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1. ВАВИЛОНСКАТА КУЛА ИЛИ ЗА ПРОЕКТА НА ДУХА НА

АНТИХРИСТ

В предговора към “Духовните империи на Злото” вие разбрахте

някои неща за империята Вавилон, но тук аз ще изложа една по-голяма

пълнота в разбирането за тази империя. Като начало искам всички да се

съгласим, че дяволът е паднал Небесен служител. Служител, който е

изгубил Святостта и достойнството си в бунта си против Твореца. И не само

той, но и всички други, които подкрепиха неговия бунт. Аз не зная дали си

давате ясна сметка какво значи някой да напусне Небето. Мястото, където

милиарди тържествуващи ангели се радват на величието на Бога. Мястото,

където блаженство и пълнота пулсират във всеки квадратен милиметър.

Мястото, където неспирно хваление се лее от сърцата на всички Божии

създания. Това място напусна падналият херувим. И в сърцето му винаги

ще има спомен за него. Спомен, който ще бъде непрестанен подбудител на

всичките му усилия. Ако вие сте напуснали едно хубаво място, където

вечно сте живели и попаднете на друго, което не ви харесва, то не бихте

пропуснали да се върнете отново на предишното, нали? Помислете тогава

какво му беше на Луцифер, когато Всевишният го изхвърли на земята?

Зная, че ще кажете:

“Да, но дяволът никога няма да може да се върне в Небето, защото Бог

го е изхвърлил завинаги и никога няма да му позволи завръщане при Себе

Си...”

Точно така. Значи дяволът трябва някак да потисне мъката по Небето,

ако и да не може да се върне там. Той трябва да измисли нещо, което да

компенсира изгубеното му величие. Той трябва да приспособи мястото, на

което е изхвърлен, за да прилича поне в собствените му критерии на Небе.

И това място трябва да удовлетворява херувимската нужда от засеняване,

понеже с такова предназначение беше създаден Луцифер:

“Ти беше херувим, помазан да засеняваш...” 1

Кого щеше да засенява Луцифер от мястото, където бе изхвърлен?

1 (Езекиил 28:14)
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Той повече нямаше да хвали Бога, нито да се разхожда из Рая. Дяволът

щеше да впрегне своите ангели за утвърждаването на една нова империя,

която да има ефекта на следната изповед:

“Е, Господи! Вече не съм горе при Тебе, но и тук не ми е лошо! Вярно,

не е като в Небето, но затова виж колко хора ми викат “Господи, Боже!” Ти

не се съгласи да си поделим Небето по равно, но затова виж какви чудеса

върши засеняващата ми сила всред човеците...”

Действително, дяволът създава империята, за която говорим. Основен

стимулатор за нейното създаване, освен изгубеното величие на дявола,

беше и страхът в сърцето му.

От какво или от кого бе продиктуван този страх?

Отговор на този въпрос ни дава “Книгата Битие”, която коментира мига

след грехопадението. Тогава Бог на първо място прокле дявола, като му

каза:

“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето

потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му

нараниш петата...” 2

Тези думи сериозно уплашиха дявола в онзи миг. Той със сигурност си

е оглеждал неведнъж и дваж главата и понеже е влюбен в собствената си

хубост, не е могъл да преглътне, че някой ще му нарани главата. И защо

“вражда” каза Бог, че ще постави между него и човеците, след като и той

и те са в грях пред Лицето на Бога? Ясно е, че Всевишният е решил да

спаси човеците. Ясно е, че е решил да направи нещо в хилядолетията

напред. Ясно е, че трябва да се вземат мерки, за да му се попречи...

Ето такива са били мислите на херувима в онзи миг. Тогава той събира

тъмния духовен съвет и най-вече се допитва до личността, която Словото

ни открива като дух на Антихрист, за да се разберат какво да правят. Тук

искам да направя малка скоба и да кажа на всички, които не знаят, че

духът на Антихрист е отделна духовна личност и не е редно да се счита, че

самия херувим Луцифер се въплъщава в нея. Тази личност “Откровението

на Йоан” ни разкрива като “лъжепророк”. Именно този “лъжепророк”

2 (Битие 3:15)
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през всички хилядолетия от грехопадението до днес винаги е бил личният

вдъхновител на Луцифер.

Защо ви казвам това?

Преди всичко - защото в желанието си да изкуши първите човеци

дяволът се прицели в Образа на Бога, който Адам и Ева притежаваха. По

този Образ те приличаха на Божеството. Но е важно да разберем точно в

Кой от Троицата се прицели дяволът, когато изкуши Адам и Ева да съгрешат.

Божиите думи ще ни помогнат да разберем това:

“Ето, човекът стана като един от Нас, да познава Доброто и

Злото...” 3

Виждате ли, че Бог казва:

“Като един от Нас!”

Не като цялата Троица, но като един от Троицата. Човеците не станаха

като Бог Отец. Човеците не станаха като Бог Святи Дух. Но те станаха като

Исус.

Защо като Исус?

Отговорът е, че те придобиха знанието на Исус. Знанието за тайните

на битието и за контрола на духовното над материалното.

И какво се получи в крайна сметка?

Стана така, че човеците презряха Образа на Бог Син, за да придобият

знанието Му. Понеже, когато Отец създаваше Творението, а следователно

и човеците, Той ги създаде чрез Исус:

“...понеже чрез Него беше създадено всичко, което е на

небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или

господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе

създадено...” 4

Така разбираме, че още с грехопадението първите човеци станаха

антихристи, понеже поругаха Образа на Христос и предпочетоха знанието,

с което Той ги създаде. Казвам ви това, за да разбирате, че не друг, но

духът на Антихриста вдъхнови цялата спекулация на Луцифер, когато той

като змия се промъкна в Едем.

3 (Битие 3:22)
4 (Колосяни 1:16)
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Аз не зная в абсолютна пълнота какви са станали отношенията между

Луцифер и духа на Антихрист след Божието проклятие над змията, но в

едно съм убеден. В какво? Ами именно в това, че Луцифер е направил два

опита, за да спре Божието проклятие върху себе си. Първият опит той

направи с ангела на бездната, който по еврейски се именува Авадон.

Тогава Авадон се развихри до такава степен, че неговата богопротивност

разврати земята и Бог наказа първите човешки поколения с потоп. Но след

потопа Бог обеща, че повече няма да погуби земята и така положи

началото на Своята Спасителна активност. Тогава със сигурност Луцифер е

казал на духа на Антихриста:

“Оттук нататък ти поемаш грижата за това, щото Божието проклятие

да не настигне красивата ми глава. Явно, че Той ще иска да им се открие.

Явно е, че ще иска да ги посети със Словото Си. Ето защо ние трябва да

направим бариера между Небето и земята, така щото, ако човеците ще се

кланят на някого - това ще съм аз, ако ще се молят на някого - това ще съм

аз, а ти имаш грижата да измислиш как да спреш силата на Словото, което

Йехова ще им даде, понеже, без всякакво съмнение това Слово ще бъде

Христос...”

Ето, че навлизаме в същината към разглеждането на тази първа глава.

Духът на Антихрист действително прави всичко според силата и замисъла

си, за да дойде мигът, когато “Книгата Битие” коментира ето какво:

“А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И

като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската

земя, гдето се и заселиха...” 5

Искам да внимавате в този стих. Той открива много неща. Както вече

казах, ангелът на бездната, началникът на империята Изток, Авадон, се

беше развихрил преди потопа и разврати земята. В този стих виждаме, че

следпотопните човешки поколения отново тръгваха след Авадон, понеже

се казва, че “потегляха на изток...” Но ето, че се спряха на едно поле.

Защо се спряха? Естествено - защото Луцифер каза на Авадон:

“Оттук нататък духът на Антихрист поема командването, а тебе ще те

използвам по-късно...”

5 (Битие 11:1-2)
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А духът на Антихрист наистина “поема командването”.

Какво прави той?

Нищо повече от това, че насрочва масова духовна атака върху сърцата

на човеците, които в онзи миг имат “един език и един говор”. Нека

видим и ефекта от тази духовна атака:

“И рекоха си един на друг: Елате да направим тухли и да ги

изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола

употребяваха вместо кал...” 6

Ако някой мисли, че духът на Антихрист е специализирал архитектура

и дава чудесни архитектурни знания на човеците, то такъв не е познал

Духа на Божието Слово. Бог никога не е бил против желанието на човеците

да си строят къщи, ако ще не с тухли, но и с мрамор да си ги направят. Сам

Исус имаше къща, когато живееше на земята. Зная, че повечето от вас ще

си спомнят първата глава на тази книга, в която аз вече разкрих, че тези

тухли отговарят на старото Адамово естество, което се “изпича” в огъня на

окултизма, а смолата отговаря на бесовската мъдрост. Тук само искам да

прибавя това, че в духовната си кампания духът на Антихрист искаше

бързо и тотално поклонение пред дявола. Казвам бързо и тотално, защото,

освен смолата, и калта също е удобна за пълнеж между тухлите. Разликата

между двете е тази, че калта отговаря на религиозното мислене, което не е

нито сто процента духовно, нито сто процента плътско, но е смесено така,

както се смесват вода и пръст, за да се получи кал. Калта отговаря на

земната мъдрост. Докато смолата е бесовската мъдрост. По-нататък вие ще

разберете разликата между двете, но тук искам да продължа отново с

“Книгата Битие”, за да видим в какво се концентрира масовото духовно

внушение. Ето в какво:

“И рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да

стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем

по лицето на цялата земя...” 7

Ето тук, в тайната, скрита зад този стих, прозира болезнената амбиция

на Луцифер. Той искаше да си спечели име в Небето, а човеците просто

станаха проводници на неговата мечта. Мнозина от нас ще прочетат този
6 (Битие 11:3)
7 (Битие 11:4)
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стих, без дори да се спрат на него. Мнозина изобщо няма да се замислят,

че не е възможно земна постройка да стига Небето, понеже земното небе е

твърде относително понятие, с което ние оприличаваме атмосферата. Ако

искате, отидете до Ню-Йорк и се качете на Емпайър Стейт Билдинг, най-

високата сграда там. Тя със сигурност е поне десет пъти по висока от онзи

строеж, започнат някога в земята Сенаар. Но от тази работа Господ не е

разпръснал човеците да строят този небостъргач, нито пък им е размесил

езиците. Изобщо - можете ли да си представите, че Творецът Бог, Който

обитава на покрива на Вселената, и до този покрив са милиарди светлинни

години, ще се впечатлява от някаква прашинка Земя, в която е построена

куличка колкото атом... Истината е, че Бог е Дух и ако нещо Го впечатлява

то е духовно, а не плътското. Затова и “Книгата Битие” казва:

“А Господ слезе да види града и кулата, която строяха

човеците...” 8

Явно, че върхът на кулата наистина стигаше Небето и това предизвика

Бог. Защото, кажете ми, не е ли връх в сатанинската акция фактът, че

абсолютно всички човеци участват в масово поклонение пред Луцифер? Не

е ли връх в сатанинската акция фактът, че на една планета всички човешки

души в един език и един говор проповядват учение на Сатана и издигат

името му. Наистина това е връх, но Господ слезе, за да счупи този връх.

Словото на дявола беше в устата на всички и Луцифер със сигурност се е

удоволствал в постижението си. Да но е пропуснал един малък факт.

Фактът, че Господ е слязъл и видял противното на Името Му общение, като

е казал:

“Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е, което

са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво

да било нещо, що биха намислили да направят...” 9

Искам да имате разбирането, че земята отново бе пред прага на потоп,

но Бог не я наказа, а измисли Свой оригинален начин да спре тоталното

беззаконие.

Защо мисля така?

8 (Битие 11:5)
9 (Битие 11:6)
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Защото някога, преди потопа, Бог погледна на земята и видя, че всяка

твар се обхождаше развратно. Бог видя, че се умножава нечестието, и че:

“...всичко, което мислите на сърцето му (на човека - б.а.)

въображаваха, беше постоянно само зло...” 10

При този строеж не беше ли същото?

Същото беше, разбира се. Хората бяха тръгнали да изгубват съвестта

си, светлината на собствения си дух, откъдето Бог може да говори, като

подбужда духа. Затова Божията реакция е много точна:

“...и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що

биха намислили да направят...”

Ето затова Бог разбърка езиците на човеците, тоест, измени речевата

способност на човешката плът и я накара да говори по нов начин, като

напълно забрави старите изразни думи и изречения. Как е станало това за

нас ще остане тайна, но не чак толкова голяма. Защо? Естествено защото,

когато Бог разбърка езиците на човеците, замисълът на Сатана увисна и се

превърна в тайна, която никой не можеше да си спомни. Понеже тази

тайна беше явна, докато беше изговаряна и ушите я слушаха. Но когато

същите тези уши започнаха да слушат ново слово, непознато за тях, то и

тайната се изгуби и не можеше вече да бъде изговорена на новия език, тъй

като не е имало преводач, който да я преведе на езика, дошъл от Господа.

Моля ви да разбирате това, защото е Слово с далечен прицел. Сатана винаги

ще иска да посвещава човеците в проекта си Вавилон. Това той правеше

някога. Това прави и днес. Но и днес Бог ни защитава от неговите усилия.

Как?

Ами спомнете си, че една от дарбите на Святия Дух е говоренето на

езици. Когато проговорим на езици, духът ни започва да говори нов език,

според както Бог му го дава. И тогава той вече е скрит от лицето на

дявола. Нещо повече - ако се молим на езици дяволът беснее, понеже се

чувства, както при разбъркването на езиците в древен Вавилон.

Защо беснее?

Отговорът ни дава Апостол Павел:

10 (Битие 6:5)
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“Защото който говори непознат език, той не говори на човеци,

а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори

тайни...” 11

И сега нека отново се върна на основната тема. Вече разбрахме, че

Бог разпръсна онези човеци, които градяха града и кулата. Всеки от тях

получи някакъв език, тъй че да не го постигне Божия Гняв и да умре. От

този миг хората на този свят бяха наречени “езичници”, тоест, говорещи на

езиците от Божието въздаяние върху Вавилон.

А как продължава всичко това?

Ето как:

“Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а

те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон,

защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ

ги разпръсна по лицето на цялата земя...” 12

Виждате ли, казва се, че човеците престанаха да градят града.

Човеците - да, но не и демоните. Демоните продължиха да строят усърдно

града в духовния свят на земята. И именно този духовен град над земята

се нарича Вавилон и негов началник е духът на Антихрист. Всичката цел

на този град е да търси и намира на земята нови тухли за строежа на

Вавилонската кула. Говоря духовно и моля никой да не търси на картата

този град, понеже няма да го откриете. Ще го откриете единствено, ако

имате погледа на Апостол Йоан в мига на неговото изстъпление в Духа,

когато ангел Господен му казва:

“И жената (блудницата Вавилон), която си видял, е големият

град, който царува над земните царе...” 13

Основна стратегия на този град е да бъде духовно неуловим, духовно

невидим и духовно отричан да съществува. Той винаги ще се снабдява с

нови и нови тухли, със заблудени сърца и души, които ще работят за

издигане на последната Вавилонската кула. А нейният вдъхновител - духът

на Антихрист - ще тръпне от ужас спрямо онези, които имат силата и

мъдростта от Бога да отворят Словото и да прочетат предупреждението Му:

11 (1 Коринтяни 14:2)
12 (Битие 11:8-9)
13 (Откровение 17:18)
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“Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите; ако

Господ не опази града, напразно бди стражарът...” 14

Тези истински думи недвусмислено доказват, че духът на Антихрист е

в неравностойна надпревара с Христос и Святия Дух. Ето защо и неговите

зидари (помислете кои днес обичат да се наричат зидари - не са ли това

масоните?) се трудят, но съдбата на целия им строеж ще е стремително

събаряне. Както е и писано:

“И един силен ангел взе един голям камък като воденичен, та

го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат

Вавилон, великият град, и няма да се намери...” 15

Помислете и върху думите на Исус, когато се обърна към фарисеите.

Не каза ли Той че:

“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на

ъгъла...” 16

А защо тогавашните зидари отхвърлиха Живия Камък на Спасението?

Естествено - защото духът на Антихрист ги бе просмукал с отявлената

си богопротивност, като ги бе научил да търсят не камъни, но тухли за своя

строеж. “Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха

вместо кал...” - говори Словото. И естествено, всеки би искал да разбере,

защо четирите Евангелия, показващи живота на Исус, говорят в голяма

пълнота за огромния конфликт между Христос и религиозните властници.

Не беше ли това конфликт между Бога и дявола, между два духовни града,

между Светлината на Небесния Ерусалим и тъмнината на поднебесния

Вавилон?

В тази книга аз ще говоря за империята на града Вавилон и по-

нататъшните глави ще ви покажат с изобилна светлина, че този духовен

град наистина съществува и единствената му цел е да бъде припознат от

мнозина за Небесният Ерусалим, градът на великия Цар Исус Христос.

А сега нека да продължа темата с размисли за духовните поколения на

Вавилон.

14 (Псалом 127:1-2)
15 (Откровение 18:21)
16 (Матея 21:42)
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2. ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН ПО ВРЕМЕТО НА ИСУС ИЛИ ЗА

ТРЕТИЯ РОД ЧОВЕЦИ

Колко от нас знаят, че дяволът има потомство? Колко от нас си спомнят,

че когато Бог прокле змията, Той каза, че ще постави вражда между

потомството на жената и потомството на змията? Значи потомство ще

воюва против потомство, понеже между тях Бог е поставил вражда. Искате

ли да разберете кое беше духовното потомство на империята Вавилон?

Тази глава ще ви даде отговор на този въпрос. Когато Исус слезе на

земята в плът, като Човешки Син, Той слезе в особена духовна обстановка.

Вярно е, че тогава Римската империя беше в разцвета си. Над Израил

управляваше четверовластникът Ирод. Но това не ни пречи да разберем

истината, че над целия свят продължаваше мощно да управлява духовният

Вавилон. Аз пак ще припомня точния стих от “Откровението”:

“И жената (блудницата Вавилон), която си видял, е големият

град, който царува над земните царе...” 17

Ирод беше земен цар. Императорът в Рим също беше земен цар. И не

те царуваха над големия град, но големият град царуваше над тях. Те също

попадаха под засеняващата власт на религиозния дух, духът на Антихрист.

Да се смята, че Бог е бил изненадан от активността на Вавилон, значи да

се прави изповед, че не се познава Божието Слово. Нека ви убедя, че Бог

знаеше докъде ще стигне активността на дявола. В спора си с фарисеите

Исус отваряше устата Си и твърде често изговаряше толкова дълбоки истини,

щото за оня, който чете Словото, те са ключ, отварящ вратите на големи

откровения. Нека сега да ви прочета едни думи на нашия Господ от

“Евангелието на Матея”:

“Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса, и, за да Го

изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето. А Той в

отговор им рече: Когато се свечери, думате - Времето ще бъде

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

17 (Откровение 17:18)



13

лошо, защото се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате

лицето на небето, а знаменията на времената не можете...” 18

Виждате ли кога времето е хубаво за фарисеите?

Исус казва, че това е, когато се свечери.

Защо когато се свечери?

Естествено – защото вечерта е предвестник за властта на нощта и

тъмнината. Но погледнете какво става сутрин! Тогава фарисеите усещат,

че времето ще е лошо за тях, защото се червенее намръщено. И какво ли

друго да е лицето на времето сутрин, когато Небесната Зора е дошла да

даде Светлина на света? Какво ли друго да е лицето на Бога против онези,

които вършат беззаконие и закоравяват сърцата си с религиозен фанатизъм?

По-важни за нас остават последните думи на Исус:

“Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на

времената не можете...”

Какво не можеха да разтълкуват всъщност фарисеите?

Именно това, че ако те са потомци на Авраам по плът, пред тях стоеше

Потомъкът на Авраам и по дух. Потомък, Който идеше, за да изпълни

знаменията на времената. За тези знамения на времената Всемогъщият Бог

каза някога на Своя слуга и приятел:

“Знаейки - знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда

земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години.

Но Аз ще съдя народа, комуто ще робуват; и подир това ще излязат

с голям имот. А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш

погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ти ще се

върнат тука. (в обещаната земя на Ханаан - б.а)...” 19

Виждате ли, че Бог обеща на Авраам, че в четвъртия род неговите

потомци ще се върнат в обещаната земя. Въпросът е:

За какви потомци на Авраам говореше Всевишният на слугата Си? Не

бяха ли това онези човеци, които вървят в стъпките на Авраам и се

подвизават във вяра, сходна с неговата? Не беше ли Авраам наречен Отец

на вярата, за да подчертае, че тези, които упражняват вяра, са Авраамови

чеда? И вижте сега отново показателното в Божието пророчество:
18 (Матея 16:1-3)
19 (Битие 15:13-16)
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“В четвъртия род потомците ти ще се върнат...”

Това означава, че предишните три рода ще имат проблеми с връщането

си. Нещо повече - няма да успеят да се върнат. Въпросът е:

С идването на Исус началото на кой род се постави?

Ние ще разберем прекрасно отговора, като прочетем записаното от

евангелиста за родословието на Исус:

“И така всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет;

(първи род) от Давид до преселението във Вавилон, четиринадесет

рода (втори род); и от преселението във Вавилон до Христа,

четиринадесет рода (трети род) А от рождението на Исуса (и до днес -

б. а - четвърти род)...” 20

Разбирате ли дълбочината на това, което ви се открива? Разбирате ли,

че когато Бог говори с Авраам, му разкрива духовни неща, а не плътски?

Защото в Божиите очи един род е равносилен на един дух.

А сега да премина към истински дълбокото. Забелязвате, че в цитирания

стих има един трети род от човеци - “от преселението във Вавилон до

Христа...” За да е видял Божият поглед, че от преселението на Вавилон

нещата ще стигнат до Христос в четиринадесет рода, то го е направил, за

да подскаже, че когато Христос дойде на земята като Човешки Син, Той ще

има сблъсък с човеците от третия род, които никога не са се освобождавали

от властта на Вавилон, от религиозния дух на дявола. А с идването Си Исус

стана родоначалник на четвъртия род, родът на онези, които ходят в

стъпките на Авраам и вършат Авраамовите дела. Родът на онези, на които

е дадено да живеят в обещаната земя. Именно този ден, в който Исус щеше

да стане родоначалник на четвъртия род, беше видял Авраам и затова

Спасителят каза за него:

“Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и

видя го и се зарадва...” 21

Това слово беше твърде непоносимо за фарисеите. И затова те съскаха

пред Божия Син:

“Наш баща е Авраам...” 22

20 (Матея 1:17-18)
21 (Йоан 8:56)
22 (Йоан 8:39)
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Но как им отговори Исус?

Ето Неговите думи, които напълно показват, че фарисеите бяха от

третия род, от рода на преселените във Вавилон:

“Зная, че сте Авраамово потомство, но пак искате да Ме убиете,

защото за Моето учение няма място във вас...” 23

Те искаха да Го убият! Те искаха Той да е мъртъв! Те бяха против Него!

На какъв дух бяха тогава? Не беше ли това духът на Антихрист,

началникът на Вавилон? Как може в сърце, пленено от Вавилон, да пребъдва

Учението на Исус?

Ясно е, че наистина това е невъзможно, защото този трети род, за

който говорим, беше род, преселен под духовната власт на империята

Вавилон. Той действаше както тогава, така и днес. Целият Нов Завет

говори за сблъсъка между третия и четвъртия род и аз не мога да отмина

това, без да видим най-категоричните свидетелства в боговдъхновените

стихове. Пръв третия род, за който говорим, забеляза Йоан Кръстителят.

Той виждаше през погледа на Святия Дух онова духовно поколение на

преселени във Вавилон човешки духове, които ненавиждат всяка искрица

Божия Светлина. И тогава им казваше:

“Затова принасяйте плодове достойни за покаяние; (за обръщане

от тъмнината на религията към Светлината на Христовата Истина, от

третия към четвъртия род - б.а.) и не мислете да думате: Авраам е

нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да

въздигне чеда на Авраама...” 24

И сега забележете следващото изречение, защото то е проникнато от

голяма духовна дълбочина. Йоан продължава с думите:

“А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко

дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля...” 25

Не ме интересува колко силно някой би тръгнал да претендира, че е

Авраамов потомък, и че коренът му е от Авраам. Защото ако той не дава

добър плод и не се покае от грешния живот, просто се отсича.

Разбирате ли това?

23 (Йоан 8:37)
24 (Матея 3:8-9)
25 (Матея 3:10)
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Разбирате ли, че когато Исус дойде на земята, Той дойде, за да

извърши прехода на мнозина човеци от третия към четвъртия род?

А този преход става само по един начин:

Чрез вяра в Господ Исус Христос и отричане от религиозния дух на

дявола!

Помислете, че когато Исус започна мисията Си на земята, евреите

бяха достатъчно религиозен народ. Те ходеха всяка събота в синагогите си

и слушаха как равинът прочита стихове от Свещеното Писание. Но това в

никакъв случай не доказваше духовната им връзка със Създателя и Бога,

защото същият Този Създател и Бог дойде у Своите Си, но те не Го

познаха. Защо не Го познаха? Отговорът е:

Защото никой, който живее под сянката на Вавилон, не може да познае

Светлината на Небесния Ерусалим!

Така беше и с повечето евреи. Все пак между мнозина от тях се

намери сила за обръщане и напускане на властта на Вавилон. И онези,

които сториха така, с право бяха наречени от Исус “чеда на Авраам”.

Исус се радваше за тях, защото те напускаха Вавилон, в който духовно

бяха преселени, напускаха третия род, за да приемат Живот от Бога и да

станат потомци от четвъртия род. Нека да видим например какво направи

Закхей. Положението му бе такова, щото всички знаеха, че е грешен. Но

той не се смути от това, че е грешен, а бързо се качи на една черница, за

да види Спасителя. И това не убягна от погледа на Спасителя. Изобщо,

когато вие се стремите към Исус, Той винаги ще ви забележи. И Господ,

изненадващо за всички, каза, че ще гостува на Закхей.

А какво стори Закхей?

Ето какво:

“И той побърза да слезе и прие Го с радост...” 26

Когато с радост приемаш Небесния Цар, Вавилон просто се отдръпва,

защото не може да устои на Светлината Му. Тогава в духа ти идва да живее

вярата на Авраам. А тази вяра действаше в сърцето на Закхей, защото той

пожела не просто да бъде благословен, но да послужи за благословение на

другите. И тогава каза на Спасителя:

26 (Лука 19:6)
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“Господи, ето отсега давам половината от имота си на

сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му

четверократно...” 27

Закхей се беше родил в четвъртия род. А Исус с право го посочи и каза:

“Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.

Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси погиналото...” 28

Искате ли друг случай? Какво, например да кажем за онази жена,

която осемнадесет години ходеше прегърбена от дяволска немощ. Тя не

отиде в синагогата, за да слуша надутото празнословие на вавилонските

слуги, но да срещне Спасителя. Тя беше слушала поученията от Тората. Тя

знаеше, че в съботен ден не може да отиде при Исус, защото Законът

изискваше в този ден да не се върши нищо. Но въпреки това сърцето я

теглеше и тя бе готова да претърпи поругание от религиозните властници,

само и само да срещне погледа на Господ.

Кой я движеше към Исус? Не беше ли това вярата на Авраам?

Тя вярваше, че Исус ще я изцели и няма да я смъмри, че Го търси в

съботен ден. А Исус не просто, че съвършено я изцели, но каза на

закоравените религиозни властници:

“Лицемери! в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или

осела си от яслите и го завежда да го напоява? А тая, като е

Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет

години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в

съботен ден...” 29

Виждаме, че наистина в очите на Исус Авраамови чеда са онези, които

упражняват вяра. Тук искам да продължа с друго. Възможно е мнозина от

вас да са смутени, че аз визирам духа на Антихрист, като началник на

духовна империя, която действа от далечни старозаветни времена. Зная

също, че може би ще посочат верните стихове от Апостол Йоан, който

говори за този дух, като казва:

27 (Лука 19:8)
28 (Лука 19:9)
29 (Лука 13:15-16)
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“...а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и

това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече

в света...” 30

Противоречие няма. Това, че духът на Антихриста официално се

легитимира като такъв в света след идването на Исус, цели да докаже, че в

Стария Завет той беше скрит и неизявен против Христос като Човешки

Син. Апостол Йоан говори убедително за това като казва:

“...за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света...”

Откъде иде? Той не може просто да иде отнякъде си, без да знаем от

къде. Истината е, че той иде от поднебесната област в света, за да направи

ясната заявка, че ако империята Вавилон действаше против Бога в Стария

Завет, тя ще действа и против Христос в новозаветно време!

Но кажете ми - каква беше старозаветната активност на империята

Вавилон? Духът, който караше Израил да избива пророците си, кой дух

беше? И тези пророци от себе си ли говореха или бяха движени от Святия

Дух, за да пророкуват за идването на Христос? Чудно ли е тогава, че тези

пророци бяха прицел на духа на Антихрист?

Не е чудно, разбира се, но някои просто нямат погледа на Бог, за да

разберат, че духът на Антихрист е личността против Господ Исус Христос.

Противящ се както на Човешкия Син, така и на Възкръсналия и Възнесен

Господ, седящ отдясно на Бог Отец!

Отново повтарям и нека това се затвърди във всеки от вас:

Духът на Антихрист е началник на империята Вавилон, големият град,

който духовно владее над земните човеци. Духът на Антихрист мрази и

воюва с всеки, който върши Волята на Бога. А за по-голямо насърчение на

всички, ще прочета Христовите думи от “Евангелието от Матея”:

“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас

лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се е веселете се,

защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така (по същия

начин и със същия богопротивен дух - б.а.) гониха пророците, които

бяха преди вас...” 31

30 (1 Йоаново 4:3)
31 (Матея 5:11-12)
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И сега помислете. Кой уби Господ Исус Христос? Кой Го разпъна на

Голготския кръст? Кой с мерзостните си везни претегли Исус и Варава и

прецени, че Варава е по-достоен за живот от Спасителя?

Ясно е, че Исус беше убит от онези, които бяха на духа на Антихрист.

От онези, които мразеха Светлината и бяха не просто преселени във

Вавилон, но отдавна безропотни слуги на неговите началства и власти.

Ето такива са човеците от третия род! Човеци, духовно преселени под

властта на Вавилон, които мразят и ненавиждат всички, станали участници

в четвъртия род!

Ако някой мисли, че днес нещата са по-различни, той просто не е

познал. Защото днес Вавилон е още по-страшен и лукав. Защото в това

последно време на последна жетва вече има битка за всяка човешка душа.

И този Вавилон, за който ви говоря, няма да бъде победен, ако не бъде

разкрит и ако хората не повярват на Божието Слово, което говори за

неговото действително съществуване.

Но как да се съгласят с това онези, които са пленени от дух, превърнал

80 % от Божието Слово в история? Как да се съгласят с това онези, които

ще ви размахат пред очите научни изследвания и снимки от археологически

разкопки, за да ви доказват, видите ли, че каквото Бог говорил против

Вавилон в Стария Завет, то вече било извършено.

О, странни и помрачени в духа на своя ум!

Чел ли е някой от тях Божието Слово, за да разбере колко мерзостни

са думите им? Това, че се е въздало на земния Вавилон ни най-малко не ме

интересува. Бог не е земен дух, за да смятам, че ще вдъхновява Слово

против земни, преходни и обърнали се на прах неща. Защото този земен

Вавилон, за който ще ви говорят теолозите, отдавна е в развалини и

руини, но другият Вавилон, за който ви говоря в тази книга, ни най-малко

не е престанал да израства. Защото “Откровението на Йоан” - книга в

Новия Завет, говореща за последното време и Пришествието на Исус,

казва много точно едно изречение, което държа да ви прочета:

“И Бог Си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с

виното от яростния Си гняв...” 32

32 (Откровение 16:19)
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Какво значи, че Бог Си е спомнил? Кога вие си спомняте за нещо?

Аз, например, обичам да си спомням детските си години. Но от тогава

са минали двадесет и пет години. И за да се върна назад във времето, аз

трябва да си спомня, нали?

А сега помислете какво значи Бог да Си спомни?

Отговорът е:

Това значи отново да Си прочете старозаветното Слово, изречено от

пророците Му, и да направи това слово актуално за възмездието Му над

духовния Вавилон!

Защо иначе Бог да Си спомня нещо, което е безвъзвратно отлетяло?

Колкото и да си спомням детството, аз няма да стана отново дете! Но

виждате ли, когато Бог Си спомня за великия Вавилон, Той не просто Си

спомня, но го прави, за да му даде чашата с виното от яростния Си Гняв.

Това вече убедително доказва съществуването на духовен Вавилон (за

ужас на всички извратени теолози, които твърдят, че няма такова нещо).

Защото, представете си, че си спомняте за някой ваш приятел и решавате

да го посетите. Тогава вие не просто си спомняте, но във вашия спомен и в

моментното настояще съществува един и същ обект, който не е изличен, а

е преминал от времето на спомена до времето на настоящето. Така и

духовният Вавилон, за който говоря, е един и същи духовен обект, който

не е изличен, но е преминал от някогашното време и до днес.

Защо е така?

Преди всичко - защото неговите служители не са от плът и кръв, но са

духове на нечестието, началства и власти в небесните места. Точно тях

има предвид Апостол Павел, когато в “Посланието към Ефесяните” казва:

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу

началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието

в небесните места...” 33

Има един духовен принцип, който е неоспорим и неотменим. Той гласи:

Ако Господ Исус е против някоя духовна сила, то и тази духовна сила

ще е против Господ Исус!

Но как наричаме силите против Господ Исус Христос?

33 (Ефесяни 6:12)
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Думата “против” ние често заменяме с “анти”.

И какво излиза?

Излиза това, че началствата и властите на нечестието в духовни места

са великият град Вавилон! А този град се ръководи от духа на Антихрист!

Всичко това е допуснато от Бога. И в Неговото допускане има съдба, както

за праведните, така и за нечестивите, както за хората от четвъртия род, така

и за хората от третия род. Но това ще бъде предмет на следващата глава.
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3. НАЧАЛСТВАТА И ВЛАСТИТЕ НА НЕЧЕСТИЕТО В

НЕБЕСНИТЕ МЕСТА

Искам да знаете, че когато Бог дава име на една империя на дявола,

то това име остава завинаги свързано с нея. Бог нарича Себе Си

“Началото и Краят, Алфата и Омегата”. Ето защо, когато кръщава тази

империя с името Вавилон, Бог вижда както нейното начало, така и нейния

край. Вече разбрахме това име, но нека сега да вникнем и в същността му.

Преведено смислово, името “Вавилон” ще рече бъркотия, разбъркване, хаос.

Това напълно показва каква ще бъде и основната задача на тази империя,

а именно - да създава духовен хаос пред човешкото сърце, което объркано

да се прилепи към някоя от заблудите на дявола!

Едно от сетивата, с които ние получаваме 90 % от информацията за

заобикалящата ни среда, са очите. Благодарение на очите, ние виждаме.

Но помислете как стоят нещата в духовната същност на човека. Не трябва

ли и там да има “очи”, които да виждат правилната посока, път и прицел?

Да, наистина такива очи са нужни. Ето защо Бог още от стари времена е

предвидил и промислил на земята да има винаги Негови слуги, които да

бъдат като духовни очи на людете Му. И тези слуги на Бог се наричат

“пророци”. Чудно ли е тогава, че духът на Антихриста има едно генерално

определение, което Словото му дава, а именно - “лъжепророк”. Това в

пълна степен доказва активността на началствата и властите на нечестието

в небесни места. Те ще атакуват Божия народ с лъжепророчески видения и

ще внедряват сред Божието стадо вълци в овчи кожи, лъжепророци, които

да заблуждават и откъсват отделни хора, за да ги вкарат под засеняващата

власт на Вавилон.

Става ли това на практика?

За съжаление - да! И нека никой не упреква Бога за това, че дяволът

ще воюва против Църквата. Защото аз отново ще ви върна на трета глава

от “Книгата Битие”. Там Бог каза на змията, че потомството на жената ще й

нарани главата, а самата змия ще й нарани петата. Така, по силата на
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изговореното Божие Слово, петата на мнозина от Божия народ беше

ужилена. И те окуцяха в пътя си.

Как мислите? Дяволът ще даде ли доброволно главата си, за да му я

смажете? Няма ли в крайна сметка онези, които много се радват, че нямат

проблеми с дявола, да се окажат най-много вързани и жилени в петите си.

Трябва да признаем, че дяволът може да е лишен от разум, но затова пък

липсата на разум е допълнена с хитрост. Затова сега нека да започна

разглеждането на началствата и властите в небесните места. Всички те са

концентрирани на едно място, което се нарича “Великий Вавилон”. Фактът,

че Божието Слово ги нарича началства и власти, иде да покаже две неща:

Първо: Началници има там, където има и подчинени

Второ: Власт има там, където има покоряване пред духовни авторитети.

Мнозина изобщо не могат да разберат една основна истина. Тази

истина не се осмисля и после почват клатушкането и разочарованието в

мнозина вярващи. Какво гласи тази истина? Тя гласи това, че дяволът е

князът на този свят и всички, които са от този свят, са негови поданици!

Нека си припомним какви думи каза той на Исус:

“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...” 34

Виждате ли, че на дявола е предадена тази власт и той я дава комуто

ще. Той я предложи и на Исус. Той ще я предложи и на вас. Но мисълта и

прицела ми тук са други. Кой е предал тази власт на дявола? Той не казва,

че е превзета с битка, но че му е дадена. Кой, освен Бог, може да дава и

взема? Разбирате ли, че ако Сатана има власт, то е, защото му е дадено от

Отец. Колко повече онези, които живеят, покорени от тази власт...

Аз тук ще припомня едни думи и ще ви дам слово, което ще изуми

мнозина, но се пригответе да го получите. Апостол Павел казва за властите,

отредени от Бога:

“Всеки човек да се покорява на властите, които са над него;

защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те

са отредени от Бога...” 35

34 (Лука 4:6)
35 (Римляни 13:1)
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А сега помислете.

Вавилон власт ли е над човека?

Да, разбира се, защото той се състои от началства и власти!

И какво излиза?

Излиза, че хората трябва да се покоряват на Вавилон!

Не бързайте да ме упреквате или мислите, че работя за каузата на

дявола. Нищо подобно! Отново ще прочета думите на Павел:

“Всеки човек да се покорява на властите, които са над него...”

Това е духовен принцип, който е ненарушим. Но нека да ви попитам:

Вие ли сте над началствата и властите на Вавилон или те са над вас?

Защото, ако те са над вас, то непременно ще им се покорявате. Но

тогава нямате никакво право да се наричате Христови последователи,

защото на последователите Си Исус каза:

“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и

власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди...” 36

Виждате ли, че властта ни в Името на Исус, е власт над Вавилон?

И ако Вавилон олицетворява поднебесните началства и власти на

нечестието, то това доказва, че власт над Вавилон имат само онези, които

живеят с Исус в небесни места! В противен случай те попадат под закона,

изговорен от Божиите уста, а именно - всеки човек да се покорява на

властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. Този

закон е причината Вавилон да има толкова огромно влияние в света и аз

ви моля да го запомните завинаги, както и да си запишете главното:

За да не си под властта на Вавилон, ти трябва да стъпиш над нея!

“Какво значи да стъпя над Вавилонската власт?” - ще попита някой

неразбрал. Моля те, братко, отвори библията си на “Послание на Апостол

Павел към Ефесяните” и виж какво ти е казал Апостолът за Господ Исус

Христос и онези, които Му уповават:

“...дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви

даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да

просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата,

към която ви призовава, какво е богатството между светиите на

36 (Лука 10:19)
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славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата

Му към нас вярващите, сила - която е според действането на

могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, когато Го

възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на

небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и

господство (тук спри и го прочети още веднъж! - б.а.) и всяко име, с

което се именуват не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко

покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за

Църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този,

Който изпълнява всичко във всички...” 37

А сега помисли. Ако Исус е далече по-горе от всяко началство и власт

и Бог е покорил всичко под нозете Му, ти чувстваш ли се като част от

Христовото тяло? Защото, ако си част от Тялото, то тялото ще е там, където

е Главата. И ако Бог е покорил всичко под нозете Му, то нозете не говорят

ли, че са част от Тялото Христово?

Говоря ти това, за да разбереш в пълнота какво означава власт в

Името на Исус. Власт, за която четеш в “Лука 10:19”, че не просто ще имаш

власт над началствата и властите на Вавилон, но ще ги “настъпваш”,

както казва Исус.

Но коя част от тялото стъпва? Изобщо с кои органи стъпва тялото? Не

са ли това нозете?

Запомни втората съдбоносна за вярата ти истина и си я запиши:

Когато отхвърлиш Божията власт в Исус, ти попадаш под властта на

началствата на Вавилон!

Тази е причината мнозина да тръгват добре в Бога, но в един момент

да отпадат и стават религиозни. Аз не искам вие да сте от тях, нито пък

Бог иска това. Понеже всички, които стават религиозни, рано или късно се

обръщат против истинските Божии чеда и така започват да провеждат

волята на Вавилон, волята на духа на Антихрист. А точно за такива Исус

предупреди с думите:

37 (Ефесяни 1:17-23)
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“Ще ви отлъчат от синагогите, даже настава час, когато всеки,

който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще

сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мене...” 38

Кого са познали тогава?

Естествено, че са познали началствата и властите на нечестието в

небесни места, великата блудница Вавилон. И тогава са започнали да убиват,

както духовно, така и телесно Божиите хора и слугите на Всевишния. И не

е чудно, защото в “Откровението” за Вавилон се казва именно това:

“И видях че жената се беше опила от кръвта на светиите и от

кръвта на Исусовите мъченици...” 39

Ето затова запомнете, че Божията Воля за нас е да бъдем поколение

на здравина и конфронтация с Вавилон, поколение на триумф над цялата

религиозна власт на дявола. Тази власт търси позиции над всички човешки

сърца и затова, ако искаме да я победим и стоим над нея, ние добре

трябва да я познаваме. Тук, в тази глава, аз искам да ви дам ясен поглед

върху Вавилон.

Какво представлява този духовен град?

Преди всичко това е струпване на духовни сили в поднебесните места,

струпване на паднали ангели, които са се специализирали да провеждат

засеняващата власт на херувима Луцифер. Казвам това, за да се научите

да разделяте различните сили на Злото, понеже има и много други демони,

специализирани в много други дейности. Нека започна с духовните символи,

които Божието Слово ни дава, за да ни имаме представа за религиозната

активност на дявола. Когато хората чуят думата “Бог”, те винаги я свързват

с Небето. И това е нормално и другояче не би могло да бъде. В крайна

сметка и Исус ни казва на много места в Евангелията, че Отец е нашият

Бог и Той е на небесата. Значи, погледнато духовно, за да получи човек

връзка и общение със своя Създател, той трябва да повдигне очите си

нагоре, към Небето. Аз ви моля, излезте на балкона си или погледнете

през прозореца на дома си към небето.

Какво ще видите на това небе?

38 (Йоан 16:2-3)
39 (Откровение 17:6)
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Ако имате щастието денят да е хубав, то небето ще е слънчево и вие

ще видите слънцето, което пръска с лъчите си да осветлява земята. Това е

чудесно! Да, но само ако имате шанс времето да е хубаво. Ами я си

представете, че времето е облачно! Какво ще видите тогава на небето?

Естествено - не слънцето, но облаците под това слънце. Така ясни и

обозрими са нещата в материалния свят, който ни заобикаля. Но колко от

нас имат мъдростта от Бога да проумеят, че ако облаците в материалния

свят скриват слънчевата светлина, то колко повече ще вършат това облаците

в духовния свят? Вярващият ще вдига погледа си нагоре и вместо Слънцето

Христос ще види някой облак. Тогава този облак ще се опита да прилича

на слънце. И ако вярващият приеме облака за слънце, то облакът е

извършил предназначението си и задачата си от Луцифер, а именно:

Да заблуди вярващото сърце с религиозни внушения и да му даде нов,

гибелен прицел за вярата му!

Ето такова нещо вършат вавилонските духове хилядолетия наред. Те

се движат на облаци, движени от княза на въздушната власт и покриват

цели нации и континенти. Така измамата на старовременната змия се

увеличава многократно. Мнозина стават служители на облаците и започват

да сеят словото на духа на Антихрист в човешките сърца.

Искам завинаги да запомните, че дяволът използва същите духовни

принципи, както и Бог, само че с обратен знак. Някога Апостол Павел каза

едни чудесни думи:

“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте...” 40

Този стих върши работа и на империята Вавилон. Защо?

Естествено, защото винаги някой сее словото на религиозния дух в

сърцата на хората.

А после какво става?

Ами става така, че от тези облаци, за които ви говоря, започва да вали

дъжд. Капка по капка, и ето, че семето на покварата пуска дълбоки корени

и много скоро в сърцето на човека израства един черен плевел. Може би

ще кажете, че преувеличавам, но аз по-скоро ви спестявам жестоката

40 (1 Коринтяни 3:6)
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гледка на много неща от духовния свят. Колко от нас ще си спомнят

предупреждението на Спасителя:

“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се

оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и

заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 41

Нека върху този стих да дам някои нужни разяснения. Исус разделя

духовната деградация и падение на религиозния човек на три етапа:

Първи етап: “...заваля дъждът...”

Втори етап: “...придойдоха реките...”

Трети етап: “...духнаха ветровете...”

А сега да видим какво представлява първия етап. Фактът, че е завалял

дъждът, иде да покаже, че на небето има облаци. Понеже няма дъжд,

когато няма облаци. Но виждате ли, дъждът вече е фаза, в която човек е

уловен от религиозния дух. Защо? Ами защото, когато е видял облаците,

той би намерил случай да ги премахне от живота си, като потърси ясна и

спасителна връзка със Слънцето Исус...

Моля ви, не гледайте облаците които идат! Изобщо не ги допускайте

над главата си! Изобщо - не канете Вавилон над духовното си естество!

По-скоро - вземете предупреждението на Божията мъдрост в “Еклесиаст”,

защото там Божият помазаник заявява:

“Който се взира във вятъра, няма да сее; и който гледа на

облаците, няма да жъне...” 42

Исус ни заповяда да пожънем този свят за Него, за прослава на

Святото Му Име.

Но какво правят някои?

Нищо повече от това, че решават да вършат точно обратното на Божието

предупреждение! Те се взират във вятъра на всяко човешко учение! Те са

като деца, блъскани и завличани по човешката заблуда, в измамителни

хитрости, в духа на непокорството, който князът на въздушната власт

щедро вее към сърцата им. И ето, че вятърът е докарал облаците. И облаците

41 (Матея 7:26-27)
42 (Еклесиаст 11:4)
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са над човека. В този момент от тези облаци започва да вали дъжд. “И

заваля дъждът...” - предупреждава Исус.

Как се усеща този дъжд?

Когато над вас започне да вали дъжд, вие усещате как капките чукат

главата ви и цялото ви тяло прогизва от влагата, нали? Дрехите ви стават

мокри и ви е студено. А сега си представете как не над един човек, а над

цяла църква има гъсти религиозни облаци и валят дъждове. Какво става с

тази църква? Няма ли огнището на Божията Любов, което е било запалено

там, да бъде угасено от дъжда? А после нека да се чудим защо Исус ни

предупреждава:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее...” 43

Как няма да охладнее, след като дъждът е изгасил и последния жив

въглен в огнището?

Моля ви да запомните долното изречение, понеже ми го диктува

Святият Дух:

Дъждът от облаците на Сатана отговаря на религиозните внушения на

Вавилон, чиято единствена цел е да вкарат в беззаконие вярващите, така

щото да се спре изявата на Божията Любов и да се угаси Огъня на Духа в

сърцата на християните!

Изгонете всичко вавилонско от църквите, моля ви! И знайте, че ако

някъде не се проявява Божията Любов, то над такава църква непременно

има облак от религиозни демони.

А сега нека да видим и вторият етап от дяволската атака:

“...и придойдоха реките...”

Ако дъждът е нещо страшно, то реката е още по-страшно. Дъждът

може да те намокри, но реката направо ще те завлече. Ето защо тук, в

разбирането на реките, трябва много да внимаваме, понеже те са огромна

изява на началствата и властите на Вавилон. Нека си припомним едни

чудесни думи на нашият Господ Исус Христос:

43 (Матея 24:12)
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“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от

утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, Който

вярващите в Него щяха да приемат...” 44

Не е ли това най-чудесното обещание на Спасителя? Не откриваме ли

в него Вечния Живот? Не са ли тези реки от жива вода, малки ручейчета от

огромната Река на Живота, която извира от Божия Престол?

Да, така е!

Но нека ви покажа и изповедта на Луцифер:

“Ако някой вярва в мене, реки от мъртва вода ще потекат из утробата

му. А това каза за духа на Антихриста, който вярващите в него щяха да

приемат...”

Някой може да каже, че няма такъв стих в Библията. Да, такъв стих

наистина няма в Божието Слово, но затова пък той съществува в пълна

степен в сатанинското слово. И сега помислете. Едно е, да си атакуван от

религиозни внушения - дъждът, за който говорихме по-горе, но съвсем

друго - да бъдеш от онези, които са похулили Святия Дух и са станали

причастници на духа на Антихрист. Защото тия нечестиви, за които говоря,

е характерно едно нещо:

Те повторно пробождат Господ в сърцата си!

Те вече са не просто жертви на дявола, но негови слуги. Ето защо

реките, за които говорим тук, са точен преобраз на сатанинско помазание,

действащо чрез духа на Антихрист. Така, както реките от жива вода ни

правят да вършим Волята на Исус, така и реките от мъртва вода карат

поклонниците на дявола да вършат волята на Антихрист. За да стигнат

наистина до най-страшното:

“...и духнаха ветровете...”

А против кои духат тези ветрове? Изобщо - как се стига до това някой

човек да бъде нападнат от духащи ветрове?

Това е, когато Господ погледне от Небето на някой човек и го обяви за

нечестив.

А какво представлява нечестивият?

44 (Йоан 7:38-39)
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Отговорът е, че това е неизлечимо покварен в духа си човек и личност

с прегоряла съвест и съборени духовни устои!

А за такива Словото е оставило само една съдба:

“Но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова

нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на

праведните...” 45

Имайте разбирането, че вятърът е заключителната съдба от дявола.

Той вдига човека и го отнася. И най-често това е източният вятър - вятър

на Божие въздаяние, за който можете да прочетете в първата част на тази

книга - “Империята Изток - елитната армия на Авадон”.

Тук искам отново да продължа с началствата и властите на Вавилон,

за да направя един по-дълбок поглед относно тяхната активност. Искам да

знаете, че в кабинета на духа на Антихриста има два плана, които действат

едновременно. Първият план е свързан с жетвата. Вторият план е свързан

с Църквата. С първият план духът на Антихрист улавя светските човеци,

преди някой да им е благовестил за Исус. Така той пълни хамбарите на

религиозната си власт. С втория план духът на Антихрист атакува Църквата и

кара някои вярващи да се обърнат против Спасителя, Който умря за

греховете им. Така той подготвя духовното тяло за човека-Антихрист.

Много важно е да разделяте тези два плана, за да бъдете успешни срещу

дявола.

Защо ви казвам това?

Ами защото Евангелието също ни разкрива тези два плана на духа на

Антихриста. Той действаше във фарисеите. Но той подейства и в Юда

Искариотски. Фарисеите не бяха познали и приели Исус като Господ,

докато Юда беше сторил и двете. Фарисеите бяха антихристи от незнание.

Юда беше антихрист от вътрешно духовно разрушение. Нека ви убедя в

това. Едни думи на Исус ще ни дадат убедителна представа, че фарисеите

бяха мотивирани от духа на Антихрист. Спомнете си, че Господ ги попита:

“Какво мислите за Христос? Чий Син е?”

А те Му отговориха:

“Давидов!”

45 (Псалом 1:4-5)
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А Той пак им каза:

“Като е така, защо тогава Давид Го нарича Господ в псалома и

казва: Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми докато положа

враговете Ти под нозете Ти. Ако прочее Давид Го нарича Господ,

как тогава е негов Син?”

Аз се възхищавам от Мъдростта на Исус! Той наистина знаеше как да

използва Словото като Меч. Писанието казва, че от този момент никой

повече не посмя да Му задава въпроси. Истината е, че Исус притисна духа

на Антихрист, за да изповяда, че Божият Син е дошъл в плът. Защото само

така можеше да се отговори на Спасителя. Ако нямаха духа на Антихрист,

фарисеите биха казали:

“То е ясно, Господи! Давид Го нарича Господ, защото наистина Христос

е Господ и Божий Син! Но Той също така е и Син по обещание, защото

Отец даде на Давид обещание, че от неговото потомство ще се роди

Спасителя на света. И Този Спасител си Ти, Исусе!”

Можеше ли духът на Антихрист да си направи духовно самоубийство?

Разбира се, че не! Затова и фарисеите млъкнаха!

Но нека сега погледнем на Юда. Той познаваше Христос, но Го предаде.

Той видя Славата на Исус и яде от трапезата Му, но размени тази Слава за

тридесет сребърника. Затова и отношението на Исус към конфронтацията

на фарисеите беше едно, а към предателството на Юда - друго. За

фарисеите Той се помоли, казвайки:

“Прости им Отче, те не знаят какво вършат!”

Но за Юда каза:

“Горко на онзи, чрез когото Човешкия Син се предава...”

Говоря ви тези неща, за да се научите да различавате атаките на

Вавилон спрямо света и спрямо Църквата. Спрямо света Вавилон прави

хората религиозни. Спрямо Църквата - Вавилон създава антихристите.

Едните са победени от Вавилон поради незнание. Другите - от тщеславие и

сребролюбие. Най-опасното за нас, като вярващи в Исус, е да бъдем

погълнати от собственото си тщеславие.

А какво е тщеславието?
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Това е да престанеш да отдаваш Славата на Исус за своето Спасение и

да решиш, че вече си толкова Свят и праведен, щото вече нямаш нужда от

Святата Му Кръв!

В този момент си толкова отворен за атаката на началствата и властите

на Вавилон, че това отваряне подхлъзва смъртоносно сърцето ти. Спомнете

си колко точни думи каза Исус. Той предупреди, че мнозина от първите ще

бъдат последни и мнозина последни ще станат първи. Това трябва да ни

подскаже една важна истина. Истината, че за религиозните, хванати от

духа на Антихрист преди да познаят Исус, има някаква надежда, че ще

бъдат освободени от хомота на религията си, но за онези, които веднъж са

Го познали, но са Го проболи в сърцата си, такава надежда няма!

По-нататък аз подробно ще разгледам най-разпространените атаки на

Вавилон против Църквата, но тук, в тази глава искам да завърша с това:

Стойте здраво в свободата, която ви дава Исус и не заплитайте нозете

си в никое иго! Облаците, дъждовете, реките и ветровете имат власт само

върху хората, които презират общението с Божието Слово и Съвършената

връзка на Божията Любов!
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4. ВИНОТО НА ВАВИЛОН ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ЗЛАТНАТА

ЧАША

Има много предупреждения в Божието Слово, свързани с активността

на дявола, но като най-важно от всички тях аз считам предупреждението на

Апостол Петър в Първото му съборно послание. Ето това предупреждение:

“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът като рикаещ

лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему,

стоейки твърди във вярата...” 46

Апостолът имаше защо да предупреждава вярващите по този начин.

Сам той беше изпитал в живота си и общението си със Спасителя не една и

две атаки от лукавия. Ето защо, ако искаме наистина да бъдем духовни,

ние трябва да вникнем в дълбочината на Петровото предупреждение и то

да стане за нас щит и меч. Забележете, че първото, което Петър ни съветва, е

да бъдем трезвени. Възможно е мнозина да кажат:

“Аз не употребявам никакъв алкохол, дори и на Нова година!”

Кой го интересува какъв алкохол употребяваш или не употребяваш?

Друг може да каже:

“Аз постоянно съм буден!”

А от време на време не спиш ли?

Трети обаче ще вникне в наистина дълбокото на този стих. А то е

такова, че истински съпротивляващите се на дявола ще бъдат онези, които

стоят твърди във вярата. Значи трезвеността е за нашата вяра, а не за

нашата плът! Значи будното състояние е за нашия дух, а не за собственото

ни тяло! И ето тук, в това отношение, се появяват най-големите пукнатини

в Църквата. Защо? Естествено защото мнозина не искат да бъдат трезвени,

но се опияняват и мнозина не искат да бъдат будни, но заспиват.

Защо се получава това? Апостол Павел ще напомни, че:

“...които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се

опиват...” 47

46 (1 Петрово 5:8-9)
47 (1Солунци 5:7)
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Какво е тук нощта? Не е ли белег за тоталната власт на силите на

тъмнината върху човешкото сърце? Защото оня, който върви в пътя на

Исус, никога повече не среща нощта, понеже в живота му работи Божието

Слово. А същото това Слово казва:

“Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което

се развиделява, догдето стане съвършен ден...” 48

Виждате ли, че след съвършения ден в този чудесен стих не идва

нощта? И това е така, защото Онзи, Който е дошъл да живее в сърцата ни,

е Святият Дух, Духът на Истината и Светлината. В Неговата Светлина и

Истина няма нищо тъмно, но всичко е светло и чисто.

Какво обаче става с онези, които живеят в тъмнината на нощта?

Нищо повече от това, че се опиват и заспиват, за да се разминат със

Спасителната Сила на Господ Исус Христос и да изговорят в пиянството си

всички осъдителни нечестиви думи, поради които ще ги постигне вечно

осъждение. В много предишни книги, които съм писал, Бог неведнъж ми е

давал откровения и просветления от Словото Си, за да разбера какво е

виното на Вавилон и как то охотно се лее из целия свят. В тази книга аз

искам да направя нещо повече, отколкото в предишните книги, а именно -

да покажа самият акт на общение с дяволското вино и духовните последствия

от това.

Като начало нека започна с обясняването на духовния символ на виното.

Светските човеци ще ви кажат, че това е една слабо алкохолна напитка,

която разпалва кръвта и весели сърцето. Но когато погледнем на виното

като духовен символ, то трябва да кажем, че то отговаря като смисъл на

учение, което променя ума на хората, като ги прави съгласни с неговия

прицел. Така, както от земно вино след няколко чаши умът се замъглява и

престава да бъде същият, така и от духовното вино след няколко “чаши”

умът престава да бъде същият. Аз не искам непременно да считате духовния

символ на виното, като такъв, служещ само на дявола. Не! Господ Исус

Христос също определи Учението Си като вино, но това беше ново вино.

Виното, което отнема на човека разсъдъка за грешните, земни и светски

неща и го прави като разсъдък преобразен за небесните неща!

48 (Притчи 4:18)
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Изобщо, силата на едно учение наистина може да се сравни като

въздействие върху сърцето само с въздействието, което виното оказва

върху плътта на човека. Идва миг, когато ходещият с Исус разбира, че на

този свят има две вина, които човеците поглъщат. И двете вина са с етикет:

“Направено от Господ!”

Но само едното вино е от Господ Исус, докато другото е от духа на

Антихриста. Хората пият от тези две вина и започват да викат “Господи” на

духа, на когото служат. И ако викаш “Господи” на Исус, понеже си пил от

Неговото вино – Евангелието, то Слава на Бога, защото то ще те отведе

при Вечния Цар. Но ако си пил  виното на Вавилон – гибелните ереси,

бесовските учения, идолопоклонството, езическите ритуали и човешките

авторитети - то пътят на твоите нозе ще те отведе в дълбините на ада или

бездната.

Естествен е въпросът, който всеки би задал:

“Как да различавам едното вино от другото?”

Божието Слово е най-точният отговор на този въпрос. Когато вярващият

започне целенасочено и задълбочено да общува с Бог чрез Словото Му,

тогава той ясно започва да различава Доброто от Злото, привидно Доброто

от привидно Злото. Знайте, че дяволът най-много използва територията на

привидното. Там той съумява в най-голяма степен да излъже хората.

Затова запомнете:

Религията е територията на привидното общение с Бога, където умират

духовно най-голям брой човеци!

Искам да ви дам пример, за да разберете прицела на тази тема.

Представете си, че в квартала, в който живеете, всички са свикнали да ви

възприемат с една и съща дреха. И с тази дреха ходите само вие и никой

друг. Когато минете край хората, те отдалеч ви виждат и казват:

“Ето, пак минава нашият човек!”

Така, вие си ходите с тази дреха години наред. Но един ден във вашия

квартал се появява друг човек с дреха, досущ като вашата. И този човек

започва да буйства, да бие хората, да троши прозорците, да стреля с

пистолет. И онези, които отдалеч видят човека, няма ли да сметнат, че

това сте вие. И тогава ще кажат:
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“Какво му стана на този? Години наред беше нормален, а сега е

толкова зъл!”

Изобщо - разбирате ли, че хората ще припознаят престъпника във вас

и вас в престъпника. Питам ви тогава:

Ще продължите ли да ходите със същата дреха, с която се подвизава и

престъпникът? Няма ли да покажете “друга дреха” пред хората? Дреха,

която престъпникът, колкото и да се старае, да не може да облече!

Ето така, най-убедително се разкрива какво извърши религията със

света. В Стария Завет мнозина мислеха, че Небесният Отец е религиозен и

има типично религиозни отношения с евреите. Те даже така си определяха

общението, като Юдейска религия. Но помислете, че понятието “религия”

беше използвано и от будистите, и от шинтоистите, и от джайнистите, и от

Исляма впоследствие.

На това какво да кажем? Да приема ли Бог да се облича с дреха, която

подобава на дявола? Да приема ли да нарича Словото Си религия? Няма ли

тогава всички престъпления на онзи, който е облякъл дрехата на религията,

да бъдат приписвани на Него?

Ето затова Бог изпрати Своя Единороден Син Исус Христос на земята,

за да покаже на всички, че между Сион и Вавилон има голяма разлика. Че

между Религията и Истината има голяма разлика. Че именно Религията е

тази, която уби Исус на Голготския кръст.

И защо Го уби?

Ами защото Той свали дрехата й и показа пред всички ужасяващата й

грозота и богопротивност. Именно защото Той не се страхуваше да каже на

фарисеите какви са всъщност:

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате

на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са

пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие

отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с

лицемерие и беззаконие...” 49

Забележете, става дума за “варосани гробници”. Като погледнете

отвън, вие изобщо не бихте предположили, че те са гробници. Така е и с

49 (Матея 23:27-28)
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религията. Когато бъде погледната “отвън”, тя има вид на благочестие.

Изобщо - Вавилон много обича да си придава вид на благочестие. Той е

много “набожен”. Но я погледнете колко духовни мъртъвци е скрил зад

стените си! Тук искам да ви предупредя, че Вавилон никога не изненадва

Бога, но в повечето случаи изненадва онези, които не познават Бога.

Защото още с пророк Еремия Бог възвести за Вавилон, като каза:

“В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, която опиваше

целия свят; от виното му пиеха народите, затова народите

избезумяха...” 50

Един ден в Небето този стих ще послужи за понижаване в духовен

ранг и отнемане наградата на много християни. Господ ми казва да ви

предупредя за това и аз го правя.

Защото, кажете ми, какво е ръката Господна?

Някой може да счете, че това е ръката на Исус Христос, Който е горе в

Небето. Грешка! Горе в Рая няма Вавилон, но стихът от Словото стои

вечен. Не разбирате ли, че стихът говори за ръката, която е част от

Христовото Тяло, а това Тяло е Църквата? И какво излиза?

Излиза, че Вавилон е в ръката на Църквата!

Другояче не би могло да бъде, защото Исус ни е дал власт над

началствата и властите на нечестието в небесните места. И сега вижте

нещо много важно. Както вече казах, тук ще разглеждам самият акт на

духовното опияняване от Вавилон. Църквата държи Вавилон в ръката си.

Това е така. Но какво е тук ръката?

Отговорът е, че ръката символизира петкратното служение, според

точните стихове от “Ефесяни”:

“И Той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други

пък благовестители, а други пастори и учители...” 51

Погледнете собствената си ръка, за да ви стане това още по-ясно. А

сега си представете, че наблюдавате ръката Господна. Защото тя е, която,

според призванието от Бога трябва да вържи власт над златната чаша на

Вавилон.

Нека да започна с духовен поглед върху палеца.
50 (Еремия 51:7)
51 (Ефесяни 4:11)
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На какво отговаря той?

Естествено, че на Божие запечатване.

Защо?

Отговорът е, че някога древните хора не са се подписвали с писалки,

както ние правим това днес, но са намокряли палеца си с мастило и така

са подпечатвали документите си. Затова Апостолът е Божий служител,

който запечатва вярващите с Духа на Истината. Спомнете си тук думите на

Апостол Павел:

“Вие сте печатът на моето апостолство...” 52 - каза той някога на

вярващите. А сега погледнете показалеца. Каква е неговата роля?

Това е ролята на пророка. С показалеца се сочи пътя. Освен това с

него се посочват онези, които са изобличени. Такава е ролята на пророка.

А сега вижте средния пръст. Той е най-дългият на ръката. Когато Исус

простре ръката Си към хората, този пръст пръв докосва сърцата. Ето защо

той отговаря на благовестителя. Нека погледнем и безименния пръст. Той

отговаря на Божиите пастири. Забелязвате ли, че той не е какъв да е, но

безименен.

Защо безименен?

Естествено, защото пасторът никога няма да въздига собственото си

име, но Името на Исус. Църкви, в които безименните пръсти стават “именни”,

говорят за нашествие на Вавилон. Ролята на този пръст, или това служение

пред Бога, е да свърже Невястата с Младоженеца във вечна любов чрез

Словото на Истината и Любовта. И именно на този пръст се слага брачната

халка между съпрузите. А ето и най-малкия пръст. Това е учителят.

Защо е най-малък?

Някой би помислил, че това е най-малкото служение пред Бога. Нищо

подобно! Той е най-малък, защото служи на всичките и в голямото си

смирение отдава всичката Слава на Единствения и Истински Учител. Зная,

че е възможно никой да не ви е говорил и разкривал всичко това, но ви

моля да го приемете, защото аз не съм си го измислил, нито е плод на ума

ми, но дълбока Божия Истина, скрита в Тялото Христово.

52 (1 Коринтяни 9:2)
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И сега отново се връщам там, където бях. Словото казва, че в ръката

Господна Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят. Разбрахме

също, че тази ръка отговаря на петкратното служение в Църквата. На това

служение Бог е дал власт над Вавилон.

Помислете сега! Кого ще атакуват вавилонските духове, ако не ръката,

която ги държи под властта си? И ако Божии служители от петкратното

служение не слушат гласа на Бога, то няма ли да стане така, че вместо да

държат чашата на Вавилон далеч от вярващите и така Божието Дело

безпрепятствено да се проявява, да вземат и да започнат да се опиват с

виното в чашата? Няма ли тогава вместо ръката да държи златната чаша,

златната чаша да започне да държи ръката? И няма ли Исус да изпълни

Словото Си, свързано със съблазънта, а именно:

“Ако те съблазни ръката или ногата, отсечи я...” 53

Божието Слово ни показва много примери, в които Вавилон е започнал

да владее над ръката и аз ще ги изброя тук.

Първо: Спрямо Апостолите:

“Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници,

които се преправят на Христови апостоли...” 54

Второ: Спрямо пророците:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас (има

се предвид в Църквата - б.а.) с овчи дрехи, а отвътре са вълци

грабители...” 55

Трето: Спрямо благовестителите:

“...наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при

вас, очите им са пълни с (духовно) блудство и непрестанен грях;

подмамват (тоест, жънат за дявола) неутвърдени души...” 56

Четвърто: Спрямо пасторите:

“Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да

първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му

напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши

53 (Матея 18:8)
54 (2 Коринтяни 11:13)
55 (Матея 7:15)
56 (2 Петрово 2:14)



41

думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не

приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги

пъди от църквата...” 57

“Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда

вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга, и вълкът ги разграбва и

разпръсва. Той бяга, защото е наемник, и не го е грижа за

овцете...” 58

Пето: Спрямо учителите:

“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между

вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни

ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще

навлекат на себе си бърза погибел...” 59

Какво да кажем на всички тези свидетелства от Божието Слово?

Стои ли Вавилон със скръстени ръце?

Нищо подобно!

Днес той гълта с огромна сила всякакви служители, без да прави

разлика дали те са от евангелски църкви или езически традиционните

тресавища на Източното православие. Аз само искам да ви предупредя, че

когато си в петкратно служение, ти ставаш много неудобен за дявола и той

ще дебне всяко твое залитане, всеки пропуск в познанието ти за Бог, за да

те отклони, заблуди и смачка. Причината за тази дяволска активност е, че

именно тогава ти държиш златната чаша с власт от Бога и не й позволяваш

да атакува вярващите. Но ако само си помислиш да глътнеш лекичко дори

капчица от отровното вино на Вавилон, то приготви се за голямо падение,

а след падението - за духовна смърт.

Има две причини, които карат християните от петкратното служение

да пият от златната чаша на религията и не само аз, но Сам Бог иска точно

в този сега да се отречете от тях.

Това са гордостта и тщеславието!

Аз никога няма да се откажа да подражавам Исус. Защото, помислете,

не беше ли Той най-великият Цар във цялата Вселена? Не беше ли Славата

57 (3 Йоаново 9-10)
58 (Йоан 10:12-13)
59 (2 Петрово 2:1)
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Му поставена над небесата още преди създанието на света? И Този велик и

Съвършен Бог слезе в плът и се смири, за да докосне и най-презрените и

най-грешните. Ако на някой изобщо Му подобаваше да е горд, то това

беше Той, защото е Съвършен и безгрешен. Но ето, че Той се смири. И не

само се смири, но бидейки Бог се отрече от Себе Си, понеже каза:

“Отче, ако щеш, нека Ме отмине тази чаша. Обаче не Моята, но

Твоята воля да бъде...” 60

За коя чаша говореше Спасителят?

Аз ви говоря за тази чаша вече няколко страници. Исус трябваше да

изпие яростта на целия Вавилон върху Себе Си и да бъде убит именно от

вавилонски служители. Но запомнете:

Исус изпи тази чаша не за да стане религиозен, но с цената на

Собствения Си Живот да победи религиозния дух!

Защото всичко, което Го заобикаляше - от площада на Синедриона,

където Му дадоха да носи Кръста Си, до хълма Голгота, беше Вавилон!

Всичко, което изпита Спасителят върху Себе Си, беше Вавилон! Тръненият

венец на главата на Господ беше Вавилон! Дори гъбата с упойващия мирис,

с която искаха да замъглят съзнанието Му беше Вавилон!

Ето в такъв смирен Господ вярвам аз и зная, че онова, което може да

убие божественото Му присъствие в сърцата ви, е гордостта.

Изгонете я! Кажете:

“Не на мен, Сатана! С моето сърце не си познал! Аз ще отдавам цялата

Слава и целия си живот на Спасителя!”

А сега вижте и второто, от което Бог иска да се отречете. Става дума

за тщеславието. Искам да знаете, че ако има дяволско внушение, което да

е удавило мнозина в морето на този свят, то това е тщеславието.

Аз много пъти съм питал Бог с въпроса:

“Господи, толкова ли е важно да Ти се отдава Слава? И с отдаването и

без отдаването на Слава, Ти не оставаш ли Славен и Превъзвишен?”

И знаете ли как ми е отговарял Бог:

“Стефане, не за Мен, а за вас е важно да Ми отдавате Слава,

защото който Ми отдава Слава, той преживява в пълнота Моето

60 (Матея 26:39)
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Присъствие, но който сам слави себе си, той остава сам срещу

враговете си. С отдаването на Славата вие позволявате на Моя Дух

да ви изпълни, понеже не сте свои си. Но когато славите себе си,

тогава Духът Ми напуска сърцата ви и вие потъвате в морето на

светския дух...”

Нека ви помогна да разберете това. Представете си, че сте в открито

море и пътувате в гумена надуваема лодка. Причината, за да се задържате

на повърхността не сте вие, но въздухът в лодката, който е по-лек от

водата. А сега си представете как някоя пакостна ръка е пробола с шило

вашата гумена лодка. Тогава с ужас ще забележите, че въздухът издиша и

вече няма начин да се задържите на повърхността на морето. Съдбата и на

лодката, и на вас самите е да потънете на дъното...

Точно това прави тщеславието. Защото когато славим нас, а не Божия

Син, в Чието Име ние имаме победа навсякъде и във всичко, то тогава

Святият Дух вдига Присъствието Си от нас, защото Той не дойде да

прославя човеци, а Името, което е над всяко друго име. Именно тогава

потъваме в океана на този свят.

Но в морето на светския дух ли ни иска Господ?

Не е ли Неговата Воля винаги да сме на Сионския връх?

Искам да ме разберете правилно. Да отдаваш Слава на Бога! - това

значи да стоиш в духовен триумф над враговете си и да уповаваш на

Божията Десница от все сърце!

От казаното дотук аз вярвам, че сте разбрали колко е смъртоносно

общението с вавилонското вино. Именно то днес е причина народите да са

избезумяли и много църкви да са не просто хилави, но напълнени с отявлен

еретизъм и бесовски учения. Нека сега да погледнем как “Откровението”

коментира ефекта от виното на Вавилон:

“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши

та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на

голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха

земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното

блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях

жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше
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седем глави и десет рога. Жената беше облечена в багреница и

червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и

държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотии

от нейното блудстване...” 61

А сега обърнете голямо внимание на точността, с която са определени

онези, които са блудствали с Вавилон. Словото казва, че това са “земните

царе”.

И какво се получава?

Получава се така, че докато “земните царе” блудстват, “земните

жители” се опиват. Аз години наред четях тези Божии думи и с очите си

се опитвах да видя поне един земен цар, който да блудства с Вавилон.

Така и не видях. И дойде миг, в който отново трябваше да коленича пред

Бога и да Го питам:

“Боже, моля Те, открий ми какво имаш тук предвид?”

Тогава Бог отвори очите ми, за да видя нещо, от което истински се

уплаших. Сега ще ви го споделя. Бог ми каза следните думи:

“Стефане, когато Аз ви отделя и взема при Себе Си, вие ставате

Моя избран род, царско свещенство, Свят народ. Исус извървя пътя

от река Йордан до Голгота, за да приеме царски чин, който не

преминава в никой друг, но е вечен. Ето затова Той е Цар на царете

и Господ на господарите. И тези царе по земята сте вие. Вие сте

Моите царе, защото Аз съм ви облякъл с Моята власт, с Моят Свят

Дух, Който е като Небесна мантия на рамената ви. Онези, които

вървят с Царя в небесни места, са небесни царе! Но другите, които

отхвърлят царската мантия на Духа Ми и поискат общение с

Вавилон, те престават да бъдат Моите Небесни царе и се превръщат

в царе на Вавилон. Именно те са “земните царе” в този стих! Царе,

облечени с тъмната религиозна мантия на духа на Антихрист, които

работят против стадото Ми и се наричат антихристи. Не търсете

потвърждение на Словото Ми в света! Търсете потвърждение на

Словото Ми в Църквата! Защото ако светът като свят Ми е противен,

то колко по-противна на очите Ми ще е светската църква?”

61 (Откровение 17:1-4)
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Разбирате ли сега за какви царе говори Словото? Разбирате ли сега,

че властта на петкратното служение е твърде отговорна, за да смятаме, че

щом сме в такова служение, то всичко е наред?

Напротив! Точно тогава трябва най-много да бдим, защото дяволът е

лукав, хитър и безмилостен. Понеже, ако сме под Благодатта на Бога, то

това не значи, че Законът Му не действа. Защото той действа, но вече

отвътре, от сърцето, което е приело Божията Сила, за да го спазва. Но ако

презрем гласа на сърцето си, ако потискаме изобличенията на съвестта си,

то скоро ще бъдем от отряда на земните царе. Нека ни дойдат наум твърде

верните препоръки на Божието Слово. Чуйте една от тях:

“Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за

князете да кажат: Где е спиртното питие? Да не би, като се напият,

да забравят закона и да онеправдаят угнетяваните...” 62

Разбирате ли, че религиозните внушения на Вавилон ще ви накарат да

забравите Закона? Някой пийнал може да реагира:

“Аз не съм под Закон, а под Благодат!”

А защо ти беше дадена тази Благодат? Изобщо ти знаеш ли какво е

назначението на Благодатта в твоя живот?

Нека ти помогна в разбирането, за да изтрезнееш:

“Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа

Исуса от закона на греха и смъртта...” 63

Разбери, че без Святия Дух всяко спазване на Закона е грях и смърт,

понеже плътта не може да се покорява на Божия Закон. Но когато в теб

започне да живее Духът на Бога, Той ти дава Силата, вярата и копнежа да

възлюбиш не Закона на земната скиния, но Законът вътре в сърцето ти, с

чието спазване ти придобиваш Святост.

Казвал съм го и в друга книга, но ще го напомня и тук:

Никой не може да спазва Божия Закон, без да има в сърцето си

Божията Благодат!

И сега разбираш ли къде е прицелът на духа на Антихрист? Разбираш

ли къде се прицелва Вавилон?

Именно в твоето сърце!
62 (Притчи 31:4-5)
63 (Римляни 8:2)
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И когато то се опие от религиозните внушения, то престава да бъде

чувствително към гласа на Духа и започва да онеправдава угнетяваните.

Тогава, вместо да задържаш онези, които политат към клане, ти самият ги

колиш!

Изобщо - моля ви, вникнете в това с очите на сърцата си. Има разлика

от вино до вино, както и от закон до закон. Защото, когато Исус издъхна,

Бог направи завесата на храма в Ерусалим да се раздере през средата. И

там, зад завесата, вече нямаше Светая Светих, защото Бог създаде нова

Светая Светих, ново Пресвято място, където има един Вечен Първосвещеник,

влязъл като Предтеча зад завесата, за да хване и твоята ръка и ти да

отидеш с Него в Храма на Святостта.

През всички тези години, в които Бог ме водеше в разбиране на

Словото Си, Той винаги ми даваше една съвършена омраза към религията,

една ненавист към виното на Вавилон. Благодаря Му, защото това ме спаси

и опази. И аз искам да спаси и опази и вас.

Но как да намразиш виното на Вавилон, ако не знаеш как действа то?

При всичките прочити на Свещеното Писание, които Бог ми е дал да

направя, аз никъде не съм открил по-огнено слово против Вавилон от

стиховете, върху които сега ще говоря. Вземете размишленията в тези

стихове и започнете да съсипвате делата на блудницата Вавилон:

“Защото блудницата е дълбока яма, и чуждата жена е тесен ров.

Да! тя причаква като за плячка и умножава числото на неверните

(на Господ Исус) между човеците. Кому горко? (”Горко вам фарисеи и

книжници, лицемери...” - б.а.) кому скръб? (”...и ще туря в голяма скръб

онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях

дела...” - б.а.) кому каране? Кому оплакване? кому удари без причина?

Кому подпухнали очи? - На ония, които се бавят около виното (на

Вавилон), които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното

че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко,

защото то после хапе като змия (старовременната змия, която е дявол и

Сатана - б.а.) и жили като ехидна...” 64

64 (Притчи 23:27-32)
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Мнозина гледат, че виното е червено. Мнозина си мислят, че едва ли

не това вино е Кръвта на Исус, проляна за греховете им, понеже показва

цвета си в чашите на сърцата им.

А вие какво искате? Нима мислите, че Вавилон ще каже:

“Аз не съм Господ, но дявол! Ела да те убия с религиозното си вино!”

Това е детска наивност, от която мнозина трябва да се отрекат. И

забелязвате ли ефекта от Вавилон. Той хапе като змия и жили като ехидна.

И сега отидете на страниците на Новия Завет и вижте как един Божий

пророк викаше с цяло гърло към фарисеите:

“Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия

гняв?” 65

Вижте как ги нарече и Господ Исус Христос:

“Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в

пъкъла?” 66

Забелязвате ли, че една и съща глава в “Притчи” и в “Матея” -

двадесет и трета, разкрива едно и също нещо - влиянието на Вавилон. Но

колко от нас имат мъдростта от Бога да внимават в онова, което четат.

Мнозина не внимават, но пият охотно от златната чаша и тогава с тях се

случва ето какво:

“Очите ти ще гледат чужди жени, и сърцето ти ще изригва

развратни неща. (семена от религиозния дух, в които няма живот, но

смърт и блудство - б.а.) Даже ще бъдеш като един, който би легнал

всред море (отворил се за морето на света, щото в църквата му ще

откриеш повече светско, отколкото дори в самия свят - б.а.), или като

един, който би лежал на върха на мачта. (Не е ли мачтата на кораба

мястото, където се опъват платната? И ако лежиш на върха на тази мачта,

то няма ли да бъдеш блъскан и завличан от всички ветрове, които князът

на въздушната власт ще изпрати против сърцето ти) Удариха ме, ще

речеш, и не ме заболя; биха ме и не усетих. Кога ще се събудя (от

това пиянство) за да го търся пак...” 67

65 (Матея 3:7)
66 (Матея 23:33)
67 (Притчи 23:33-35)
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Моля ви да знаете, че ако за Соломон беше казано, че е човекът,

получил най-голяма мъдрост от Бог в Стария Завет, то това наистина е

така. Когато чета притчите, които Бог му е дал, аз просто с наслаждение

наблюдавам всички духовни реалности. Но тук, в тези стихове, с голямо

безпокойство виждам, че те се реализират не в света, но в църквите.

Едно от нещата, с които дяволът ще измами мнозина, е това, че виното

на Вавилон блокира усещането за греха и болката. Така, както една упойка,

инжектирана в тялото, позволява на хирурга да извърши безболезнена

операция, така и виното на Вавилон позволява на духа на Антихрист да

върши смъртоносни и разрушителни атаки против християните, а те дори и

не усещат какво става. Те се усмихват. Викат “Алелуя” и с бавни, но

категорични стъпки заминават за ада.

Няма нищо по-страшно от това: Да викаш “Алелуя” и да отидеш в ада!

Не разбирате ли, че именно виното е причината за упойката и омайването?

Защото същият този Вавилон се опита да омая и Спасителя на Кръста,

когато Му предложиха гъба с оцет (който е продукт от виното), но Исус не

прие.

А защо много християни приемат? Защо предпочитат някой да ги

омайва? Не разбирате ли, че ако тялото е под упойка, някой може да

отреже от него цял орган и така да осакати тялото, а то дори няма да

усети?

Аз искам вие да усещате! Аз искам вас да ви боли! Аз искам още,

когато духът на Вавилон се промъкне и усетите острието му да викате със

всичка сила, така както викаше Йоан! Защото, ако един орган от тялото се

отреже и вече не е в тялото, той умира и се превръща в късче мъртво месо.

Месо, в което не живее Духът на Бога, но духът на Антихрист.

Знаете ли с колко такива “меса” е пълен Вавилон?

Може никой да не ви е говорил за това нещо, но приемете не моята, а

Божията Истина. Защото тия “меса”, отрязани под упойката на Вавилон,

за които ви говоря тук, образуват не нещо друго, но “трупа” на човека

Антихрист. Те са отстъпилата от Исус църква. Те са и прицелът на Божието

въздаяние, описано в деветнадесета глава на “Откровението”. Ето какво

четем там:



49

“После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със

силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето:

Дойдете, сбирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата

на царе (разбрахте за какви царе става дума тук - б.а.) 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...” 68

Какво да кажем за този стих? Не е ли много страшен той?

Страшен - да! Но единствено за богоотстъпниците! Но вие не сте от

тях, защото Бог ви е посетил с тази книга и е намерил път в съдбата ви,

щото да ви срещне с Неговата Истина.

Моля ви, намерете начин да доведете истините от тази глава за виното

на Вавилон и до други човешки души, понеже времената днес са зли и

благовремието трябва да се изкупва. Тук ще приключа със златната чаша

на религията, за да премина към разглеждане на духовните области на

Вавилон.

68 (Откровение 17-18)
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5. ДУХОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА ВАВИЛОН

Вярвам, че всички, които общуват с Божието Слово, са движени от

разум, даден им от Бога, за да познаят Истината и да изградят един

съвършен духовен дом за присъствието на Троицата. Този разум, даден ни

от Бога, ще ни подскаже, че когато разглеждаме една духовна империя, то

трябва да бъдем подготвени за изненадващи дълбочини. Така, както една

държава не се състои само от столица, но има и много области и всички те

работят за издигане на тази държава, така и духовната империя Вавилон

не се състои само от столица, но в нея има и духовни области. През всички

хилядолетия на своето тъмно управление дяволът нито за миг не е спирал

да изгражда Вавилон и той така е изградил града си, щото до последния

момент той ще остане невидим за милиони и милиарди човеци. И това е

напълно естествено. Никой престъпник не обича да върши делата си явно.

Никой престъпник няма да се легитимира като престъпник. В това

отношение Божието Слово казва за Вавилон много точни думи:

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

Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята...” 69

Опитайте се да си спомните образа на някой ваш приятел. Няма да ви

е никакъв проблем да го направите. В паметта ви ще изникне неговия

образ и вие съвсем ясно ще го видите в съзнанието си. Това е така, защото

вашия приятел никога не е криел лицето си и винаги е бил в явно общение

с вас. Но за да се казва за Вавилон, че на челото му пише “Тайна”, то

авторът е дал това определение, за да подскаже, че този Вавилон е

невидим и малцина могат да успеят да вдигнат тайната на челото му и да

прозрат, водени от Божията Мъдрост, какво се крие под това чело. Всички

знаем, че челото е мястото, където е концентрирано нашето мислене. Това

убедително доказва, че ако има нещо, което дяволът държи в най-голяма

тайна, то това са собствените му планове и намерения. Никой човек не

може да стигне до тези планове и намерения. Това е по силите единствено

на Бога.

69 (Откровение 17:5)
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Когато аз получих видение от Святия Дух, че ще пиша книга за

духовните империи на Злото, заедно с това видение в сърцето ми се появи

огромна въпросителна. Тогава казах на Бога:

“Господи, всичко това, към което обръщаш сърцето ми, е скрито в

голяма тайна. Кой съм аз, че да разбера тази тайна?”

А Бог ми отговори:

“Не се тревожи и не питай кой си ти. По-добре повярвай в това

Кой съм Аз! Защото има ли тъмнина и мрачна сянка, която да се

скрие от очите Ми? Има ли тайна, която да не е явна за сърцето Ми?

Не Аз ли допускам изявата на Сатана? Не Аз ли му позволявам да

изпита човечеството? Не Аз ли му дадох властта над човешките

родове и поколения?”

Тогава разбрах, че трябва да се хвана за обещанията на Божието Слово

и така да получа благоволение от Бог. Очите ми се спряха на скъпоценните

Божии думи към пророк Еремия:

“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и

тайни неща, които не знаеш...” 70

Размишлявах върху живота на Еремия и видях, че това беше пророкът,

на когото Бог даде най-огненото слово против империята Вавилон. Но Бог

направи това, защото пророкът извика към Него. Аз трябваше да повярвам,

че Бог ме призовава към тази задача. Аз трябваше да повярвам на чудесните

думи от “Притчи Соломонови”:

“Слава за Бога е да скрива всяко нещо, а слава е на царете да

издирват работите...” 71

Така аз започнах да издирвам работите и с Божията Благодат, която

ми даде сила за това издирване, сърцето ми видя четири духовни области на

Вавилон. Оттук нататък аз ще говоря за тези духовни области и вярвам, че

Святият Дух ще направи сърцата ви способни да разберат всичко, което

дяволът е криел от Църквата в продължение на много векове.

70 (Еремия 33:3)
71 (Притчи 25:2)
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6. ТИР - ДУХОВНИЯТ ПАЗАР НА ВАВИЛОН

Пред Божия поглед съществуват много престъпления и нечестия, които

заслужават яростния Му гняв и наказание. Но нечестието, което е скрито в

Тир, е възможно най-голямото. В Тир се крие най-разпространената власт

на силите на тъмнината и неслучайно името му се превежда като “скала”.

Скалата е нещо твърдо. Скалата е нещо, което трудно се поклаща. В това

отношение Тир е духовният печат на Сатана върху целия свят. Той в най-

голяма степен отразява характера на дявола, неговите лукави сметки и

намерения. За да разберете колко огромно е нечестието на Тир, то трябва

да прочетем как Бог се обръща към Сатана. Всевишният го нарича не как

да е, но княз на Тир. Ето Божието Слово против дявола в “Книгата на

пророк Езекиил”:

“Сине човешки, речи на тирския княз: Така казва Господ Йеова:

Понеже се е надигнало сърцето ти, и ти си рекъл: Аз съм бог, седя

на Божието седалище всред моретата; а пък ти си човек, а не бог,

ако и да си поставил сърцето си, като че е Божие сърце...” 72

Този стих може да бъде както камък за стъпване, така и камък за

препъване. Нека първо видим кои препъва той. Когато теолозите тръгнат

да четат този стих, те се заблуждават, че Бог се обръща към някакъв човек

от древните времена, който е владеел областта Тир. И точно тук те се

препъват, защото в духовната си слепота покриват под знаменателя на

историята едно от най-дълбоките пророчества на Бога против дявола.

Действително, че Бог нарича дявола “човек”. Аз не отричам това. Но

забележете, че той седи на “Божието седалище всред моретата” и

поставя сърцето си, “като че е Божие сърце”. Ако отворим Новия Завет

на Апостолските послания, там ще видим, че във “Второто послание на

Апостол Павел към Солунците” се говори нещо твърде показателно:

“Никой да не ви измами по никой начин; защото това

(пришествие на Господ Исус Христос - б.а.) няма да бъде, докато първо

не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на

погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който

72 (Езекиил 28:2)



53

се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи

[както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните

ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?” 73

Някои нямат очи да четат Божието Слово, а камо ли да помнят.

Виждате ли как Апостол Павел описва човекът-Антихрист?

Първо: Казва се, че човекът-Антихрист се противи и превъзнася над

всеки, който се нарича Бог. Това отговаря и на Божието пророчество в

“Езекиил” против тирския цар, защото там Бог казва, че този цар е

поставил сърцето си “като че е Божие сърце”.

Второ: Казва се, че човекът-Антихрист седи както Бог в Божия храм и

представя себе си за Бог. Това отговаря и на Божието пророчество в

“Езекиил”, защото там се казва, че този цар седи на “Божието седалище

всред моретата”.

Нека се съгласим, че Божие е онова седалище, където би трябвало да

стои Бог. Колкото до това, че се намира всред моретата, то моретата тук

олицетворяват народите и племената, които се вълнуват и надигат, според

както е писано:

“Ах! шуменето на многото племена, които бучат като бученето

на моретата, - и смутът на народите, които напират като напора на

големи води!” 74

Така отново се връщам на основното пророчество от “Езекиил” против

тирския цар. Разбираме вече, че ако и дяволът да не вижда сърцето на

Бога, Бог вижда сърцето на дявола. И в това твърде нечестиво и тъмно

сърце има една мисъл, едно намерение, един прицел - да се представи на

народите като бог и да иска поклонение и слава.

Кой ще послужи за удовлетворяване на това дяволско желание?

Несъмнено - Тир, духовната област на Вавилон, която в пълна степен

отговаря на търговския нюх на Сатана!

Дяволът е решил да изтъргува сърцата на човеците и в това отношение

той ще положи огромни усилия, за да го направи. Затова и Бог продължава

в пророчеството Си против тирския цар, като казва:

73 (2 Солунци 2:3-5)
74 (Исайя 17:12)
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“...с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си,

и придобил си злато и сребро в съкровищниците си; с голямата си

мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и

сърцето ти се е надигнало поради богатството ти...” 75

Разбирате ли, че ако има начин, чрез който дяволът се обогатява и

пълни резервоарите на смъртта, то това става именно чрез търговията му?

Защо обаче тя е така успешна? Защо тирският цар наистина се обогатява

неимоверно много?

Причината е скрита в мъдростта на Сатана. Не просто в търговията, но

в мъдростта, с която той засенява мнозина. Искам да знаете, че някога Бог

е дал изобилна Светлина върху атаките на вавилонския дух. Ранната

Христова Църква е била успешна именно поради здравата стена на Истината,

с която е бил изграден Божият Храм. Един от Божиите служители, Апостол

Яков, е открил какво представлява атаката на Тир срещу Църквата и аз

искам тук да прочетем какво казва той:

“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез

добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си

имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете

против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна,

животинска, бесовска; защото гдето има завист и крамолничество,

там има бъркотия и всякакво лошо нещо...” 76

И сега обърнете внимание на прицела в Апостолското послание. Яков

предупреждава Църквата, че освен Божията мъдрост, има и друга мъдрост,

която не е от Небето.

Откъде е тогава?

Естествено - от поднебесните места, от империята Вавилон. Плодовете

от сатанинската мъдрост са завист и крамолничество. И какви ли други да

бъдат търговците на дявола? Какви ли други да бъдат тези, които ламтят за

обогатяване и светска слава? И не е чудно, че Апостолът казва, че там ще

се намира “бъркотия” и всякакво зло.

75 (Езекиил 28:5)
76 (Яков 3:13-16)
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Спомняте ли си как Бог нарече богопротивния град, който човеците

градяха в земята Сенаар? Не се ли казва той Вавилон? А как се превежда

името на Вавилон?

Превежда се именно като “бъркотия”, защото там Бог разбърка

езиците на племената и ги разпръсна по лицето на цялата земя. Значи

действително Тир е започнал атаката си против Църквата. И тогава в

обществото на вярващите са се вмъкнали търговци на тирския цар, онези,

които му продават човешки души, а той ги възнаграждава за служенето им.

Яков е виждал всичко това. Сърцето на този Апостол се е измъчвало, като

е гледало как дяволът си проправя път в Църквата и в Храма на Живия Бог

са се появили масите на разбойническия вертеп. Затова отново този Апостол

говори в посланието си, като казва:

“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в

еди кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще

спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът

ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва...” 77

Кой е този “еди кой си град”, в който тези търговци ще отидат да

търгуват и спечелят? Не е ли Вавилонският Тир? И за търговците ли се

грижи тука Яков? Не е ли посланието му обърнато към Църквата, а не към

земните търговци? Какво тогава правят тези търговци там?

Естествено, че вършат волята на тирския цар!

Затова и Апостолът ги пита:

“Що е животът ви?”

Исус ни остави само един пример за нашия живот:

“Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си

за приятелите си...” 78

Но какъв е животът на тези, против които говори Яков?

“Пара, която се явява и после изчезва...”

Къде изчезва тази пара? Знаете ли къде отива парата, когато изчезне

от земята? Не се ли превръща в облаци? И не са ли тези облаци религиозно-

засеняващата власт на дявола?

77 (Яков 4:13-14)
78 (Йоан 15:13)
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Човек трябва дълбоко да вникне в думите в Божието Слово, защото ще

разбере не човешкото, но Божието. И сега нека отново се върна на думите

на Яков. Ето как продължава той:

“Вместо това вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще

живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се

хвалите. Всяка такава хвалба е зло...” 79

Ако Божието Слово казва, че хвалбата на подобни търговци е зло, то

това недвусмислено доказва, че те не са търгували за Бога, но за дявола.

И душите, които са спечелили от търговията си, не са души, докоснати от

Божията Любов и Светлина, но от религиозния дух на Сатана. Ето затова

отново ви казвам, че тази власт на дявола е най-страшната.

Преди да продължа с разглеждането на Божиите предупреждения

срещу Тир в “Книгата на пророк Езекиил” искам само да си припомните

един миг от живота на нашия Господ Исус Христос. Евангелията ни показват

колко благ и милостив беше Спасителят. Където и да минеше Той носеше

със Себе Си изцеление, прощение, Светлина и Благодат. Но има един

случай в Живота Му, когато Той не държеше в ръката си нищо друго, освен

бич от върви:

“И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в

Ерусалим. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби,

и тия, които седяха и разменяха пари; и направи бич от върви и

изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа

парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; и на тия,

които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете

Бащиния Ми дом, дом на търговия...” 80

Как мислите, има ли друг случай от живота на Исус, в който Той да е

бил по-разгневен и категоричен? Мнозина могат измамно да се успокояват,

че никой в църквите им днес не продава волове, овце и гълъби, но такива

само още веднъж ще докажат, че са пленници на Тир. Защото и днес Исус

влиза в Храма Си и носи за едни прощение и Благодат, а за други - бич.

Защото воловете днес не са просто волове, но продажни пастири. Защото

овцете днес не са просто овце, но изтъргувани души за дявола. Защото
79 (Яков 4:15-16)
80 (Йоан 2:13-16)
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гълъбите днес не са просто гълъби, но хора, които са похулили Божията

Благодат, която като бял гълъб е кацала върху сърцата им, но те са я

разменили за човешки авторитети, тщеславие, гибелни ереси и бесовски

учения. И зад всичко това, като невидим режисьор и главен вдъхновител е

стоял тирският цар, духът на Антихрист, който подготвя отстъпилата от

Исус църква за главен посрещач и клакьор на човека-Антихрист. А сега

нека да продължа със слово от пророк Езекиил, за да видим пълнотата на

Божието въздаяние върху Тир, както и истината за порочната му същност.

Ето какво четем за Божието наказание над Тир:

“Ще направя да престане шумът на песните ти; и звукът на

китарите ти няма вече да се чува. И ще те направя гола скала, та

ще бъдеш място за простиране на мрежи; няма да се съградиш

вече; защото Аз, Господ Йеова го изрекох, казва Господ Йеова...” 81

Преди години ми се случи да отворя някакво теологическо списание, в

което теолози показваха изпълнението на Божиите пророчества в Стария

Завет. Като един от примерите бе посочен някогашния град Тир. Статията

на теолога завършваше с тържественото:

“И накрая Тир наистина се превърнал в гола скала и там можело да се

видят само рибари, които простирали мрежите си...”

Аз наистина се удивлявам на наивността и духовната слепота, която

владее мнозина. Това, че Господ е изрекъл Слово против някогашен земен

град, въобще не изключва възможността Божието Слово против оня град да

е само образ и сянка на бъдещи събития. Ако някой иска да уповава на

теология, такъв нека просто изостави тази книга, защото тя е против духа

на теологията. Защото именно от много теология пазарището на Вавилон е

толкова огромно. Затова ви моля да внимавате в това, което ще ви се

открие против духовния Тир, а не против земния, защото дяволът е дух, а

не пръст и словото против дявола е духовно, а не плътско. Нека сега да

забележим няколко важни момента в разбирането на Божието пророчество

против Тир. Бог казва, че ще престане шумът на песните на Тир, и звукът

на китарите му няма вече да се чува.

81 (Езекиил 26:14)
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Едно от нещата, които духът на Антихрист ще превземе в Църквата, то

това ще бъде хвалението. Това е атаката на духа на Антихриста срещу

поклонението, което християните правят пред Бога. И не е чудно, че

дяволът ще атакува хвалението, с цел да се изгуби силата на хвалението и

да се пренасочи към Вавилон, а не към Небесния Ерусалим. Забележете, че

основен инструмент от хвалението на Тир са китарите. Това не е случайно.

Бог е видял какъв инструмент ще бъде китарата в днешните времена. Аз не

искам да кажа, че Небето не приема хваление с китара, но просто да

предупредя, че както със всичко Свято и достойно, така и с хвалението

дяволът ще направи търговия!

През последните три десетилетия светската музика изцяло зависеше

от китарата, а днес най-изявените дяволски хвалители са музикантите,

които свирят “Hard Rock”, “Heavy Metal” и “Black Metal”. Това е музика,

изцяло основана на инструмента електрическа китара. Въпросът е:

Намира ли днес място тази музика в християнското хваление?

За съжаление - да! И затова за много уши стана нормално да слушат

“християнски” хеви-метъл? Друг е въпросът колко Христов е той. Защото

същата музика се лее охотно в ушите на сатанински поклонници, които

практикуват черна литургия и издигат знака на звяра.

Защо обаче рок-индустрията се свърза с християнското хваление?

Нещата са ясни, ако вземем в предвид какво означава думата “Rock” в

превод на български:

Rock - скала

Сега разбирате ли коя “скала” се опитва да изтъргува християнското

хваление? Именно Тир, защото той е онази гола скала, за която Бог каза:

“И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране

на мрежи...”

Колко жалко и колко тъжно е, че днес мнозина се улавят в мрежите на

дявола, като започват да свирят музиката на тази “скала” и да мислят, че

така отдават хваление на Бога.

Нищо подобно! Бог ще направи да престане шумът на песните от рок-

индустрията, и звукът на китарите им вече няма да се чува!
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Най-страшното е, когато един християнин размени хвалението към

Исус с хваление към княза на Тир, към духа на Антихрист.

Затова казвам на всички, които четат тази книга:

Станете и напуснете всяко място, където хвалението към Бог е било

заимствано от рок-музика, хард-рок, хеви-метъл или бляк-метъл!

В повечето евангелски църкви, и особено в онези, които заимстват от

американското тщеславие, вие ще чуете Бог да се хвали именно по този

начин. Но не аз съм кръстил музиката на света “рок”, тоест, “скала”. И не

аз съм нарекъл дявола “тирски княз”, тоест, “княз на скалата”. Някога

Давид хвалеше Господ с арфа, а днес мнозина мислят, че ухото на Исус ще

хареса хевиметъл. Нека ви кажа, че в Небето не свирят хевиметъл. Защото

“неavy-metal” ще рече “тежък метал”, а “black-metal” ще рече “черен

метал”, а “rock-and-roll” ще рече “скала и търкаляне”.

Вие злато и сребро ли ще бъдете за Господ или някой тежък метал?

Вие светли и благородни ли ще бъдете за Исус или някой “черен метал”?

По скалата на Тир ли ще се търкаляте? Ами че по нея се търкаля целият

свят и така се улавя в мрежите, поставени там!

Аз твърде силно ревнувам за това, което сега ви говоря тук, но нека

никой не мисли, че Бог не е видял тоталното нашествие на рок-музиката,

тоест, на музиката, вдъхновена от самият Сатана. Точно тя най-много

търгува с душите на хората, защото от нея излизат изпълнители, които се

превръщат в идоли за милиони младежи.

И да свири ли Божият хвалител в стила на тези идоли?

О, тотална и жестока мерзост! Прекратете я още сега!

Знаете ли как се свива Сърцето на Исус от онова, което прави Тир с

хвалението на много църкви? Такова хваление никога не стига до Небето,

но когато вярващите го правят, те увеличават неимоверно много силата на

религиозния дух. И помислете само защо Бог определя Тир като място,

където се хвърлят мрежи. Знаете ли какво правят на Запад (а и у нас)

радиостанциите и телевизионните канали? Не са ли те една мрежа, която

улавя милиони млади хора под властта на рока. Случвало ми се е да видя

по телевизията концерт на хард-рок групи. И стадионът, където свирят

тези музиканти, буквално се пръска по шевовете. А сега вижте същият този



60

стадион с поглед от Небето и вие ще се убедите, че това е една от многото

мрежи на Тир. Мрежа, в която се улавят множества от идолопоклонници.

Как бих желал един такъв стадион, пълен с хвалители на Исус и с Божии

деца. Но в това отношение Тир държи първенство спрямо Църквата. И той

ще го държи, докато много църкви свирят неговите стилове и подражават

на неговите изпълнители.

Толкова за първата активност на Тир против Църквата.

А сега нека да продължа нататък. Бог отново продължава чрез пророк

Езекиил, като казва:

“Така казва Господ Йеова на Тир: Не ще ли се потресат

островите от шума на падането ти, когато ранените охкат, когато

става клането всред тебе? Тогава всичките морски големци ще

слязат от престолите си, ще отметнат мантиите си и ще съблекат

везаните си дрехи; ще се облекат с трепет, на земята ще насядат,

ще треперят всяка минута и ще се удивляват за тебе. И като

вдигнат плач за тебе, ще ти рекат: Как биде съсипан ти, който се

населяваше от мореплаватели, прочути граде, който бе силен в

морето, ти и жителите ти, които причиняваха трепет на всички,

които се намираха по него!...” 82

Не може една духовна област на Вавилон да е толкова противна на

Бога и да не падне рано или късно. Затова и Тир ще падне. И голямо клане

ще има всред поклонниците му, защото всички до един ще бъдат търговци.

Искате ли да се убедим, че именно това са същите онези търговци на

Вавилон в мига на Божието въздаяние? Нека го направим:

“Търгуващите с тия неща, които се обогатиха от нея (блудницата

Вавилон) ще застанат отдалеч поради страх от мъките й, ще плачат и

ще жалеят, казвайки: Горко, горко, граде велики, облечен с висон,

багреница и червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и

с бисери; защото в един час запустя толкова богатство! И всеки

корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които

се препитават от морето, застанаха отдалеч, и викаха, като гледаха

82 (Езекиил 26:15-17)
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дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на

великия град?” 83

А сега сравнете двете пророчества по духа им и ще бъдете напълно

убедени, че Старият Завет разкрива Тир, като едно от лицата на Вавилон.

Забележете че “морските големци” в пророчеството на Езекиил слизат от

престолите си и всички “мореплаватели вдигат плач за Тир”. След това

вижте в “Откровението”, че “всеки корабоначалник” и “всички, които

се препитават от морето”, жалеят за съсипването на Вавилон. Искам да

разбирате това, че времето на Голямата Скръб, миг преди Гнева Господен,

ще бъде времето на Тир, времето на търговците на Сатана. Убедете се в

това, като прочетем как ще изглежда света под властта на Вавилон, миг

след грабването на Църквата:

“...светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от

младоженец (Исус) и невяста (Църквата) няма вече да се чува в тебе;

защото твоите търговци станаха големците на земята...” 84

Виждате ли, че големци стават именно търговците?

Колкото до по-горе прочетеното, че Словото ги нарича мореплаватели

и такива, които се препитават от морето, то пак повтарям, че морето

олицетворява света, а мореплавателите олицетворяват жетварите на

Вавилон. Тук искам да продължа с нещо, което в пълна степен ще ви даде

трезвен ум, за да забелязвате отдалеч духовното влияние на Тир. Ако има

нещо, в което дяволът да е перфектен, то това е лукавството му. Той така

ще изработи отделните му аспекти, щото да бъде максимално скрит и

незабелязан. Нещо повече - в очите на мнозина Тир ще бъде самият Рай,

мястото, където обитава Господ Исус Христос. Нека сега да ви убедя в

това, като прочетем за Божието виждане спрямо Тир:

“И ти, сине човешки, вдигни плач за Тир, и кажи на Тир: Ти,

който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в

много острови, така казва Господ Йеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм

съвършен по хубост. Пределите ти са всред моретата; ония, които

те съградиха, направиха съвършена хубостта ти...” 85

83 (Откровение 18:15-18)
84 (Откровение 18:23)
85 (Езекиил 27:2-4)
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Искам да забележите, че Тир търгува с народите в много острови.

Как да разбираме това? За острови ли се грижи тука Бог? Ако преди

малко говорихме и вече разбрахте, че светът е като едно море, то какво да

кажем за островите? Какво са те?

Несъмнено - по силата на своето създаване и замисъл те би трябвало

да са спасение от вълните на морето. Спасение за всички удавници в това

море. Ето защо островите олицетворяват църквите в морето на света. За

един удавник или корабокрушенец островът е най-желателното, което искат

да видят очите му.

Защо?

Естествено защото ще има твърда почва под нозете си и няма да потъне

на дъното. Дали обаче, когато попадне на този остров, корабокрушенецът

ще намери спасение? Защото Бог предупреждава, че Тир обича да търгува

с народите на много острови. Казано по друг начин:

Много църкви са пленени от търговския дух на Сатана и търгуват с

Тир!

Този Тир се представя пред църквите не като Тир, но като Господ Исус

Христос. Затова хубостта на Тир наистина ще е направена “съвършена”,

тоест, абсолютно невъзможна за разделяне от човешкия критерий, както

казва стихът от “Езекиил”. Именно по този начин Тир ще измами мнозина.

И сега искам най-много да внимавате, тъй като пристъпвам към едно по-

дълбоко разглеждане на тактиката на Тир. Нека духовните внимават на

това, което ще се открие, понеже не е мое знание, но откровение от

Святия Дух. Ето какво казва Бог за Тир:

“Старейшините на Гевал и мъдрите му насмоляваха в тебе

корабите ти, всичките морски кораби и моряците им бяха в тебе, за

да вършат търговията ти...” 86

В очите на тирския цар старейшините на Гевал са с първостепенно

значение. Защо? Първо нека погледнем, че те насмоляват корабите на Тир.

Какво значи да насмолиш нещо? Това значи да запълниш всеки процеп

между строителния материал със смола. В това отношение старейшините

86 (Езекиил 27:9)
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на Гевал приличат на древните си предци от строежа на Вавилон, понеже и

тогава смола употребяваха вместо кал.

Какво е смолата?

Естествено - екстракт, извлечен отнякъде.

Но като духовен символ смолата отговаря на бесовската мъдрост.

А сега помислете защо търговецът Сатана иска именно старейшини от

Гевал?

Отговорът е в това, че някога, когато се построи Соломоновия храм, в

строежа му участваха гевалци. Така е и писано:

“И Соломоновите зидари, и Хирамовите зидари, и гевалците ги

издялаха, и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома

(Божия дом)...” 87

Днес, когато тирският цар погледне към църквите, той търси именно

хора, призвани от Бог да строят Божия Храм. Атаката на духа на Антихрист

е против онези, които са призвани да бъдат новозаветни слуги на Исус

Христос. И когато духът на Антихрист превъзмогне над тях, то в един

момент те ще почнат да вършат неговата воля.

Става ли това в църквите?

За съжаление - да! Въпреки, че никой няма да ви каже:

“Аз служа на тирския цар и съм старейшина от Гевал, който покварява

Божиите чеда с теософия и теология...”

Някои наистина трябва да си припомнят думите на Апостол Павел, за

да разберат за какво става дума:

“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз

положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как

гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен

положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата

злато, сребро, скъпоценни камъни, (благородните неща, от които се

нуждае Божият Храм) дърва, сено, слама, (скверните неща) всекиму

работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви,

понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата

на всекиго каква е...” 88

87 (3 Царе 5:18)
88 (1 Коринтяни 3:10-13)
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И сега помислете, че в стиха от “Езекиил”, ние видяхме гевалците,

като участници в строежа на тирски кораби. Само че корабите не се строят

от камъни, а от дърва.

А къде са дървата в стиха от Коринтяни? Не показват ли дървата, че

са отрязани, защото инак не биха били дърва, но дървета? И когато дойде

Господният ден, за да изяви работата на всекиго, то какво му се пише на

всичко, което е направено от дърво? Какво й се пише на смолата? Знаете

ли как хубаво гори смола в огъня? Сега разбирате ли, че духът на

Антихрист всякога е търсил строители, които да вършат неговата работа?

И такива строители наистина има. Те презират общението със златото,

среброто и скъпоценните камъни, тоест, с всички онези, които Бог е изпитал

и намерил за благородни. Затова пък намират безпроблемен диалог и

общение с дървата, сеното и сламата. Ето от такива дърва тирския цар

строи корабите си и колкото по-ясно стане това на всички ви, толкова по-

добре. Едно от най-страшните духовни престъпления, за които мнозина ще

отговарят в съдния ден, ще бъде това, че са отхвърлили Крайъгълния

Камък, Който е Исус Христос, и са се отдали на общение с тирския цар.

Понеже тези, за които ви говоря тук, всякога са били против Господ. И не

говори ли за това и псаломът:

“Защото, ето, враговете Ти правят размирие, и ненавистниците

Ти са издигнали глава. Коварен съвет правят против Твоите люде, и

се наговарят против скритите Твои. Рекоха: Елате да ги изтребим,

за да не са народ, и да не се споменава вече името на Израиля.

Защото единодушно се съгласиха заедно, направиха съюз против

Тебе, - шатрите на Едом (племе от империята Асирия, слуги на човека

Антихрист) и исмаилите; (духовни предци на днешните ислямисти); Моав

(племе от империята Содом) и агаряните, Гевал, Амон (племе от

империята Содом) и Амалик, филистимците с тирските жители...” 89

Виждате ли колко много духовни племена, между които Гевал, застават

на пътя на Църквата?

Който иска, нека ги смята за история, но такъв нека признае, че дяволът

все още не е история, и ако някога той е реализирал духовните си стратегии

89 (Псалом 83:2-7)
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и тактики чрез онези старовременни племена, то същото той прави и днес,

но мнозина нямат мъдрост от Бога да разкрият смъртоносните му заговори

против Христос и Църквата. Защото днес ние с охота казваме, че сме

Авраамово потомство, понеже се упражняваме във вярата на Авраам. Ами

помислете, че както ние се упражняваме във вярата на Авраам, така други

се упражняват в беззаконието на Моав и Амон, Едом и Амалик. Изобщо –

отворете сърцата си за истините в тази книга, колкото и твърда храна да

ви се струват те. Тук аз изявявам челото на Вавилон, на което чело пише

“Тайна”. Ето защо е напълно естествено никой да не ви е говорил за

всичко това. Просто имайте разбирането, че тирският цар, за който говоря

в тази глава, е същият онзи търговец Сатана в едно от многото му

въплъщения на земята. А сега отново да продължа с Гевал. Както се

убеждавате, старейшините на Гевал правят корабите на тирския цар и

насмоляват дърветата му.

Какво е корабът, ако не служение в морето на света?

Ако имахме очите на Бога, днес бихме видели страшна картина: Една

огромна армада от тирски кораби, които кръстосват целия свят и пълнят

трюмовете си с души на духовни затворници. Бог е видял всичко това, още

преди да се случи. Затова нека отново се доверим на Неговото Слово

против Тир. Ето как продължава Бог:

“Твоите веслари те заведоха в големи води; но източният вятър

те разби всред моретата. Богатството ти и стоките ти, търговията ти

и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха корабите ти,

разменителите на стоките ти и всичките военни мъже, които са в

тебе, с всичкото множество, което е всред тебе, ще паднат всред

моретата в деня на погибелта ти...” 90

Искам да забележите причината за гибелта на Тир. Словото я открива

като източен вятър. Именно с източния вятър Бог отдава възмездието Си

над Тир. Някога, когато пророк Моисей изведе Израил от Египет, Бог

наказа египетските предели със скакалци. И тези скакалци бяха докарани

от мощен източен вятър. (Вж. Изход 10:13-15) При възмездието над Тир

ще действа абсолютно същият вятър и ще бъдат докарани абсолютно

90 (Езекиил 27:26-27)
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същите скакалци. Нека никой не мисли, че става дума за земни насекоми,

защото скакалците са страшни демони на въздаяние, а Словото ги нарича

“скакалци”, понеже правят скокове от ада в поднебесната област и от

поднебесната област в ада. Тези скакалци на въздаяние имат за цар не

кого да е, но Авадон, ангелът на бездната. И вижте сега как наистина

източният вятър разбива Тир всред моретата:

“И като затръби петият ангел видях една звезда паднала на

земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И

тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта, като

дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на

пропастта. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се

сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да

не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое

дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата

си. И позволи им се не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и

мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека. През ония

дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и

ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакалците

приличат на коне, приготвени за война; и на главите им имаше

корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те

имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв.

При това имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на

крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат

на бой. Имаха и опашки, подобни на скорпийни, и жила; а в

опашките имаха сила да повреждат човеците пет месеца. Имаха

над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича

Авадон, а на гръцки се именува Аполион...” 91

Този цитат е много дълъг, но затова пък в него виждаме как изглеждат

най-страшните демони. Демоните на Божието въздаяние над Тир. Това са

демони от бездната и с тяхното действие се реализира погибелта. Те

излизат от бездната, за да въздадат над Тир, над онези, които търгуват с

човешките души, над всички, които са се оказали като кормчии и веслари

91 (Откровение 9:1-11)
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на тирските кораби. Тирските слуги днес се усмихват, защото Сатана ги

възнаграждава богато за лукавството им и усърдието да убиват духовно

човеците, но я вижте съдбата им. И не мислете, че Тир е старозаветно

понятие, изгубило се в пластовете на времето.

Нищо подобно! Всичко, което прочетохме в “Откровението” ще открием

и в “Книгата на пророк Езекиил”. Ето какво четем там:

“Защото така казва Господ Йеова: Когато те направя пуст град,

като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната, та

те покрият големи води, когато те смъкна с ония, които слизат в

ямата при древните люде, и те туря в най-дълбоките места на света,

в места пусти от века, с ония, които слизат в ямата, за да не бъдеш

вече обитаем, тогава ще поставя слава в земята на живите...” 92

Искаме ли Слава в земята на живите? Искаме ли да дойде завръщането

на Господ Исус Христос и ние да царуваме с Него?

Тогава нека внимаваме да не се намерим сред търговците на Тир,

защото виждате, че Сам Бог ще докара върху него бездната. И онези

скакалци, които ще излязат от бездната с царя си Авадон, ще довършат

всичките му слуги.

Сега е ден и днес е час да се запитаме:

Има ли търговци в Божия Храм? Има ли старейшини от Гевал на Божия

строеж? Има ли рок-музика в хвалението ни към Бога? Има ли теология и

теософия в книгите, които четем и проповедите, които слушаме?

И ако има всичко това, то нека излезем от подобно скверно място,

защото Божието въздаяние върху него няма да закъснее. И ако до вчера

вие не сте знаели тези истини, днес вече ги знаете и нямате оправдание за

съгласието си с Тир. А Сега аз ще продължа с втората тайна област на

Вавилон, а именно - Тарсис.

92 (Езекиил 26:19-20)
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7. ТАРСИС - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА КНИЖНИЦИТЕ

Ако някой мисли, че Бог ще подмине тайната власт на книжниците, то

той просто не е разбрал колко много Бог ревнува за Словото Си. Всички

ние имаме по една Библия в къщи. И когато отворим първата страница на

тази Свята Книга, там прочитаме:

Библия или Свещеното Писание на Стария и Новия Завет!

Още с първата страница Бог ни предупреждава, че тази Книга е не

просто книга. Тя е Божие откровение. Тя е Свещено Писание. И именно

като такова писание, Библията е трън в очите на дявола. Той винаги е

търсил начин да отнеме от тази книга или да й притури. Когато дяволът

отнема от Библията, той не отнема от Бога, но от вярващия в Бога.

И какво друго да отнеме дяволът, освен Духа на Божието Слово?

Нека никой не мисли, че Святият Дух казва на дявола:

“Ела и Ме отнеми!”

Нищо подобно! Просто - става така, че някои не искат да слушат гласа

на Святия Дух и Го наскърбяват и хулят. Тогава Този Дух напуска сърцата

им и от този момент всичко, което човеците ще прочетат от Библията, ще

бъде в полза на дявола и ще работи за неговото царство Вавилон. Обратно

- когато дяволът реши да притуря към Свещеното Писание, той прави това

с голям размах. Всички апокрифи, всички непотвърдени от Бога книги и

съчинения, на които е даден божествен статут, правят така, че отново това

вече не е Свещеното Писание, но слово на дявола, работещо за царството

му Вавилон. Въпросът, който изниква след това кратко въведение в темата,

е кои са отговорни за притурянето и отнемането от Божието Слово?

Естествено, че онези, които Словото ни разкрива като книжници. Аз не

искам тази глава да обижда всички книжници, защото и Господ Исус също

има Своите книжници, според както е казал:

“Затова, ето Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници;

едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в

синагогите си, и ще ги гоните от град в град...” 93

93 (Матея 23:34)
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Въпросът, който ще разгледаме тук, е за тайната власт на книжниците

на Вавилон. Както вече знаете, Вавилон е един поднебесен духовен град, в

който са разположени началствата и властите на нечестието. Те имат само

една цел - да не пуснат никого да отиде в Небето или в пълна и съвършена

връзка с Бога. Исус винаги е знаел за техните амбиции и затова ни е

оставил сериозно предупреждение:

“Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата

на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство...” 94

Това “никак” в устата на Спасителя е твърде отговорно, за да го

подминем или пропуснем. Фактът, че правдата на книжниците и фарисеите

никак не влиза в Небесното Царство означава, че тази правда всякак

намира достъп до Вавилон! Тази правда е създадена от духа на Антихрист!

Тази правда е тайната власт на Вавилон, с която той измамва мнозина!

Аз съм сигурен, че още сте под впечатлението на предишната глава за

Тир и това е съвсем нормално. Тук искам да кажа само това, че:

Тир не би бил Тир, ако нямаше подкрепата на тарсийските кораби!

Нещата са духовно свързани и нека никой не се учудва на това.

Цялата власт на тъмнината е като един черен организъм, в който всяка

артерия и вена си знаят мястото, като обикалят насам натам из грешния

свят, като винаги се връщат за духовно усъвършенстване и коригиране в

сърцето на херувима Луцифер. Тук ми предстои да ви убедя, че под името

“Тарсис” се е скрила тайната власт на книжниците. Като начало нека

видим какъв е смисловият превод на името “Тарсис” в “Славянския

библейски конкорданс” на д-р Стефан Банков:

“Тарсис, “Подчинен на враговете си”, Битие 10:4, стр. 84

Едва ли някой би искал да го кръстят с такова име. То е много страшно.

Но когато Божието Слово ни говори за корабите, които подхранват властта

и влиянието на Тир, то казва категорично:

“Тарсийските кораби обикаляха с търговията ти; и ти стана

пълен и бе твърде славен всред моретата...” 95

94 (Матея 5:20)
95 (Езекиил 27:25)
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Нека прочета отново стиха, като заместя името Тарсис със собственото

му значение:

“Кораби, подчинени на враговете си, обикаляха с търговията ти...”

Тези кораби не биха обикаляли морето със стоки на дявола, ако бяха

подчинени на Исус. Но за съжаление те са подчинени на враговете си. А

сега, за да разберете пълнотата на тази тема, искам да ви дам едно по-

дълбоко духовно определение за духа на Антихриста. Този дух е не просто

против Господ Исус Христос, защото той дори не може да ближе прахта на

обувките Му. Истината е, че този дух е против Присъствието на Исус в

живота на вярващия. Когато аз произнасям Името Исус, зная, че то за мен

е Пътят, Истината и Животът. Когато аз искам да усетя Присъствието на

Исус, зная, че това е Присъствието на Божието Слово в сърцето ми.

Исус е Словото!

И сега помислете, че ако началникът на империята Вавилон се нарича

дух на Антихрист, то той ще бъде против Пътя, против Истината, против

Живота. И в обобщение - против Словото Исус!

Кой друг тогава да бъде атакуван от духа на Антихриста, освен

книжниците? И когато подобни книжници бъдат погълнати от Вавилон, те

не стават ли подчинени на враговете си?

Разбира се, че стават, макар, че никога няма да го признаят. И сега, за

да разберете какъв е плодът на книжниците, подчинени на враговете си,

ще трябва да ви прочета едно важно напътствие от Апостол Йоан:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, -

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота,

- не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти;

а който върши Божията воля, пребъдва до века...” 96

Едва ли има по-здрава духовна защита от изпълнението на този стих с

Божията Благодат. Да, но мнозина не го изпълняват и стават потенциални

мишени за духа на Антихриста. Ако искате да си представите как демоните

на Вавилон се съревновават против църквите, то отидете на някое езеро,

когато е открит риболовния сезон. Тогава ще видите и много рибари, които

96 (1 Йоаново 2:15-17)
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са хвърлили въдиците и чакат със стоическо търпение рибата да започне

да кълве. В духовния свят е същото. Едно е да докладват на Сатана, че са

погубили живота на невярващ човек. “Нищо ново! Това вече съм го чувал!”

- ще изкряска херувимът на пребледнелия демон. Но съвсем друго е да му

се даде отчет за духовно покварен християнин. Тогава върху плешивата

глава на херувима лъсва ехидна усмивка:

“Да! Това си струва! Браво, браво! Продължавай все така...”

Знаете как се лови риба, нали? Купувате си стръв, слагате тежест на

кукичката и мятате стръвта в езерото. А сега запомнете:

Стръвта на Вавилон против Църквата се нарича “свят”!

Колкото повече християни захапят тази въдица, толкова по-силно ще

стане влиянието на Вавилон!

Как започва покварата на книжниците?

Естествено - с първата стръв - похотта на плътта. Когато казвам “плът”

не разбирайте само собственото си тяло. То също е плът, но само част от

“плътта”. Плътта обхваща не само човешкото тяло, но и умът, който му

служи, тоест, плътския ум. И сега нека да видим къде е съсредоточено

жилото на покваряването. Характерно за Божиите служители е това, че те

би трябвало, според съвършените критерии на Бога, да имат ум Христов:

“Защото, “Кой е познал ума на Господа, за да може да го

научи?” А ние имаме ум Христов...” 97

Когато имаш Ума на Исус, той е онова чудесно водителство в Истината

от Святия Дух, при което поясняваш духовните неща на духовните човеци.

Само че мнозина не искат да бъдат духовни, понеже духовността тежи. И

тогава какво правят те? Нищо повече от записаното от Апостола:

“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото

учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по

своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се

обърнат към басните...” 98

И вижте какво се случва с онези, които нямат ум Христов. Понеже не

искат да се съобразят с Господния критерий, те търсят подобен критерий в

света. А в света - критерии колкото щеш. Светът е подобаващ на плътския
97 (1 Коринтяни 2:16)
98 (2 Тимотея 4:3-4)
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ум на човека и този ум е направил достатъчно, за да изглежда горд в

собствените си очи.

Какво е правил плътският ум?

Естествено - изследвал е битието и природата, законите и процесите,

обектите и явленията. Така плътският ум, понеже е изследвал всичко това,

му е залепил един етикет, който завършва с понятието “логия”. Дали ще

бъде “биология”, “зоология”, “геология”, “антропология”, “археология”,

“психология”, “политология”, “технология” е все едно. Изобщо - светът е

залят от стотици “логии”. Какво по удобно за плътската похот от това - да

вземе табелката “логия” и да я закачи към Свещеното Писание, та да се

пръкне недоносчето “теология”, а след това него и много други като него -

“есхатология”, “херменевтика”, “екзегетика”?

Ето, че вече навлизаме в разбирането за тайната власт на Вавилон

чрез духовната област Тарсис. Пръкнали са се теолозите. Дошли са на

мода онези, които са превърнали Господ Бог в дефиниция, вярата - във

формула. Но точно това е извършила похотта на плътта:

Гледала е на света и е възлюбила неговите модели на изследване и

изучаване!

Чудно ли е тогава, че след похотта на плътта идва ред на пожеланието

на очите. Нека никой не мисли, че става дума за плътските очи, защото те

попадат под похотта на плътта. Апостол Йоан предупреждава за очите на

сърцето. Когато тези очи имат правилното стоене пред Бога, тогава Той ги

възнаграждава с Дух на мъдрост и откровение (Вж. Ефесяни 1:17) Но

когато похотта на плътта вече е направила избор с това, което се цени

високо в света, а именно - логията, каквато и да е тя, то и пожеланието на

очите ще следва духа на този избор.

В какво се състои пожеланието на очите?

Естествено - в това, че те вече не се нуждаят от Святия Дух, защото

имат така нагледната и удовлетворяваща теология. Именно тази теология

взе със себе си още много “логии”, за да й помагат в изследването на

Божието Слово. И какво се случи тогава? Случи се това, че на помощ

дойде археологията. Тя посочи с пръст Стария Завет и заяви:
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“Всичко в него е древно и отминало! Всичко в него е история, защото,

моите разкопки доказват това!”

Така теологията загърби Духа на Божието Слово и го превърна в един

увлекателен учебник за древната история на Израил и останалите страни в

региона. След археологията на помощ пристигна зоологията. Погледна

Божието Слово оттук и оттам и посочи с пръст “Книгата Йов”, а най-вече -

четиридесет и първа глава, говореща за властта на сатанинското тяло на

този свят, а именно Левиатанът, като каза:

“Ето, това тук, за което говори Бог на Йов, си е типичен крокодил.

Крокодили живеят в река Нил. Тук Бог говори преди всичко и най-вече за

крокодили...”

След това зоологията отиде в Книгата Изход. Погледна на Божиите

язви над Египет, особено със скакалците, и каза:

“Това тук са скакалци! Скакалците в миналото често са повреждали

селскостопанските реколти на хората...”

Ако продължа в този дух може да ви заболи главата от глупостите на

света, които си намериха място дори и в реномирани библейски речници.

Целта оправдава средствата. А целта на дявола бе именно тази:

Да се размени Славата на Бога срещу подобие на образ на смъртен

човек, на птици, четвероноги и гадини!

Защото не Бог, но смъртни човеци са създали науката “археология”!

Защото не Бог, но смъртни човеци са създали науката “зоология”!

Не ме разбирайте превратно! Аз нямам нищо против тези две науки!

Който иска да ги изучава, нека ги изучава. Повечко знание и ерудиция

никога не вредят. Но, моля ви, когато в ръцете ви е Свещеното Писание, то

в никакъв случай не го обвързвайте с постиженията на плътския ум или

дори на която и да е човешка помисъл, понеже така ще се впримчите в

тотално беззаконие. Защото Бог е казал:

“Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито

вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже както

небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от

вашите пътища, и Моите помисли от вашите помисли...” 99

99 (Исайя 55:8-9)
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“Не е вярно!” - ще ви каже теологията:

“Аз изследвах цялата Библия и разбрах всички пътища на Всевишния

Бог! Аз дори разгадах тайната на чудесата, които вършеше Моисей!”

Искате ли да й дадем на госпожа теологията думата, за да видите

нейния коментар за Божиите чудеса чрез пророк Моисей. Ще го направя,

но само за да се убедите, че двигателят на теологията е духът на Антихрист.

Ето, вижте сега следния “бисер”:

“Напастите (язвите) на Египет

“Поредица от десет прояви на Божията чудотворна сила спрямо

египетския фараон, докато Моисей се опитва да освободи поробените

израилтяни. Първите девет показват как Бог използва създадения ред, за

да постигне целите Си. Те се явяват в логична и взаимно-свързана

последователност, която започва с извънредно голямото наводнение на р.

Нил по време на обичайното й прииждане през месеците юли и август, и

завършват през март идната година. Елементът на чудо е тясно свързан със

синхронизирането, продължителността и силата на напастите. Десетата

напаст е изцяло свръхестествена (от което следва, според глупостта на

това, което четете, че останалите напасти са естествени - б.а.) Първата

напаст прави река Нил кърваво червена. (Изход 7:14 и сл.) Голяма част от

тинята, която носи горното течение на река Нил, е съставена от особено

фина червена пръст от басейна на река Сини Нил и река Атабара. В реката

има и много микрочастици и бактерии (както и в главата на този, който е

писал това - много демони - б.а), които са в състояние да оцветят водата и

да изтровят рибата, причинявайки зловоние. Втората напаст се изразява във

внезапно и необичайно нашествие на жаби (Изход 8:1 и сл.), бягащи от

замърсените брегове и блата и умиращи, заразени от отровите. Покачването

на водите трябва да е благоприятствало извънредно голямо разпространение

на комари, което е и третата напаст. То е последвано от рояци мухи в

четвъртата напаст. Петата напаст засяга добитъка по полята - може би с

пренесена от жабите зараза, от която животните в оборите не страдат.

Шестата напаст от циреи е вероятно кожно възпаление, причинено от

ухапвания от мухи, размножаващи се в гниещата растителност. Това

трябва да е станало около декември-януари. (А чудно - кога е станало това
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извратяване на ума на този теолог? Вероятно - по-рано... б.а.) Засегнати

са най-вече ръцете и краката. (А на теологът - главата - б.а.) Седмата

напаст, градушката, е обичайна за климата на горен Египет, но не и в

района на Гесем (който е пощаден) в началото на февруари. Обилните

дъждове в Етиопия и Судан, които довеждат до необикновено прииждане

на реката, осигурили благоприятни условия за размножаване на скакалци

- те се появяват на гъсти рояци през март и това е осмата напаст. След

като водите спадат, червената пръст изсъхва и се превръща във фин прах,

понесен от вятъра хамсин и образувал гъст тъмен облак (А колко по-гъст

облак има в главата на този теолог? - б.а.), което е деветата напаст. Във

Вади Тумилат израилтяните не са засегнати от него. Последната напаст

дава доказателство за върховната власт на Бога над света, като причинила

смъртта на първородните деца от мъжки пол...”

Уморихте ли се от тези глупости?

Изпитах огромно затруднение, поради духовната ми погнуса, да ги

препиша от реномирания Библейски Речник на издателство “Нов човек”.

(Колко “нов” е човекът е друг въпрос, но по-скоро става дума за естествен

човек - б.а.) Виждате как, уловен от Тарсис, един теолог се опитва да

принизи Славата на Бога, издигната Му мишца и велики съдби, в най-

естествени природни явления. Тук има фин прашец, там имало микрочастици

и бактерии. Изобщо - защо трябва да се чудите на Бога, след като е

толкова естествен и понятен? Просто - на длан да Го сложиш и всичките

Му знамения ще се окажат най-вече изчакване на Всевишния от месец до

месец, за да се вдигнат водите на Нил, та да се разтвори червеният

прашец и Моисей да направи чисто и просто един знаменит фокус. Целия

цитат, който ви цитирах, показва, че когато човек не вярва в Живия Бог и

не може да приеме свръхестествената Му Сила - тогава на помощ идва

естествената теология, понеже именно тя е за естествените човеци. Но,

кажете ми, вие естествени човеци ли сте, че да вярвате на естествената

теология? Нека Павел ви напомни прицела на моя въпрос:

“Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух,

защото за него е глупост; (И именно за това теологията се прави на
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умна - б.а.) и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.

Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва...” 100

Причината да правя толкова огромно въведение в темата за Тарсис не

е друга, но убедително да ви разкрия, че теологията е създадена от дявола,

за да пречи на духовните човеци и да задържа всички, които попаднат под

властта й, като естествени, сиреч, уповаващи на старото, паднало адамово

естество! Теологията е един блестящ и красив шлайф отвън, но вакуум

отвътре. Казал съм го и в друга книга, но ще го припомня и тук:

Теологията е тази, която образова, но Бог е Този, Който образува!

И в двата случая се изгражда образ, но разликата е в това, че образът

на теологията е естествено покритие върху естествения ум на човека,

докато общението с Божията Благодат - свръхестествено ново духовно

създание в Господ Исус Христос. (Вж. 2 Коринтяни 5:17)

Е, разбирате ли сега, че тя наистина е Тарсис?

Човек, който в общение с Божието Слово уповава на плътския си ум и

се съгласява с “научните изследвания” на теологията, не бива ли покорен

от враговете си? В крайна сметка - такъв човек никога няма да преживее

никаква промяна от Духа на Живия Бог, защото се е съгласил с естествено

учение, като е отхвърлил откровение от свръхестественото. Съгласил се е

с теологията и е отхвърлил Духа на Божието Слово.

Характерно за човеците, които се впримчват с теология, е това, че тя

става за тях учение, което е приятно да се изучава. И как няма да е

приятно, след като плътта си намира учители по своите си страсти. Тази

плът ще си остане същата. Този човек ще си остане същия. Той няма да

бъде изкупен от Бога, нито пък ще се обърне, за да повярва в Името Му.

Ето затова Бог заявява против служенията на теолозите, тоест, станалите

вече знаменити тарсийски кораби:

“Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде против

всеки горделив и надменен човек, и против всичко, което се

надига, (и ще се унижи)...” 101

и още:

100 (1 Коринтяни 2:14-15)
101 (Исайя 2:12)
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“Против всичките тарсийски кораби и против всичко, що е

приятно да се гледа...” 102

Знаете ли кои неща са приятни да се гледат?

Именно тези, които не изобличават! Именно тези, които успокояват, че

да опознаеш Исус за една година в библейско училище никак не било

трудна работа, а на всичкото отгоре получаваш и диплома. Как няма да ти

е приятно да влезеш в такъв кораб? Враговете ти са се погрижили да се

чувстваш комфортно вътре! Но ще дойде миг, когато в живота на уповаващия

в Тарсис ще се случат лоши събития.

Аз казвам:

“Да не бъде!”

Но Бог говори в сърцето ми и отново ми казва:

“За съжаление, Стефане, ще бъде! И мнозина ще са онези,

които ще го изпитат върху гърба си...”

Зная, че вече съм възбудил любопитството на мнозина и затова ще го

удовлетворя. Съществуват много начини за духовно поразяване, но онзи,

който Бог ми показа, наистина е един от най-бързите.

Какво представлява този начин?

Нека го обясня. Когато човек хване и отвори Библията, тогава от двете

му страни застават Бог и дяволът. Всеки от тях иска да види как човекът

ще продължи, след като е отворил Свещеното Писание. Изобщо - знайте,

че със самото отваряне на Библията вие предизвиквате моментален интерес в

духовния свят. Кой знае? Може пък да стигнете до небивали дълбочини?

Или обратно - да попаднете в опасни плитчини. След като сте отворили

Библията, вие имате само един начин да бъдете благословени от нея:

Като отворите сърцето си с молитва към Исус, за да може Святият Дух

да ви изпълни и заведе там, където е Божията Воля!

Това е правилният начин. Но съществува и друг. Другият е да се

качите на тарсийски кораб и да потърсите не лицето на Бог, но духа на

Вавилон. В Библията има една книга, която се чете за не повече от три

минути. Само че в нея е събрана мъдрост за цял живот. Това е “Книгата на

пророк Йон”. С тази книга Бог дава предупреждение за всеки, който би се

102 (Исайя 2:16)
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отклонил и потърсил корабите на Тарсис. Точно така се отклони пророк

Йон. Божието  Слово бе дошло към сърцето на този човек и Бог бе му

заповядал да пророкува против нечестието на Ниневия. Но какво прави в

този момент Йон? Ето какво:

“Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие;

и, като слезе в Иопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати

за превоза си и влезе в него за да отиде с тях в Тарсис...” 103

Едно от нещата, по които ще познаете, че си имате работа с теология

и най-вече с нейните тарсийски кораби е това, че не само, че ще се качите

на кораб, подчинен на враговете ви, но и ще си заплащате за това.

Погледнете само рекламите на библейските училища. Те не само ви канят

да учите теология, но заедно с това искат и куп пари заради лукса, който

ще си позволите. Изобщо - такова убеждение, че Божиите дарове са

безплатни, в библейските училища не съществува. Защо? Естествено

защото теологията е от света, а всяко нещо от света се купува с пари. Ако

беше от Небето, то тогава нейните служители биха си припомнили, че Бог

каза нещо истинско и неподлежащо на търговия и оскверняване:

“О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие,

които нямате пари, дойдете, купете та яжте; да! дойдете, купете

вино и мляко, без пари и без плата. Защо иждивявате пари за

онова, което не е хляб (а теология), и трудът си за това, което не

насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви

ще се наслаждава с най-доброто...” 104

Когато отидете при водите на Святия Дух, Бог няма да ви иска никакви

пари. Бог не зависи от вашите пари. Той иска да купите Неговите благости

без пари и без заплащане. Как? Като платите цената да бъдете духовни

пред очите Му! Като се отречете от този стар, грешен и противен свят,

който всякога иска да превръща Святите неща в стока. Истинският Божий

служител не търси благословението на парите. Той самият е благословение

за останалите. Нека ви дойдат наум думите на Апостол Павел, който имаше

за цел и смисъл на живота си да направи благовестието безплатно.

Защо имаше тази цел?
103 (Йон 1:3)
104 (Исайя 55:1-2)
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Отговорът е, че Павел се движеше във вярата на Авраам и Бог

снабдяваше всичките му нужди. Затова всеки, който иждивява пари за

теология, е обречен да се храни с това, което не е Хлябът от Небето, и да

полага труда си за това, което не насища. И сега нека отново се върна на

Йон. Той си плати и се качи в тарсийския кораб. Той побягна от Господното

присъствие в Тарсис. Защо? Естествено - защото се уплаши от духа на

Вавилон, причинил нечестието на Ниневия и не поиска да пророкува в

Божието Име. Бог със сигурност едва ли е бил очарован от постъпката на

слугата Си. Но, както е казано, “каквото повикало - такова се обадило”:

“Но Господ повдигна силен вятър по морето, и стана голяма

буря в морето, тъй че корабът изглеждаше, че ще се разбие...” 105

Когато някой не се уповава на Бог, но потърси света и поиска да го

замести с Бог, тогава този свят, това море, казано с образите на Библията,

надига вълните си, така щото да потопи изцяло служението, което му е

отворило врата. Именно така аз ви моля да разбирате тази буря, която

повдига Бог. Защото днес Всевишният е повдигнал много бури против

тарсийските кораби и те всички до един ще бъдат погълнати. За дяволът,

който е князът на този свят, не е достатъчно да сте с единия крак в Бога, а

с другия крак - в света. Той ще поиска и с двата крака да сте под

религиозната му власт и затова вълните на света не само ще се надигнат,

но напълно ще потопят подобно служение. Днес тази тенденция се засилва

и тя скоро ще достигне своя апогей. За нея пророкува и Исус, само че

мнозина считат думите Му за синоптична прогноза, а не за духовно

предупреждение. Ето какво каза Спасителят:

“И ще станат знамения в слънцето, луната и в звездите, а по

земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради

бучението на морето и вълните...” 106

Не разбирате ли, че ако морето бучи и вълните се надигат със страшна

сила - това е по причина на тарсийските кораби. Защо иначе светът да се

надига против Църквата, ако не по причина, че теолозите са отворили

врата за влиянието му? И днес мнозина наистина са в недоумение. Хората

се питат:
105 (Йон 1:4)
106 (Лука 21:25)
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“Какво става с това служение? Че то, кажи-речи, си е типично светска

работа! Малко обща психология, малко история и...”

Бог скоро ще изглади всички недоумения. И тогава всеки ще отиде

при духа, който е търсил със сърцето си. Библията се превръща в съдба -

било за добро или за зло на онзи, който общува с нея. Божието Слово

може да ни донесе живот. Но подигравката с Духа на това Слово носи

смърт. Или не помним, че Апостол Павел предупреди:

“Понеже Бог не е за подиграване и ако някой посее беззаконие,

ще пожъне смърт...”

Нека никой не се стряска и да мисли, че става дума за физическа

смърт. Физическата смърт също е голямо зло. Но по-голямо зло от нея е

духовната смърт, тоест, поглъщането на човешкия дух от религиозно-

окултната власт на дявола. Виждаме как пророк Йон побягна от Господното

присъствие на един тарсийски кораб.

Но какво стана после?

Стана така, че в морето се вдигна буря, която искаше да обърне

кораба. Тогава се стигна до това, че Йон беше изхвърлен от кораба и Бог

определи да го погълне една риба.

“Какво пък?” - ще рече някой. “Голяма работа, че го е погълнал

някакъв кит!” На такава реакция бих добавил само едно:

“Дай Боже наистина да е било кит!”

Само че Словото на Бога е духовно, изпитва се духовно и се внимава,

когато се чете. Защото Йон, който бе погълнат от рибата, заяви на Бога:

“Из вътрешността на преизподнята извиках, и Ти чу гласа ми.

Защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, и потоци

ме обиколиха...” 107

Тук вече и зоологията не може да помогне на теологията. Защото

никой зоолог няма да ви посочи нито една риба, на която вътрешността да

е преизподня. А нека се съгласим и в това, че Божиите пророци са духовни.

Ето защо, когато Йон казва, че се намира под властта на преизподнята, то

той казва именно това, което казва. Не можеш да побегнеш от Божието

Присъствие и да си мислиш, че дяволът няма да те забележи и погълне.

107 (Йон 2:2-3)
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А Истината е една и тя казва:

Основна цел и прицел на теологията е да бъдеш изхвърлен в морето

на света и така да попаднеш в полезрението на дявола! Тогава в това море

непременно ще се движи Левиатанът, тоест, сатанинското тяло на този

свят. Именно демоните на Левиатана ще те погълнат, без да можеш дори

да се опомниш. И всичко това - само от едно съгласие с духа на света и със

светския прочит на Свещеното Писание. И не става ли така, че онези,

които уповават на теологията, попадат под властта на Тир, понеже са

изтъргували Божията Благодат за сметка на едно евтино (и много скъпо

струващо) тщеславие? Говорейки чрез пророк Исайя, Бог пророкува против

Тир и вижте с какви думи започва Всевишният:

“Наложеното за Тир пророчество: Лелекайте тарсийски кораби,

защото той се разруши, та няма за вас къща или вход...” 108

Теологията винаги е търсила къща, в която да се подслони и вход, през

който да влезе и да се приеме. Тя може достатъчно много да респектира

хората, понеже е богата. Книгите на теолозите винаги ще са най-лъскавите

на витрината в християнската книжарница, с най-доброто полиграфическо

качество. Но вие по-скоро вижте каква е съдбата й. Защото Бог отново в

същата глава от “Исайя” затвърждава съдбата на теологията:

“Лелекайте тарсийски кораби, защото запустя крепостта ви...” 109

Аз зная, че от прочита на тази книга мнозина могат да изпаднат в

смут, а други в шок. Тогава някои просто ще я обявят за ерес и заблуда. И

тази реакция няма да е друга, но напънът на крепостта, която теологията е

изградила в душите им.

В моя живот се случи така, че бях поканен от пастор на евангелска

църква, за да проповядвам в библейското училище. И знаете ли какво се

случи? Нищо повече от това, че мечът на Божието Слово удари крепостта

на теологията в душите на вярващите. И от този удар хвръкнаха искри.

Естествено - бях изгонен от училището и обявен за антихрист. Беше

забранено на вярващите да посещават дома ми, а местната теоложка,

дипломирана в Америка, ме обяви за човек, който прави хората сърдечно-

108 (Исайя 23:1)
109 (Исайя 23:14)
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болни. Пасторът си замълча като малодушен Ахаав и остави амбицираната

Езавел да прави проповеди в стил:

“Четирите темперамента на Исус! Исус като флегматик! Исус като

холерик! Исус като сангвиник! Исус като меланхолик!”

А най-вече:

Духът на Тарсис, като алкохолик!

Аз често изпадах в депресия от онова, което се случи в живота ми, но

Бог ми каза:

“Стефане, крайно време е да престанеш да се обръщаш назад!

Отърси прахта от нозете си и нека мирът се върне на главата ти! В

крайна сметка - и Моят Син, когато проповядваше, казваше: “Който

има уши да слуша, нека слуша!” и: “Който чете, нека разбира!”

Ако Бог не ви потвърди сериозността и истинността на това, което

четете в тази книга, то колко по-малко ще го направя аз. Но за разлика от

Йон, аз не се възпротивих на Бога да пиша тази книга, и съм готов да

приема всички духовни последствия от това.

В края на тази глава само искам още веднъж да ви предупредя, че:

Господ Исус Христос е Единственият Учител и освен Него други учители

няма! Господ Исус Христос води вярващите в Пътя Си с Дух на мъдрост и

на откровение, а не с теология!

Теологията е правдата на книжниците, с която никой няма никак да

влезе в Небесното Царство!

Теологията е тайната власт на книжниците от Вавилон!

Толкова за Тарсис. Оттук нататък ще продължа размишленията си със

Сидон, който е тайната власт на чародеите.
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8. СИДОН - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ЧАРОДЕИТЕ

Ето една духовна област на Вавилон, на която духът на Антихрист

държи особено много. В тази област е съсредоточена чародейната власт на

дявола и ние няма да бъдем успешни против тази власт, ако не разкрием

самата тайна на Сидон. Когато погледнем на Сидон още в Битие, Книгата

на Началата, ще видим, че върху него тежи проклятие, изречено от Ной.

Защото Ной прокле Ханаан, сина на Хам, който бе открил голотата на баща

си, а същият този Ханаан роди първородния си син Сидон. Тук аз няма да

правя родословно дърво на Ханаанските родове, но искам просто да знаете,

че много от имената, с които силите на тъмнината свързват своята власт,

водят началото си от древността. Причината е в това, че както Бог има

Свои планове и воля, така и дяволът има своя програма за власт над

човешката цивилизация. И както Бог е видял Своя слуга Авраам и цялото

му потомство, така и дяволът е видял своя слуга Ханаан и всичките му

потомства. Това е дълбока тайна и аз няма да й отделям много място тук,

защото прицелът на тази глава е Сидон. Когато псалмопевецът Асаф се е

молил на Бог и е искал от Бог да въздаде над слугите на дявола, този мъж

е изрекъл дълбоки истини, които тук искам да ви споделя:

“Боже, защо си ни отхвърлил завинаги? Защо дими гневът Ти

против овцете на пасбището Ти? Спомни Си за събранието Си, което

Си придобил от древността, което Си изкупил да бъде племето, което

ще имаш за наследство; спомни Си и за хълма Сион, в който Си

обитавал. Отправи стъпките Си горе към постоянните запустявания,

към всичкото зло, което неприятелят е извършил в светилището...” 110

Виждаме, че в този псалом се говори с едно понятие “горе”, което

събира в себе си “постоянните запустявания”. Всъщност - Асаф говори

за началствата и властите на нечестието в небесните места, за самият

Вавилон. Защото именно там, горе, е всичкото зло, което дяволът всякога е

извършвал против Божието Светилище. И сега нека да продължа с думите

на Асаф. Ето как той открива противниците на Божието събрание:

110 (Псалом 74:1-3)
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“Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; поставиха

своите знамена за знамения. Познати станаха като човеци, които

вдигат брадва върху гъсти дървета...” 111

Ако някой е противник на Бога, то той ще е духовен противник. Бог не

е директор на центъра за защита на околната среда, та да смятаме, че ще

Му е противно отсичането на гъсти дървета. Защото и днес дървета се

секат навсякъде по земята, но от тази работа едва ли всички секачи са

Божии противници. Истината е, че тези дървета не са просто дървета, но

хора, имащи здрава вяра в Бога. Хора, които имат един здрав Корен.

Корен, Който сам заявява за Себе Си:

“Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна

звезда...” 112

Основна цел и призвание на тези Божии противници, за които ви

говоря тук, е да вдигат брадва и да отсичат духовната връзка с Господ

Исус Христос на мнозина вярващи. Именно така те са станали познати на

Асаф. Колкото до това, че Асаф е старозаветна личност от времето на цар

Давид, то и дяволът е старозаветна личност още от времето на Адам и Ева.

Но това не му пречи да пренесе изпитаните си стратегии и тактики и против

Църквата на Господ Исус Христос. Защото и днес има човеци с брадви,

изкусни да отсичат дървото от корена и да го лишават от пребъдване в

Бога. А сега нека видим кое племе в Стария Завет се считаше като най-

изкусно в сеченето на дървета. Някога, когато Соломон реши да издигне

Божия Храм на Хълма Мория, Бог му беше дал духовна власт над всички

племена. И те, искат или не, се покоряваха на Соломон и вършеха царската

му воля. В онова време Тирският цар Хирам прати слугите си до Соломон,

за да му предадат всичката му лоялност към Израилевия цар. А Соломон

отговори на Хирам така:

“Сега, прочее, заповядай да ми насекат кедри от Ливан; моите

слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за слугите ти

напълно според както ще речеш; защото ти знаеш, че между нас

111 (Псалом 74:4-5)
112 (Откровение 22:16)
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няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото

сидонците...” 113

Нека се съгласим, че един, толкова мъдър цар като Соломон, ще има

наистина най-ясен поглед върху качествата и възможностите на сидонците.

И да казва Соломон, че няма по-изкусни секачи на дървета от сидонците,

то това наистина е така. Друг е въпросът, че ние тук ще разглеждаме

духовния Сидон, за който предупреждава Асаф в псалома си, а не за

древните строители на Соломоновия храм. И така, Сидон олицетворява

една особена власт на тъмнината - властта на чародейството. Ние няма да

разберем пълнотата на тази власт, ако не приведа още доказателства, че

именно Сидон е тайната област на Вавилон. Дотук разбрахме, че духовно

това име въплъщава в себе си сатанински служители, станали познати като

хора, вдигащи брадва върху гъсти дървета. А сега помислете, че Бог винаги е

имал Свои гъсти дървета на тази земя. Всевишният никога не е оставал без

верни слуги напук на всичката активност на дявола. Това доказва, че

болезнената амбиция на Сатана няма да е друга, но винаги да отсича Божии

дървета. В това отношение той имаше огромен успех при управлението на

един Израилев цар, който има мерзостта да се свърже с духовната власт на

Сидон.

Кой беше този цар?

Духовните ще се досетят, че това беше Ахаав.

Какво направи Ахаав?

Ето какво:

“А Ахаав, Амриевият син, върши зло пред Господа повече от

всичките, които бяха преди него...” 114

Когато Библията казва, че някой е вършил повече зло от всичките

преди него, то това напълно доказва, че такъв човек е стигнал до дъното

на духовната си деградация и разрушение. А именно дотам беше стигнал

Ахаав. Защо? Естествено - защото дяволът го бе обсебил и търсеше начин

да го свърже с духовния Сидон, за да се разправи успешно с Божиите

слуги и пророци. Така Ахаав стигна до най-голямото си беззаконие, за

което сега ще прочетем:
113 (3 Царе 5:6)
114 (3 Царе 16:30)
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“И като, че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоама

Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на

сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваала и да му се

покланя...” 115

Забележете чия дъщеря беше Езавел. Словото казва, че нейният баща

бе царят на Сидон Етваал. Несъмнено, той така е отгледал и възпитал

дъщеря си, такава закваска от силите на злото е поставил в сърцето й,

щото Езавел щеше да стане началник на всички дяволски човеци. Човеци

не какви да е, но “сидонци”, които щяха да избиват Божиите пророци. От

всичките началства и власти на Вавилон, тези на Сидон са възможно най-

злите и ужасните. Защо? Естествено - защото имат над себе си за началник

Езавел, мощната чародейка на Сатана.

Когато аз трябваше да вляза в дълбоките води на Святия Дух в

сърцето ми стояха много въпросителни. Тогава питах Бога:

“Боже, защо именно по времето на Езавел Ти направи да не вали дъжд

над Израил цели три години и половина?”

Тогава Бог ми отговори така:

“Стефане, целта на един дъжд е да напоява дърветата, така

щото да пораснат още по-високо и да се закрепят в корена си. Но,

отговори Ми, за какво му е дъжд на Израил, когато един негов цар

докара властта на Сидон върху него? За какво им е дъждът на

отрязани дървета? Ще влезе ли той в клоните им, ще го усвоят ли,

щом са останали без корен? Не разбираш ли, че духовната власт на

Сидон е такава, щото да обезсмисля дъжда от Небето? Не разбираш

ли, че властта на чародейството прекъсва животворящата връзка

между дървото и корена и то изсъхва завинаги?”

Трябва да ви призная, че настръхнах от Божиите думи. Тогава в сърцето

ми изплуваха твърде верните и дълбоки думи от “Еклесиаст”:

“Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята; и ако падне

дърво към юг или към север, на мястото гдето падне дървото, там

ще си остане...” 116

115 (3 Царе 16:31)
116 (Еклесиаст 11:3)
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Искам да ме разберете в голяма пълнота. Бог винаги излива Благодатта

Си над нас, вярващите в Името на Исус. Но причина за изливането на

Божият Дъжд не е в дърветата, а в Корена! Ако е здрава връзката ни с

Исус, то тогава освежителните дъждове от Небето ще се вливат в сърцата

ни. Но прочетете отново стиха от “Еклесиаст”. Забелязвате ли, че там се

говори за падане на дърво в две посоки - към юг или към север. Тези две

посоки отговарят духовно на две империи, както следва:

Юг: империята Египет - духовен преобраз на окултизма.

Север: Империята Вавилон - духовен преобраз на религиозния дух,

началствата и властите на нечестието в небесните места.

Застанете пред един компас и ще видите, че северът сочи нагоре, а

югът - надолу. Ако падне дърво под властта на Вавилон или под властта на

ада, на мястото, където падне дървото, там ще остане. Това е страшно! Но

аз искам да разсъждавате не затова, че дървото е паднало, но че е имало

причина да падне. И тази причина се нарича Сидон. Именно сидонец, слуга

на Езавел, е вдигнал брадвата си и изкусно е отсякъл дървото, за да падне

това дърво или към север, или към юг. Някой може да реагира:

“Защо ни занимаваш със някакъв си Сидон и някаква си Езавел! Тези

неща са от Стария Завет и нямат никакво потвърждение в Новия Завет?”

Съжалявам, приятелю, но просто си в голяма грешка! Тази книга прави

явно челото на блудницата. Чело, на което е написано “Тайна”. Това, че

една тайна не е известна, напълно доказва, че е тайна. Колкото до властта

на Сидон и ръководната роля на духа на Езавел в някои църкви, то сега ще

продължа с това. Нека отворим “Откровението на Йоан” на втора глава.

Ето какво ще прочетем там:

“...имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и ядат идоложертвено...” 117

Това, че Господен служител търпи Езавел, недвусмислено доказва, че

такъв духовно се нарича Ахаав. Такъв просто е сключил духовен брак с

властта на Сидон и е дал място в църквата на дървосекачите на Вавилон.

Нека никой не се учудва, че днес е време, когато много пастири сключват

117 (Откровение 2:20)
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бракове по сметка. Такова е времето! Затова време Исус предупреди в

“Евангелието от Матея” като каза:

“Защото както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха,

женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ное влезе в ковчега, и не

усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и

пришествието на Човешкия Син...” 118

Днес е времето, когато много църкви се омъжват за човека-Антихрист

и много пастори се женят за чародейката Езавел. Целта напълно оправдава

средствата, които дяволът хвърля в битката за жетвата на човешките

души. Ние живеем във време, когато е започнало последното изливане на

Святия Дух, известно като “късен дъжд”. Именно този късен дъжд ужасява

силите на тъмнината и те са амбицирани повече от всякога да отрязват

Господните дървета от корените им. За да разберете как прави това Езавел,

аз отново ще се върна на онова, което тя върши в църквите. Словото

казва, че тя “учи и прилъгва Божиите слуги да блудстват и ядат

идоложертвено.” Човек трябва много да внимава, когато чете този стих.

Защо?

Отговорът е, че в него се преплитат два плана на дяволската измама.

Първи план: Духът на Езавел учи Божиите слуги да блудстват и ядат

идоложертвено.

Втори план: Духът на Езавел прилъгва Божиите слуги да блудстват и

ядат идоложертвено.

Ученето е един начин за власт на тъмнината. Прилъгването е друг

начин. Но и в двата начина се реализира тайната власт на Сидон. Нека

започна с ученето. Където има учене, там ще има и ученици. Където има

ученици, там има и учители. Където има учители, там има и училище.

С какво Езавел да учи Божиите слуги, така щото да й повярват?

Естествено, че няма да им преподава фашизъм, няма да им преподава

комунизъм, няма да им преподава нищо, което да би усъмнило учениците

й, че е агент на Вавилон. Значи - тя ще им преподава нещо, което само

прилича на Божие Слово, но е лишено от Духа.

Това нещо, което Езавел преподава, се нарича теология!

118 (Матея 24:38-39)
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Моля ви да помните това!

Силите на Вавилон, както и отделните му духовни области си

сътрудничат, за да се извърши успешно измамата на духа на Антихриста.

Именно с теологията Езавел кара мнозина да блудстват. Защото блудството

тук е най-вече духовно. Това е акт, при който ти оставяш любовта си към

Исус и насочваш сърцето си към друг дух, друго благовестие, друга основа

и друг корен.

Разберете, че Исус е Коренът! Всяко знание, всяка Благодат, всяка

Светлина идва именно чрез Този Корен. Но когато дърветата предпочетат

да ги учи Езавел, тя няма да пропусне да ги отсече от Единствения Корен.

И това е страшно! Но по-страшно от ученето на Езавел е нейното прилъгване.

Там вече се формират в пълна степен чародеите на Вавилон. Словото

казва именно за тях:

“Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като

нож...” 119

Въпросът е:

Как се е стигнало до това несмислено говорене?

За мнозина отговорът на този въпрос е голяма тайна, но нека тук я

изявя, за да се научите да се пазите от властта и влиянието на Езавел.

Защото тази служителка на Вавилон е не просто беззаконница, но най-

вече чародейка. А именно чародейството е онзи остър нож, онази брадва в

ръцете на сидонците, с която те отсичат Господни дървета. Аз искам,

когато Езавел се опита да отсече корена ви, вие да стоите така в Исус,

щото брадвата й да се строши и вие да бъдете духовни победители над

нея.

Какво е чародейството?

Това е действие на чар!

Какво е чарът?

Това е излъчването на властни внушения към сърцето на човека,

който им се покорява. Аз ще разгледам по-нататък тези неща и в третата

част на тази духовна поредица “Содом - империя на плътската похот”,

но не мога да не ги спомена и тук. Преди всичко, запомнете, че словото

119 (Притчи 12:18)
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има власт да разсича. То е меч, или брадва, ако щете, в ръцете на онзи,

който го употребява. А сега си представете, че в сърцето ви попаднат

внушения от Езавел, от нейното властно обаяние и чар. Тези внушения ще

искат да извършат определена работа. Те ще искат да се себереализират

чрез собствените ви устни. И тогава устните ви ще се отворят, за да

изговорят слово, което ще задвижи съдбоносната власт на Сидон върху

живота на човека. Знаейки колко е силна Езавел, Исус е предупредил

всеки един от нас:

“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като

си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и

Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве...” 120

Виждате ли, че има условие, за да приеме Отец молитвата ви. И това

условие е да си затворите вратата. Коя врата? Естествено – вратата към

плътта ви, защото именно оттам ще се прицели чарът на Езавел. Молитвата

ви трябва да бъде духовна, тоест, вдъхновена от Святия Дух, Който живее

в сърцето ви. Но вие не можете да искате вдъхновението на Духа, ако сте

отворили вратата на плътта. Тогава Той просто няма да подейства.

Кой ще подейства тогава?

Естествено, че Езавел!

Затова запомнете:

Плътските молитви са острите брадви на дървосекачите на Езавел!

Всяка плътска молитва е реализация на чародейство от Езавел!

Такава молитва разрушава не само онзи, заради когото е отправена,

но и онзи, който я отправя. Има много беззакония, които Отец осъжда, но

помислете какво е това беззаконие, при което вие със собствените си уста

давате власт на жестоки демони, така че те да разрушат живота на човека.

Мислите ли, че устата ви ще бъде едновременно врата за изява на Езавел и

на Бога? Нищо подобно! Нека ви дойдат наум думите на Апостол Яков:

“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите

телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва

колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла...” 121

120 (Матея 6:6)
121 (Яков 3:6)
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Ако езикът заразява цялото ни тяло, както казва това Апостолът, то

помислете:

Не заразява ли езикът на Езавел Христовото Тяло? Не става ли така,

че Езавел събира множество от хора на едно място и така ги атакува с

обаянието си и чара си, щото в един миг тези хора започват да отправят

молитвите си към един друг бог, към един друг дух, към началникът на

Сидон? А Апостол Яков продължава, като казва:

“...езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е

със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, и с

него кълнем човеците, създадени по Божие подобие! От същите

уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това

така да бъде. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и

горчива вода?” 122

Знайте, че ако един извор започне да пуска горчива вода, то сладката

никога повече няма да иска да има нещо общо с този извор. А Езавел не

просто иска да поквари хората. Тя иска да ги лиши от Божието видение в

живота им. Словото казва, че тя нарича себе си “пророчица”.

Защо го прави?

Естествено, за да се противи на Божиите пророци и да накара

вярващите да намразят истинските слуги на Исус за сметка на нейните

чародеи. Именно чрез чародеи днес се извършва жестоко подкопаване на

вярата в Исус Христос. Мнозина просто са под една създадена духовна

инерция и дори не разбират, че причината за тази инерция, за омразата

към Божиите пророци е именно Езавел. Това не е просто някаква жена в

някаква църква. Това днес е духът на Сидон. Дух, против който Бог има

Слово и запазен гняв и възмездие. Вие сами ще се убедите, че докато

четете Божието Слово против Сидон, то ще виждате там именно Езавел. Но

нека видим как Бог се обръща към този мръсен дух:

“Сине човешки, насочи лицето си към Сидон, и пророкувай

против него като речеш: Така казва Господ Йеова: Ето, Аз съм

против тебе, Сидоне и ще Си придобия слава всред тебе; и когато

извърша съдби в него и се осветя чрез него, тогава ще познаят, че

122 (Яков 3:8-11)
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Аз съм Господ. Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му;

и убитите ще паднат всред него от нож, дошъл в него отвред. И

между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом

бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха; и

ще познаят, че Аз съм Господ Йеова...” 123

Първото, което прави впечатление, е, че Бог ще Си придобие Слава

всред Сидон. Как да разбираме това? Естествено - като изява на Божията

Сила, но и на Божието дълготърпение. Все пак, не забравяйте, че Бог

милее за всичките Си служители и не иска никой да погине. За тази Слава,

която Бог ще Си придобие всред Сидон, ние ще прочетем и в Словото

против Езавел в “Откровението”:

“И дадох и време да се покае, но не иска да се покае от

блудството си...” 124

Днес е времето, когато Бог ще изобличи Езавел с толкова мощен и

гръмовен глас, щото всички ще чуят. И това ще бъде Божията покана за

покаяние всред чародеите. Естествено - Езавел няма да иска да се покае,

защото няма такова нещо дявол някога да се е покаял. Но колкото и

Езавел да държи слугите си, много от тях наистина ще се обърнат към Бог

и ще напуснат властта й. Колкото до останалите закоравени дървосекачи,

то за тях вече е приготвено следващото от пророчеството на Бога:

“Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му; и убитите

ще паднат всред него от нож, дошъл в него отвред...”

Нека тук ви дойде наум съдбата на жената Езавел. Не се ли разплиска

кръвта й по стената и не я ли ядоха кучетата? Колкото до “морът” и

“ножът” за служителите на Езавел, то прочетете същото, казано за тях в

“Откровението”:

“... и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с

нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с

мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Господ...” 125

Вижте тук последното изречение. Запомнихте ли го? А сега да се

върна на пророчеството против Сидон и да ви дам от него следния стих:

123 (Eзекиил 28:21-24)
124 (Откровение 2:21)
125 (Откровение 2:23)
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“...и когато извърша съдби в него и се осветя чрез него, тогава

ще познаят, че Аз съм Господ...”

Няма по-жестока съдба от тази, която очаква слугите на Езавел.

Защото голямата скръб, в която Бог ще тури сидонците е Голямата Скръб,

тоест, времето на явлението на човека-Антихрист. Именно това явление ще

бъде “морът” и “ножът, дошъл всред него отвред.” Аз не искам никой

да бъде постигнат от тази съдба. Тя не е причина против духа на Езавел.

Тя е следствие от практикуването на чародеяния, от унищожаването на

връзката между дърветата и Корена. Защото, когато дърветата бъдат

отрязани от Корен, те вече не са дървета, но дърва. А дървата, според

верните стихове на Апостол Павел в 1 Коринтяни 3:12, не попадат в

строителния материал на Святия Дух, но продължават с други, подобни на

тях - “сено, слама”. Какво да са сеното и сламата, освен повяхнали

човеци и хора с прегорели от сатанинския вятър съвести? Моля ви още

веднъж да изпитате себе си дали сте във вярата, защото този Сидон, за

когото ви говоря е толкова явен, толкова силен, толкова властен и мощен,

щото не е никак чудно, че за блудницата Вавилон е казано:

“...понеже чрез твоето чародеяние (тоест, чрез активността на

Езавел) бяха измамени всичките народи...” 126

Има ли начин да стоим в победа над Езавел?

Да, има! И този начин е да уловим Духът и Силата на Илия, които днес

са пълния заряд на късния дъжд на Святия Дух. И този начин е да се

заредим с ревността на Ииуя. И този начин е да имаме вярата на Апостол

Павел, така щото да заявим:

“А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ

Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света...” 127

Когато светът е разпнат за нас и ние сме разпнати за света, тогава

(говоря духовно) ние сме чисто и просто скопци, тоест, хора, умрели за

собствените си желания и плът. А вие си спомнете от Писанието кой

изхвърли Езавел през прозореца...

Не бяха ли това скопците?

126 (Откровение 18:23)
127 (Галатяни 6:14)
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Днес е времето, когато Църквата на Господ Исус Христос се нуждае от

скопци, които да хванат Езавел и да й заявят:

“Ти, нечестива бездомнице си смъмрена и поразена в Името на Исус!

Ти дълго стоя на прозорците на Божия Храм, като скриваше от вярващите

Светлината и Слънцето със силата на чародейната си измама и блудкавата

си теология. Днес ние те хвърляме вън от тези прозорци и те обричаме на

вечен позор, унищожение и смърт!”

Готови ли сте да бъдете скопци за Исус?

Вярвам, че чрез Светлината в тази книга Бог наистина ще ви утвърди

като такива! Амин и Амин!
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9. ХАЛДЕЯ - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ФАРИСЕИТЕ

Вавилон има много духовни области. Вие се убедихте в това. Но

областта, за която ще разсъждавам тук, държи връх по мерзост, беззаконие и

тайнственост. Твърде малко са хората, които са посветени в тайнството на

халдейската власт. И това не е случайно. Падналият херувим ревнува твърде

много за плодовете на извратената си мъдрост и не иска никой от нас да

знае плановете му. Има обаче нещо, което пресяда на гърлото на дявола и

той се ужасява от мисълта, че това нещо е дадено на Божиите чеда. Има

едно Свещено Писание, в което Бог е разкрил цялата тайна власт на

Вавилон. В това отношение Халдея не прави разлика. В тази глава вие ще

се убедите, че Библията е наистина най-дълбоката книга на света. Тази

глава ще бъде кулминацията на размишленията ми за империята Вавилон.

Дотук вие разбрахте много неща, но сега ви предстои да разберете

сърцевината на империята Вавилон - духовната област Халдея. Както се

убеждавате от заглавието, Халдея е област, която крие в себе си тайната

власт на фарисеите. Когато произнесат думата “фарисеи”, повечето хора

разбират, че това бяха противниците на Господ Исус Христос на тази земя.

Другояче не би могло да бъде. Срещу най-силния представител на Небето

трябваше да застане най-силният представител на империята Вавилон.

Самата дума “фарисеи” се превежда от арамейски като “обособени”. Това е

една специфична група от религиозни евреи, които по времето на

служението на Исус са неоспоримите водачи на Израил. Фактът на тяхната

опозиция спрямо цялото служение на Божия Син иде недвусмислено да ни

подскаже, че те наистина са от “баща дявола” и желаят да вършат

“похотите на баща си”. Човек трябва много да внимава, когато чете

Христовите думи, свързани с фарисеите, защото именно в тях са скрити

всички тайни, а в Христовите изобличения към слугите на дявола се

разкриват неподозирани дълбочини. Като начало, нека отново припомня

едни думи на Спасителя, обърнати към фарисеите:

“Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете,

защото за Моето учение няма място във вас...” 128

128 (Йоан 8:37)
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Фактът, че за Христовото Учение няма място в сърцата на фарисеите,

убедително доказва, че тези сърца вече са заети от друго учение. Изобщо -

учение се сблъсква с учение, ако можете да приемете това. Вторият факт,

който също е неоспорим, е, че фарисеите са Авраамово потомство. Сам

Исус го казва. Естествено - Авраам имаше потомък Исаак, Исаак имаше

потомък Яков, а Яков стана родоначалник на дванадесетте Израилеви

племена. И именно - още от древността - фарисеите имат своите корени в

някое от племената. Иначе не би могло да бъде.

А сега искам много да внимавате. Бог също е видял, че фарисеите ще

бъдат потомци на някое от Израилевите племена. Въпросът е:

На кое от многото Израилеви племена са потомци фарисеите?

Нека изброим тези племена, като видим кои са синовете на Израил:

“Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар,

Завулон, Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир...” 129

Това са синовете на Израил. Те са родоначалниците на Израилевите

племена. А сега нека помислим. Когато Исус Христос се яви като Човешки

Син на земята, Израил имаше закоравяване към Спасителя и не Го позна,

нито Го прие, но Го разпна. Апостол Павел открива някои тайни на това

закоравяване, като казва:

“Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете

тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато

влезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се

спаси, както е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; Той ще

отвърне нечестията от Якова; и ето завета от Мене към тях: Когато

отнема греховете им...” 130

Така разбираме, че наистина Израил претърпя закоравяване, но то ще

продължи само до грабването на Църквата, след което идва Спасението на

Израил и обръщането му към Господ Исус Христос. От този момент нататък

тази глава придобива изключително дълбок смисъл и затова искам да

внимавате. Безспорно е, че Израил се закорави спрямо Исус. Но още по-

безспорно е, че там, където е налице закоравяване, трябва да има и

129 (1 Летописи 2:1-2)
130 (Римляни 11:25-26)
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закоравител! Изобщо - не може да има закоравяване без закоравител.

Може би ще кажете, че дяволът закорави Израил...

Абсолютно вярно е! Но този дявол си имаше служители от Израил. Те

изиграха ролята на хладилник, в който сърцата на всички да охладнеят и

замръзнат. Тези служители бяха под властта на Халдея, тайната област на

Вавилон. Исус ходеше из Израил, но не целия Израил Го отблъскваше.

Напротив - огромни множества Го следваха в Пътя Му. Ясно е, че

потомците на някое от племената на Израил, бяха посочени за слуги на

дявола. В противен случай Израил нямаше да се закорави. В тестото на

Израил се беше намерило племе, което с малко квас да го закваси целия.

Едно племе, което да закваси останалите единадесет. Когато питах Бог как

да разбера тайната за това племе, тайната на този закоравител на Израил,

Той каза:

“Стефане, човек трябва да се допита до Моето Слово! А то

категорично показва изборът Ми върху Израил! Ето защо търси

избора Ми и така ще разбереш и закоравителя...”

Човек трябва да бъде движен от Духа на мъдрост и на откровение, за

да открие Божия избор. Тогава Святият Дух ме отведе в “Откровението на

Йоан”, за да видя подпечатването на онези 144 000 от племената на

израилтяните, като ми каза:

“Сравни тези, подпечатаните, със синовете на Израил! Така ще

разбереш тайната на закоравителя!”

Аз направих това и наистина видях тази тайна. Нека тук я открия и на

вас. Като начало отново ще припомня синовете на Израил:

“Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар,

Завулон, Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир...” 131

А сега нека да номерирам имената на тези синове, за да извършим

сравнението с “Откровението на Йоан”:

Рувим - 1; Симеон - 2; Левий - 3;

Юда – 4; Исахар - 5; Завулон - 6;

Дан - 7; Йосиф – 8; Вениамин - 9;

Нефталим - 10; Гад - 11; Асир - 12

131 (1 Летописи 2:1-2)
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Така пред вас са дванадесетте родоначалника на Израилевите племена.

Нека сега да отворим “Откровението на Йоан” и да видим там кои племена

са подпечатани:

“И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири

хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:

От Юдовото племе, дванадесет хиляди подпечатани - Юда (4)

От Рувимовото племе, дванадесет хиляди - Рувим (1)

От Гадовото племе, дванадесет хиляди - Гад (11)

От Асировото племе, дванадесет хиляди - Асир (12)

От Нефталимовото племе, дванадесет хиляди - Нефталим (10)

От Манасиевото племе, дванадесет хиляди - (племе, поставено на

мястото на закоравителя)

От Симеоновото племе, дванадесет хиляди - Симеон (2)

От Левиевото племе, дванадесет хиляди - Левий (3)

От Исахаровото племе, дванадесет хиляди - Исахар (5)

От Завулоновото племе, дванадесет хиляди - Завулон (6)

От Йосифовото племе, дванадесет хиляди - Йосиф (8)

От Вениаминовото племе, дванадесет хиляди - Вениамин (9)...”

Това са подпечатаните племена на израилтяните. Както забелязахте,

между тях има едно ново племе - Манасиевото, което заема мястото на

закоравителя.

Но кой е закоравителят?

Ами нека просто отметнем с по-тъмен шрифт племената, които видяхме в

“Откровението” и той ще стане ясен. За целта отново ще изведа тези

племена пред вас:

Рувим (1); Симеон (2); Левий (3); Юда (4); Исахар (5) Завулон

(6); Дан (7); Йосиф (8); Вениамин (9); Нефталим (10); Гад (11);

Асир (12)

Виждаме, че едно от племената на Израил, а именно - племето на Дан,

е лишено от Божието подпечатване. Защо е лишено? Естествено - защото

не е под властта на Бога, но под властта на Вавилон. Знайте, че фарисеите

са потомци именно на това племе и аз след малко ще ви дам абсолютни

доказателства за това. На мястото на Дановото племе, Бог избра племето
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на Манасия, който бе един от синовете на Йосиф, така щото категорично

да запълни избора Си върху Израил. От мига, в който прочитате всичко

това, вие вече знаете кое племе беше закоравител на Израил. Това е

племето на Дан. Нека сега да видим и да се убедим кой е Дан и защо

именно той попада под властта на Вавилон. Първото, което забелязваме

при Дан, е свързано с името му, което се превежда като “Съдия”.

Кой, освен Бог, може да бъде Съдия?

Естествено - никой. Но онзи, който носи с името си и съдбата си, ще

поиска да бъде съдия над Израил и като такъв ще бъде много удобен за

прицел от Вавилон. Пророкувайки за синовете си, Яков каза за Дан:

“Дан ще съди людете си като едно от Израилевите племена.

Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите

на коня, тъй че ездачът му пада назад...” 132

Аз съм сигурен, че Бог е дал в последните часове на Яков необикновено

мощен пророчески поглед. Това, което Израил пророкува за Дан, напълно

щеше да се реализира в съдбата на това племе. Забележете сега с какви

думи Израил говори за Дан. Дан ще бъде “змия на пътя” и “ехидна на

пътеката”. Той ще “хапе петите на коня”, тъй щото ездачът му ще пада

назад. За духовните няма да е трудно да се досетят, че Бог някога обеща

на змията, че един от потомството на жената ще й нарани главата, а тя ще

му нарани петата. Това, че именно Дан ще хапе петите на коня, иде да

покаже, че когато на земята ще се намират Божии служители, силни като

коне, именно Дан ще хапе петите на тези коне. Колкото до това, че Дан е

именно “змия на пътя” и “ехидна на пътеката”, то няма да е трудно да

забележим кои са потомците на Дановото племе.

Към тези потомци Исус се обръщаше с думите:

“Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането в

пъкъла?” 133

А Йоан Кръстителят, имащ също Божия поглед върху племената на

Израил, правеше следното:

132 (Битие 49:16-17)
133 (Матея 23:33)
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“А когато видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да

се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да

бягате от идещия гняв...” 134

Сега вече разбирате ли, че по времето на Исус едно от Израилевите

племена се противеше на Спасителя и именно то беше закоравителят на

Израил? Неговото духовно излъчване и неговото учение бяха причината

евреите да не познаят Исус. Желаейки да опази учениците Си от влиянието

на Дан, Исус ги предупреждаваше, като казваше:

“Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите...” 135

И когато учениците Му тръгнаха по плътски да си мислят, че става

дума за земен хляб и квас, Исус отново им каза:

“Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от

кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им

заръча да се пазят от хлебен квас, но от учението на фарисеите и

садукеите...” 136

Започвате ли да схващате дълбокото във всичко, за което ви говоря?

Започвате ли да разбирате, че ако имаше причина Израил да закоравее, то

тази причина бе именно племето Дан и неговите потомци - фарисеите и

садукеите? Защото какво значи да си рожба на Авраам? Не значи ли, че си

от неговото потомство?

Точно така!

А какво значи да си рожба на змия и ехидна? Не значи ли да си от

потомството на Дан, за който Израил каза, че ще бъде “змия на пътя” и

“ехидна на пътеката”?

Всъщност - най-дълбокото и вярното е това, че племето Дан събира в

себе си всички, уловени от властта на Халдея. Тази Халдея инжектира в

сърцата им своето учение, така че в сърцата им никога да няма място за

Христовото Учение. И сега нека ви дам още едно потвърждение от Исус за

това, че на Дановото племе е отнето правото да бъде в Божието Царство:

“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума:

“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; от

134 (Матея 3:7)
135 (Матея 16:6)
136 (Матея 16:11-12)
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Господа е това. И чудно е в нашите очи”? Затова ви казвам, че

Божието Царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който

принася плодовете му...” 137

Отне ли Господ правото на Дан да бъде измежду подпечатаните?

Отне го!

Пророкува ли Исус това на фарисеите?

Разбира се, че го направи!

Какви трябва да бъдем ние, за да не ни бъде отнето правото?

Именно народ, който принася Плодовете на Божието Царство!

Забележете, че на мястото на Дан е дошло Манасиевото племе.

Защо именно на Манасия?

Ами защото ако Дан ще рече “Съдия”, то Манасия се превежда като

“простителност”. Днес ние живеем във време, когато това племе Дан, за

което ви говоря, намира своята духовна реализация в света. Не е трудно

да го открием, още повече, когато го осветим с лъчите на Святия Дух.

Отново си спомнете как Исус нарича Себе Си и фарисеите:

“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на

ъгъла...”

Значи, ако Исус е Крайъгълния Камък на Спасението, то онези, които

Го отхвърлят са зидарите.

А знаете ли под какво име същите тези “зидари” се подвизават днес?

Отговорът е, че това са масоните. Именно те днес са съвременните

фарисеи и дяволски служители, уловени под властта на Халдея. Техните

масонски ложи, пръснати по целия свят, играят ролята на могъщи усилватели

на Вавилонската власт над народите и обществата.

Оттук нататък аз вече ще говоря за тях и ще ви дам библейската

светлина, изобличаваща всичките им заговори и усилия. Като начало не

мога да не спомена за това, че днес много от авторите, изобличаващи

властта на масонството, се опитват да хвърлят укор върху народа на

Израил и така да попадат в неприкрит антисемитизъм. А истината, е, че

всяка непълнота в познаването на духовните реалности, отваря врата на

дявола. Един такъв български автор, Никола Иванов, в желанието си да

137 (Матея 21:42-43)
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изобличи активността на масоните и тяхната роля в историческото развитие

на света, хвърля петно върху целия Израил, но така сам той се превръща в

петно, защото петни народ, избран от Бога и принадлежащ на Бога. Нямащ

знанието, че племето на Дан е лишено от Божието обещание и благоволение,

той се опитва да убеждава читателя, че ако някъде някой се зове евреин,

то това ще рече и антихрист. Аз няма да ви занимавам повече с този човек.

Само ви моля да не се вдъхновявате от неговите книги, защото човек,

който проклина Израил и Авраамови потомци, сам попада под проклетия,

според както е писано:

“...ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна

всеки, който те кълне...” 138

Изобщо - когато разглеждаме властта, влиянието и активността на

юдео-масонството, то е по-правилно да кажем, че това е “дано-масонство”,

понеже измежду племената на Израил, Дановото племе е това, което е под

властта на Халдея и по тази причина именно то беше закоравител на

евреите. В превод на български, според Славянския библейски конкорданс

на д-р Стефан Банков, Халдея се превежда като “демонско поле”.

Чудно ли е тогава, че именно на такова поле днес ще се подвизават

духовните потомци на Анна и Кайафа?

А сега внимание! Една от причините никой да не знае почти нищо за

масоните се крие в това, че те са сърцевината на империята Вавилон или

най-тайната власт на дявола. Характерно за масонските общества е това,

че те имат типично пирамиден принцип, а освен това членовете им

познават само съседните на тях камъни, както и конкретния камък над тях.

Те не познават най-висшият, стоящ на върха на пирамидата, нито пък ще е

възможно някога да го познаят. В зависимост от духовното усърдие, което

полагат, тези членове израстват постепенно, но никога не стигат до най-

високото. Причината е скрита в това, че масон може да стане всеки, според

устава на масонските ложи, но ръководните кръгове на тези ложи са само

избраници на духа на Антихрист, които задължително са потомци от племето

Дан. И понеже Халдея е най-силната власт на Вавилон, то е съвсем

естествено тя да не се занимава с дребните човешки фактори, тоест, с

138 (Битие 12:3)
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хората, които нямат никаква власт и сила върху световния ход. Главен

прицел на масоните са държавните политици, банкерите, известните хора

от изкуството или културата, тоест, всички, които в една или друга степен,

стоят на върха на обществената йерархия. Нека отново напомня как се

превежда името “Дан”, а именно - съдия. За нас, като християни и

повярвали в Живия Бог, има само един Съдия и Той е Бог. Но във властта

на Халдея духът на Антихрист дава това духовно звание на всички, които

отсъждат вавилонска съдба и власт над народите. Колко показателна е

властта на масоните ни загатва втори псалом, където се казва:

“Защо се разоряват народите и племената намислят суета?

Опълчват се земните (вавилонските) царе, и управниците се наговарят

заедно, против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:

Нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата

им...” 139

Обърнете внимание, че земните царе и управници се наговарят не как

да е, но “заедно”. Това напълно доказва, че са поклонници на тайно

общество. И понеже това общество е против Отец и против Сина Му Исус,

то има ли смисъл да казвам, че е вдъхновено и задвижвано от духа на

Антихриста? И понеже са “заедно”, то това ще рече организация, съюз,

подмолна ложа, която крои планове и разпределя вавилонско влияние над

света. Каква е обаче реакцията на Бог? Ето точният стих от псалома:

“Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се

поругае. Тогава ще им продума в гнева Си, и в тежкото Си

негодувание ще ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на

Сион, светия Мой хълм. Аз ще изявя постановлението...” 140

При цялата си богопротивност и тъмнина, масоните няма да могат да

затъмнят Славата на Царя, защото Бог Го е поставил на Сион, на Святия

Хълм. И ако ние стоим с Царя на царете там, то Славата на Небесния

Ерусалим ще блести толкова силно, щото истинските думи на Спасителя ще

се превърнат в наша съдба:

139 (Псалом 2:1-3)
140 (Псалом 2:4-7)
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“Вие сте виделината на света; град, поставен на хълм, не може

да се укрие...” 141

Светлината на Христос не само, че няма да може да се укрие, но ще

смути служителите на дявола. Защото отново Бог говори във същия този

втори псалом, като казва:

“Сега, прочее, вразумете се, о царе; научете се земни съдии.

Слугувайте на Господа със страх, и радвайте се с трепет. Целувайте

Избраника, за да не се разгневи, та погинете в пътя; защото скоро

ще пламне Неговия гняв...” 142

Обърнете голямо внимание на Господните думи. Бог призовава царете

към разум. И едновременно с това се обръща към земните съдии. Това не

са съдиите, които ще открием в съдилищата. Това са потомците на Дан,

защото именно той е “Съдия”. Той е “змията на пътя” и “ехидната на

пътеката”. И ако някой не целува Избраника, той ще погине точно на

пътя, защото е застанал против Господния народ, който трябва да върви в

Истинския Път. Когато аз питах Бога кой попада под властта на Халдея и

племето на Дан, Той ми отговори много кратко:

“Онзи, който съди!”

Тогава, за кой ли път трябваше да се възхищавам от Божията Благодат

и дълбочини, с които Святият Дух напълни сърцето ми. Тук искам да

направя за вас явни едни Христови думи, които са съвършена защита от

властта на Халдея. Както повечето от нас знаят, Израил беше под властта

на вавилонския цар Навуходоносор. Това поробване на Израил бе Божият

Гняв в отговор на всичките беззакония, които вършеха людете Му. В онова

време Навуходоносор беше взел всички богослужебни съдове от Божия

храм и ги беше занесъл във Вавилон. Дойде и времето, когато Бог подбуди

духа на персийския цар Кир, така щото да бъде направено възвръщане на

Израил в Ерусалим и възстановяване на Божия Храм. Този цар извади

всичките богослужебни съдове - медни, сребърни и златни, и заповяда да

ги пренесат в Ерусалим. И същият този Кир, осъзнавайки, че Всевишният

освобождава народа Си от духовната власт на Вавилон, беше издал един

указ, в който между много чудесни заповеди четем и следната:
141 (Матея 5:14)
142 (Псалом 2:10-12)
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“Издавам още и указ, щото на всеки, който би изменил тая

заповед; (за духовно освобождаване на Израил от властта на Вавилон -

б.а.) по тая причина, да се изкърти греда от къщата му, и той да се

обеси на нея, и къщата му да стане бунище...” 143

Няма нищо по-естествено от това, че Вавилон винаги да иска да владее

над Божия народ, бил той Израил или Църквата. Ето затова и указът на цар

Кир беше толкова строг. Който препятстваше духовното освобождение на

Израил от властта на Вавилон, трябваше да се изкърти греда от къщата му

и нечестивецът да бъде обесен на тази греда. И сега идва миг да свържа

този указ с едни най-важни Христови думи. Думи, предупреждаващи ни да

не бъдем под духовната власт на племето Дан. Ето тези думи:

“Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба

съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще

ви се отмери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не

внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си:

Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето, гредата в твоето

око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще

видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око...” 144

Знаете ли колко години съм чел тези Христови напътствия и никога те

не са ми били показани истинно от Бога? Сега обаче Той ми показва какво

е гредата, като същевременно предупреждава:

“Всеки, който съди брата си, попада под властта на Вавилон,

под властта на Халдея. Тогава такъв човек става противник на

Моето Спасение и според указа Ми, който Дарий изрече, на такъв

човек вече му е изкъртена греда от къщата, от духовния му дом, от

собственото му сърце. Тази изкъртена греда вече ще му пречи да

види каквото и да е от Моята Истина. Той ще съди другите за

съчиците в очите им, но ще пропусне да забележи, че Ми е станал

противник и има изкъртена греда в сърцето си. Целта на Халдея е

да превръща всички в съдии, да изтръгва греди от къщите им и така

те да бъдат обесени от собственото си беззаконие...”

143 (Ездра 6:11)
144 (Матея 7:1-5)
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А сега внимавайте! Днес масоните имат за патрон едно име на човек,

участвал в строежа на Соломоновия Храм. И това е човекът Адонирам. Този

човек отговаряше именно за зидарите и дърводелците, които слагаха

гредите. Същият този човек, наричан още и Адорам, беше убит от Израил с

камъни. Аз не искам да се впускам в дълбоки подробности за него, но само

искам да ви предупредя, според както Бог ми казва, че:

Именно масоните днес са хора с изкъртени греди в сърцата си и именно

от тези изкъртени греди Халдея изгражда храм за духа на Антихрист!

За какво друго да служи една греда в нечий дом, освен да му придава

здравина и устойчивост? И какво ще стане, ако гредата се изкърти?

Нека ви дойде наум делото на Самсон, който, макар и ослепял и с

прокарала наново коса, хвана двете греди в онзи дом на пируващите

филистимци и ги изкърти, така че от падането на покрива и цялата къща

Самсон изби повече филистимци, отколкото през целия си живот. Самсон

знаеше някои неща за гредите, защото самият той беше от Дановото племе.

Но нека да продължа отново с Халдея. Ето какво прочитаме за силата и

властта на халдейците:

“Защото, ето, Аз повдигам халдейците, оня лют и нетърпелив

народ, който минава през широчината на света за да завладее

селища, които не са негови. Страшни и ужасни са те; съдът им и

властта им произлизат от сами тях. Конете им са по-бързи от

леопарди, и по-свирепи от вечерни вълци; конниците им скачат

отпуснато, да! конниците им идат отдалеч, летят като орел, който

бърза да разкъсва. Всички идат да насилстват; лицата им са

насочени напред, и събират пленници като пясъка. Те се присмиват

на царете, и първенците са за тях подигравка; присмиват се на

всяка крепост, защото, като издигат грамади от пръст, превзимат я.

Тогава духът му се изменя; преминава като завоевател и върши

нечестие, като прави силата си свой бог...” 145

Нека разделя този важен цитат на няколко най-важни момента, за да

разберете властта и силата на масоните.

145 (Авакум 1:6-11)
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Първи момент: “Защото, ето, Аз повдигам халдейците, оня лют и

нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да

завладее селища, които не са негови...”

Основна цел на масонските ложи винаги е била властта над света.

Това е власт, както политическа и икономическа, така и духовна. Неслучайно

Бог казва, че те преминават през широчината на света, за да покаже не

друго, но вселенските амбиции на духа на Антихрист. Той винаги е искал

да завладее селища, които не са негови. И днес масоните са впримчили

света в тотално икономическо и политическо изтощаване. Всички световни

идеологии и сблъсъци се решават първо на тайни съвети, където генерали

на Сатана решават кой срещу кого да противопоставят. Характерно за

влиянието на масонските ложи е това, че се съсредоточава огромна власт в

ръцете на много малък кръг от посветени на Луцифер човеци. И това не е

някаква изненада, след като и самият Навуходоносор бе халдеец и праотец

на днешните масони. И той беше зидар, както днес са и те. Вижте само

изповедта му:

“Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната си

сила за царското жилище и за славата на величието си...” 146

А сега да видим и вторият момент:

Втори момент: “Страшни и ужасни са те; съдът им и властта им

произлизат от сами тях...”

Няма защо да ви убеждавам, че ако Библията ни ги разкрива като

страшни и ужасни, то тя няма предвид естествените им лица, но именно

духовете, от които са обладани и вързани. Колкото до второто, което четем

във този втори момент за съда и властта им, то не сте забравили, че говоря

за потомците на Дановото племе. Съвсем естествено е съдът и властта им

да излизат от сами тях, защото, когато един демон от Халдея се всели в

масон, той никога не го напуска и така масонът наистина става Вавилонски

съдия, който отсъжда сатанински съдби на света.

Вижте и третият момент:

“Конете им са по-бързи от леопарди, и по-свирепи от вечерни

вълци; конниците им идат отдалеч, летят като орел, който бърза да

146 (Даниил 4:30)
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разкъсва. Всички идат да насилстват; лицата им са насочени

напред, и събират пленници като пясъка...”

Искам да знаете, че ако дяволът си постави за цел да извърши

някаква своя воля в света и обектът на целта няма защитата на Бог, то

халдейците настигат обекта си мълниеносно. Пипалата на масонството

действат толкоз бързо и с такъв рефлекс, че ако някой реши да побегне от

властта им и отиде надалеч, гдето никой не го знае, първите, които ще го

посрещнат на мястото, където ще отиде, ще са отново те, масоните.

Забележете още, че те са орел, който бърза да разкъсва. Този орел

отговаря на четвъртото лице на херувима Луцифер, което днес той изправя

против Църквата. Ето защо и Църквата трябва да е като орел, за да

противостои на амбициите на дявола. А този орел, който днес са масоните,

недвусмислено доказва, че:

Именно те са вдъхновителите и радетелите за новия световен ред,

който ще настъпи с явлението на човека-Антихрист!

Затова и Словото продължава за тях, като казва, че всички те идат, за

да насилстват и събират пленници, чието число е като морския пясък. И не

е чудно, защото в последното столетие на света се появиха стотици секти,

култове и движения.

Къде бяха измислени основите на тяхната мерзост? Къде мислите, че

бяха ръкоположени основателите на тези секти? Кой мислите, че стои в

дъното на тоталното развращаване на човечеството? И този, който прави

това, няма ли свой личен съвет на земята, свои фанатично предани слуги,

безкрайно отдадени на луциферианската доктрина?

Моля ви да запомните, че ако и империите на Злото да са пет - Содом,

Египет, Изток, Асирия и Вавилон - те всички се координират и направляват

от Вавилон, от началствата и властите на нечестието в небесни места. И

ако днес Господ Исус Христос има посветени слуги, които взимат плановете

Му от Тронната Зала на Всемогъщия, то и Луцифер не е останал по-назад в

това отношение. Колкото и да е трудно да повярвате, имайте представата,

че всички зли сили се задвижват от един тъмен октопод на Злото, чиито

пипала се разпростират и намират влиянието си по целия нечестив свят.

Единствените човеци, които не са под властта му, понеже стоят в духовно
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превъзходство над него, са последователите на Исус, които ходят със

Спасителя в небесните места. Халдея наистина е създадена от началства и

власти. Те стоят толкова по-високо от всички земни президенти, министри

и управители, щото за тях ще прочетем в четвъртия момент следното:

“Те се присмиват на царете, и първенците са за тях подигравка;

присмиват се на всяка крепост, защото, като издигат грамади от

пръст, превземат я. Тогава духът му се изменя; преминава като

завоевател и върши нечестие, като прави силата си свой бог...”

Ако някой от вас си е мислил, че светската власт е нещо независимо

от дявола, такъв просто е робувал на собствената си наивност. Има един

духовен принцип, който и дяволът не може да наруши, но го спазва. Това е

принципът, че невидимото владее над видимото, както и духовното - над

материалното! Дяволът може да е паднал херувим, но не забравяйте, че му

е предадена властта над цялата земя.

Кои тогава да са владетелите над този свят?

Земни президенти, избирани с мандат за пет години ли?

Суетни правителства, които днес са обект, а утре сянка?

Мултимилионери и мултимилиардери ли?

Ами, ако някой само извиси ръста си над света чрез силата на светските

принципи и усилия, то е, защото Сатана го е посочил да се извиси!

Мислите ли, че след като дяволът е дал пари и власт на един човек, няма в

края на краищата да му се открие по някакъв начин? Няма ли този богаташ

да бъде привлечен от масонските ложи? Какво да кажем за Рокфелер

например? Какво да кажем и за Ротшилд? Какво да кажем за военно-

промишлените комплекси, задвижвани от мултимилиардери? Защо го правят?

Естествено, за да се произвежда оръжие!

А защо се произвежда оръжие?

Естествено, за да се убива!

Каква е тогава тази наивност да смятаме, че светските управници и

особено богатите икономически страни говорели за мир? Ако има мир, то

на кого ще продадат оръжията си?
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Но точно затова халдейците се присмиват на царете и първенците за

тях са подигравка. Нещо повече! Когато те успеят да пленят някого с

властта си, то тогава духът на този човек се изменя, както казва стихът.

“Преминава както завоевател и върши нечестие, като прави

силата си свой бог...”

Моля ви още веднъж да разберете и проумеете, че големият град

Вавилон владее над земните царе и неговите слуги, облечени с най-голяма

власт, са масоните. Когато четете книги, разкриващи влиянието на масони,

вие ще се убедите, че в голямата си степен всички велики политически

личности са били масони. А още по-ясно:

Всички земни царе и управници се запечатват с властта и влиянието

на Вавилон и тази власт и влияние са съсредоточени в днешните фарисеи -

масоните, които са най-усърдни зидари на фалшивия храм на Антихриста,

който ще измами цялата земя!

Възможно е мнозина, след всичко, казано дотук, да се запитат:

“Кое все пак различава масоните от останалите сатанински служители?”

Ще ви отговоря само с една дума:

“Посвещението!”

Едно е, човек да бъде заблуден и в заблудата си и подмамването си да

върши волята на дявола, а съвсем друго - да знае ясно, че работи за

каузата на Луцифер и въпреки това да й се посвети от цялото си сърце. В

това отношение те наистина са сърцевината на империята Вавилон.

Нека да ви покажа някои неща за това посвещение към Сатана, което

и Библията ни разкрива. Ето как ни показва това пророк Михей:

“Двете им ръце се простират към злото, за да го вършат

прилежно; първенецът явява желанието си, и съдията, срещу

подарък, се съгласява, и големецът изказва нечестивата мисъл на

душата си; така те заедно тъкат работата. Най-добрият между тях е

като трън, най-праведният е по-бодлив от трънен плет...” 147

Знаете ли какво значи някой да простира двете си ръце към злото, за

да го върши прилежно?

147 (Михей 7:3-4)
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Когато някой е прилежен, той е всеотдаен. Когато някой е всеотдаен,

той полага в каузата си не ден, не седмица, не година, а целия си живот. В

това отношение масонските ложи са направили така, че пътят на посвещение

към Луцифер да не търпи провали. Пътят към Луцифер е дълъг толкова,

колкото за християнина - пътят към Святостта на Бога. Вижте следващото

от стиха - “първенецът явява желанието си, и съдията, срещу

подарък се съгласява, и големецът изказва нечестивата мисъл на

душата си. Така те заедно тъкат работата...” Когато “тъчеш” работата

трябва наистина да си последователен. Затова и в обществото на масоните

има няколко невидими фасади, които с нищо не доказват духовна връзка с

Луцифер. Започва се с ученик (или адепт). След време, което може да

продължи с години, той може да стигне и до майстор. От майстора до

розенкройцера могат да минат още много години. А оттам нататък - всичко

следва по усмотрението на Сатана. Забележете, че най-добрите измежду

масоните са като тръни, а най-праведните - по-бодливи от трънен плет. Бог

винаги е изразявал с убедителни символи характера на дявола и силата на

неговите поклонници. А за да казва Словото, че масоните са като тръни и

дори по-бодливи от трънен плет, то е, за да ни дойдат наум думите на Исус:

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

или смокини от репеи?” 148

Какво ли друго да очакваш от един трън, освен да те убоде? И какви

ли други да бъдат пътищата на Адамовите потомци, след като още на Адам

Бог каза:

“...проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се

прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и

бодили ще ти ражда и ти ще ядеш полската трева...” 149

Ето с такива тръни днес дяволът е напълнил земята. И единственият

начин да не стоим под властта им, е да станем потомство на Бог, потомство

на духовно новородени, принадлежащи не на първия, но на последния

Адам. Така разбираме, че всичко, което Божието Слово ни открива за

халдеите, респективно, масоните, говори за тяхното посвещение в тайните

на дявола. Главното тук е да разберете, че в принципа на посвещение при
148 (Матея 7:16)
149 (Битие 3:17-18)
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масоните най-важното е тайната. И другояче не би могло да бъде. Ако на

челото на блудницата Вавилон пише “Тайна”, то е, защото тя не допуска

току така служители зад челото си.

Каква е нашата задача като християни в това последно време?

Тя е само една - да пожънем този свят за Исус, преди това да са

направили за дявола масоните и всички духовни империи на Злото!

Господ ни е дал много чудесни насърчения в Словото Си. Ако и тази

глава да изглежда страшна за мнозина, в Присъствието на Божия Свят Дух

страх няма и не може да има. Важното за нас е да се стремим да живеем с

Бога. Да не съдим никого, защото всеки, който съди, попада под прицела

на Халдея. Важното за нас е да отворим сърцата си за Божия критерий,

който казва:

“Съберете се, всички вие, и чуйте: Кой от вас е възвестил това?

Оня, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон, и

мишцата му ще бъде над халдеите...” 150

Възвестявал ли ви е някой това?

Ако не е, то приемете, че Бог наистина иска служители, които духовно

да владеят над масоните. Във всеки от нас има заложби, които Бог иска да

събуди. Във нашите сърца живее Святият Дух, Който не знае поражения,

нито е имал някога изгубени битки. Силата на дявола е в неговата

тайнственост. Но когато вие свалите воала на тази тайнственост, той бяга,

като прахът пред вихрушката. С тази книга и най-вече - с разсъжденията

за тези четири духовни области на Вавилон, Бог искаше да ви покаже, че

челото на блудницата вече е явно за вас.

Какво друго ви остава, освен да станете и извършите Волята на Исус?

А тази Воля е една - да освободим Църквата от влиянието на тези

духовни области на Вавилон, защото именно така ще стоим не в битка, не

в победа, но в триумф над духа на Антихриста!

Само така ще отворим житниците на Вавилон и ще прогласим на света,

че ако и Вавилон да владее над света, Църквата владее над Вавилон!

Амин и Амин!

150 (Исайя 48:14)
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10. ВЕЛИКАТА БЛУДНИЦА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА

ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА

Най-чудесната заповед, която някога Бог издаде пред първите човеци,

бе заповедта за Живот. Бог бе създал две прекрасни създания, пълни с

жизненост и младост. И тогава бе им казал:

“Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте

я...” 151

Адам погледна на Ева и разбра, че това е неговата другарка, дадена

от Твореца. Тогава първият човек каза:

“Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се

нарече Жена, защото от Мъжа бе взета. Затова ще остави човек

баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат

една плът...” 152

Дълбоки и пророчески бяха в онова време думите на Адам. Първият

човек усещаше в духа си великия Божий промисъл за творението. После

той и жена му се подлъгаха от дявола и престъпиха Свята Божия заповед.

От този момент, сякаш всичко се събори и стана безсмислено и суетно.

За какво ли вече му беше на Адам да си спомня пророческите думи,

които изговори?

Той щеше да умре, според точното Божие предупреждение. Всичките

потомства и поколения щяха да умират, защото грехът влезе в Адам и Ева

и от този момент стана естествен генетичен печат върху всеки роден човек.

Имаше обаче нещо, върху което Адам не беше мислил. И това бе фактът,

че Бог няма да забрави великите думи, изговорени от първия човек, но

именно заради тях да извърши Велико Спасение на Човешкия род. Отец се

обърна към Сина и Го попита:

“Искаш ли Ние да спасим това човечество?”

А Синът отговори:

“Отче, готов съм на това и го желая от цялото Си сърце!”

А Отец отново каза:

151 (Битие 1:28)
152 (Битие 2:23-24)
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“Тогава се приготви да бъдеш последния Адам и да извършиш

пророческите думи на първия Адам!”

Така дойде миг, когато над Витлеем Юдейски изгря една необикновена

звезда, която сочеше с лъча си най-великото знамение за всички времена:

Бог се роди като човек! Исус слезе на земята в плът! Творецът съчета

Себе Си с творението!

И докато Небесни ангели възпяваха чудното събитие, един тъмен дух

скърцаше със зъби и се питаше:

“Това ли са времената! Не дойде ли Исус преди времето Си, за да ни

мъчи?”

Дяволът беше изненадан! Лукавият беше като потресен! Той веднага

се опита да убие Младенеца чрез нечестивите помисли на Ирод, но не

успя. Тогава и той си спомни думите на Адам:

“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже

към жена си, и те ще бъдат една плът...”

Ето, че Исус наистина остави Баща Си, Славният Отец и слезе на земята.

Но как стоеше въпросът с майка Му? Тук тя не се свързваше толкова с

Мария, колкото с целия Израил, защото именно на Израил бяха поверени

божествените писания за явлението на Сина като Човешки Син. Ето затова

щеше да има и закоравяване на Израил, за да може Исус да се привърже

към Жена Си, тоест, Църквата, и така да бъдат една плът. От този момент

във великия Вавилон, който стоеше в поднебесните места, беше прочетена

генералната заповед на Луцифер:

“Ти, великий Вавилоне, рожба на моята мъдрост и засеняваща сила,

трябва убедително да измамиш живеещите на земята, за да повярват те, че

не Исус, но аз съм бог. Защото ако Той стане една плът с Жена Си, то ще

последва и това, че ще напълнят земята и ще я обладаят. Но ако човеците

приемат, че аз съм бог, то ще свържат себе си с мене, и тогава на земята

ще има още една жена, освен Църквата на Исус, и тя ще бъде блудницата

Вавилон...”

Мнозина нито са чули тази заповед на дявола, нито са проумели, че

думите, изговорени от Адам, ще служат за духовно създаване, както на

Църквата, така и на блудницата. Дълбокият подтекст на Адамовите думи е:
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Който се свързва с Господа на един Дух е една плът с Него!

Който се свързва с дявола на един дух, е една плът с него!

Който се свързва с Исус е от Църквата, а който се свързва с дявола, е

от блудницата!

От мига, когато Исус създаде Църквата и изля над вярващите Святия

Дух, за да живее в сърцата им, дяволът прати на света духа на Антихрист,

за да създава блудницата Вавилон. И сега помислете, че ако духът на

Антихрист се появи на земята явно против Христос преди две хиляди

години, то какво са успели да сторят началствата и властите на нечестието

за тези двадесет века?

Бедна ви е фантазията, за да го проумеете!

Наред с многото религии, които съществуваха, а други бяха по-късно

създадени, на земята се появи една най-страшна религия, превъзхождаща

останалите както по своята мерзост, така и по силата си. И това беше

християнската религия. Тук, в това отношение трябва да се направят някои

важни разяснения, за да ни стане напълно ясна духовната картина над света.

Всички религии на Сатана по духовен заряд и същност са блуднически

учения. Те са блудство за човешкия дух, което води до разрушение и

смърт, понеже зародишът им е лъжа. Но християнската религия е едно по-

жестоко блудство и една по-жестока лъжа. Защо? Отговорът е:

Защото в другите религии дяволът представя себе си с някоя от

маските си, а в християнската религия той се представя за Исус!

И представете си сега, че тази мерзост на дявола продължава не ден

или месец, не година или век, но цели двадесет века. Двадесет века,

постоянна, целенасочена, непримирима, последователна и лукава битка с

Истината. Зная, че ще кажете:

“Никой не може да победи Истината!”

Точно така! Истината е Бог и никой не може да застане против Бога.

Истината е Светлина и мракът не може да я схване. Но аз не говоря за

Истината в Бога. Аз се опитвам да ви убедя какво става с човешките сърца.

Защото човекът не е Бог. И ако Бог не може да бъде излъган, то човекът

може... Как иначе да си обясним, че същият този човек застава пред един
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нарисуван идол с четки и боя, кръсти се пред него, слага метални парички

върху стъклото и целува с устата си този образ, като му казва:

“Исусе!”

Няма защо да ви обяснявам, че за този човек именно идолът е Исус.

Този идол е влязъл в сърцето му, пленил го е. И това сърце търси духа, от

когото е уловено. Но това е само едната страна на нещата. Виждаме, че

всички аспекти на блудницата Вавилон днес могат да се намерят в света.

Хората блудстват с идоли, кланят се на измислени божества, а дяволът

стои отстрани и си прави вятър на рогата.

Но това ли е действително най-страшното?

В това ли духа на Антихрист намира страшната си реализация?

Отговорът е:

Не! Това е само явната изява на дявола, която просто боде очите. Само

че на челото на блудницата не пишеше “Прочетен вестник”, но:

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

на земята...”

Ако някой мисли, че е познал всичките усилия на лукавия, той нищо

не е познал. Защото пред тази чародейна измама, за която сега ще ви говоря

тук, бледнеят всички религии и идолопоклонства, окултизъм и беззакония.

За да я разберете, трябва да разделя активността на Вавилон на двете й

богопротивни насоки:

Първата: Вавилон против Истината на Бога чрез атакуване на хората с

християнска религия, преди още да са имали ясна и духовна връзка с Исус

- Римокатолицизъм, Източно православие, Адвентизъм, и още цял куп

секти.

Втората: Вавилон против Истината на Бога чрез съблазняването на

повярвалите в Христос, с цел да отпаднат от вярата и да се превърнат в

антихристи.

Моля правилно да ме разберете. С първата насока Вавилон създава

блудницата, тоест, хората уловени от религиите на дявола, които вършат

духовни блудства. Но с втората насока Вавилон не само създава блудница,

но тази блудница вече е влюбена в човека Антихрист, свързана е с него и

се явява негова плът, негово духовно тяло. Разберете, че по-ужасно и
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страшно от това да не познаваш Бога е да си Го познал, а след това да Го

похулиш! Спомнете си, че Исус каза важни думи в “Евангелието от Матея”:

“Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се простят на

човеците; но хулата против Духа няма да се прости. И ако някой

каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой

каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в тоя

свят, нито в бъдещия...” 153

А сега разберете, че много хора, които не са познали Исус за Бог и са

уловени от блудницата Вавилон, хулят Човешкия Син. Но те Го хулят,

защото не Го познават. И на тях може да им бъде простено, ако се покаят.

Но какво значи да похулиш Святия Дух?

Това значи да си вкусил от Святия Дух, да си общувал със Святия Дух,

да си бил причастник на Святия Дух, но да отпаднеш от вярата. Тогава ти

похулваш Святия Дух и си виновен за вечен грях, който остава завинаги

неизлечим в сърцето. Има класификация и степени на духовно поражение

от Вавилон. Но истински смъртоносното поражение е да предадеш Исус за

сребърниците на този свят! Затова и Апостол Петър предупреждава:

“Понеже, ако след като са избягали от светските мърсотии чрез

познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак са се

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

станало по-лошо от първото (състояние в неверие - б.а.) Понеже по-

добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата,

отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената

на тях свята заповед. С тях се е случило това, което казва

истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната

свиня се върна да се валя в тинята...” 154

Разбирате ли сега коя е кулата на Вавилон и върхът на неговата

богопротивност?

Това е активността на духа на Антихрист в църквите, от които църкви

излизат псета и свине! Отново повтарям, че това не е просто блудницата

Вавилон, но влюбената в човека-Антихрист отстъпила църква. Защото този

човек-Антихрист няма да се яви, докато не бъдат създадени условия от
153 (Матея 12:31-32)
154 (2 Петрово 2:20-22)
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Вавилон за неговото явяване. Условия, за които Апостол Павел говори във

“2 Солунци”, като казва:

“Никой да не ви измами по никой начин, защото това (Второ

Пришествие на Господ Исус) няма да бъде, докато първо не дойде

отстъплението (на някои църкви) и не се яви човекът на греха, синът

на погибелта...” 155

Нека ви дам още някои неща в разбирането ви. Спомняте ли си, че

Исус влезе у някой си фарисей на име Симон. И тогава една блудница

влезе в дома на този фарисей, като носеше съд с миро. Тази блудница

плака и с косите си триеше нозете на Спасителя и с мирото Го помазваше.

Фарисеят се погнуси.

“Как така Исус, ако е пророк, позволява на тази блудница да Му мие

нозете? Ако знаеше коя е тя, Той никога нямаше да й позволи...”

Какво ли друго да се роди в религиозна фарисейска глава?

Но Исус погледна на блудницата като й каза:

“Иди си с мир! Твоята вяра те спаси!”

Запомнете духовното предупреждение от този откъс в живота на Исус:

Днес много църкви са станали като този фарисей! Те се смятат за Святи

и достойни, понеже Исус им е дошъл на гости. Но те не са нито Святи, нито

достойни. Те са най-рисковата духовна група. Защо? Отговорът е:

Защото всяка блудница с покаяние може да се превърне в невяста на

Исус, но никога невяста на Исус, станала блудница, няма да се върне при

Него! Разликата между двете е голяма. Едната е уловена от Вавилон и е

била принудена да проституира, понеже дяволът е впримчил сърцето й със

заблуда, преди да е познала Истината. Но другата е била в любовна връзка

със Спасителя, но Го е напуснала, като е започнала да върши блудства.

Чудно ли е тогава, че Исус говори за това, че мнозина първи ще бъдат

последни, а последните - първи?

Ето затова трябва да получите някои разяснения около трупа на

човека-Антихрист, тоест, неговото духовно тяло. Всички ще кажем, когато

ни попитат, че духовното тяло на Антихрист е създадено от антихристи.

Точно така е! Но нека ви попитам:

155 (2 Солунци 2:3)
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Откъде излизат антихристите? От света ли? Или от църквите?

Апостол Йоан ще ви помогне в разбирането:

“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде

Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е

последно време. От нас излязоха, (а не от света - б.а.) но не бяха от

нас; защото, ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но

излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас...” 156

Разбирате ли сега колко по-лошо е състоянието на онези, които са

познали Исус, но повторно са Го проболи в сърцата си, от състоянието на

онези, които винаги са били заблудени и никога не са Го познавали?

Защото тези, които са Го познавали, но оставили, повтарят греха на Юда,

докато другите, които никога не са Го познавали - повтарят греха на

тълпата, която викаше пред Пилат:

“Разпни Го!”

Само че за човеците, които Го разпъваха, без да Го познават, Исус се

молеше на Отец, казвайки:

“Прости им Отче, те не знаят какво вършат!”

Но Юда знаеше какво върши! Той отиваше с ясното желание да предаде

Спасителя. И за неговия грях Исус каза:

“Човешкият Син отива на смърт, според както е писано, но горко

на оня, чрез когото Той се предава в ръцете на беззаконните!”

Юда беше антихрист. Юда беше псе, което се бе върнало на бълвоча си.

За него, както и за всички останали псета, “Откровението на Йоан”

показва, че те са първи по богопротивност:

“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците,

идолопоклонците и всеки, който обича лъжата и лъже...” 157

Аз не искам никой от вас да се обърне против Спасителя, Който умря

за греховете му. Защото, пак повтарям, блудницата Вавилон има различни

проявления на коварството си. А най-голямото коварство тя извършва,

когато накара някой да отстъпи от Исус. Такъв е не просто в блудницата

Вавилон, но във влюбената в Антихрист блудница, която преди това някога

е била жена на Исус. Защото, кажете ми, защо Словото да ни говори за
156 (2 Йоаново 2:18-19)
157 (Откровение 22:15)
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трупът на човека-Антихрист? Естествено защото трупът свидетелства за

умряло тяло. Не просто тяло, но такова тяло, в което някога е пулсирал

Живота на Бога, но си е отишъл.

Нека да продължа размишленията си в друга светлина. При явлението

на Антихриста ще настъпят някои повратни моменти в тъмното царство на

дявола. Исус вече ще е грабнал Църквата Си, а на земята ще са останали

много църкви, които не са били грабнати:

”Едната се взима, а другата се оставя...”

И, освен тези църкви, ще има доволно количество религии и идеологии,

които всячески са били против Господ Исус Христос и всичко, свързано с

Християнството. Точно тогава дяволът поставя началото на грандиозна

чародейна измама, за която ще ви говоря тук. Какво ще представлява тя?

Помислете само, че Грабването на Църквата ще е факт. Той не ще може

да се оспори. Той вече ще е извършен. Ще започне времето на Голямата

Скръб. Каква обаче ще е реакцията на отстъпилата от Исус църква? Ще

иска ли тя да признае, че не е участвала в грабването?

В никакъв случай! Числото на грабнатите ще е толкова малко, че

блудницата дори няма да го забележи. Нещо повече – отстъпилите от Исус

няма да забележат и отсъствието на Святия Дух. Точно тогава лъжепророкът,

който е духът на Антихрист, ще започне да лъже отстъпилите църкви, че е

дошло времето да се завърне Исус и че те трябва да ускорят пристигането

му с масови молитви и възлияния. Точно от този миг започва чародейната

роля на отстъпилата църква. Тя ще извика със силен глас:

“Нека се молим на Бога за завръщането на Исус, защото само Той

може да донесе мир на земята и благоденствие на народите!”

 Представете си това. В стотици и хиляди църкви, останали на земята,

започват масови молитви за идването на “Исус”. В този момент дори хора,

уловени от атеистични идеологии, започват да обръщат сърцата си към

отстъпилата църква. Започнало е чародейството на отстъпилата църква,

което има за цел да измами живеещите на земята. А те действително биват

измамени, защото на дявола вече му е позволено да даде “дишане на

зверовия образ, така щото зверовия образ да продума...” С една

дума - Сатана изявява на света човекът-Антихрист, който се е скрил зад
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името Исус. Не може цялата земя и всички църкви да се молят за идването

му и той да не ги чуе... И той пристига с мисия на миротворец и спасител.

Цялата тъмна власт със знамения и лъжливи чудеса започва да доказва, че

именно това е завърналият се от небето “Исус”.

Какво става в този момент? Става това, че тъмнината се разделя сама

против себе си, защото в оня миг на земята е не само отстъпилата от

Господ църква, но и поклонниците на много други религии и идеологии. И

става така, че се получава сблъсък между трупа на Антихриста, тоест,

отстъпилата църква, която смята Антихрист за Исус със всички онези,

които никога не са изповядвали Исус за Бог в своите си религии. Впрочем

– прочетете какво се случва, защото това е най-знаменателното Божие

въздаяние против силите на Злото:

“Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата,

са люде и множества, народи и езици. И десетте рога, които си

видял (лидерите на десетте отстъпили църкви, търговците, на които

Антихрист дава власт - б.а.), те и звярът ще намразят блудницата, и

ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят

в огън...” 158

Ако можете да го приемете, приемете, че това е двоен капан от Бога

за всички нечестиви. За този двоен капан и точно за това време пророк

Исайя говори, като казва:

“Страх, и яма, и примка са върху тебе, о земни жителю. Който

бяга от гласа на страха, ще падне в ямата; и който възлиза отсред

ямата, ще се улови в примката; защото прозорците отгоре са

отворени, (за Антихриста) и основите на земята треперят...” 159

Няма защо да ви казвам, че ямата в този стих е устата на блудницата,

погълнала с измамата си милиони човешки души, защото е писано, че:

“Устата на чужди жени са дълбока яма, и оня, на когото Господ

се гневи, ще падне в нея...” 160

Но виждате ли, че след ямата има и примка?

158 (Откровение 17:15-16)
159 (Исайя 24:17-18)
160 (Притчи 22:14)
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Когато Антихристът и отстъпилата църква започнат да принуждават

всички земни жители да им се покоряват, тогава мнозина ще напуснат

другите религии, в които са вярвали и богове, на които са се кланяли.

“Излязохме от ямата!” - ще казват те и ще се поклонят на човека-Антихрист.

Кой от тях обаче ще знае, че след ямата идва примка.

За съжаление - никой!

Хората ще избягат от една духовна смърт - нехристиянските религии

на Сатана - (сложете тук будизъм, ислям, атеизъм, комунизъм, хуманизъм)

- но ще попадат в друга смърт, по-страшна от предишната. Всичко това, за

което говоря, е Божието въздаяние над Вавилон, като няма тук да посочвам и

язвите, които ще сполетят поклонниците му. Затова и Словото казва за

тази омраза между звяра и блудницата следното:

“Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като

действат единомислено и предадат царската си власт на звяра,

докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е

големият град, който царува над земните царе...” 161

Какво да кажем след всичко дотук? Не подготвя ли днес духът на

Антихрист най-голямата измама за човечеството? И не се ли явява тази

измама като пълно разрушаване на Вавилон?

Така е, защото Сатана играе “ва-банк”, като иска или всичко, или нищо.

В крайна сметка това е върхът на неговата луда херувимска амбиция. Но

вие сами виждате докъде ще го доведе този връх. Затова не аз, но Бог ви

повелява:

“Излезте от Вавилон - днес и сега! Напуснете духа на света и

всяко тщеславие и гордост нека си отидат от сърцата ви! Бягайте

отсред Вавилон всички вие, които искате да участвате в Грабването

и да не преживеете Моите язви и знамения над нечестието!”

161 (Откровение 17:17-18)
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11. ЖИВОТ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

Аз вярвам в един чуден Бог! Този Бог е както мой, така и ваш! Онова,

което Той даде на мен, го даде и за вас. Винаги съм искал да разбера

Сърцето на този мой Бог. Винаги съм искал да надникна в това толкова

голямо Сърце, където всичко е Любов и Светлина.

Някога, преди години, аз виках към Него:

“Исусе! Искам да бъда при Тебе! Искам да живея с Тебе!”

Тогава Бог ми отговаряше нежно:

“Бъди и живей!”

Често не разбирах защо ми отговаря така. Та нали аз бях на земята, а

Той на Небето? После, все по-често започнах да забелязвам някои думи на

Спасителя, които пропусках да осмисля в цялата им дълбочина и духовен

заряд. Бог ме вдъхновяваше да мисля върху стиховете от “Евангелието от

Йоан”, където Исус казва на учениците Си:

“В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така Аз

щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида

и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй

щото гдето съм Аз да бъдете и вие...” 162

Вие къде сте?

Или може би чакате Бог да изпълни този стих чак при Грабването?

Ако чакате така, то има много дълго да чакате и може и да не дочакате!

Защото Исус ни иска при Себе Си днес, сега, в тази минута и секунда!

Защото не пришелци и странни стоят пред Лицето на Бога:

“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани

на светиите и членове на Божието семейство...” 163

Някои мислят, че ще станат съграждани едва при Грабването. Покайте

се за това малодушие и приемете Истината на Бога. Защото тя ни казва:

Всеки, който вярва в Исус, върви с Исус!

Всеки, който вярва в Исус, живее с Исус!

Всеки, който вярва в Исус, е там, където е Исус!

162 (Йоан 14:2-3)
163 (Ефесяни 2:19)
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Болезнената амбиция на началника на Вавилон винаги е била само една

- да не допуска никой да живее в Небесния Ерусалим! Тази е причината да

виждаме, че мнозина днес просто живеят в света. Затова и Бог, когато ме

вдъхновяваше да напиша тази книга, ми каза:

“Стефане! Крайно време е чедата Ми да дойдат и живеят с вяра

в Небесния Ерусалим! Крайно време е Светлината на Моя Град да

свети над света! Градът, построен на Моя Свят Хълм, не може да се

укрие! И всеки, който живее там, ще свети толкова силно, щото

всички ще го забележат!”

Ние все още не сме изпълнили Божиите думи. И градовете, в които

живеем, не са погълнати и изпълнени от Светлината на Небесния Цар. Но

Исус има добра новина за всички. Защото Бог ми каза и това:

“Ето, идва време, когато всеки, който се възкачи на Моя Свят

Хълм, ще попита слугите Ми къде там се намира Църквата. А тогава

отговорът на слугите Ми ще бъде:

“Ти по-добре питай къде не се намира! Защото на този Свят

Хълм можеш да намериш само Църквата, но не и света. Понеже

светът остана далече по-долу, а ти си въздигнат с Господ Исус

Христос далече по-горе - като съгражданин на Светиите и член на

Божието Семейство!”

Вярвате ли в това Божие обещание? Аз вярвам и се моля на Бога:

“Боже мой! Придай в сърцата на моите братя и сестри Вярата на Исус!

Направи нозете им нозе на Исус! Направи очите им очи на Исус! Направи

устата им уста на Исус! Направи сърцата им Сърце на Исус! И нека тогава

видят и познаят, че Небето е хиляди пъти по-реално от света, а Небесният

Ерусалим - по-забележим от всяко земно нещо!”

Нека Бог ви утвърди с истините на тази книга! Ако се стремите да ги

усвоите и приложите, то всеки от вас ще бъде Яков, тръгнал дързостно по

стълбата към Небето!

Отдавам цялата Слава за тази книга на Исус! Коленича пред Небесния

Отец за изобилната Му Благодат! Амин и Амин!
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