото слово, но не за да го живеят, а просто да задоволят

любопитството си и жаждата за знание. Само, че при тях се появи един

ужасен проблем. Проблемът, че Исус не оживя в сърцата им, просто защото
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те не изгубиха живота си заради Него. Всичките тези уплашени човеци се

препънаха в Божието Слово. Всичките прободени, но все още неумъртвени

християни, застанаха пред най-жестокия си духовен проблем, за който

Господ ни каза в Евангелието:

“Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота

си, заради Мене, ще го намери...” 5

“Не искаме да губим живота си, четейки книгите на този Главчев!” – си

казаха повечето църковни членове. “Ами тогава вие просто не искате да

намерите Исус!” – ще им отговоря аз. Защото Исус оживява тогава, когато

плътското в нас умре, умъртвено със Силата на Святия Дух. И не казват ли

същото стиховете в Апостолското послание:

“И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да

живеем плътски. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако

чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Понеже

които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове...” 6

Разбираш ли сега защо мнозина побягнаха от пророческите книги на

“Мория”, като от острия меч на някой убиец?

Именно защото такива не пожелаха да умъртвят плътското си мислене,

плътските си желания, влечения и страсти. И като не разсъдиха, че плътта

е отворена врата за света и дявола, пуснаха в сърцата си както света, така

и дявола. За тях книгите на Божия слуга вече бяха ерес, лъжеучение,

неправда. За тях призивът да даваш даром и да бъдеш пълноценен участник

в Божията Благодат стана предмет на похулване и потъпкване. За тях

свидетелствата, пълни с Дух на Мъдрост и на откровение, станаха непонятно

и отвратително бръщолевене на един самозванец. За тях виденията от

Божието Светилище и от Хълма Сион се превърнаха в най-непоносимото

съдържание, което трябва да бъде заклеймено и отхвърлено единодушно.

Опасани от въжетата на религиозните си доктрини, и в паяжините на

един друг дух, друг Исус и друго благовестие, те вече нямаше да намерят

никакъв начин да ме припознаят като един от тях. Но и аз също вече

нямаше да намеря никакъв начин, за да припозная поклонниците на

5 (Матея 10:39)
6 (Римляни 8:12-14)
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земното и плътско християнство, като мои братя, родени от Духа, Който

изпълва сърцето ми.

И така, братко мой, аз наистина станах проповедник и пратеник с

мисия на убиец. Убиец, който убива плътското в човеците, за да ги приведе и

представи духовно оживели за Исус и Небесното Царство. Но точно тук

идва и най-благодатното продължение на моята мисия, а именно:

Мястото на всички, които са умрели за света, е в Ковчега Господен!

В крайна сметка мъртъвците биват полагани в ковчег, нали?

Но мъртъвците за Исус в никакъв случай няма да ползват услугите на

някое погребално бюро за печални обреди. Нищо подобно! Те ще влязат в

Ковчега Господен, изгубили живота си за Исус, и намерили Живота на Исус!

Те ще влязат в Ковчега на Последния Ной, за да бъдат на правилното място,

където да дочакат изпълнението на всички библейски пророчества, касаещи

свършека на стария свят и възцаряването на Господния Милениум.

Сега разбираш ли защо толкова пространно разгледах темата за смъртта

на плътския човек? Именно защото пророческите видения, свързани с

дните на Ноя, могат да бъдат приети и разбрани само от човеци, които се

намират в Ковчега на Ноя. За останалите виденията в тази книга ще бъдат

страх на страховете и ужас на ужасите. Защото от нищо друго плътският

човек не се страхува и ужасява повече, колкото от това да бъде предаден

на смърт.

А сега, братко мой, нека да ти предам непосредствените думи, които

Исус проговори на сърцето ми, миг преди да ми даде видението с ковчега

на Последния Ной, Който е Той. Ето тези думи:

“Слуго Мой! Дойдох отново към сърцето ти, за да го напълня с

тайни, каквито на ум не са дохождали, и на Божии слуги не са били

давани. Защото всичките Мои чеда, които слушат Гласа Ми и се

приближават към Стените Ми, трябва да превъзмогнат и да останат

с Мене с цената на смърт. Не физическа смърт, при която телата им

биха умрели. Но в действителност да останат с Мен, плащайки цената

да бъдат с умъртвено плътско мислене, плътски желания и плътски

копнежи. Понеже копнежът на плътта е враждебен на Моя Свят

Дух и копнежът на Моя Свят Дух е враждебен към плътта. А там,
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където е налице враждебност, непременно се стига до смърт. Било

до смъртта на плътския човек, за да оживее вътре във вас Небесният

човек, създаден по Образа на Съвършения. Било до смъртта на

духовния човек, за да се върне плътският в местата на всяко робство

и всяка тъмнина.

А сега нека да ти покажа видението с Ковчега на Последния

Ной и със самия му вход, през който преминават изкупените и

избраните...”

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

пред очите ми се разкри видение. Аз виждах Господния Ковчег, поставен

на височината на Господния Хълм. Той блестеше в Светлина и великолепие

и се простираше по цялата дължина на Хълма. По средата на Ковчега имаше

поставена Врата, от която се спускаха дървени стълби. А на най-големия

от прозорците на Ковчега беше кацнал Бял Гълъб, Който разперваше Крилата

Си и призоваваше човеците да се възкачат на Хълма и да влязат през

Вратата на Ковчега. И ето, че Исус ми проговори, като казваше:

“Последвай Ме, слуго Мой! Защото сега ще те приближа до Моя

Ковчег. За да видиш кои влизат през Вратата и кои разочаровани

отстъпват назад и тръгват обратно към долините под Хълма...”

След тези думи на Исус, ние се приближихме до Ковчега. И тогава

забелязах поразителни подробности. Самите дървени стълби, водещи до

Вратата на Ковчега, имаха хиляди дупки, тъй щото беше невъзможно да

стъпиш на която и да е от стълбите, без стъпалата ти да попадат върху

дупките. А върху самата Врата – отляво и отдясно, и отгоре и отдолу, също

имаше дупки, но по-големи от тези върху стълбите. И ето, че Исус просто

тръгна, като изкачваше стълбите и премина през Вратата. И тогава,

посочил към Белия Гълъб на големия прозорец на Ковчега, Той ми каза:

“Хайде, Стефане! Качи се по стълбите и ела при Мен и Святия

Дух в Ковчега Ми!”

С вълнение тръгнах да се качвам по стълбите, когато още на първото

стъпало от дупките мигновено блеснаха остриетата на стотици ножове,

които се забиха в ходилата ми. Но било, че се забиха, не ме заболя, сякаш,

че въздух преминаваше през въздух. Така аз продължих да се качвам,
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докато стигнах Вратата. А когато понечих да премина и през нея, отгоре и

отдолу, и отляво и отдясно в мен се врязаха Божии Мечове. Болката от тях

ми беше позната от много други видения. Ето защо, погледнал към Господ,

аз Го запитах:

“Какво става, Господи мой? Още ли Божиите Мечове ме намират за

плътски, та ме пробождат отвсякъде?”

Исус се усмихна на думите ми, а след това ми отговори, като казваше:

“Смъртта на плътския човек не е като смъртта на физическото

тяло, която е еднократна и фатална. Този плътски човек трябва да

се убива ежечасно и ежедневно. Спомни си как Апостолът Ми

Павел записа в първото си послание към Коринтяните:

“Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса

нашия Господ, аз всеки ден умирам...” 7

Ето така, като умираш ежедневно за Мен, вътрешният ти човек

ще се подновява в Образа и Силата Ми. Но ти сега застани до Мен и

погледни човеците, които Словото Ми ще призове, за да станат

съучастници в Моята Смърт и наследници в Моя Живот...”

След тези Свои думи, Исус простря ръцете Си, а от пръстите Му излязоха

Небесни лъчи, които започнаха да кръстосват подобно на прожектори,

всичките долини под Хълма Господен. И ето, че от Христовия призив имаше

ефект, понеже към Ковчега започнаха да се възкачват стотици и хиляди

човеци. Запленени от Светлината и великолепието му, те дори започнаха

да тичат по нагорнището, за да го стигнат. А когато вече бяха пред Ковчега,

първите направиха опит да се качат по стълбите. И тогава, каквото се

случи с мен, случи се и с тях. Ножовете започнаха да изскачат отсред

дупките на стълбите, като пробождаха нозете на човеците. Така първият от

тях изрева още на първото стъпало и отскочи назад, като извика:

“Тук нещо не е както трябва да бъде! Със сигурност съм се заблудил и

припознал това място, като обиталище на Господа!”

Вторият, за разлика от първия, премина първото и второто стъпало, но

на третото и той сбърчи веждите си и поклати неодобрително глава, като

се извърна от Исус, казвайки:

7 (1 Коринтяни 15:31)
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“Нищо от онова, което ми е проповядвано от амвона, и давано като

пример в живота, не се сбъдва при тези стълби. Уж ми се казваше, че Исус

дошъл да ни даде Живот, за да го имаме изобилно. А то какво излезе?

Къде е Животът, когато усещам само смърт? Целите ми пети са кървави и

всичко ужасно ме боли!”

Третият, за разлика от първите двама, преодоля стълбите и вече се

канеше да премине през Вратата, когато Мечовете се забиха в него отгоре

и отдолу, и отляво и отдясно. Така, нанизан като агне на шиш, той изрева,

казвайки:

“Що за приятел Си ми Ти, Исусе, след като не се намесваш, за да ми

дадеш утеха? Къде остана обещанието Ти, че би успокоил обременените?

Защо не ме защитаваш от тези Мечове? Не Те разбирам, Господи! Или

всъщност – Теб изобщо Те няма тук!”

Така, с неохота и третият се върна назад, като слезе при останалите.

И докато си мислех, че нещата ще продължават все така, при стълбите се

появи четвърти човек. Той тръгна по тях, когато ножовете прободоха петите

му. И ето, че човекът през сълзи извика:

“Грешник съм, Господи! Имай милост към мене! По-добре да ме убият

Твоите остриета, отколкото грехът, който ме е сплитал!”

Така четвъртият премина през стълбите, и застана пред Вратата. А

когато понечи да премине през нея, Мечовете мигом го прободоха. А той,

като гледаше Исус и вече Го виждаше в сърцето си, отново извика, казвайки:

“Исусе! Зная, че Си ревнив Господ! Но сега с цялото си сърце Те моля

да Си спомниш как показа милост на разбойника, разпнат до Тебе на кръста

си. Аз съм този разбойник, Исусе! Аз си заслужавам всичкото пробождане

от Мечовете Ти, но назад никак не искам да отстъпя. Ако Ти е угодно,

прободен ще умра, а ако искаш – Сам ще ми протегнеш ръка, за да ме

изтеглиш при Себе Си! Дори да ме убиваш, Тебе ще чакам! Дори да ми се

гневиш, ще търпя докато премине Гневът Ти!”

Слушайки думите на човека, от сърцето ми бликнаха сълзи и аз

погледнах към Исус. А Той, като протегна ръце към прободения, казваше

му:
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“Пристъпи при Мене! Защото си се отрекъл от себе си и си

смирил сърцето си до смърт! Нека Моят Ковчег от днес нататък бъде

твой ковчег! И нека с Крилата Си Святият Дух да ти даде жадуваната

утеха!”

След тези думи на Исус, Белият Гълъб разпери Крилата Си от прозореца,

като долетя до прободения човек. И като го обви с всичката Си Благост,

направи Мечовете да се отдръпнат. Така, утешен, човекът влезе навътре в

Ковчега. А Господ отново ми проговори, като казваше:

“В този Ковчег сърцето ти ще стане свидетел на дълбоки и

неизказани Божии тайни. И Аз ще ти дам да свидетелстваш за

Плочите на Моя Завет, за Аароновия жезъл, и за Златната Стомна

със Скритата Манна!

Да свидетелстваш не на онези отвън, понеже те няма да

приемат свидетелството ти. Но в действителност да свидетелстваш

на всичките Божии чеда, които умряха за своето си, но оживяха за

всичко, което е Исус Христово и станаха благословени обитатели на

Моя Ковчег. А на всички останали, които биха поревнували да

влязат в Ковчега Ми и да разберат думите на Божията тайнствена

Премъдрост, днес казвам:

Искате или не, ще трябва да признаете двете крайности, които

стоят като избор пред сърцата ви! Първата крайност е Святостта на

Сион, която е далече по-горе от страстите, влеченията и духа на

света! Втората крайност е крайността на разврата и греха, която

направи днешния свят да бъде както в дните на Ноя!

Който иска Святостта на Сион, нека умре за себе си, за да

оживее за Мене! Нека също помни, че не е първият, нито ще е

последният, който се уповава в думите на Апостола Ми Петър:

“Защото доволно е миналото време, когато сте живели така,

както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в

нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и

в омразните идолослужения. Относно това те се и чудят, и ви хулят
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за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата; но те ще

отговорят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите...” 8

Който иска крайността на разврата и греха, нека не мръдне от

мястото си до Моето Пришествие! Нека уповава в нечистотии и

страсти, в пирувания и опивания, в идоли и тщеславие! Но той

непременно ще отговаря пред Мене, понеже на Сина Отец е дал да

бъде Съдия на живите и мъртвите!

Живите няма да влязат в Ковчега Ми, понеже ги държат

всичките връзки на света – похотта на плътта, пожеланията на

очите и тщеславието на живота. И ако някой люби света, в него

няма любов към Отца! И самата му изповед, че е християнин, му

трупа грях от религиозно лицемерие!

Мъртвите непременно ще влязат в Ковчега Ми, понеже нямат

нищо от света, който преминава. Умрели за света, те са умрели за

страстите му, за похотите му, за съблазните му! И като са се

поклонили в Дух и Истина на Моя Свят Отец, приели са да бъдат

гонени, мразени, хулени и отхвърляни!

Ето, Последният Ной говори на Божието домочадие, събрано в

Ковчега Му! Блажени тези, които се смиряват в подножието Му, за

да Го слушат!”

8 (1 Петрово 4:3-5)
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2. ВИДЕНИЕТО С ПЛОЧИТЕ НА ЗАВЕТА, ААРОНОВИЯ

ЖЕЗЪЛ И ЗЛАТНАТА СТОМНА СЪС СКРИТАТА МАННА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има Небесни послания, които могат да бъдат разбрани само след лично

натрупан духовен опит. Ние често се опитваме да игнорираме опита, като

нещо незначително, което не винаги е необходимо за нашето разбиране.

Но сега ти казвам, че ако Исус ми беше дал виденията от тази пророческа

книга преди тринадесет години, то аз щях жестоко да се съблазня в Него и

може би дори да отпадна от Вярата.

Защо ти казвам това?

Именно защото преди тринадесет години бих бил доволен просто да

отида в някоя църква и да си вярвам, че съм спасен. Без значение, че в

тази църква нямаше да действа Святият Дух – аз щях да бъда доволен, че

я посещавам. Без значение, че духовният водач на тази църква нямаше да

ми показва с живота си Примерът и Делото на Христос – аз щях да си стоя

на стола в събранието и да викам “Амин”, когато всички около мен викат

така. Без значение дали разликата в социалния статут щеше да показва

църковния лидер като новобогаташ, а мене като просяк – аз щях да си стоя

в събранийцето и с глупостта на манипулирана и непросветена овца да се

радвам на пастирското благополучие, сякаш то касае мен. Аз просто щях да

бъда болтче в машината, бройка за десятъци и дарения, средностатистическа

религиозна овца, която е причина за благоденствието и престижа на

средностатистическия Вавилонски наемник.

Ето всичко това щях да бъда и щях да си остана, ако Господ не беше

прострял ръка към мен, за да ме прибере в Ковчега Си. Но днес, тринадесет

години по-късно, когато имам прекрасния и благодатен опит на съвършено

общение с Исус, аз ще ти кажа, че няма да разменя Ковчега Му дори за

най-лъскавите зали в НДК. Няма да разменя доверието Му и водителството

Му дори за най-престижната и просперираща американска църква, която

рекламира и съблазнява под светлините на Бродуей или Лас Вегас.
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Защото цели тринадесет години Господ ме храни с най-отбраните Си

ястия. С благословен Хляб и Масло, със сладък Мед и истинско Вино. С

прекрасни видения, откровения и просветления, които заздравиха и уякчиха

сърцето ми. Цели тринадесет години Той хранеше и продължава да храни

не само мен, но и всички, които повярваха на пророческото слово и се

покориха на призива Му да напуснат Вавилон.

Сега разбираш ли, братко мой, че опитът в Ковчега на Ной наистина е

твърде важен и скъпоценен? Сега разбираш ли, че всички онези наемници,

които през годините крещяха против приятелите на Божия пророк, останаха

с онемели уста. Те, които крещяха от амвоните си, казвайки:

“Стойте при нас! Не отивайте след този Главчев, понеже ще се

разпръснете и умрете духовно! Кой ще ви храни, когато напуснете нашите

събрания? Кой ще ви проповядва скъпоценна теология и ще ви учи на

доктринално мислене?”

Но ето, че Исус направи “недоктриналният” Главчев да ражда плод всеки

месец. И не просто да го ражда, но да го дава даром на всичкото Божие

домочадие. Какво беше това, което се случи с мен? И какво беше чудото,

което се случи с Божиите чеда, които повярваха на пророческите книги?

Истината, братко мой, е тази, че когато Господ ми даде да вляза в

Неговия Ковчег, Той ме освети, посвети и просвети със скъпоценните неща,

които се намират там. И именно духовният допир до тези скъпоценности ме

направи благодатен, помазан и продуктивен за Божието Свято дело. А

какви бяха тези скъпоценности?

Отговорът е, че както Моисей постави в Ковчега на Стария Завет

свещените за Израил символи, така и Христос постави в Ковчега Си

свещените символи за Своята Църква. Нека сега да ти напомня писаното в

“Посланието към Евреите” за богослужението:

“А даже при първия завет имаше постановления за богослуже-

ние, имаше и земно светилище. Защото беше приготвена скиния, в

първата част на която бяха светилникът, трапезата и присъствените

хлябове; която част се казва святото място; а зад втората завеса

беше оная част от скинията, която се казваше пресвятото място,

гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде
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обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща

манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета...” 9

Виждаш ли, че в Пресвятото място се намират златната кадилница и

Ковчега на Завета?

Виж тогава, че в Ковчега се намират Златната Стомна, съдържаща

Манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и самите Плочи на Завета!

Виж също записаното в “Евреи 8:5”, че постановленията на Закона са само

“образ и сянка на небесните неща”. И ако е вярно, че богослужението

в Стария Завет е само образ и сянка на Съвършеното богослужение, на което

Първосвещеник стана Исус, то тогава проумей, че Ковчегът на Бог Отец в

Стария Завет се явява като образ и сянка на Ковчега на Господ Исус Христос

в Новия Завет. И ако старозаветният Ной беше наречен “проповедник на

Правдата”, то за нас днес има един Съвършен Проповедник на Правдата и

Той е Исус.

Господ Исус Христос е Последният Ной! И Ковчегът на Неговия Завет е

мястото, където Спасителят ще събере изкупените и избраните!

Чудно ли ти е тогава, че един Божий пророк, посочен и избран по

предузнанието на Бога и Отца, ще има духовно общение със скъпоценните

неща в Ковчега?

Чудно ли ти е, че по помазание, просветление и приближаване до

Господа той щеше да надмине всичките платени драскачи и дипломирани

наемници на Вавилон?

Не, братко мой! Никак не е чудно!

И аз не пиша тези редове, за да се хваля по човешки или да извличам

религиозни дивиденти. Но в действителност ти пиша всичко това, за да те

подготвя за следващите видения и откровения в тази пророческа книга.

Защото по духовния прицел и библейска точност тя ще надмине много други,

писани преди нея. А сега нека вече да ти разкрия видението, което Господ

даде на сърцето ми в самия Ковчег на Завета Си. Ето какво ми каза Той,

когато пристъпих след Него във вътрешността на Ковчега:

“Слуго Мой! Нека не те изненадва нищо в този Мой Ковчег,

понеже през годините ти винаги си влизал в него. И бидейки слуга

9 (Евреи 9:1-4)
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на многоразличната Божия Благодат, с Моята Сила и с Моето Свято

Миро си дал духовни послания на всичките Ми братя и сестри. Но

както устните Ми са изрекли, (и написаното не може да се измени)

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

се открие, то по силата на изреченото от Мен сега си в Ковчега Ми,

за да направиш явни скритите в него неща. Затова сега Ме

последвай, защото ще те заведа в стаята на Последния Ной. Там,

където многократно те допусках, за да свидетелстваш за Мене...”

След последните Си думи Господ тръгна във вътрешността на Ковчега.

Така забелязах, че в Ковчега имаше много стаи, а от всички тях се чуваше

оживено говорене и радостни възлияния. Но ето, че накрая ние стигнахме

до Златна Врата и аз разбрах, че това беше стаята на моя Господ. Така Той

я отвори, и ми даде знак с ръка да вляза, като казваше:

“Влез в обиталището на Последния Ной! Пристъпи в стаята Ми,

за да те направя свидетел на тайни и неизказани неща...”

С вълнение пристъпих след Исус в стаята Му, която блестеше от

неизразима Слава и великолепие. И докато се опитвах да забележа

подробностите в самата стая, видях как на прозореца й стоеше Святият

Дух във вид на Бял Гълъб. Той ме гледаше с толкова голяма нежност и

Любов, щото вълни на неизживяно и прекрасно блаженство изпълниха

цялото ми сърце. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Виж сега Святите скъпоценности на Моя Ковчег! И като начало

протегни ръцете си и вдигни Плочите на Завета Ми...”

Погледнах към Плочите на Господния Завет, поставени върху изящно

полирана маса от кедрово дърво. И като протегнах с вълнение ръцете си,

хванах ги и ги вдигнах. А тогава Исус отново каза:

“Приближи ги към очите си, за да ги видиш отблизо...”

Послушал Исус, аз приближих Плочите до очите си. И ето, че тогава те

мигновено пламнаха от Божий Огън, а отсред тях започнаха да светят

послания, сякаш написани с искри. Тези послания се вдигнаха от Плочите,

влязоха през самите ми зеници и стигнаха до сърцето ми. И тогава с почуда

разбрах, че това бяха пророчески книги, които Исус ми беше давал през

годините. В тези пророчески книги блестяха Неговата Любов и Неговата
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Святост. Тук бяха виденията от “Църквата-Рут”, “Пътят през Завесата”,

“Божията почивка”, “Изящното дело на Бога”, “Да оцелееш над

ледовете”, “Пътят до Лоното на Авраам”, “Пастир мой”, “Елиу”,

“Вечният дял от Дървото на Живота”, “Небесния Език на Любовта”,

“Гроздовете в Господния шатър”, “Последният Храм на Хълма Мория”

и “Венецът на Славата”. Всички видения от тези пророчески книги се

преплитаха като искри от Огън в сърцето ми, тъй щото прималял попитах

моя Господ:

“Какво ми даваш да видя, Исусе?”

А Господ с голяма Благост в устните Си ми проговори, казвайки:

“Давам ти да видиш Плочите на Моя Завет! Давам ти да

проумееш, че с вдъхновението от Моите Плочи ти написа послания,

с които да изявиш на Църквата Моята най-свята и последна заповед:

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде

живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите

онова, което ви заповядвам...” 10

Всеки, който през годините беше влязъл в Ковчега Ми, получи

всичката духовна пълнота, всичкият Огън и всичкото благословение

от Плочите на Завета Ми!

Но ти сега постави Плочите върху масата, и протегни ръцете си,

за да хванеш Аароновия жезъл. И като го хванеш, вдигни го до

очите си, както направи и с Плочите...”

С вълнение поставих Плочите на масата, като протегнах ръка към

Аароновия жезъл. Така, хванал го, аз го вдигнах до очите си. А тогава с

Жезъла се случи чудо. Понеже по него започнаха да растат клончета и да

завързват листа. А от всяко клонче започна да блести Светлина, подобна

на остър Меч. И ето, че Мечовете от клончетата започнаха да пронизват

очите ми и да стигат до сърцето ми. Така с почуда видях, че всеки Меч

беше пророческа книга, която бях писал през годините. От словото против

търговците в Храма и лицата на дявола в отстъпилите църкви, през

съдебните процеси против Езавел, Корей и Мамон, през надписа “М’не,

10 (Йоан 15:12)
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М’не, Т’кел Упарсин”, та чак до последните години, когато Исус съкруши

дявола с “Дните на Злото”, “Излезте от нея, люде Мои”, “Изчадията на

тъмната троица”, “Мерзостта, която докарва запустение”, “Веригата

и Присъдата”, “Сенаар”, “Князът на въздушната власт”, “Тъмната

сянка на човекоубиеца” и “Хвърленият зар на съблазънта”. Мечовете

бяха толкова много, и Светлината им – толкова силна, щото с прелял от

благоговение глас запитах моя Господ:

“Какво ми даваш да видя, Исусе?”

А Господ с ревнив и огнен Глас ми проговори, като казваше:

“Давам ти да видиш как ръката ти държа Аароновия жезъл за

свидетелство против бунтовническия род, против дявола и всичките

нечестиви, които ще наследят пъкъла, а отпосле и огненото езеро.

Защото всичките безумци, които не пожелаха да влязат в Ковчега

Ми, възроптаха против Божия Суверенитет и похулиха Святия Ми

Дух, като те оприличиха на самозванец и лъжец. Но ето, ти сам

видя колко бадемови клонки се разцъфтяха от Жезъла на Аарон,

като свидетелства против рода на проклетите и извратените. Тези

клонки и Мечовете, които излизат от тях, бяха войнствените книги

на Божия Пророчески Дух, Словото, което воюва със заблудите, за

да освобождава Сионовите пленници от местата на всяко робство и

заблуда.

Но ето, казвам ти да оставиш Аароновия жезъл и да простреш

за трети път ръката си към Златната Стомна със Скритата Манна. И

като я надигнеш до устните си, отпивай от онова Святото, което се

съдържа в нея. Защото така ще изпълниш изреченото от устните Ми:

“На тогова, който победи, ще дам от скритата манна...” 11

Хайде, слуго Мой! Протегни ръка към Стомната и отпий от нея!”

С пламнало от Божието благоволение сърце, аз прострях ръце, като

хванах Златната Стомна и я вдигнах, за да пия. А тогава един Небесен вкус

на кориандрово семе, примесен със сладостта на мед, се разля из

вътрешностите ми. И с всяка глътка, която отпивах, из целия ми дух се

разливаше Слово във вид на видения. И в тези видения аз разпознах

11 (Откровение 2:17)
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пророческите книги за “Вечните белези на Обновлението”, “Мъдростта,

която е отгоре”, “Трапезата на Мъдростта”, “Соломоновата песен на

възкачванията”, “Мъдростта на Агур”, “Алфата и Омегата”. А с

последната глътка от Манната отново оживяха всички прекрасни видения

за “Символите на Скъпоценния Камък”. И ето, че Исус ми проговори,

като казваше:

“Достатъчно, слуго Мой! Не избързвай да пиеш още глътки от

Скритата Манна, поне докато не настъпи времето за тях. Защото

съвсем скоро отново ще отпиеш от Златната Стомна. И онова,

Святото, което ще ти бъде дадено, ще е видение от тази пророческа

книга. Книга, с която Аз ще утвърдя човеците, останали верни на

Завета Ми и влезли в Моя Ковчег. Но сега, за свидетелство на

цялата Ми Църква, напиши думите, които ти казвам:

Люде Мои! Аз съм Господ, Чието Име е Верен и Истинен!

Верен бях да ви опазя от умноженото беззаконие и от

хладината, като ви дадох чрез пророка Си всичките огнени книги от

Моите Плочи! Истинен бях да потвърдя със Святия Си Дух, че нищо

в книгите на пророка Ми не е родено от плът и кръв, но от Божия

Пророчески Дух, Който мощно действа в него.

Верен бях, за да воювам за Хълма Сион и неговата възвишеност,

като ви дадох всичките поразяващи Мечове чрез Жезъла на Аарон!

Истинен бях, за да изпълвам сърцето на пророка Си с огнена

ревност за Моята Чистота и Святост!

Верен бях, за да давам на всички ви от Скритата Манна на

Моето Вечно Слово! Истинен бях, за да утвърждавам слугата Си в

познаване на Божията Тайнствена Премъдрост!

Верен и Истинен ще бъда и сега към всички ви! Защото ще

протегна ръце и ще ви събера в Моя Ковчег – умрели за света, но

оживели за Вечната Правда на Сион!

Който има ухо да Ме чуе, нека Ме послуша!

Който има сърце да Ме последва, нека Ми се покори!

Аз, Последният Ной, все още говоря и не млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ДНИТЕ НА НОЯ В ЗЕМНИТЕ МЕСТА

(НЕЧЕСТИВИЯТ ПОТОП НА ГОЛЯМАТА РЕКА ЕФРАТ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Усърдно и горещо моля моя Господ да ми даде най-убедителните думи

и най-помазаните слова, за да направя посланието на тази книга напълно

разбираемо за теб.

Нека като начало да ти припомня едни трагични събития, които

връхлетяха България в края на лятото през 2005 година. Всички помним

как реките преляха от коритата си и на много места станаха страшни

наводнения. И до днес стоят пред очите ми страшните гледки с мътна и

кална вода, която на места беше наводнила първите етажи на къщите. А

като капак на трагедията в България, още по-голяма трагедия се развилня

в Америка, където ураганът Катрина заля с потоп щата Луизиана и град Ню

Орлиънс. Сигурен съм, че ако разговаряш с очевидци на наводненията, без

значение дали ще бъдат българи или американци, то в техните спомени

завинаги ще остане запечатан ужасът от природната стихия. С треперещи

гласове те ще тръгнат да ти разказват покъртителни случки, свързани с

удавяния, разрушения и дори безпримерен човешки героизъм, с който

потърпевшите са спасявали ближните си. И другояче наистина не би могло

да бъде. Защото хората са били очевидци на потопа. Видели са го с очите

си и са го изпитали върху собственото си битие.

Но аз сега нека ти задам един простичък въпрос:

Колко от нас могат да гледат не с очите на плътта, но с очите на

сърцето?

Съгласи се, братко мой, че с очите на плътта могат да гледат всички,

освен ако не са слепи. Но когато стане въпрос да гледаш с очите на

сърцето, то тогава трябва да бъдеш докоснат от Исус. Той трябва да

просвети сърцето ти и да те дари с Неговата Вяра и Неговият божествен

Разум. За да бъдеш не естествен, но духовен човек. Защото естественият

човек гледа на света с природното си естество – сиреч, с очите на плътта.

Но духовният човек гледа на света чрез Святия Дух и Божието Слово. А

когато погледнеш на света чрез Святия Дух, то тогава очите на Белия
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Гълъб стават твои очи. И ти непременно би забелязал един по-страшен

потоп и едно по-ужасно наводнение от всичките наводнения и потопи на

света, събрани накуп.

Ти би видял потопа на сатанинската съблазън и нечестие! И не просто

това... Ти с ужас би констатирал, че човеците, които са готови да бягат и

да се спасяват от природните стихии и катаклизми, не правят нищо, за да

се спасят от най-проклетия и най-ужасния духовен катаклизъм.

Разбираш ли това, за което ти говоря? Проумяваш ли, че когато става

дума за бедствия, видими с плътските очи, човеците мигновено реагират?

Но я виж същите тези човеци, когато ги връхлети потопът на съблазните

и нечестието! Те нехаят! Те се кикотят и свиркат! Те приемат дяволския

потоп като нещо безобидно. Като част от средата, в която живеят. Като

статукво, което трябва да приемат.

С какво тогава тези човеци се различават от тварите в дните на Ноя?

Какво ги прави по-модерни или по-прогресивни от древните нечестивци?

Нима грехът им е по-малък и бунтът против Бога по-слаб? Не е ли точно

обратното? Не каза ли нашият Господ в двадесет и четвърта глава на

“Евангелието от Матея”, че беззаконието ще се умножи, а любовта на

мнозинството ще охладнее? Ти знаеш ли какво представлява алгебричната

функция “умножение”? Не е ли тя многократно нарастване на нещата?

И ако Господ Исус, нашият Създател, е видял и преценил, че в

последните дни преди Пришествието Му беззаконието ще се умножи, то

това е ясен сигнал за нас, че човечеството е стигнало върха на своя бунт

против Бога, и дъното на своето морално и духовно падение. И нека не се

лъжем и заблуждаваме, че човеците имат някаква лична анти-сила, за да

се саморазрушат и съсипят.

Нищо подобно! Човек няма сам да събори къщата си! Придошлият потоп

ще свърши тази работа! Човек няма сам да се хвърли и удави в мръсните

води. Той ще бъде измамен от дявола, за да ги приеме без съпротива.

Сега разбираш ли трагедията на този свят?

Тя е такава, че никой човек в света няма противовес против водите на

дяволския потоп. Срещу тези води Господ ни е дал Живата Вода на Святия

Дух, както и спасителното прибежище в Своя Ковчег. Но аз нека сега да
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разгледам Господното избавление под един специфичен пророчески ъгъл,

за да разбереш напълно как се явява последният сатанински потоп на

земята, който ще завлече и унищожи нечестивите човеци.

Духовния ни отпор срещу сатанинския потоп е свързан с Живата Вода

на Святия Дух. Това е Святото присъствие на Бога в нашите сърца, което

ни пази и закриля от всички възможни демонични внушения, съблазни и

изкушения. За това Свято присъствие на Живата Вода Бог е говорил на

много места в Словото Си, но съвсем навременни и точни тук се явяват

стиховете от “Книгата на пророк Исайя”, в които Отец ни предупреждава

каква ще е съдбата на човеците, които презират и отхвърлят Святото

присъствие на Духа. Ето тези стихове:

“И Господ ми говори пак, казвайки: Понеже тия люде се

отказаха от тихо течащите силоамски води, и се радват за Расина и

за Ромелиевия син, затова, ето, Господ възвежда върху тях силните

и големи води на Ефрат, Асирийския цар и всичката му слава; и

като прелее всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще

нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша, и

прострените му крила ще напълнят ширината на земята ти,

Емануиле...” 12

В много пророчески книги аз писах и говорих за река Ефрат, която

олицетворява учението на човека-Антихрист. Но тук съвсем точно и

навременно ще я разкрия като причина за последния дяволски потоп на

земята. Виждаш ли, братко мой, много са станали човеците, които се

радват на всяко нечестие и се отказват от тихо течащите Силоамски води.

Помниш ли къпалнята Силоам в Евангелието? Помниш ли как там

слепият изми калта от очите си и прогледна? Колко днес искат да измият

очите си и да прогледнат, че светът вече е наводнен от дяволското нечестие?

Не предпочитат ли повечето да се откажат от водите на Святия Дух, понеже

водите на дявола са наслада за плътските им страсти и влечения?

Но ето затова заедно с водите на Ефрат ще пристигне Асирийският цар

с всичката си нечестива слава. И не просто ще пристигне, но Ефрат ще

спомага за тоталния му духовен контрол върху всичките жители на земята.

12 (Исаия 8:5-8)
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И водите на тази река не само ще наводнят всички брегове, не само ще

нахлуят през Израил в земята на юдеите, но непременно ще прелеят и ще

стигнат до гушата на човеците. Но аз сега нека ти дам да видиш всичко

това от едно спасително и чудесно място. От самия Ковчег на Последния

Ной, и от прозореца на Святия Му Дух.

Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди да ми даде да видя

дяволския потоп, направен от голямата река Ефрат:

“Слуго Мой! Аз просветих достатъчно сърцето ти относно

учението на човека-Антихрист и смъртоносната сила на неговата

река. Който иска да си спомни какво съм ти говорил, нека отново

прочете книгата за “Църквата-Рут”. А след нея и книгите за “Реките

на Вавилон” и “Дните на Злото”. Но точно сега искам да погледнеш

през прозореца на Святия Дух, за да видиш нещата, които се

случиха на земята през последните сто години...”

“Защо през последните сто години, Исусе?” – попитах аз. А Господ ми

проговори, казвайки:

“Сто години древният Ной подготвяше ковчега от гоферово

дърво, за да събере в него домочадието си и по една двойка от

тварите на земята. Също така и Последният Ной сто години подготвя

Ковчега Си, за да събере в него избраните и посочените от Бога и

Отца. Но ти сега гледай през прозореца към долината под Хълма.

Така всичко ще ти стане ясно...”

С вълнение погледнах към долината под Хълма Господен, когато

земята видимо започна да се променя пред очите ми. Като превъртането на

филмова лента на заден ход Господ върна времето сто години назад. И ето,

че тогава в самата долина станаха трусове и земните недра се разпукнаха

и отвориха. А от тях, подобно на гейзер се плиснаха водите на Ефрат. Докато

гледах демоничното знамение, Исус приближи видението от долината пред

самите ми очи, тъй щото видях как Сатана застана пред водите на

нечестието и започна да ги насочва с ръцете си, като ги организира в река,

чийто дебит постоянно нарастваше. Така, насочвани от дявола, водите

тръгнаха през долината, като започнаха да мокрят нозете на човеците. И

тогава тези нозе видимо подивяха, понеже човеците започнаха да се ритат



28

едни други. А понеже не разбирах видението пред очите си, Господ ми

проговори, като казваше:

“Първото, което правят водите на Ефрат, е да омърсят и

съблазнят нозете. А ти знаеш ли за какво служат нозете?”

“О, Исусе! Те служат, за да вървят с тях човеците!”

“Не просто да вървят, но да обхождат територии. А сега Ми

кажи какво знаеш за началото на двадесети век. Какво се случва

тогава? И с какво са белязани всичките му години?”

“Господи мой! Двадесети век е пропит от насилие! Той започва с

първата световна война, преминава във втора световна война и е белязан

с постоянни и страшни конфликти и войни навсякъде по света...”

“Точно така е. Но ти забележи, че именно на нозете се дължат

войните. Защото с войните се преразпределят територии и се водят

заради територии. А сега прочети отново пророческия стих от

“Битие”, който гласи:

“И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с

насилие...” 13

Какво е войната, ако не развратени нозе, които не знаят Пътя

на Мира? Какво е войната, ако не насилие на едни човеци над

други човеци, и на едни интереси над други интереси?

Но ето така свидетелствам чрез слугата Си, че водите на Ефрат

първом поквариха и развратиха докрай човешките нозе, за да сеят

човеците разруха и смърт по всичките пътища и територии на света.

Но ти продължи да гледаш какво ще вършат водите на голямата

река Ефрат. Защото тя приижда от бездната и става все по-голяма и

по-голяма...”

Отново гледах през прозореца на Ковчега, когато видях, че водите на

Ефрат вече потопяваха човеците до областта на коремите им, а и ръцете

им се мокреха от водите на нечестието. А човеците, усетили промяната в

коремите си и в ръцете си, започнаха масово да събличат дрехите си и да

се отдават на необуздан разврат помежду си. Гледката беше просто

13 (Битие 6:11)
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отвратителна и аз извърнах глава, за да не гледам. А тогава Исус отново

ми проговори, като казваше:

“Спомни си какво се случи след средата на двадесети век, от

шестдесетте години нататък. Не се ли появиха хипи-движенията,

които сладострастно проповядваха с думите “Правете любов, а не

война”? Не направи ли светът сексуална революция с минижупите

и с порнографията? Но ето това беше докосването на водите на

Ефрат върху коремите, половите органи и ръцете на човеците. Но

ти отново продължи да гледаш, защото Ефрат вече е в пълната си

стихия и ще продължи да нараства...”

Отново гледах към водите на реката, когато забелязах, че те се

надигнаха още повече и стигнаха до гърдите на човеците. А тогава над

вълните на Ефрат долетяха стотици милиони демони и започнаха да се

вмъкват в сърцата, които им посочваше дяволът. Така, за ужас на очите

ми, демонично обладаните започнаха да викат “Амин” и “Алелуя”. И аз

разбрах, че точно в този миг водите на Ефрат са започнали настъплението

си против живата Църква с внедряването в нея на фалшиви проповедници

и нечестиви съблазнители. И докато продължавах да гледам със съкрушено

сърце, Исус отново ми проговори, като казваше:

“След като потопи света, който и така си му е предаден за

владение, дяволът посегна с водите си върху сърцата на християните.

И като изкара от бездната армии от милиони демони, помрачи

сърцата на мнозинството с лъжеучения за просперитет на земята,

за насилие и кариеризъм в църквите, за търговия и теология. И от

този миг на потопа, числото на спасените, изкупените и избраните

започна сериозно да намалява, както и ще разбереш от следващото

видение.

Но ти сега си спомни пророческите думи на Моя Отец, дадени

на пророка Му Исайя. Защото тази река Ефрат има един най-важен

прицел и той е водите й да стигнат до гушата, както е и писано:

 “...ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша, и прострените

му крила ще напълнят ширината на земята ти, Емануиле...”
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Как мислиш, слуго Мой? Защо в това страшно пророческо

предупреждение Отец се обръща към Сина с името Емануил? Или

какво ще се случи с Емануил, когато водите на Ефрат стигнат до

гушата?”

Сълзи на скръб изпълниха сърцето ми от въпросите на Исус. Но аз,

събрал всичката си ревност и любов към Него, Му проговорих, казвайки:

“О, Исусе! Ти Си Младенецът, Който Святият Дух ражда с Живата Си

Вода в сърцата ни! Ти Си Емануил в сърцата ни! И за да ни предупреждава

Отец чрез пророк Исайя, че прострените крила на звяра ще завладеят

ширината на земята Ти, то това е едно страшно напомняне, че мнозина ще

Те прободат и абортират, съблазнени и завлечени от водите на Ефрат. А

когато тя стигне до гуша, то тогава поради съблазнените си гласни струни

мнозина ще изповядат Антихриста с име, което не му подобава. Те ще го

нарекат “Исус” и с изповедта си ще Те прободат в сърцата си...”

Исус ме погали и тъжно се усмихна, като ми казваше:

“Те вече го правят, слуго Мой! В последните десет години

християните масово наричат звяра “Исус” и се запечатват като

поколение на змея, звяра и лъжепророка, който ги измами с водите

на Ефрат и напълни с изкусителни и заблудителни демони сърцата

им. Но ти виж и последното страшно надигане на водите на Ефрат.

Защото по цялата земя потопът ще стигне до гуша, а след това и ще

ги покрие...”

Отново гледах страшното видение с Ефрат, когато нови мощни вълни

от бездната вдигнаха нагоре нивото му. А тогава звярът се надигна и

излезе от бездната със седемте червея на сатанинското лукавство, като

кръжеше над водите и призоваваше червеите си, казвайки им:

“Накарайте тези удавници да ме изповядат като Исус! Нека гушите им

се тресат от възлияния! Нека ми викат “Амин” и “Алелуя”, понеже скоро

Сатана ще даде тяло на духа ми и дъх на устните ми!”

Чули заповедта на звяра, седемте червея започнаха да плуват из водите,

крещейки на милионите си демони:

“Изповядвайте, изповядвайте, изповядвайте! Дойде царството на

Асирийския кедър и кой е оня, който ще му противоречи!”
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И ето, че стотици милиони гърла масово започнаха да крещят всред

водите, викайки на Антихриста:

“О, Исусе! Ти си нашият господ! Ти си спасението на сърцата ни!”

Самото им крещене имаше толкова голям ефект, щото водите на Ефрат

ги покриха и се вдигнаха много нагоре, като запълзяха към Хълма и

Ковчега. А тогава Господ простря ръка през прозореца и извика с гръмовен

Глас против звяра, водите му и удавниците му:

“Враже Господен! Власт над Ковчега Ми ти нямаш! И власт над

събраните в Ковчега Ми не ти е дадена! Стани човек на греха и син

на погибелта и влез от бездната в нечестивия свят, за да го обладаеш

според силата си! Но не забравяй да гледаш към издигащия се в

облаците Ковчег! Защото Аз ще се върна с десетки хиляди Мои

Светии, за да въздам на нечестието ти!”

След тези думи на Исус Ковчегът започна да се издига към облаците. А

тогава, с развълнуван поглед, Господ ми проговори, като казваше:

“Сега е часът и мигът да отпиеш от Скритата Манна на Златната

Стомна! Сега е мигът и часът, когато ще се разкрия на Вярната Си

Църква като Денят, Часът и Мигът! Блажени човеците, които са в

Ковчега Ми! Те ще пият от Скритата Ми Манна и ще се утвърдят за

Мига на Грабването и за Славния Ден на Моето Пришествие!

Аз, Последният Ной, все още говоря и не млъквам!”
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4. ВИДЕНИЕТО ЗА ДЕНЯ, ЧАСА И МИГА ГОСПОДЕН

(БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ОТ СКРИТАТА МАННА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преди да ти разкрия най-скъпоценното видение в тази книга, аз искам

мислено да ме последваш в едно прекрасно изживяване, което ще бъде

дар за всичките човеци, които се намират в Ковчега на Последния Ной.

Какво е това изживяване? – ще попиташ ти. А аз ще ти отговоря, че

това изживяване е мигът на нашето грабване от Исус, когато старите ни

смъртни тела ще се преобразят в нови и прославени тела, съобразни на

Тялото на нашия Господ и Бог.

А сега си представи как в един посочен от Бога ден, в час от деня, в

минута от часа, и в секунда от минутата всички ние мигновено ще полетим

нагоре. И докато имаме силата само да въздъхнем или извикаме от учудване,

чудото с нас вече ще е свършен факт. Ние с удивление ще забележим, че

дрехите ни и обувките ни не са същите. Понеже ще бъдем облечени с бели

хитони и на нозете ни ще блестят златни сандали. Ние с почуда ще

погледнем ръцете си и ще усетим, че те не са същите. Понеже в тях ще

трепти съвършеният предел на Христовия Живот. С огромно възхищение

ще погледнем лицата на братята и сестрите ни, с които сме удържали във

времената на най-страшното духовно насилие. И онези от тях, които в мига

преди грабването са били възрастни, ще ни се усмихват със светещи лица,

които Бог е заповядал да останат вечно на тридесет и три години, в

зрелостта и младостта на Исус. И там, в облаците на Святия Дух, и в

неизразимата Слава на Господ Исус Христос, ние ще видим как Господният

Ковчег започва да се издига с невъобразимата скорост на Духа, а край нас

само за миг пробягват милиардите галактики, звезди и слънца. И ето –

дошло е Началото, за което сме мечтали, жадували и бленували с всеки

удар на сърцата си. Понеже Ковчегът е застанал пред портите на един Свят

Небесен Град, висящ като по чудо в дълбините на неизследимия космос. И

тогава отсред самите порти към Ковчега се простират огнените ръце на

Святия Отец. И като го хващат, започват да го придвижват към Небесния

Ерусалим. А докато Ковчегът влиза в Града, златните улици се изпълват с
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тържествуващи ангели и светии, прозорците на Небесните домове широко

се разтварят, а пред тях застават силни и Святи старовременни мъже на

Вярата, които ръкопляскат и се смеят от цялото си сърце. И ето, че Вратата

на Ковчега се отваря и Господ Исус слиза по стълбите, като извиква със

силен Глас:

“Радвай се, Сионе! Възклицавай, Ерусалиме! Защото Невястата

на Младоженеца вече цяла се прибра при Него! Възлезте, Божии

Светии, та посрещнете и прегърнете чедата на Моята Вяра, които

устояха в най-голямото зло и се удостоиха да пострадат в най-

големите Ми страдания! Тържествувайте славно, защото дойде

Денят за вечерята на Агнето и Невястата Му е готова за Него!”

След тези думи Исус вдига ръцете Си и призовава събраните в Ковчега

да излязат от него и да се съединят с Небесните си братя и сестри. А

тогава дървените стени от гоферово дърво се разлепят от благовонната си

смола и се разтварят настрани, а цялото благословено множество излиза от

Ковчега, за да се съедини с всичките чудесни свидетели на Божията Вяра и

Божията Святост...

Искаш ли това изживяване, братко мой?

Искаш ли то да бъде вечната съдба на сърцето ти?

Ако наистина искаш това, последвай Божия пророк в Ковчега на

Последния Ной и се приготви да пиеш от Скритата Манна, която се намира

в Златната Стомна. Защото аз духовно продължавах да стоя с Исус и да

пребъдвам пред Него в Неговата стая. А Господ, като гледаше мислите на

сърцето ми и прекрасното бъдещо изживяване, което описах по-горе, с

Благ Глас ми проговори, като казваше:

“Сърцето ти е чисто, слуго Мой! Понеже си приел да се уповаваш

на думите на Апостола Ми Йоан, който записа за всички ви в

посланието си:

“Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно

какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни

Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда

на Него, очиства себе си, както е Той чист...” 14

14 (1 Йоаново 3:2-3)
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Вие наистина ще бъдете подобни на Мене! И телата ви наистина

ще бъдат прославени както Моето! В тях няма да има нито болест,

нито болка, нито тление и смърт! В тях ще трепти Вечният Живот на

Отца, Сина и Святия Дух, понеже това е обещанието за всички,

които са верни на Моя Завет.

Но ти сега помисли, че Аз имам противник, който иска да осуети

това обещание за мнозина. И не просто да го осуети, но да запокити

в собствената си проклетия всички, които приемат заблудата му за

истина.

Как мислиш, слуго Мой?

Защо ти, който даде на Църквата Ми най-святите, най-дълбоките

и най-благословени видения от Светилището, не намери подкрепа

от нито една регистрирана в света църква? Защо не намери подкрепа

от нито един пастир на заплата и трудов договор? Защо не те почете

нито един проповедник, който търгува с проповедите си? Защо не

те благослови нито един вярващ, който посещава земни събрания,

за да слуша човешки учения и брътвежи?”

“О, Исусе! Църквите, регистрирани в света, нямат Твоя Свят Дух! И

пасторите на църковна заплата и трудов договор, не са посочени от Тебе,

нито са избрани от Отца! Те не са Твоите помазаници, понеже нямат

Сърцето Ти, за да дават живота си за Стадото Ти! А и овцете им, излъгани

и манипулирани от самите тях, никога не биха възроптали против авторитета

им, за да приемат, почетат или благословят Твоя слуга!”

“Да, така е! Правилно Ми отговори!” – каза Исус и продължи:

“И какво излиза в крайна сметка, слуго Мой? Коя вяра ще се

възкачи в Небето? Или коя любов Отец ще посочи и запечата като

Негова? Дали вярата на църквите, които решиха, че могат да

проповядват Завета Ми без Мене, или Вярата на слугата, който

зароби себе си за всичките и стана жертвен принос пред Престола

Ми? Дали любовта по сметка, с която църквите решиха, че ще любят

червеите на Сатана, за да им е леко и приятно на земята, или

Любовта, с която един Господен пророк даде живота си за Божието

домочадие?
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Най-малкото – ако земното християнство наброява два милиарда

човеци, то два милиарда ли да вдигне Господ в Небето, само защото

по традиция или с религиозно лицемерие са се нарекли християни?

Да вземе ли твоят Господ да грабне в Небето не само тези два

милиарда християни, но и иконите им, и идолите им, и търговията

им, и дипломите им, и червеите им, и демоните им, и хулите им, и

всичките им развалени и небогоугодни дела? Да вдигна ли в Небето

всичкия религиозен фалш, само защото човеците са решили да Ме

впечатляват с Името Ми, наричайки се християни, когато от делата

им мирише на демонични фекалии и на всякаква нечистота? Да

направя ли Моя Невяста великата блудница Вавилон, която блудства

непрестанно с дявола, а на света заявява:

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

видя...” 15

И ще приеме ли Отец да постави дясната Си ръка върху главата

на Младоженеца, а лявата върху главата на блудницата? А след

това да им каже:

“Благославям Те, Сине Мой с тази блудница! Понеже тя

навсякъде по земята тръбеше, че се нарича Твоя! Благославям те,

блуднице, с Моя Син! Понеже Той не можа да устои на лукавството

на очите ти, на чародейството на гласа ти, и на съблазънта между

бедрата ти!

Живейте и царувайте вечно, докато превърнете Моя Сион в

свърталище на всякаква нечиста и омразна птица! И нека самият

дявол ви кумува, понеже лукавството му успя и превъзмогна над

Святостта Ми!”

Ще изрече ли Моя Отец такива думи, Стефане? И ще се венчае

ли Синът за блудницата?”

Слушайки думите на моя Господ ревността ми пламна като буен огън.

И аз, като паднах в нозете на Исус, обгърнах ги с ръцете си, като Му казвах:

15 (Откровение 18:7)
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“Да не бъде, Господи мой! Това е невъзможно да се случи! Това е

заблудата, която Сам Отец е пратил между лицемерните и лукавите, според

както ни писа Твоя Апостол Павел:

“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...” 16

“Да, слуго Мой! Това наистина е изпратената от Отец Ми заблуда.

А ти сега разбери, (и нека с теб това да проумеят всичките

просветени от Божия Пророчески Дух), че именно с тази заблуда

числото на участниците в Грабването чувствително ще намалее. Ще

намалее толкова много, щото да докара лукавите до ужас, и

лицемерните до избезумяване. За да се сбъднат пророческите думи

на Човешкия Син, които гласят:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които

минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират...” 17

Знаеш ли, слуго Мой, защо ти остана едва със стотина

последователи в една осеммилионна държава?

Именно защото в живота ти действаха мощно пророческите

думи на Човешкия Син! Именно защото влезе през тясната порта в

Ковчега на Последния Ной, умрял за себе си и оживял за Господ. И

от тази тясна порта започна да призоваваш човеците на братолюбие

и боголюбие! И ако биха преминали през тази порта стотици хиляди

и милиони, то тогава в никакъв случай Аз нямаше да бъда твоят

Господ и ти – Моят пророк. Но понеже Аз съм Истинският твой

Господ, и ти – избраният и посочен от Отца пророк, то и затова

малцина влязоха през портата в Ковчега.

А сега, преди да ти дам да пиеш от Златната Стомна със Скритата

Манна, ще препоръчам на всичките Божии чеда отново да прочетат

пророческата книга, с която те благослових преди седем години.

Книгата за белезите на времето и знаменията на времената. Помниш

16 (2 Солунци 2:11-12)
17 (Матея 7:13-14)
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ли тази книга? Помниш ли как там Аз ти говорих за Деня, Часа и

Мига?”

“О, Исусе! Никога няма да забравя виденията в тази книга. Аз помня

прекрасно всичко, което Ти Си ми говорил. Помня, че Ти Си Денят на Отца,

когато слезе на земята, за да бъдеш Светлината, Която осветлява живота

на всеки човек. Помня, че Ти стана Час Господен, когато изпрати слугите

Си да извикат посреднощ:

“Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнете!”

Помня също, че Ти ще се превърнеш в Миг Господен, когато настъпи

Грабването. Защото то ще стане в миг на око, при глас на Архангел и

Божия Тръба...”

Исус се усмихна на думите ми. А след това отново ми проговори, като

казваше:

“Спомни си тогава и другото, за което ти говорих в тази книга.

Спомни си, че при изхвърлянето си от Небето, дяволът беше миг.

Защото мигновено му беше въздадено от Отца Ми. Спомни си също,

че когато стражата на първосвещениците Ме залови, дяволът стана

час, за който заявих на слугите му:

“Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи? Когато

бях всеки ден с вас в храма, не простряхте ръце против Мене. Но

сега е вашият час и на властта на тъмнината…” 18

Спомни си, най-сетне, че в последните дни на умноженото

беззаконие, когато звярът излезе от бездната, дяволът ще стане

ден, сиреч, лукаво преправена нощ, в която ще се осъществи най-

голямото надигане на Сатана против Бога и Небето...”

След тези Свои думи Господ бръкна в мантията Си и извади свитък,

като го разгъна върху кедровата маса. И като посочи нарисуваните върху

свитъка триъгълници, каза ми:

“Забелязваш ли как в думите Ми се явиха два триъгълника,

обърнати един срещу друг?

В първия триъгълник Аз съм Денят, Който се смалява до Час, и

накрая стига до Миг. Във вторият триъгълник дяволът е миг, който

18 (Лука 22:52-53)
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се уголемява до час, и накрая стига до нощ, лукаво преправена на

ден. И за да разбереш напълно откровението на Божията Тайнствена

Премъдрост, сега вдигни отново Златната Стомна със Скритата Манна

и пий от онова Святото, което се съдържа в нея...”

С вълнение вдигнах Златната Стомна, като отпих от Скритата Манна в

нея. И ето, че само след една глътка поток от божествена Светлина изпълни

сърцето ми и просвети очите ми. И тогава отново погледнах към разтворения

свитък, който беше се променил. Единият от триъгълниците, който беше на

Исус, блестеше като слънце в големия си край, смаляваше светлината си

до поток от лъчи малко преди края, а в острия край се превръщаше в един

единствен лъч. Другият от триъгълниците, който беше на дявола, започваше

като тъмен лъч в острото си начало, превръщаше се в поток от тъмни лъчи

някъде след средата, и накрая ставаше непрогледна нощ в самия край.

И ето, че Господ протегна ръце към свитъка, като ми казваше:

“Сега, когато Скритата Манна вече е просветила сърцето ти, Аз

ще вдигна двата съдбоносни триъгълника като Дух в ръцете Си, а

ти просто гледай и внимавай!”

След тези думи Господ вдигна светлия триъгълник в дясната Си ръка,

а тъмният – в лявата. И като ги приближи един до друг, попита ме:

“Виждаш ли как Аз приближавам острия край на светлия

триъгълник до широката част на тъмния триъгълник?”

“Да, Господи! Виждам това!”

“Виж тогава как Мигът Господен ще подейства в дяволската

нощ, преправена на ден!”

С огромно внимание погледнах към триъгълниците, когато забелязах

как острият край на светлия триъгълник се вряза в широката част на

тъмния триъгълник. И като произведе една единствена мълния, дръпна се

от тъмния триъгълник. А тогава Исус ме попита:

“Знаеш ли какво сторих току що?”

“Кажи ми, Исусе, за да разбера!” – отговорих аз. А Господ ми проговори,

казвайки:

“Аз ти показах Мига на Грабването! Мига, в който Човешкият

Син мигновено простира мълнията на Святия Дух, за да вдигне Духа
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Си и Своите Си от света и да заповяда на дявола да яви човека-

Антихрист.

Но ти гледай сега отново светлия триъгълник в ръката Ми.

Защото той е Небесната Съдба на Човешкия Син. И като погледнеш

в най-светлата му част, където Аз съм Денят Господен, кажи Ми:

Колко човеци би осветил Денят Господен, ако на земята я

нямаше нощта на дявола?”

“О, Исусе! Ти би осветил всичките човеци на земята!”

“А какъв е днешният реален брой на земните човеци?”

“Господи мой! Светът наброява около шест и половина милиарда!”

(книгата е писана през 2007 г., откогато е актуалният брой на жителите на

света)

“Значи шест и половина милиарда биха били осветени от Деня

Господен, ако я нямаше нощта на дявола. Нали така, слуго Мой?”

“Да, Исусе! Така е!”

“Виж тогава средата на Моя триъгълник. Там, където Денят се

превръща в Час, а цялото Слънце се превръща само в поток от

лъчи. Ти знаеш ли какъв е този поток от лъчите?”

“Да, Исусе! Това са свидетелствата на Божиите слуги, пророците, които

викат поканените на Сватбата Ти! Те са свидетелите на Часа Господен!”

“Отговори Ми точно и съвсем правилно! Помисли тогава, че

Последният Ной строи Ковчега Си за Грабването в последните сто

години. А в последните тринадесет от тези сто, Аз и Отец Ми

изпратихме тебе. Колко ли човеци биха могли да се спасят, ако

бяха приели Словото от Божиите слуги, пророците, назначено да ги

доведе до покаяние? Няма ли това да са двадесет и четири пъти по-

малко от тези, които биха се спасили от Деня Господен? И ако в

Деня биха се спасили всичките шест и половина милиарда, то в

Часа бройката им колко намалява?”

Мъдростта на Исус светеше толкова силно от устните Му, щото останах

почти без дъх. Но въпросът Му чакаше отговор и затова аз промълвих,

казвайки:
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“О, Господи мой! В Часа Господен бройката на спасените вече ще е

двеста и седемдесет милиона. Понеже това е 1/24-та част от шестте и

половина милиарда...”

“Точно така е, слуго Мой! И ето това е реалният брой на

поканените, които Отец Ми повика в последните години чрез

пророците Си на Сватбата на Сина Си. Но нека сега всички да си

спомнят пророческите думи на Човешкия Син:

“Небесното царство прилича на Цар, Който направи сватба на

Сина Си. Той разпрати слугите Си да повикат поканените на

Сватбата; но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги,

казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда Си; юнците

Ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но

те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а

друг на търговията си; а останалите хванаха слугите Му и

безсрамно ги оскърбиха и убиха. И Царят се разгневи, изпрати

войските Си и погуби ония убийци, и изгори града им...” 19

Нужно ли е отново да ви напомням, че причина за Яростния

Гняв на Отца Ми е именно поруганието, на което поканените

предадоха слугите Му, пророците? Нужно ли е отново да изявявам

правдивите Си думи, които няма никак да се изменят:

“...защото ви казвам, че никой от поканените, няма да вкуси от

вечерята Ми...” 20

И сега, слуго Мой, погледни отново към триъгълника на твоя

Господ. Защото всичките поканени се поругаха с теб и те опозориха

и похулиха, като слуга на дявола.

Но дявол ли съм Аз, за да Ме хулят платени наемници и

демонизирани пастири? Дявол ли е Отец Ми, за да хвърлят срещу

слугите Му думи, каквито не бива дори наум да дохождат? Дявол ли

е Святият Дух, за да наричат вдъхновените от Него пророчески

видения - ереси, и откровенията Му - заблуди? И ако всичките

поканени днес наричат слугите на Отца Ми като “дяволски”, то

тогава не е ли станала властта на тъмнината твърде голяма? Не

19 (Матея 22:2-7)
20 (Лука 14:24)
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отсичат ли поканените въжетата на Спасението Ми? Не изгарят ли с

огъня на всяка хула поканите за Моята Сватба? И защо го направиха?

Отговорете Ми, ако можете!

Не затова ли, понеже в пророческите Ми думи е писано:

“Но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята

нива, а друг на търговията си; а останалите хванаха слугите Му и

безсрамно ги оскърбиха и убиха...”

Собствени ниви ли трябваше да си имат поканените, когато

трябваше да се подвизават на Нивата Господна, за да събират

жетвата на Божието Спасение?

Търговия ли трябваше да упражняват дяволските съблазнители

или като Божии слуги да дават даром и да положат на Божия Свят

Олтар живота си за Моите агънца? Оскърбление, хули и смърт ли

трябваше да получат слугите на Царя, или почит и благословение?

Но ето затова Часът Господен започна неумолимо да се смалява,

както неумолимо се смаляват страните на триъгълника. Всяка хула

и всяка лъжа, всеки компромис и всяко нечестие, всяка търговия и

всеки грим, всяко лицемерие и всяко чародейство, всяка измама и

всеки грях започнаха да смаляват Часа в нещо много по-малко от

него. А кое е по-малко от Часа, слуго Мой?”

Слушах със съсипано от скръб сърце думите на моя Господ и Цар,

които бяха толкова Святи и правдиви, щото знаех в сърцето си, че това са

забитите божествени пирони, с които е закрепен и съграден Ковчегът Му.

Ето защо Му проговорих, казвайки:

“О, Исусе! Мигът е много по-малък от Часа! Той е острият светещ край

на Твоя съдбоносен триъгълник...”

Господ ме погледна с ревнив поглед и отново ми проговори, като

казваше:

“Приеми тогава от Мен, че Мигът Господен е равносилен на

една Божия секунда. И като помниш, че Божиите лъчи бяха

пророчески послания към двеста и седемдесет милиона християни,

призовани да участват в Сватбата, виж колко ще намалее броят им,

когато Часът се превърне в Миг, сиреч, в секунда...”
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Разтърсен от Христовите думи, аз проговорих на Господ, казвайки Му:

“О, Исусе! Секундата е три хиляди и шестстотин пъти по-малка от

Часа. А тогава броят на участниците в грабването става не по-голям от

седемдесет и пет хиляди човека...”

“Малко по-малък ще е броят им, Стефане! Понеже във времето,

когато Отец Ми ще заповяда Грабването, светът вече ще е

преживял една част от знаменията, свързани с Божия пламенен

Гняв, свързан с погублението на нечестивите човеци.

Но ти сега виж и проумей, че с твърде малкият си брой тези

Святи и Избрани от Отец Ми човеци, които ще участват в Грабването,

са били най-силните и мощни Божии хора на земята. Толкова

утвърдени, осветени и просветени от Божия Пророчески Дух, щото

на тях Всемогъщият ще даде Небесната привилегия да слязат с

Човешкия Син в Неговото Свято пришествие и да въздадат на

Антихрист на мястото наречено Армагедон.

И за повече Вяра в сърцата на Моите, нека точно сега си прочетат

думите на Апостола Ми Юда, които гласят:

“За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето

Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над

всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките

нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки

думи, които нечестивите грешници са говорили против Него...” 21

Ще бъдете ли тщеславни и помрачени, та да виждате милиони и

милиарди там, където те са десетки хиляди? Ще продължите ли да

уповавате на великата блудница, която мами племена и народи с

чародеянията си, като лъже човеците, че са изпълнили Святите

критерии на Моя Бог и Отец, за да се нарекат Моя Невяста?

Нищо подобно, люде Мои! Милиардите и милионите поклонници

на земното и плътско християнство ще наследят ада и огненото

езеро! Защото самоволно похулиха Отец, Сина и Святия Дух, и не

разпознаха времето, когато бяха посетени. Те се влюбиха в Сатана

и останаха на нивите си, на търговиите си, при идолите си и в

21 (Юда 1:14-15)
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измамата на червеите си. И като не видяха Ковчега на Ноя на Хълма

Господен, забравиха как Аз строго съм предупредил:

“Както бяха дните на Ноя, така ще бъде и пришествието на

Човешкия Син...”

И като се радваха на голямото си число, че са милиони и дори

стигащи до два милиарда, помрачиха очите си, та да не разсъдят,

че ако Господ грабне десетките Си хиляди, те дори няма и да усетят

липсата им, според писаното:

“Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха,

женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и

не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и

пришествието на Човешкия Син...” 22

Защото тези Мои десетки хиляди са пръснати като скъпоценни

бисери по цялата земя. Кой тогава би усетил, че са грабнати? Или

кой би усетил липсата на един или двама, когато пред очите му още

ядат, пият и празнуват наличните хиляда?”

Думите на моя Господ бяха толкова ревниви, Святи и радикални, щото

паднах по очи в нозете Му, като Му казвах:

“О, Исусе! Придай Вяра на Твоите чеда, за да не отпаднат! Придай

Вяра на Избраните, за да знаят, че са от малкото число на грабнатите!”

А Господ отново проговори с ревнив Глас, като ми казваше:

“Какво върша чрез тебе през последните тринадесет години?

Какво друго да са тези сто и петдесет пророчески книги, които

дадох даром на чедата Си, ако не Моята Могъща изкупителна Сила,

с която придавам Вяра на Божиите Избрани? И кой е оня, който би

се съблазнил в числото на грабнатите? Няма ли това да е човек,

който е забравил изреченото от устата Ми:

“Защото мнозина са поканени, а малцина избрани...” 23

Ето – поканените са при Часа, а Избраните са в Мига! И колкото

Мигът е по-малък от Часа, толкова Избраните са по-малко от

поканените! Но за могъщо свидетелство на Моята Църква, и за ясно

духовно потвърждение на всички ви, че бройката на участниците в

22 (Матея 24:38-39)
23 (Матея 22:14)
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Грабването е записана още от преди създанието на света, Аз сега ти

казвам да отпиеш още веднъж от Златната Стомна със Скритата

Манна. А след това отново да погледнеш към разтворения Ми

свитък...”

С вълнение се изправих отсред нозете на Господ, като протегнах ръка

към Златната Стомна и отпих от нея. А тогава ярка Небесна Светлина

преизпълни сърцето ми, и лъчи от Мъдрост започнаха да светят от очите

ми. И ето, че аз погледнах към свитъка на Исус и видях на него записано

числото 144 000. А тогава Исус ми проговори, казвайки:

“С какво свързваш това число?”

“О, Исусе! Това са подпечатаните Божии Избрани от Израилевите

племена, на които е дадено през Голямата Скръб да бъдат духовни

победители в сблъсъка с Антихрист, и да бъдат определени за първи

плодове на Отца и Сина...”

“Точно така е! Но ти сега си спомни за Божия Дух, Който беше

свидетел на Златната Тръба във видението от миналата книга. Кой

е Този Дух, слуго Мой?”

“О, Исусе! Това е Духът и Силата на Илия! Дух, за Който Отец се обеща,

като каза чрез пророка Си Малахий:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и

страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към

чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и

поразя земята с проклетия...” 24

Исус се усмихна на думите ми, а след това проговори, като ми казваше:

“Кога идва Денят Господен? Няма ли това да е след Мига

Господен? Не трябва ли Господният триъгълник изцяло да изпълни

съдбата си, преди да дойде новото начало?”

“Да, Исусе! Така е!”

“Виж тогава, че Небето грабна пророк Илия и той не видя

тление. Но Илия не беше сам до Мига, когато огнените колесници

го взеха горе. Той имаше за спътник и последовател Елисей. А

какви думи изрече Елисей на Илия, в Мига преди да бъде грабнат?”

24 (Малахия 4:5-6)
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“О, Господи! Елисей каза на Илия:

“Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти...” 25

“Точно тези са думите на Елисея, слуго Мой! И ако пророк Илия

духовно олицетворява Грабването на Църквата, то Елисей не е ли

олицетворението на Израил във времето на Голямата Скръб?”

“О, Спасителю мой! Разбира се, че е така!”

“Виж тогава, че с двойния дял от Духа и Силата на Илия през

Голямата Скръб са подпечатани за Спасение 144000 избрани от

племената на Израил, които духовно са Елисей. А сега Ми отговори:

Ако с двоен дял от Духа и Силата на Илия през Голямата Скръб

се спасяват 144000 избрани от израилтяните, то колко преди тях ще

участват в Грабването с Духа и Силата на Илия?”

“О, Исусе! Те биха били двойно по-малко от 144000. Те ще са

наполовина, тоест, 72000. Понеже двойният дял от Духа и Силата на Илия

е удвоил числото през Голямата Скръб!”

В този миг очите на Исус заблестяха като слънца. И Той отново ми

проговори, като казваше:

“Сега сърцето ти вкуси от най-дълбокото на Скритата Манна. А

заедно с тебе от нея вкусиха и Моите Избрани, които обичам, храня

и възрастявам чрез Словото на Божия Пророчески Дух!

Ето, говоря на Моята Свята Църква чрез пророка Си!

И на всички вас, които излязохте от мерзостта, която докарва

запустение, казвам:

Претърпете гонението, злобата и яростта на Вавилон, за да се

наречете побеждаващо поколение на Сион! Не излизайте от Ковчега

Ми и се закрепете в Съвършена Твърдост и упование в Мене!

Защото времето за вашето преселение при Мене тече неудържимо.

Секундите текат и се превръщат в минути, които се отнемат от Часа.

Минута след минута – и този Час непременно намалява и ще стигне

до Миг! А докато Часът намалява до Миг сатанинският потоп ще

завлича плътските и лицемерните, алчните и користолюбивите,

гордите и надменните. Но той няма да има власт върху Званите,

25 (4 Царе 2:9)
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Избраните и Верните! Моите люде ще удържат, понеже ще бъдат

гонени отвън, но съхранени отвътре! Понеже Аз съм Твърдостта на

сърцата им и Огънят на устните им!

Ето, дадох ви една от най-дълбоките и най-святи книги на

Царството! Книга, за която се водеше страшна битка в небесните

места! Книга, с която Сам Аз ви посочвам! И за ужас на милиардния

тщеславен Вавилон, казвам на всички ви:

“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде

царството...” 26

Книга, с която Божията тайнствена Премъдрост казва на всички

вас в сърцата ви:

“Когато людете са многочислени, слава е за Царя, а когато

людете са малочислени, съсипване е за княза...” 27

Ето, многочислените вече са при Мен, в Небето, като Слава на

Небесния Цар! Те бяха спасявани през годините и вековете на

земята, от Моето Възкресение и до Мига преди Грабването, когато

умираха и предаваха душите си на верния Създател!

Но на земята днес останахте вие, малочислени Мои камъни!

Останахте да разрушите Вавилон!

Да напукате стените на тъмния камък!

Да съсипете княза на лукавството!

Да прославите Мен и Божието Царство!

И най-накрая - да бъдете участници в Грабването и преден

фронт на Моето Пришествие!

Аз, Последният Ной, дадох това Свято пророчество за всичките

чеда на Яков и Йосиф, които пребъдват с Мене в Ковчега Ми!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

26 (Лука 12:32)
27 (Притчи 14:28)
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