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1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ОКУЛТИЗМА

Какво представлява окултизмът? Кога възниква той?

Тези въпроси са тайна за много християни, да не говоря за останалите

човеци, които са духовно слепи и дори не могат да отделят окултизма от

вярата в Бога. Като начало искам да знаете, че думата “окулт” е с латински

произход и в смислов превод значи нещо “тайно”, “скрито”, “потулено”.

Тайнствеността е една от най-присъщите характеристики, касаещи дявола.

Причината за неговата тайнственост се крие във факта, че е беззаконник.

А никой беззаконник не обича да върши делата си явно. Казвам “явно” в

смисъл, че явното е осветено, видимо от всички. Между характера на Бога

и характера на дявола има коренни различия. Бог обича явното, светлото,

истинското. Господ Исус, когато ни дава съвършения пример за общение с

Небесния Отец, казва за Него:

“Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве...” 1

Ето я разликата между Бога и дявола. Бог вижда дявола, но дяволът

не вижда Бога. Бог въздава наяве. Дяволът въздава в тайно. Бог се изявява.

Дяволът се крие. Бог е в Светлина. Дяволът е в тъмнина. Няма нещо, което

да се укрие от очите на Бога, но има много неща, които са скрити от очите

на човеците. Ето защо аз искам в тази глава да ви посоча раждането на

окултизма и прицела на неговата постоянна активност.

Когато Бог създаде Адам и Ева, Той ги създаде съвършени. Първите

човеци имаха Вечен Живот в себе си, понеже общуваха и се хранеха с

плодовете на Духа в Едемската градина. Това беше твърде непоносима

гледка за дявола. Очите му виждаха две прекрасни създания, в които

пулсираше жизненото дихание на Всевишния. Два фактора в това жизнено

дихание бяха най-чудесната реалност за Адам и Ева - Образът и подобието,

които Творецът бе вложил от Себе Си в техните души и тела. Образът на

Бог в Адам и Ева бе духът, който ги животвореше, а подобието бе плътта,

която Всевишния изпълни с дух, подобно на Неговото вездесъщо присъствие

в цялата Вселена. Точно тук, в подобието, се прицели дяволът. Макар и

съвършени, Адам и Ева нямаха познание за тайните на битието. Те не

1 (Матея 6:6)
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знаеха как това жизнено дихание в тях хармонира с пръстта, от която бяха

създадени. Те не знаеха законите, с които Небето установява владичество

над земята, духовното - владичество над материалното. Тези закони бяха

единствено и само в приоритетите на Твореца Бог. Ето защо самата липса

на знание за тези закони бе тайната, върху която дяволът построи своята

стратегия срещу човеците. Тайна, която се олицетворяваше като дърво.

Дървото за познаване на Добро и Зло.

Искам много да внимавате в това, което сега ще ви открия. Словото на

Бог ни разкрива това дърво не като такова, с което да станат явни тайните

на битието, но като дърво за познаване на Добро и Зло.

Защо Бог кръсти така дървото, а не като дърво за знание?

Преди всичко - за да подчертае, че тези знания не могат да ползват

човека в нищо, но могат да доведат до пропаст в общението между него и

Бога.

“Доброто пропаст ли е?” - ще попита някой и с право. Защото Бог

нарече това дърво не само като дърво за познаване на Злото, но на Злото

и Доброто. Естествено, че Доброто не е пропаст, но е шанс за измъкване от

пропастта. Ако вие сте стигнали дотам, че да падате в пропаст, то ще ви е

нужен шанс за измъкване. Но ако никога не сте падали в пропаст, никога

няма и да ви е необходим такъв шанс. Ето защо това дърво беше дърво за

познаване на Добро и Зло. Бог бе предвидил възможния бунт в Адам и Ева.

Бог беше видял за възможен актът на тяхното непослушание и затова към

факта на подобна зла постъпка беше промислил възможност за завръщане

на човеците към Себе Си.

А какъв беше самият акт на злата постъпка?

Именно такъв, че първите човеци придобиха знание за тайните на

битието. Убедете се в това, като погледнете забраненото дърво с погледа

на Ева:

“И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че

беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от

плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде...” 2

2 (Битие 3:6)
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Към това откровение, нека прибавя още един, особен поглед върху

отношението на Ева към факта на дяволското изкушение. Представете си,

че някой ви казва да направите нещо, като предварително ви информира

за ефекта от онова, което ще направите. Вие имате две възможности за

избор. Първата - да отхвърлите това, което той ви казва. Втората - да

приемете. Когато отхвърлите това, което ви се предлага, вие най-вероятно

ще кажете:

“Отхвърлям това, което ми предлагаш! Не ти вярвам!!”

Разбирате ли, че е нужна мярката вяра, мярката духовно потвърждение

и убеждение в онова, което решавате да правите или приемате. Понеже

онова, което ще правите, стои в бъдещето и не се вижда. А вярата, според

“Послание към Евреите” е:

“...даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме,

- убеждение за неща, които не се виждат...” 3

В онзи миг Ева не виждаше какви ще бъдат последствията от действията

й. Ето защо тя трябваше да прибави вяра към онова, което приема. Вяра,

че тайното нещо, което ще вкуси, ще й отвори очите, според обещанието

на змията. Така разбираме, че в мига на грехопадението дяволът използва

една способност на човешкия дух, способността да вярва, тоест, да дава

твърда увереност в онова, за което се надява и което не вижда. Това

убедително ни дава знанието, че окултизмът е вяра в дявола.

Защо “вяра”?

Защото, както вече казах, дяволът действа от териториите на тайното.

А тайното не е явно, не се вижда. И след като не се вижда, то е нужно да

повярваш, че е това, което дяволът ти казва, че е, а не е нещо друго. Така

Ева влезе в територията на дявола, защото прие изкушението му за истина.

Моля ви да го разберете. Никой не иска да вярва в лъжа. Никой няма да

каже, че вярва в лъжата. Всеки употребява мярката вяра, за да приеме

нещо за истина. Така разбираме духовното определение за вярата:

Вярата е волята на нашия дух да приема нещо за Истина!

А какво направи дяволът с духа на Ева?

Нищо повече от това, че зададе въпроса:

3 (Евреи 11:1)
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“Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?” 4

Този въпрос вече предполагаше съмнение в Ева, тоест, разстройване в

устоите на духа й, който бе приел като Истина Божието предупреждение за

забраненото дърво. И тогава Ева се огъна, отхвърли вярата в Божията

Истина и прие лъжата на дявола за истина. Тя повярва в падналия херувим

и така стана първата заложница на окултизма. Чрез нейния бунт Сатана

противопостави тайните на битието против Святостта на Бога.

В онзи миг човеците бяха като Бога! Не Святи като Бога! Не светли

като Бога! Но пълни със Знанието, с което можеше да разполага само Бог.

Те имаха в сърцата си плод от забраненото дърво и този плод беше най-

мощната изява на окултизма в онзи момент. Затова определението, което

можем да дадем за него, е, че окултизмът е противопоставянето на тайните

на битието срещу Божията Святост!

Знам, че много ще бъдат учудени от това определение.

“Как е възможно - ще кажат те - дяволът да използва нещо, създадено

от Бог, против Бога?”

Ами имайте разбирането, че Творецът Бог е допуснал Сатана да Му се

противопостави. Така е и писано:

“Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието,

което е хитро да върши зло чрез закон?” 5

И ако Бог е допуснал дяволът да върши зло чрез закон, то го е

направил, за да го унищожи завинаги. Защото в божествената промисъл за

Вечността няма място за дявола. Бог е Вечен. Ето защо някакъв кратък

отрязък от шест хиляди години в безкрайността на времето е просто един

миг, толкова кратък и мимолетен, че, ако трябва по човешки да го обясня,

то прилича на това да ви кацне муха на масата и да я убиете с един замах.

Обичам да казвам това в разговор с приятели и ще го кажа и тук:

Колкото по-огромен е Бог от човека, толкова по-кратко е Божието

Време, съпоставено с човешкото!

Причината за нашето неразбиране се крие в тлението и преходността

на този свят и тази телесна обвивка, в която живеем. Но в категорията

Вечност времето е твърде кратка константа, дори е излишна величина.
4 (Битие 3:1)
5 (Псалом 94:20)
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Понеже всяко измерение е затова измерение, понеже има поне две точки -

начало и край. Но Божието няма начало и край. Ето защо е по-правилно да

кажем, че Бог обитава в неизмеримост. Но сега нека отново да се върна на

окултизма. Тези закони на битието, които Бог е създал, скоро ще бъдат

променени. Понеже битието отговаря на връзката между Небето и земята.

То е онази средна величина, в която Небето управлява земята и земята се

покорява на Небето. Точно тук е амбицията на Сатана да участва и да

променя битието. Той вече се е намесил в това битие и точно затова Бог

определя създаването на Ново Небе и Нова Земя, следователно и на Ново

Битие, според както е писано:

“Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните

неща няма да се спомнят, нито ще дойдат наум...” 6

Кои са “предишните неща”, които никой няма да помни?

Естествено - усилията на Сатана чрез окултизма да противопоставя

тайните на битието против Святостта на Бога!

От мига, когато херувимът падна и се превърна в Божий противник,

това творение изгуби своята хармония и започна да се клати, тоест, да се

покорява на два духовни антипода - Бог и дявол, Небето и ада, Божиите

ангели и падналите демони на Луцифер. Духовният свят беше разцепен на

две и от този момент два духовни свята започнаха да влияят на творението.

Такова творение не е угодно на Бога. Такъв паднал духовен свят не е

угоден на Бога, “Чийто глас тогава разтърси земята; а сега Той се

обеща, казвайки: “Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и

небето”. А това “още веднъж” означава премахването на ония

неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тия,

които не се клатят...” 7

Моля ви, заживейте с разбирането, че този свят се клати и силата,

която го прави да се клати, е окултизмът. Бог ни е дал прекрасна надежда

и тази надежда е Божието Царство, което Господ Исус Христос донесе на

земята. Това Царство ще живее в Ново Небе и Нова Земя. Това Царство е

непоклатимо. Колкото и усилия да полага тъмният Фараон, той не може да

го помръдне.
6 (Исайя 65:17)
7 (Евреи 12:26-27)



8

“Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека

бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с

благоговение и страхопочитание; защото нашият Бог е огън, който

пояжда...” 8

А сега няколко думи за това - как дяволът използва тайните на битието,

за да клати целия свят. Първото, което вярвам, че всички разбрахте, е

това, че дяволът използва вярата на човешкия дух. Това знание обаче не е

достатъчно. Има още нещо, което лукавият се стреми винаги да използва и

за да го разберем ще ни е нужно да видим какво място заема човекът в

плановете на Твореца. Нека като начало прочетем казаното от пророк

Моисей във “Книгата Второзаконие”:

“Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото

принадлежи на нас и на чедата ни до века, за да изпълняваме

всичките думи на тоя закон...” 9

Разтълкуван, този стих ще се прочете така:

Невидимото е приоритет на Бога, а видимото - приоритет на човека!

Бог създаде човека като господар на делата на ръцете Му. Това говори

и псаломът, където се казва:

“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти (виждате,

че става въпрос за откритото и видимото - б.а.), луната и звездите,

които ти си отредил, казвам си: Що е човек, та да го помниш? Или

човешки син, та да го посещаваш? а Ти си го направил само малко

по-долен от ангелите, и със слава и чест си го увенчал. Поставил си

го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под

нозете му...” 10

Колко ли би искал Луцифер този стих да се отнасяше за него. Но и без

да се отнася за него, с факта на грехопадението той отне силата на това

писано слово като възможност за себе си и по тази причина стана князът

на този свят, защото в онзи миг Адам и Ева му подариха цялата власт, която

Творецът беше им дал. Това бе власт не просто като подарък. Това беше

власт, която трябваше да се упражнява по един единствен Божий способ -

8 (Евреи 12:28-29)
9 (Второзаконие 29:29)
10 (Псалом 8:3-5)
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чрез Слово. Словото, което излиза из устата на човека, щеше да бъде

белег на неговата власт над творението. Това е мъчно за разбиране, но

вярвам че ще ви стане понятно.

Какво е словото? Какво е онова, което изразява дъха ни и движи

устните ни? Не е ли реализацията на собствения ни дух в творението?

Да, така е!

Когато Бог създаде Адам и го облече с власт над творението, тогава

Творецът даде право на Адам да използва властта си. Вижте как Адам

употреби властта си:

“И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и

всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как

ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко

одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена

на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски

зверове...” 11

Убеждавате ли се колко голяма е била властта на Адам в онзи миг. Той

отваряше устата си, изричаше слово и това слово се превръщаше в съдба

за онази твар, към която се обръщаше човекът.

Но какво стана, когато човекът преотстъпи властта си на дявола?

Стана така, че дяволът започна хитро и коварно да се възползва от

закона на изговореното слово. Този закон е острието на окултизма. Чрез

него дяволът приема голяма сила, понеже внушава на човека да изговори

онези думи, които са му нужни, за да го държи във властта си. Така

разширяваме знанието си за окултизма и вече можем да кажем, че:

Окултизмът използва тайните на битието, вярата на човешкия дух и

силата на изговореното слово! Тези фактори са стълповете на дяволската

власт на този свят. Сатана винаги е обичал да ги използва и тук ще

илюстрирам какви бяха амбициите му спрямо Исус в пустинята:

“И тъй, изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син

заповядай на тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор рече:

Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което

излиза от Божиите уста...” 12

11 (Битие 2:19-20)
12 (Матея 4:3-4)
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В това изкушение спрямо Исус Сатана използва пълният спектър на

окултизма. Ето разгънатата форма на този спектър:

ПЪРВО: ТАЙНИТЕ НА БИТИЕТО ПРОТИВ БОЖИЯТА СВЯТОСТ

“...заповядай на тия камъни да станат хлябове...”

Бог е Свят. Бог не приема да върши нещо, което ще Му каже дяволът.

Забележете, че за да се изпълни дяволското желание наистина са нужни

тайните на битието. Да се трансформира един камък до хляб! - ето нещо,

което дори и най-модерната лаборатория в света не може да направи.

Представете си, че ще е нужно разпадането на камъните до ниво атомно

ядро, а след това пълна смяна на броя на електрони, протони и неутрони,

а по-нататък довеждането им до органични молекули и накрая до хляб. Бог

може да направи това без да опира до лаборатории и свръхмодерни техники,

но тук въпросът не е дали може. Тук става въпрос за това, че Сатана иска

Исус като Човешки Син да повтори греха на Адам и Ева, да вкуси от

дървото на знанието за тези тайни и след това да ги употреби в творческо

чудо, тоест, да превърне камъните в хляб.

ВТОРО: ВЯРАТА НА ДУХА

Дяволът разчиташе, че Исус ще употреби вяра и ще направи поисканото

от него. Словото казва, че “всичко е възможно за оня, който вярва”.

Но тук въпросът не е дали Исус вярва, че ще превърне камъните в хляб, а

дали ще повярва на дяволското очакване. В този момент тялото на Божия

Син е гладно. Той е постил четиридесет дни, така че е напълно естествено

да има силно изразена плътска воля за утоляване на глада СИ, както и

инстинкт за самосъхранение. Но как му отговаря Исус:

“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие Слово...”

Ако тези думи се бяха намерили в устата на Ева, то грехопадение

нямаше да има. Исус отказа да употреби Вярата Си за възхваляване на

окултизма.
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ТРЕТО: СИЛАТА НА ИЗГОВОРЕНОТО СЛОВО

Забележете думите на дявола. Той казва на Исус:

“Заповядай на тези камъни да станат на хляб...”

Това заповядване е с цел, за да се задейства законът на изговореното

слово. Но от кои уста за първи път излиза предложението?

Естествено от устата на дявола!

Това иде да покаже, че очакването камъните да се превърнат в хляб е

на дявола, а не на Исус. Дяволът е изстрелял внушение и чака плод от него.

Хитрецът иска да извърши знамение чрез закон, чрез изговорено слово.

Но с какво го удря Исус?

“Писано е!...” - му казва Той.

Е, след тази илюстрация се надявам, че ви е ясно колко силно е

оръжието на дявола. Днес той има мнозина човеци, които употребяват

скверния му тризъбец - тайните на битието, вярата на духа и закона на

словото. С тези фактори се реализира всяко окултно знамение. Но с това

темата за силата на окултизма не приключва, защото остава открит въпросът

с тайните на битието и достъпа на човека до тях. Тук аз го разгледах само

като фактор, но сега ще видим и тяхното местоположение.
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2. ТАЙНИТЕ НА БИТИЕТО

Ето една тема, чието изследване е своеобразно “табу” в църквите. Аз

не искам да кажа, че ще ви посветя в някоя от тези тайни, просто защото

те не са известни и на мен. Онова, което Бог ми даде, е тяхното място и

действие. В отношението към Бога има два пътя, които предопределят и

по-нататъшното ни духовно развитие. Първият път е да се стремим да

откриваме и възпитаваме в себе си качествата на Бога - Неговата Святост,

Любов и Съвършенство. Вторият път - истински опасният - е да търсим

количествата на Бог, тоест, всички онези тайни, които Той не е благоволил

да ни открие, както не благоволи и при Адам и Ева. В онзи Едем, в който

Бог постави човека, растяха дървета, които даваха достъп до качествата

на Бог и само едно дърво, което даваше достъп до количествата.

Имаше един човек в Стария Завет, когото Господ провокира с въпроси,

зад които като отговор се откриваха количества. Този човек бе праведният

Йов. Вижте сега какви въпроси му зададе Всевишният:

“Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата? От

чия матка излиза ледът? И кой е родил небесната слана? - когато

водите се втвърдяват като камък, и повърхността на бездната се

смръзва. Ти ли връзваш връзките на Плеядите, или развързваш

въжетата на Ориона? Извеждаш ли Мазарот на времето му? Или

управляваш Мечката с малките й? Познаваш ли законите на небето?

Установяваш ли неговото владичество на земята?” 13

Колко много неща са скрити от очите ни. Колко тайни са заключени за

умовете ни. Но най-голямата тайна, която е възможно да съществува, не е

вън от нас, но е вътре в нас. Точно върху това искам да акцентирам в тази

глава. Всички знаем, че Адам и Ева съгрешиха пред Бога. Те вкусиха от

плодовете за познаване Добро и Зло. Аз дълго време стоях в неизвестност

по този въпрос. Накрая един ден не издържах, взех ябълка и я изядох, а

след това се обърнах към Бога:

“Господи, Ти видя, че изядох ябълката. Тя не е вън от мен. Тя е вътре

в мен. В деня, когато Адам и Ева ядоха забранения плод, той не остана вън

13 (Йов 38:28-33)
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от тях. Той беше вътре в тях, така, както сега изядената ябълка е вътре в

мене. Но от изядената ябълка аз ще получа сила, понеже организмът ми

ще усвои полезните хранителни вещества. Моля Те, открий ми какво стана

със забранения плод, след като Адам и Ева го вкусиха. Какво стана с тях?

Не беше ли опасно този плод да продължи да живее в сърцата им?”

В този миг Бог ми отговори:

“Стефане, Аз създадох жената от реброто на Адам. Но беше ли

Адам свидетел на това създаване? Не дадох ли Аз дълбок сън на

човека, докато създавах другарката му? И ако дадох дълбок сън, то

не го ли направих, за да не може Адам да вкусва от тайните на

битието? Как мислиш? Няма ли да се намеся, за да предотвратя

увековечаването на човешкия бунт? Няма ли така, както съм дал

плода и той беше изяден, така и да Си го прибера?”

Можех ли да противореча на Създателя Си?

Неговите въпроси оставиха в мен категоричното убеждение, че Бог

отново Си е прибрал тайните на битието. Ето сега стихът, който ни дава

пълно разбиране за това как Бог “прибра” тайните на битието:

“И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и

ги облече...” 14

Някой може да реши, че Господ е заклал две три овце, взел е вълната

им и е облякъл първите човеци, но това е повърхностно разбиране на

Господната реакция. Ключът към пълното разбиране за дрехите на Адам и

Ева ще ни даде фактът, че след като съгрешиха с тях се случи нещо:

“Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха

голи; и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски...” 15

Какво беше това решение на човеците?

Несъмнено - опит да прикрият престъплението си. Да познаеш, че си

гол - това значи да разбереш, че ти липсва облекло. Адам и Ева и преди

грехопадението бяха голи, но не се срамуваха, понеже нямаше грях, който

да свидетелства против тях. Но сега, след греха, те имаха обвинител, който

им нашепваше, че са голи и лишени от Божията Святост и Съвършенство. И

забележете, че въпреки смокиновите препаски им не дойде никакво
14 (Битие 3:21)
15 (Битие 3:7)
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успокоение в сърцата им, но Адам се криеше от лицето на Господа между

градинските дървета. Следователно тези препаски не вършеха ролята си

на облекло, понеже срамът на Адам и Ева остана в тях. А срамът беше не

нещо друго, но тези тайни на битието, които първите човеци знаеха и в

това знание бяха като Бог, но в духовно отношение вече не бяха съвършени,

защото престъпиха Божията повеля. Ето затова Бог облече първите човеци

в кожени дрехи, като заяви:

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

злото...” 16

Самият факт, че Бог облече първите човеци в кожени дрехи, иде да

покаже, че Той иска, когато човеците погледнат на себе си, да не виждат

голотата си, но да виждат кожените си дрехи. Така те вече нямаше да се

срамуват. Това показва, че “кожените дрехи” са духовни, а не плътски.

Бог е Дух и ако нещо е впечатлило Бога, за да го запише в Словото Си, то

това е духовното, а не плътското. Ето защо знайте, че същинската голота

на Адам и Ева е духовната голота, а Божията защита върху първите човеци

са кожените дрехи. Бог продължи да обича човеците, въпреки падението

им. Той знаеше, че те бяха подлъгани от лукавия дявол и затова промисли

и Спасение за човешкия род. По-важното за нас е да разберем какво са

“кожените дрехи”, защото като потомци на Адам, все още сме в същите

“кожени дрехи”, като първия пръстен човек. Именно чрез тях стана

невъзможно на човеците да проникнат до изворите на собствените си

духове, където стоят заключени тайните на битието. Така е и писано:

“Той (Бог) е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил

е и вечността в тяхното (на човеците) сърце, без обаче да може човек

да издири отначало докрай делото, което е направил Бог...” 17

Виждате ли как се казва, че не можем да издирим отначало докрай

Вечността, положена от Бога в нашето сърце, тоест, не можем да се

погледнем така, както в онзи миг Адам и Ева погледнаха и се засрамиха.

Защо не можем?

Именно поради “кожените дрехи”!

16 (Битие 3:22)
17 (Еклесиаст 3:11)
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Ние ще се опитаме да погледнем навътре в себе си, но ще видим само

“кожени дрехи”. Нека повече не ядосвам никого и да разкрия тайната на

тези дрехи.

Какво са те?

Запомнете:

Кожените дрехи отговарят на най-повърхностния слой на духовния

човек и се наричат “съзнание” или способност на ума да мисли!

Обърнете се към себе си и ще видите, че се обръщате към собствения

си ум. Неслучайно се казва, че дрехите са “кожени”. Това потвърждава и

факта, че нашето съзнание отговаря на потребностите, както на плътта ни,

така и на духа ни.

“Къде са тогава тайните на битието?” - ще попита някой.

Естествено, че са под кожените дрехи, но по причина на тези дрехи

ние не ги виждаме. Казано съвсем разбираемо:

Ако кожените дрехи са нашето съзнание, тайните на битието са под

нашето съзнание или в областта на подсъзнанието!

Така, както чрез плътските сетива човек погледне към тялото си и

вижда само кожата, тоест, най-повърхностния слой на тялото си, така и

когато се опитаме духовно да погледнем в себе си, виждаме “кожените

дрехи”, тоест, ума си. Онова, което остава под ума, не ни е дадено,

защото именно там се съхраняват тайните на битието. В това отношение

атаката на окултизма се стреми да “съблече” кожените дрехи, така че

човекът да общува със забраненото от Бога знание.

През цялото време на своята хилядолетна активност дяволът никога не

е преставал да тласка хората към греха на Адам и Ева. Той има изпитани

трикове, с които прави възможно “събличането” на “кожените дрехи” и

общението със забранения плод под тях. Ето затова в следващата глава аз

ще разгледам и този въпрос.
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3. ДУШЕВНАТА ЛАКОМИЯ ИЛИ КАК СЕ СЪБЛИЧАТ

КОЖЕНИТЕ ДРЕХИ

В стратегията и тактиката на дявола съществуват способи, за които

малко хора знаят. Ние сме повече склонни да приемаме с насмешка почти

“фантастичните” слухове за магии, зомбиране, обсебване и обладаване. Но

в крайна сметка това е целта на дявола. Той винаги иска да не го приемат

насериозно и в човешките представи да прилича горе долу на маймуна с

рога и опашка. Но той все още е най-страшния убиец на човека и ще си

остане такъв, докато Исус не го хвърли в огненото езеро след Милениума.

В тази глава искам да направя пред вас явни причините за притеснението

и сърдечните страхове на Апостол Павел, който във “Второто послание към

Коринтяните” заявява:

“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христа...” 18

Забележете подчертаното изречение. То говори именно за “кожените

дрехи”, с които Бог облече първите човеци. Главна мишена на дяволските

усилия е човешкият ум. Лукавият иска да го разврати, тоест, да го обърне

против предназначението му, като му даде нова посока и прицел, копнеж и

стремление. Характерна особеност на ума е желанието за информация.

Всички ние храним умовете си с огромни количества информация. По тази

причина ходим на училище и придобиваме някакво образование. Човек се

специализира в областта, към която се е устремил. Той усвоява знания,

закони, принципи и правила. Но притеснението на Апостол Павел е наистина

основателно. Няма нищо лошо в това човек да е учен, ерудиран, образован,

стига обаче всичко това да не влиза в конфликт с духовните му начала.

Когато се стигне до конфликта, тогава нещата стават сериозни, смъртоносни.

Тогава последиците са непредвидими и пагубни.

Нашият Господ ни е оставил много притчи, в които разумните човеци,

водени от Святия Дух, могат да извадят поука и мъдрост. В една Своя притча

18 (2 Коринтяни 11:3)
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Исус предупреждава за ненаситното желание на дявола да ни тласка към

количествата на Бога, към тайните на битието, към забранения плод, който

е под кожените ни дрехи. Нека прочетем думите 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...” 19

Искам да обърнете внимание на основата, върху която неразумният

човек строи духовния си дом. Исус казва, че това е “пясък”.

Виждали ли сте пясък?

Разбира се, че сте виждали!

Е, тогава забелязали ли сте колко много са зрънцата в пясъка?

Хванете и напълнете шепата си с пясък и ще забележите, че държите

стотици хиляди песъчинки. И сега си представете нещата в духовен план.

Всяка една песъчинка е като една малка основа, твърде недостатъчна, за

да издържи товара на вашия духовен дом. Тогава вие се нуждаете от много

песъчинки и ги събирате, след което построявате дома си върху целия

пясък, който сте събрали. Но когато духне вятърът и дойде бурята къщата

ви пада, защото под нея има не една, а стотици хиляди малки основи.

Тук някой разумен би казал:

“Да не съм толкова глупав да строя къщата си върху пясък! Аз ще и

сложа една здрава основа и тя няма да се поклати от нищо...”

Амин, братко! Точно така трябва да мислим, когато строим духовния си

дом. Защото разумният човек строи къщата си върху Канарата Христос, а

не върху пясъка.

Но какво е пясъкът?

Ами това са тайните на битието, които дяволът щедро ще предложи на

онзи, който желае да флиртува с него. Аз искам да ви покажа един такъв

“флирт”, записан в Божието Слово за предупреждение на християните.

Повечето от нас знаят съдържанието на Свещеното Писание и историята на

старозаветния Израил. Имаше един момент, когато Бог бе извел народа Си

от Египет и той беше в пустинята. В много  израилтяни имаше един твърде

19 (Матея 7:26-27)
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силен спомен от империята на окултизма. Душите на тези човеци се бяха

научили да се хранят с окултно слово, с тайни на битието, които дяволът

щедро им беше предлагал в Египетската земя. И сега, когато, водени от

пророк Моисей те бяха напуснали кърмилницата на магиите и гаданията, в

мнозина от тях се надигна старият апетит за духовно общение с дявола.

Бог тъкмо бе започнал да облича непокорните с “кожените дрехи” и така

да им осигури мощна духовна защита, когато в стана на Израил се дигна

ропот против Божията воля. Много израилтяни не искаха вече да се хранят

с манната, която Господ им пращаше от Небето. Много израилтяни показваха

явното си раздразнение от “еднообразното” Божие Слово, което валеше в

сърцата им. Аз не зная как различните хора четат Библията и какви

трактовки възникват в умовете им при общението със Словото на Бога. Но

с пълна вяра мога да кажа, че тази “манна”, която Бог пращаше от Небето,

не бе обикновена храна за плътския стомах, но Истина за духовния човек.

Така разбирам думите на пророк Моисей, който казва за тази манна:

“...да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил

през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те

изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите

Му, или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с

манна, (която беше храна, непозната на тебе и непозната на бащите

ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек

живее с всяко слово, което излиза из Господните уста...” 20

Сега разбирате ли с каква храна се беше хранил Исус в пустинята в

четиридесетдневния Си пост?

Именно с манна от Небето! И когато дяволът му предложи силата на

окулта и тайните на битието, Исус ги отхвърли, като му каза, че вече се е

“нахранил”. Исус беше смирен в пустинята, защото Отец Го остави да

огладнее четиридесет дни и тогава Йеова храни Сина Си със Словото Си.

Казвам ви това дълбоко откровение, защото то е прелюдия към пълнотата

на тази тема. Виждате ли, ние трябва да смирим душите си, за да ни се

услади Словото на Бог, тази “манна”, която Небето ни дава. Защото нека

20 (Второзаконие 8:2-3)
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никой не мисли, че древните поколения са били по-избрани от нас. Днес

ние също имаме същата манна, която имаха и те.

“Как същата?” - ще попита някой.

Ето, виж как! Пророк Моисей казва едни думи на брат си Аарон, които

мнозина не са разбрали, но ние ще разберем:

“Тогава рече Моисей: Ето какво е заповядал Господ: Напълнете

един гомор с нея (манната), за да се пази за всичките ви поколения,

за да могат и те да видят хляба, с който ви храних в пустинята,

когато ви изведох из Египетската земя...” 21

Толкова векове са изминали от времето, когато Господ е говорил на

пророк Моисей думите Си, но ние, последното поколение на тази земя, все

пак знаем тези думи. Ние, последното поколение, имаме шанса да получим

Божието Слово така, както някога го получаваше Израил в пустинята.

Защо?

Защото този “гомор” с манна, за който се говори в стиха е всъщност

Моисеевото Петокнижие - словото, което Господ говори чрез слугата Си на

народа Си. И разбирате ли, че днес нещата се повтарят? Исус ни извежда

от пустинята. Исус ни извежда от злите империи на този свят и ни храни

със Словото Си, но мнозина вдигат ропот и не искат “манната”.

Какво искат те?

Какъв е този апетит за словото на дявола?

Защо са толкова неразумни?

Отговорът е, че те не са смирили душите си и не са ги отказали от

лакомията, която е стояла в тях. Тази лакомия, за която Исус предупреди,

като каза:

“Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха...” 22

Защо измряха?

Ами защото не ядоха със смирени души, но с бунт в сърцата си! Те

крещяха пред Бога, че не желаят Словото Му, но искат тайните на битието.

А знаете ли как постъпи Бог?

Той им даде именно храната, която желаеха!

Нека видим как коментира това псаломът:
21 (Изход 16:32)
22 (Йоан 6:49)
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“Но те продължиха да Му съгрешават и да огорчават Всевишния

в безводната страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като поискаха

ястия за лакомството си* (Еврейски - душата си), и говориха против

Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Ето,

Той удари канарата и потекоха води и потоци преляха; а може ли и

хляб да даде, или да достави месо за людете Си? Затова Господ чу и

се разгневи, и огън пламна против Якова, а още и гняв обсипа

Израиля...” 23

Искам да забележите подчертаните думи. Казва се, че “огън пламна

против Якова”.

Какъв е този огън? Какво е това нечестие, което прегаря човешкия

дух, така че възбужда гнева на Господа?

Отговорът е, че това е огънят на окултизма, чиито учения и слово

израилтяните с лакоми души си поискаха в онзи миг от Всевишния. За този

огън Бог ги предупреди чрез Моисей, като каза:

“Да се не намира между тебе някой, който да прекарва сина си

или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или

омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на

мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на

Господа...” 24

Нека видим как продължава лакомията на Божиите отстъпници:

“(Той) наваля върху тях и месо, изобилно като прах, и птици

крилати много като морския пясък; и направи ги да падат всред

стана им, около жилищата им. И тъй, ядоха и се преситиха, като им

даде това, което желаеха...” 25

Виждате ли как са оприличени тайните на битието?

Виждате ли как изглежда знанието в тях?

“Месо изобилно като прах” и “птици крилати много като морския

пясък...” Не е ли това “пясъкът”, върху когото Исус ни предупреди да не

строим духовния си дом? Не са ли това тайните на битието, които ни

правят да повторим греха на Адам и Ева?

23 (Псалом 78:17-21)
24 (Второзаконие 18:10-12)
25 (Псалом 78:27-28)
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Да, така е! Именно това се бе случило в стана на израилтяните. Но

вижте и следствието на беззаконието им:

“А докато още не бяха се отказали от лакомството си, и ястието

им беше в устата им, гневът Божий ги обсипа та изби по-тлъстите от

тях, и повали отборните на Израиля...” 26

Ето я съдбата на непокорните. Ето резултатът от душевната лакомия.

Искам да знаете, че от грехопадението и до днес дяволът винаги е искал

да има подръка хора, които са с неутолим апетит към забраненото дърво.

Такива хора, движени и вдъхновявани от окултни демони, бързо се учат да

командват духовните си начала чрез своя ум. Така човешкият дух става

заложник на една отворена в душата врата, през която влизат демони и

допълнително развращават сърцето и духа. Едно от проявленията на

душата, са чувствата. Когато те започнат да стават силни и все по-силни,

то идва момент човекът да изработи свръхчувствителност. Тогава душата

му е постоянно отворена за посещение на демони. Светът нарича тези хора

“екстрасенси”, (в превод на български - “свръхчувствителни” - б.а.) и едва

ли има по-нагледен пример за душевна лакомия от тази, която е изразена

при тези хора. Те притежават необикновени качества, които ги правят

много притегателни за мнозина. Но погледнати от духовния свят, тези хора

са порти на ада. Те дават гостоприемство на най-страшните и опитни

демони, които ги зомбират, тоест, обсебват изцяло духовните им начала,

така че в един момент вече не се знае демон или човек стои пред вас.

В тази дълбочина на разсъждения нещата могат да придобият още по-

дълбоки измерения, но аз ще говоря за това в специално посветена глава.

Тук отново искам да кажа, че причината окултната активност на дявола се

корени в душевната лакомия. Винаги има голям брой хора, които искат

“месо, изобилно като прах” и “птици, крилати като морския пясък”.

Сатана охотно им предлага техники, с които душата да владее над духа.

Затова Бог гневно ги предупреждава в “Книгата на пророк Исайя”, като им

казва:

“Горко на непокорните чеда, казва Господ, които се съветват,

но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та

26 (Псалом 78:30-31)
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притурят грях на грях; - които отиват, за да слязат в Египет без да

се допитат до Моите уста, за да се закрепят със силата на Фараона,

и да прибягнат под сянката на Египет! Затова Фараоновата сила ще

ви бъде за срам, и прибягването под египетската сянка за

смущение...” 27

 Забележете как Бог вижда поданиците на империята Египет!

Именно като хора, които “слизат” в Египет!

Когато “слизаш”, ти напускаш едно ниво, за да се преместиш на

друго, по-долно от него. Но има ли нещо по-долно от самият ад?

И ето, че мнозина “слизат” в Египет не по друга причина, но за да се

закрепят със “силата на Фараон”.

Какво представлява тази сила?

Това са техники на “събличане” на кожените дрехи чрез трансцедентална

медитация, (самовглъбяване под внушение) спиритизъм (контакт с демони),

мантри (словесни формули за изключване на ума) кабала (заклинателни

числа с духовно действие), концентрация и други подобни. Главен носител

и изразител на тези сатанински способи са източните религии и окултните

философии на Египет. Затова не е чудно, че псалом седемдесет и осми,

който цитирах, показва какво прави Бог:

“Подигна източен вятър на небето, и със Силата Си докара

южния вятър. Наваля върху тях и месо изобилно като прах...” 28

Тези два вятъра не са метеорологични, но духовни като отговарят

съответно на източните религии и окултните философии на древен Египет.

По-нататък аз ще говоря специално за това. Тук само искам да кажа, че

най-смъртоносното, което човек може да направи, е да се впусне в

общение с окултни демони. Такъв просто ще прегори духовните си начала

и в него ще остане неизтриваем печат на поквара и смърт.

Целта на тази книга и причината за нейното написване Бог ми обясни

с Неговото желание да бъдем опазени от хитростите на старовременната

змия. Явно е, че Апостол Павел е имал основания за сърдечна тревога,

защото активността на дявола да съблича кожените дрехи днес е тотална,

много по-голяма от тази в древността. Някогашните египетски баячи и
27 (Исайя 30:1-3)
28 (Псалом 78:26-27)
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врачове са просто джуджета в сравнение с днешните слуги на окултизма.

Но тези слуги са джуджета, сравнени с просветения и облечен в Божие

помазание християнин. Тази книга носи зарядът на това помазание и аз

вярвам, че ще го усетите. В заключение на темата за силата на окултизма

искам да направим заедно един поглед върху съвършения пример на Божий

човек, поставил здрава бариера пред амбициите на окултните демони.

Този човек е цар Давид. Вижте неговата изповед:

“Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми,

нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене.

Наистина аз укротих и успокоих душата си; като отбито дете при

майка си, така душата ми е при мене, като отбито дете...” 29

Такава може да бъде изповедта само на духовен човек, приел от Бога

верните стандарти на своя растеж, пълнотата на Божието познание и

помазание. Вземете тази изповед и започнете да я утвърждавате в себе си.

Така душевната лакомия няма да има власт върху вас и вие още повече ще

се облечете с Господа, за да бъде това смъртното погълнато от Живота на

Бога. Колкото до тайните на битието и тяхното разбиране, аз искам да ви

дам съвършена надежда за това в следващата глава.

Зная, че в мнозина от вас е възникнал въпросът:

“Няма ли Бог да даде тайните на битието на Своите деца? Може ли

Всевишният да крие нещо от чедата Си?”

Не, Бог не крие нищо от нас, но ако все пак крие нещо, то е за наше

добро. Аз питах Бога:

“Господи, защо дяволът дава тайните на битието на поклонниците си,

а Ти не ги даваш на чедата Си?”

Вижте как ми отговори Той:

“Стефане, би ли дал един остър нож на малките си тригодишни

дъщери? Няма ли те да се наранят, докато си играят с него? Няма

ли да се прободат смъртоносно, поради неразумността си? Или кой

родител би дал кибрит на детето си? Няма ли да подпали къщата,

така щото и детето и къщата да изгорят?”

29 (Псалом 131:1-2)
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Слушах Господния отговор и сърцето ми се изпълваше с благодарност

към Този, Който е толкова мъдър, щото знае кое е добро за нас и в кой

момент да ни го даде. Но Бог продължи и ми каза:

“Колкото до тайните на битието, Аз наистина ще ги дам на

чедата Си, но първо искам да ги видя пораснали пред Мене. Затова

те вдъхновявам да напишеш и за това в книгата...”

Ето главата, която е посветена на тези дълбоки въпроси.
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4. СКРИТАТА МАННА - НАГРАДАТА ЗА ПОСТОЯННОТО

УСЪРДИЕ

И така, както вече разбрахте, Бог ще даде на чедата Си тайните на

битието. Въпросът е кога ще стане това. В своите послания Апостол Павел

ни разкрива, че Бог е обещал да даде на вярващите неща, които око не е

виждало, ухо не е чувало, нито на ум е дохождало. Събрани заедно, тези

неща могат да се определят с една дума:

Власт.

Нека прочетем за тази власт в “Посланието към Римляните”:

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието с усърдно очакване очаква откриването ни

като Божии синове...” 30

Какво значи да бъдем открити като Божии синове?

Това значи, че във всеки от нас Небесният Отец ще вижда един Исус,

способен да управлява цялата Вселена. Искам да разберете това. Някога,

когато Адам и Ева съгрешиха, те постигнаха ефект, за който Бог каза:

“Ето, човекът стана като един от Нас...” 31

Това беше изповед на Троицата. Човекът беше станал като един от

Троицата. Въпросът е:

Като Кого от Троицата стана човекът?

Защото се казва, че стана “като един от Нас”, а не “като Нас”.

Човекът не можеше да стане като Бог Отец. Човекът не можеше да стане и

като Святия Дух. Но човекът стана като Исус Христос.

Защо като Исус?

Отговорът е, че човекът придоби знанието на Исус. Понеже чрез Него

Отец създаде всичко, според както е писано:

30 (Римляни 8:18-19)
31 (Битие 3:22)
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“...понеже чрез Него бе 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...” 32

И сега виждате ли - човекът стана като Исус, но не беше угоден на

Бога и затова Бог го изпъди от Присъствието Си.

Защо го изпъди?

Отговорът е:

Защото беше придобил количествата на Бога, а не качествата!

Тайните на битието, за сметка на Образа на Исус Христос!

Защо ви говоря всичко това?

Именно защото днес Божията Воля за нас е да придобием Образа на

Исус. Образ, който Адам и Ева изгубиха в желание да придобият количества

от тайни на битието. Тази е причината Апостол Павел да нарича в някои от

посланията си Исус като “последният Адам”.

Защо Го нарече “Адам”?

Ами защото Исус е “образ на невидимия Бог, първороден преди

всяко създание...” А когато придобием Образа, Бог, Верен на Словото

Си, ще изпълни следните стихове от “Откровението на Йоана”:

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На

тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло

камъче и на камъчето ново име написано, което никой не познава,

освен оня, който го получава...” 33

Забележете подчертаните думи. Те убедително доказват, че Исус ще

даде на последователите Си от тайните на битието, защото именно те са

манната, скрита от очите на човешките поколения. Но има едно условие,

за да получим тази манна и това условие е да победим.

Какво трябва да победим?

Естествено - окултната активност на дявола и поривите на собствената

си душа - душевната лакомия, която може да разруши духовните ни устои.

Колкото до “бялото камъче” с новото име, написано върху него, то това е

властта, която Господ ще даде на достойните за нея. Но дори и тогава

32 (Колосяни 1:1:16)
33 (Откровение 2:17)
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между вярващите ще има нещо като изпитателен тест, защото е писано, че

името върху камъчето познава само онзи, който го получава.

Моля ви да разберете тази истина, колкото и мъчна да ви се струва тя!

Апостол Павел ни говореше за игрището, в което мнозина тичат, но

само един получава наградата и Венеца на Славата.

Как трябва да тичаме ние, за да получим тази награда?

Отговорът остава единствено в нашата вяра. Тя е, която ще отговори

на Божиите изисквания или не. Възможно е някой да попита:

“А каква е причината в настоящото време Исус да не дава от Скритата

Си Манна?”

Причината е тази, че творението се клати, а с него се клатят и тайните

на битието. Но когато Бог създава Новото Небе и Новата Земя, Той създава

и ново пречистено творение, в което няма да има и помен от окултната

активност на дявола. На нас ни е необходима Скритата Манна на Новото

Небе и Новата Земя, а не на старите, защото те вече прехождат. Сегашното

състояние на този свят преминава. И ще дойде мигът, когато Небесният

Отец ще отвори “Книгата на пророк Исайя” и ще изпълни едни стихове,

които гласят:

“И на тоя хълм (става дума за хълмът Сион - б.а.) Господ на Силите

ще направи на всичките племена угощение от тлъсти неща, угощение

от вина дългостояли на дрождията си, от тлъсти неща, пълни с

мозък, от вина дългостояли на дрождията си, пречистени. И на тоя

хълм Той ще развали вънкашното покривало, което е мятано върху

всичките племена, и покривката, която е простряна върху всичките

народи. Ще погълне смъртта завинаги...” 34

Искам да обърнете внимание на това “угощение”. Това е угощението

със Скритата Манна. Самият факт, че се говори за “тлъсти неща” и “вина

дългостояли на дрождията си” иде да покаже, че това са знания и

тайни, които от дълги времена са били заключени за човешкото познание,

но в онзи миг Бог ги дава. Погледнете също, че това са ястия, “пълни с

мозък”.

34 (Исайя 25:6-8)
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Какво е мозъкът за човешкото тяло? Не е ли място, където се складира

паметта и се ръководи целия организъм? Не е ли мястото, където са

складирани подсъзнанието и тайните на битието?

Учените отдавна са доказали, че дори и при сто години активен живот

човек използва едва три четири процента от капацитета на мозъка си.

А останалите деветдесет и шест? Кой ги използва? Нима мислите, че

Бог ще създаде нещо, което да няма своето точно предназначение и цел?

Да, Бог наистина не създава нищо напразно. Затова се казва, че

ястията, с които ще направи угощение на Хълма Сион, са пълни с мозък.

Той ще ни ги даде “пречистени”, както казва стихът. Този стих, както и

духовния му близнак от “Откровение” идат да ни покажат, че Бог наистина

ще ни даде тайните на битието, но те ще бъдат наградата, Венецът на

Славата, който не повяхва за разлика от беззаконията на Луцифер.

Има още някои неща, които искам да запомните и така да се научите

да изпитвате духа и словото, които ви се предлагат.

Запомнете, че Божията Мъдрост е мъдрост, която сплотява, докато

дяволската мъдрост е мъдрост, която раздробява! Божията Мъдрост ще ви

даде Канара, нещо много здраво, твърдо и сплотено, за да бъдем духовно

съобразни с Исус, за Когото е писано, че:

“Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява...” 35

Дяволската мъдрост е мъдрост, която раздробява. И не е чудно, че

Исус я символизира като пясък, защото пясъкът е нещо раздробено на

хиляди основи. Няма ли сплотяване на откровенията и просветленията ви в

едно Име - Името Исус, то несъмнено - дошъл е дяволът и е започнал да ви

предлага бесовска мъдрост, която раздробява в “месо изобилно като

прах” и “птици, крилати като морския пясък”.

Бягайте от това! Отвърнете очите си и го подминете! Защото това не е

обикновено беззаконие. Това е беззаконие, за което Всемогъщият Йеова

отдавна е предупредил чрез пророк Исайя:

“По тая причина това беззаконие ще ви бъде като разпукната

част издута във висока стена (подсъзнанието - б.а.) и готова да падне,

чието рухване става внезапно, в един миг. И Той ще я разломи,

35 (Колосяни 1:17)
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строшавайки я безпощадно, както се чупи грънчарски съд; така

щото между частите му да се не намира черепчица, с която да

вземе някой огън от огнището, или да грабне вода от щерната...” 36

Аз съм виждал как този стих се изпълнява, буквално за броени часове.

Когато в София беше дошла индийска сатанистка, то от нейните окултни

демонстрации много млади хора бяха с прегорени духове. А едно момче,

прибирайки се в дома си, бе започнало да се вглъбява с мантри, изречени

от нея, така че в един момент не издържа и се самоуби, хвърляйки се от

висок етаж. Дори вестниците надигнаха вой и писаха за това. Ето защо от

цялото си сърце моля Бог да ви опази от нашествието на империята Египет

в България, защото то вече е започнало и мнозина са покварените от него.

Тук главата за тайните на битието ще приключи. Искам да приемете

мъдрост от нея. Мъдрост, която ще ви накара да търсите само и единствено

Образа на последния Адам - Господ Исус Христос.

36 (Исайя 30:13-14)
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5. ЖЕЛЕЗАРСКАТА ПЕЩ НА ЛУЦИФЕР

Ето една тема, върху която ще получим изобилни откровения, за да

станем поколение на здравина и конфронтация със силите на ада. Човек

наистина трябва много силно да обича Бога и Словото Му, за да получи

достъп до дълбоките води, там, където всяка истина хвърля демоните на

Сатана в ужас, понеже не човеци, но сам Бог я разкрива и превръща в меч

за поразяване. Нека сега да видим как пророк Моисей определя мястото на

робство, от което Господ избави Израил:

“А вас взе Господ и ви изведе из железарската пещ, из Египет,

за да Му бъдете люде за наследство, както сте и днес...” 37

 Виждаме, че пророкът определя империята Египет с едно особено

име, а именно - като “железарска пещ”.

Какво ли друго да се произвежда в такава пещ, освен желязо?

Някой би помислил, че в онези времена Египет е имал напредничава

металургия или стоманодобивни комбинати, но това не е така. Думите в

устата на пророка са духовни и искат да ни доведат до голямо откровение.

Откровение за желязото, като духовен преобраз на нещо, което демоните

на ада ще извършват над човешката душа и дух. Преди всичко, желанието

на Бог да определя много от нещата, за които ни говори, със символи, се

забелязва в цялото Свещено Писание. Бог е Дух, а човекът е дух, душа и

тяло. Човекът не би могъл да възприеме духовното от Бога, ако то не е

облечено с някакъв близък символ, познат на човека, така че с Мъдростта

на Святия Дух и Неговото просветление жадуващият за Божието Слово

наистина да получи изобилна светлина и пълнота. Така и ние ще получим

пълнота в разбирането си за желязото и не само за него, но и за всички

метали, които Бог употребява като символи в Словото Си. Когато за първи

път се сблъсках с понятието “железарска пещ”, бях смутен. Смущението

ми идваше от това, че по никакъв начин не можех да свържа Египет с

желязото. Онова, което очите ми бяха наблюдавали и умът ми бе изследвал

преди това, показваше, че по-скоро в Египет е имало изобилие от злато и

сребро, а не толкова на желязо. Давах в ума си доводи от археологически

37 (Второзаконие 4:20)
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разкопки на гробници, в които учените бяха открили саркофази и мумии,

облечени изцяло в злато. Но стихът от “Второзаконие” стоеше все така и

ме провокираше да размишлявам. Тогава разбрах, че трябва да отхвърля

земните представи и всичко, което светът ми е дал като разбиране за

древния Египет, за да приема Божието разбиране. А Божието разбиране

беше това, че в очите на Бога различните човеци се олицетворяват като

носители на различни метали. Първото, което Святият Дух ми даде, беше

Неговия поглед към Църквата на Господ Исус Христос:

“И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се

изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част

Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги, както се чисти среброто,

и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще призоват Моето

име, и Аз ще ги послушам; ще река: Тия са Мои люде; а те ще рекат,

всеки един: Господ е мой Бог...” 38

В този стих се вижда, че Божието очистване иде за среброто в нас,

докато Божието изпитване - за златото. Това показва, че тези два метала

символизират две различни неща в човека. Едното Бог ще очисти, за да

бъде сребро, а другото ще изпита, за да бъде злато. Нека първо видим

среброто. Фактът, че се пречиства, показва, че е имало примеси, които не

са угодни на Бога. И Бог е побързал да премахне тези примеси.

Как?

Чрез Словото Си, разбира се! Защото в Божието Слово е казано, че:

“Господните думи са чисти думи, като сребро, претопено в пещ

от пръст, пречистено седем пъти...” 39

Виждате ли, Бог ни дава от Неговото сребро, за да стане чисто нашето

сребро. Псаломът казва, че Господното сребро е претопено в пещ от пръст.

Какво иде да ни напомни това?

Именно това, че Бог благоволи да излива Благодатта Си и Истината Си

в пръстни съдове!

И знаете ли какво става тогава?

Тогава започва пречистването на това сребро!

38 (Захарий 13:8-9)
39 (Псалом 12:6)
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Нека ви обясня това в по-голяма пълнота. Всеки от нас е привлечен

при Исус чрез Благата Вест, чрез Словото на Бог, чрез среброто Му. Но

когато то попадне в нас, то има нужда да бъде пречиствано на няколко

етапа, докато постигне онзи вид, който ще удовлетвори Бог.

Но кога Бог е напълно удовлетворен?

Отговор ни дава Апостол Петър, който казва:

“Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на

истината, която докарва до нелицемерно братолюбие...” 40

Виждате ли кое очиства Бог с Истината Си?

Именно нашите души! Те са среброто, което Бог пречиства със Своето

сребро. На нас ни е необходимо Божието сребро. А това сребро е умът на

Духа, който ни прави съобразни с Господ Исус Христос, с Неговия характер

и божествени добродетели.

А сега да видим и златото. Отново се връщам на стиха от “Захария”.

Бог казва, че ще изпита златото. Не че ще го пречисти, но че ще го изпита.

Какво изпитва Бог в нас?

Отговорът - отново чрез Апостол Петър:

“...с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от

златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала

и слава и почест, когато се яви Исус Христос...” 41

Когато Бог изпитва нашата вяра, Той всъщност изпитва силата на

нашия дух, убеждението на нашето сърце, твърдата увереност на нашия

ум. Ето защо златото, като символ, е вярата на нашия дух. На нас ни е

необходимо не просто собственото ни злато, тоест, собствената ни вяра,

защото тя гине в изпитанието на огъня, както казва Яков. На нас ни е

необходима Вярата на Исус, златото на Исус, онова злато, пречистено с огън,

което Той препоръча на охладнялата Лаодикийска църква.

Толкова за тези два метала. Сега нека да видим какво прави дяволът в

съпротивата си срещу тях. Естествено - Божият противник атакува, както

душите ни, така и духовните ни устои. Едни от нас успяват да отблъснат

атаките му и да стоят в позиции на победа и триумф над тъмнината, но

40 (1 Петрово 1:22)
41 (1 Петрово 1:7)
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други просто стават изпълнители на стиха от Якововото послание. Ето как

се обръща Апостолът към тях:

“Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще

свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън...” 42

Какво значи да ръждясат злато и сребро?

Това значи, че те никога не са били злато и сребро, защото последните

са благородни метали, които не ръждясват.

Какво ръждясва тогава?

Ето какво:

Ръждясва желязото! Ръждясват нечестивите сърца, които са попаднали

в железарската пещ на Луцифер!

А къде се намира тази пещ?

Несъмнено - в империята Египет!

Колко от нас си спомнят за Йосиф?

Този Божий човек бе предаден от братята си и продаден като роб в

Египет. Представяте ли си как се е чувствала душата му, когато е стъпил с

нозете си на място, пълно с окултни демони?

Сто и пети псалом ни дава представа за състоянието на Йосиф. Ето

какво се казва там:

“Изпрати пред тях човека Йосиф, който бе продаден като роб.

Стиснаха нозете му с окови; душата му участваше в притискането

от желязото, докато дойде време да се изпълни думата му (онова

видение за поклона на звездите и сноповете - б.а.) Защото словото

Господно го изпитваше...” 43

Бог изпитваше слугата Си. Бог искаше да види ще запази ли Йосиф

онова златното и сребърното в себе си, ако и желязото на окултизма да го

притискаше. Но Йосиф го опази и възвеличи Небесния Бог, така че думата

му пред братята му наистина устоя и той стана в онзи миг най-великият

човек на земята. А сега нека отново се върна на Апостол Яков. Забележете

какво предупреждава Апостолът:

“Ръждата им ще свидетелства против вас...”

42 (Яков 5:3)
43 (Псалом 105:17-19)
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Помислете върху това, защото е много дълбоко. То е ключ към голямо

откровение. Представете си как в някой човек има ръжда и тази ръжда се

явява като свидетел против самия него. Тя ще е обвинител на този човек в

Деня на Страшния Съд.

Но кой е първият обвинител на човека, преди Бога?

Кой е първият, който казва на човека:

“Това, което вършиш, е грях! Това е зла неправда!”

Нека ви помогна с думите на Апостол Йоан, за да разберете отговора:

“Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме

дръзновение спрямо Бога, и каквото и да поискаме, получаваме от

Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред

Него...” 44

Виждате ли, че сърцето е онова, което ни осъжда или не ни осъжда?

Защо?

Ами защото в сърцето се намира съвестта ни, тоест, способността да се

улавят Божиите закони и Светлина. Духът на човека е светило Господно и

е напълно нормално той да се проявява в отношението към греховете и

тъмнината. Но когато в духа попадне ръжда и тази ръжда свидетелства

против човека, то тогава това е равносилно на прегорялата съвест, на

помраченото сърце, което вече няма сила да противодейства на тъмнината.

Тогава тази ръжда пояжда като огън, както и предупреждава Апостолът.

Защото кое друго да е смъртоносен огън, освен огънят на окултизма? (Вж.

Второзаконие 18:10-12) Кое друго да е ръжда, освен сърце, закоравено от

окултни демони, в което е действала разрушителната сила на Злото?

Разбирате ли сега, че целта на окултизма е да бъдат качествено променени

духовните устои в човека, така че да не бъдат сребро и злато, но желязо?

Какво ще очаквате от такова желязо? Любов ли? Топлина ли? Съпричастие

и разбиране ли?

Не!

“Желязо остри желязо; така и човек остри лицето си срещу

приятеля си...” 45

44 (1 Йоаново 3:21)
45 (Притчи 27:17)
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Когато в един човек е изчезнало доброто съкровище, тогава лукавият

е оставил в него злото си съкровище, за да се изпълнят думите на Исус, че:

“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща;

а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща...” 46

Едно е да извадите от сърцето си благородството на златото и среброто,

а съвсем друго - ръждата на желязото.

Вярвам, че сте разбрали всичко това!

А сега нека да поговоря за прицела на Сатана. Той не би създавал

желязото, ако нямаше ефект от него. Духовните знаят, че ние днес сме

Тялото на Христос, Неговото действие и воля на този свят, Неговите ръце и

нозе. Чрез всеки един от нас Исус става явен за човеците на света и по

тази и причина ние проповядваме Благата Вест. Но вижте какво се случи

някога с тялото на Човешкия Син. Не беше ли то разпнато на Кръста? И

когато бе разпнато, там, в плътта на Исус, не забиха ли пирони? Тези

пирони златни ли бяха, сребърни ли бяха?

Не! Те бяха железни! Така и днес дяволът се опитва да вкарва в

Тялото на Христос онзи метал от железарската си пещ, та Тялото да бъде

убито, обездвижено. И не само Тялото, но духовният Христос, Който живее

в сърцата ни. Помислете върху стиха от “Откровението”, където е записано,

че при Второто Пришествие на Господ ще Го видят една особена категория

човеци:

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го

прободоха...” 47

Но какво значи да прободеш Спасителя?

Това значи да дадеш в сърцето си вход на окултни демони, вход на

металурзите на Сатана. Намерят ли вход, те непременно ще донесат със

себе си желязото – закоравяването към гласа на Святия Дух, фанатизма,

презрението, гордостта, алчността, себелюбието, ласкателството и цялото

възможно лукавство на дявола.

Какво става тогава с духовния Христос в подобно сърце?

Става това, че човек Го разпъва повторно, понеже вече има в изобилие

от метала, с който се изработват пироните на Антихриста. Днес е времето,
46 (Матея 12:35)
47 (Откровение 1:7)
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когато империята Египет е впрегнала всичките си демонични мощности, за

да произвежда желязо. Така дяволът формира онова поколение, за което

Словото казва:

“Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби

ножове, за да изпояжда от земята сиромасите, и немотните сред

човеците...” 48

Ето това е поколението на империята Египет. Поколението на врачки,

екстрасенси, контактьори, вещери, чародеи, шамани, спиритисти, уфолози,

хевиметалисти, радиестезисти и всички останали генератори на сатанинска

активност. Задача на Църквата на Господ Исус е да изпревари активността

на сатанистите и да прибере в житницата на Спасителя именно тези сиромаси

и немотни сред човеците, които не са други, но всички суеверни хора,

които нямат ясна връзка с Бога и са склонни да се доверят на всеки вятър

на учение, по човешката заблуда и измамителни хитрости на дявола.

Искам да разберете нещо много важно. Както вече говорих, желязото

е символ на закоравяване и фанатизъм, прегоряла съвест и помрачено сърце.

Но тук желязото е едно на ръка, а ръждата - друго. В началото желязото е

просто желязо. Минава време и в резултат на някои фактори то ръждясва.

Това показва, че ръждата е по-зла от желязото и е в една степен по-

разрушителна от него. За да разберете пълнотата на това, то ви моля да се

опитате да направите сравнителен анализ между демон и човешки дух.

Естествено е, че човешкият дух стои по-високо в естеството си от духа на

демона, защото духът на човека е създаден от Бога и е светило Господно,

както е писано:

“Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките

най-вътрешни части на тялото...” 49

Какво става обаче, когато това светило угасне?

Да оставим настрана, че по естеството си, отделен от Бога, човешкият

дух Му е противник. Какво става, когато освен желязото вече има и ръжда?

Става това, че то вече не е дори и метал, но е нещо още по-скверно –

ръжда. Помислете за ръждата малко по-дълбоко и ще разберете, че тя

свидетелства за наличието на вода, на влага, понеже където има влага,
48 (Притчи 30:14)
49 (Притчи 20:27)
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там има и ръжда по желязото. Значи, че освен железарската пещ съществува

и още нещо, което е вода, влага, влияеща върху желязото, за да се появи

ръжда. Апостол Яков не казва, че желязото ще свидетелства против Божиите

отстъпници, но че ръжда ще свидетелства против тях.

Коя е тази вода, която прави желязото да ръждяса?

Несъмнено - това е учението на Сатана, учението на Фараон, което

има само една цел:

Да превърне естеството на човешкия дух в естество на демон!

Днес сатанистите гръмко афишират навлизането на човечеството в една

нова епоха - епохата на Водолея. Тази е и причината на земята вече да

има движения, наречени “Ню-Ейдж” (Нова Епоха), които да култивират в

света готовност за посрещането на човека-Антихрист. Така, както има

последно изливане на Святият Дух, известно като “късен дъжд”, така има и

последно изливане на духа на Антихриста, известно като “Водолей”.

Целта на това последно изливане на духа на Антихрист е само една:

Човеците да приемат белега на звяра и числото на името му!

Казано по друг начин:

Желязото да приеме Водолея и така да се покрие изцяло в ръжда!

Това е една от най-дълбоките тайни на Луцифер, неговата генерална

доктрина за целия свят. Ръждата е максимумът на сатанинските усилия и

кулминацията на духовното развращаване в човека. При него естеството

на човешкия дух вече е приело естество на демон, така щото демонът и

човешкият дух не могат да бъдат отделени един от друг. Точно за тази

категория човеци Исус каза, че “червеят им не умира и огънят им не

угасва”. Днес е времето, когато ние трябва да убием червея и да угасим

огъня, за да бъдат спасени пътниците към огненото езеро. Начинът да го

сторим е да спрем хората, докато са на път към железарската пещ на

Луцифер. Станат ли желязо, хората много много трудно могат да бъдат

духовно възстановени. Желязото винаги е под прицел на влага и процесът

на неговото ръждясване е необратим.

Вярвам, че онзи, който иска да приеме тези истини, е воден и подготвен

от Бога да ги приеме. Тук, в края на тази глава аз искам да направя

прелюдия към следващата, която е още по-дълбока. Както вече казах,
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духовните сили на нечестието подготвят целия свят за последното изливане

на духа на Антихрист, известно като епохата “Водолей”. Когато вали дъжд,

тогава нивото на реките се покачва. Онези, които са били с пресушени

корита, се напълват и тръгват в посоката си. Така и Бог с последното

изливане на Святия Си Дух ще направи Реката на Живота да тече изобилно,

за да спасява колкото е възможно повече. Тук обаче, в контекста на

империята Египет, аз ще говоря за реката на смъртта и ада, известна като

река Нил и олицетворяваща учението на Фараон, князът на този свят,

падналият херувим Луцифер.



39

6. РЕКА НИЛ И ТАЙНАТА ДОКТРИНА НА ЛУЦИФЕР

Като начало за тази тема ще ви помоля да си представите една огромна

пустиня, в която живеят много човеци.

Кое ще бъде най-притегателното нещо за тези човеци?

Естествено - местата, където има вода, където тече река!

Характерно за река Нил е това, че тя прорязва пустинята и напоява с

водите си огромни площи от земя. Колкото за земната река Нил, то Слава

на Бога за нея, защото Бог не създаде земята да е пуста, но да се обитава.

Така че, ако и някои земни места да са пустиня, то пак Бог е промислил

живота и поминъка на хората, живеещи там. Когато обаче говорим за

духовното, то ни е нужен и духовен поглед за него. Ако в очите на човека

пустинята е едно нещо, в очите на Бога е друго. Аз вече ви говорих колко

е опасно да строим бъдещето си върху пясък.

Но какво друго да има в пустинята, освен пясък?

Естествено, че има и друго и това е реката. Сатана може да е лишен от

разум, но затова пък хитрост има в изобилие. Когато Бог погледне някое

място и каже, че е пустиня, то в Божието определение има няколко причини:

Първа причина: Пустинята е място, където не бликат живите води на

Святия Дух. Светът е това място и следователно - този свят е пустиня.

Втора причина: Пустинята е място, което е оставено на запустение,

понеже хората, живеещи там, не са пожелали Стопанина да го превърне в

плодородна градина. Религията е такова място, защото към религиозните,

които Го отхвърлиха, Исус каза:

“Ето, вашият дом се оставя пуст...” 50

Трета причина: Пустинята е място, където винаги действа запустителят,

който е духът на Антихрист, а впоследствие и човекът-Антихрист. Това е

запустителят, за който говори “Книгата на пророк Даниил”, където се казва:

“...и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на

мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното

време...” 51

50 (Матея 23:37)
51 (Даниил 9:27)
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Четвърта причина: Пустинята е най-естественото място на движение

на нечисти духовни сили, според както е писано:

“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през

безводни места (пустиня) да търси покой и не намира...” 52

Пета причина: Всички човеци, спасени от Господ Исус Христос, за кратко

или дълго време преминават през пустинята. Едни от тях преживяват Изход и

стигат до обещаната земя, а други - в опасна близост до империята Египет

и река Нил - остават като мишени за стрелите на дявола.

Без тези пет причини ние няма да разберем защо дяволът направи

през пустинята да минава неговата река. Спомнете си, че Исус избра

дванадесет Апостоли, които измъкна от пустинята на света. Единадесет Го

последваха с пълна вяра, но дванадесетият се удави в река Нил и стана

част от заговора на тъмния княз. Искам да разбирате това. Амбицията на

Сатана е не просто да има последователи. Болезненото му желание е да

види във всеки Христов последовател по един Юда, готов да предаде

Спасителя си за тридесет сребърника. Ето затова е създал духовния Нил.

Как да разбираме река Нил в нейния духовен преобраз?

Това е река, която да заблуждава, че ако и в пустинята да няма вода,

тя е спасителното решение. Ако и в пустинята да няма плодородие, в нея е

плодородието. Когато Всевишният се разгневяваше на упорството на народа

Си, Той му говореше чрез пророците Си и казваше:

“Не докара ли ти това сам на себе си, като си оставил Господа

своя Бог, когато те водеше в пътя? И сега защо ти е пътят за

Египет? Да пиеш водата на Нил ли? Или защо ти е пътят за Асирия?

Да пиеш водата на Ефрат ли? Твоето нечестие ще те накаже, и

твоите отстъпления ще те изобличат...” 53

Виждате ли сега, че в пътя към Египет Бог вижда едно нечестие и

престъпление и това е да пиеш водата на Нил? (Колкото до Асирия и река

Ефрат, то за тях съм говорил в последната книга от “Духовните империи

на Злото”.

Но какво значи да пиеш водата на Нил?

52 (Матея 12:43)
53 (Еремия 2:18-19)
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Това е да станеш поклонник на самия Сатана и част от неговото тяло

Левиатан.

В тази глава аз искам да ви разкрия някои тайни около учението на

Сатана. Искам много да внимавате в това, което ще ви се открие, понеже

против тази тайна воюват демоните на ада и дяволът не иска никой да

бъде посветен в нея и така да знае плановете му.

Първото, върху което ще се спра, е да разгледаме духовно империите

на лукавия под един специфичен ъгъл. Ъгъл, който ще ни доведе до тайната

на Луциферовата доктрина.

Какво значи да разгледаме духовно империите на дявола?

Това значи да разберем зад коя империя каква духовна посока стои и

как отделните империи взаимодействат помежду си. Това ще ни стане

напълно ясно, като разгледаме един компас с неговите посоки. Те духовно

ще отговарят на разпределението на сатанинските империи на този свят.

Нека се убедим в това като погледнем първо посоката “Север”. Това е

посока, която сочи нагоре. Ако мислено продължим тази посока, ние ще

видим, че тя води към небето. Ето защо това е империята Вавилон, която

олицетворява активността на началствата и властите на нечестието в

небесните места. А сега да погледнем посоката “Юг”. Това е посока, която

сочи надолу. Ако продължим мислено тази посока, ще видим, че тя ще ни

отведе към ада. Ето защо това е империята Египет, която олицетворява

активността на демоните на ада и властта на окултизма. Интересно става,

когато видим посоката “Изток”. Тя олицетворява всички източни религии и

философии и като посока показва съвместителството на “Севера” и “Юга”.

Източните учения имат в себе си както много религия, така и много

окултизъм. Те са религиозно-окултни и затова са едни от най-силните в

сатанинския план за поквара над човечеството. Нека видим и посоката

“Запад”. Това е посока, която отговаря на Асирия, която е империята на

човека-Антихрист. Тя е най-страшната империя на дявола, понеже на Запад

слънцето залязва, тоест, Спасителната Сила на Господ Исус Христос там

престава да действа. Последното, което трябва да видим, е центъра на

компаса, където е разположена още една империя. Това е империята Содом,

която играе ролята на главен диспечер на останалите империи. Виждаме,
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че империите са пет и всички те работят за изпълнението на Луциферовата

доктрина.

Аз имам да ви дам още много тайни от тази зла доктрина и затова се

пригответе да ги получите. Тези пет империи ние ще видим засвидетелствани

в изобличителното Слово от Господа против Луцифер, записано в “Книгата

на пророк Исайя”:

“Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!

Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите.

А ти думаше в сърцето си:

Ще възляза на небесата,

ще възвиша престола си над Божиите звезди,

и ще седна на планината на събраните богове към най-

крайните страни на север,

ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на

Всевишния....” 54

А сега да видим как се разкриват петте империи в тези пет изречения,

посочени в цитата. Ето и първото:

“Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите...”

Както вероятно се досещате, този стих ни говори за империята Содом,

която е империя на земното, плътското, похотливото. Дяволът е паднал на

земята. Ето защо негова амбиция ще бъде земното в човека, тоест, онази

пръст, от която е направен човекът. Главна цел и стратегия на демоните на

империята Содом ще бъде да създават в човешкото сърце копнежи по

земното, корени по плътското. Именно чрез тези неща Сатана поваля

народите, понеже грехът е силен, когато е обърнат против собственото ни

тяло. Целта на империята Содом е човекът да бъде вкоренен в страсти,

похоти, съблазни, безчестие, блудство и разврат. И не е чудно, че когато

Господ поразяваше градовете Содом и Гомор, е записано това, че:

“...разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на

градовете и земните растения...” 55

54 (Исайя 14:12-14)
55 (Битие 19:25)
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За какво ли Му е на Господ да унищожава “земните растения”? Не

каза ли Исус, че Отец облича полската трева по-съвършено и от слугата Си

Соломон?

Истината е, че Бог не унищожава какви да са растения, но човеци,

които Той не е насадил, за да се изпълни Словото на Исус, че:

“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени...” 56

А сега да продължим с второто изречение:

“Ще възляза на небесата...”

Виждате ли какво е желанието на дявола - да възлезе на небесата,

тоест, да си спечели име в духовния свят. Главен изпълнител на това

негово желание е империята Вавилон, тоест, активността на началствата и

властите на нечестието в небесните места.

Нека сега да продължим и видим третото изречение:

“Ще възвиша престола си над Божиите звезди...”

Какво олицетворяват Божиите звезди?

Несъмнено - владичеството на Небето над земята, тайните на битието,

които Сатана впряга за господство над човешкия род. Нека тук ви дойдат

наум въпросите, с които Бог се обръщаше към праведния Йов, като му

говореше, че Той е, Който връзва връзките на Плеядите или развързва

въжетата на Орион, извежда Мазарот на времето му и управлява Мечката с

малките й, че Той е, Който познава законите на Небето и установява

неговото владичество на земята. Ето защо това желание на Сатана се

изпълнява от окултните демони на империята Египет.

А сега да видим и четвъртото изречение:

“И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните

страни на север..”

Тук възникват три въпроса. Първият - кои са тези “събрани богове”?

Вторият - кои са тези “най-крайни страни на север”? Третият - коя

империя обслужва това сатанинско желание?

Нека отговоря на първия въпрос. Събраните богове са потомците на

Адам и Ева. Защо “богове” - ще попита някой.

56 (Матея 15:13)
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Ще отговори сам Бог в псалома, в който казва:

“Аз рекох: Богове сте вие; - всички сте синове на Всевишния. А

при все това ще умрете като човеци, и ще паднете като един от

князете...” 57

Сравнете обръщението на Бог към човеците “богове” с определението

за Сатана - “един от князете...” Естествено е да разбираме, че Сатана

иска да седне на онова място, което подобава на човеците, а не на него.

Планината на събраните богове е знанието, което Адам и Ева придобиха и

Бог покри дълбоко в тях. Колко до “най-крайните страни на север”, то

това показва, че се касае за нещо повече от “север”, нещо повече от

Вавилон. А колкото до планината на “събраните богове” то това показва

желанието на дявола да експлоатира най-ефикасно тайните на битието.

Нека вече разкрия коя империя работи за това четвърто желание. Това е

империята Изток, която отговаря на активността на религиозно-окултните

демони, които възпитават с ученията си стремеж към измамливо плътско

съвършенство. Така те наистина превръщат поклонниците си в “богове”,

които при все това ще умрат като човеци.

Разбирате ли това?

В източните учения окултът е твърде силен окулт и религията твърде

силна религия. Причината за това се крие във факта, че двете империи -

Египет и Вавилон - взаимодействат помежду си, така че от връзката им се

получава една твърде силна трета империя и това е империята на Изтока.

С тази империя Сатана прави хората като “събрани богове” - човеци,

владеещи тайните на битието, и живеещи в “най-крайните страни на

север”, тоест, практикуващи висш окултизъм и общение със самия Луцифер.

Аз твърде много се чудех защо Тибет с неговите учения има такава

духовна сила, каквато не е характерна за Египет. Накрая разбрах, че Тибет

е есенция от две духовни империи, докато Египет е просто едната от тях.

Разсъждавайте върху тези неща и нека Бог ви открие пълнотата на тази

тема. Аз просто ви давам това, което Святият Дух е изявил като знание в

сърцето ми. А сега нека видим и петото изречение:

57 (Псалом 82:6-7)
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”Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на

Всевишния....”

Ето най-заветното желание на Сатана. Близо шест хилядолетия той

работи за неговото изпълнение. Да бъде подобен на Всевишния - това е

най-съкровеното желание на дявола. Тази е причината в скончанието на

времената на земята да се изяви човекът-Антихрист. Забележете, че се

казва - “подобен на Всевишния”, а не “Всевишен”.

Но кого Бог направи по Свой образ и подобие? Не е ли човекът?

Така разбираме, че заветното намерение на дявола е да се въплъти

като човек и именно това обуславя изявата на империята Асирия. След

казаното дотук разбрахме, че на този свят наистина има пет империи, които

са създадени от три категории демони, от небесните, земните и подземните

същества. Вижте това в най-голяма пълнота:

Империята Содом: Създадена от земните демони.

Империята Египет: Създадена от подземните демони.

Империята Вавилон: Създадена от небесните демони.

Империята Изток: Създадена от взаимодействие между подземните и

небесните демони.

Империята Асирия: Създадена от земните и подземните демони.

Тази глава иде да ни разкрие учението на Луцифер, неговата тайна

доктрина. Главен щаб и постоянен престол на Сатана е империята Египет.

Защо е така?

Отговорът е, че самата тайна на Луциферовата доктрина е свързана с

тази империя и на нас ни предстои скоро да я разкрием. Вижте как е

наречен градът на човека-Антихрист:

“...големият град, който духовно се нарича Содом и Египет...” 58

Моля ви да запомните:

Единствените, които ще приемат Антихрист за Христос, са отстъпилите

църкви, събрани в блудницата Вавилон, както и всички представители на

империята Египет!

Именно затова градът на човека-Антихрист се нарича духовно Содом и

Египет. В това отношение империята Египет се стреми да откъсне вярващи

58 (Откровение 11:8)
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от Бога и да формира духовното им естество като естество на демон. Точно

затова е и железарската пещ на Луцифер.

Но Исус не умря, за да спасява демони!

Исус не проля Кръвта Си за демони!

Убедете се, че когато Господ погледна на Юда Искариотски, Той видя,

че духът му е приел естество на демон:

“Не Аз ли избрах вас дванадесетте и един от вас е дявол. А Той

говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от

дванадесетте, щеше да Го предаде...” 59

Когато Исус казва “дявол” Той има предвид дявол. Не “притесняван

от дявол”, не “мъчен от дявол”, не “пленник на дявол”, както беше онази

женица с кръвотечение, но... дявол. Тази категоричност в думите на Исус

иде да покаже, че Юда е не просто мишена на Сатана. Юда е роден от

Сатана, тоест, покварата на дявола е променила завинаги духовното му

естество.

Човек може да има в живота си изкушения от дявола. Това се случва.

Човек може да има в живота си болести от дявола. И това се случва. Човек

може да има атаки от всякакви червеи на тъмнината. Но какви ли ще да са

онези слуги на Луцифер, за които Господ каза, че “червеят им не умира

и огънят им не угасва...”? Това ще са онези, към които, ако Господ

погледне, то винаги ще вижда в тях покварата от демоните на Египет и

Содом, тоест, огънят на окултизма и духовното блудство. Империята Египет

разчита на действието на един духовен закон, законът на гравитацията.

Колкото до физичното действие на този закон, то знаем, че благодарение

на гравитацията ние имаме тегло. А самата гравитация е активността на

земното магнитно поле, което ни привлича към себе си и поради тази

причина ние тежим. А сега вижте духовно тази активност. Човек притежава

както физично, така и духовно тегло.

Какво е духовното тегло?

Това са греховете, които извършва човекът!

Всеки грях увеличава духовното му тегло и тогава човекът започва да

пада под силата на една духовна гравитация. Помислете и ще се убедите,

59 (Йоан 6:70)
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че падането винаги е в посока “Юг”, тоест, към ада, към империята Египет.

Привличането между извършения грях и ада е неизбежно и съдбоносно. А

единствената сила, която може да спре това привличане е Божията

Благодат в Името на Исус.

Какво прави Божията Благодат?

Именно това, че Бог ни прощава греховете, тоест, премахва духовното

тегло и действието на духовната гравитация. Знайте, че в крайна сметка

всяко беззаконие на човека се заплаща. Вие ще решите дали го е платил

Господ Исус с Кръвта Си или ще решите да си го заплащате сами. Защото в

мига на физическата смърт човешката душа се отправя към онези сили,

които я привличат. И ако тя напусне тялото с непростени грехове, то значи

че има тегло и започва да пада към ада. Някой може да реши тогава, че

Вавилон е добро решение, защото издига нагоре...

Моля ви, запомнете:

Империята Вавилон издига нагоре, само, за да бъде падането ви от по-

високо!

Днес в много евангелски църкви действа духът на Вавилон, духът на

тщеславието, който издига нагоре и кара пасторите им да се възгордяват и

превъзнасят. Но идва един миг, когато те падат от много високо...

Знаете ли какъв е ефектът на падането?

Запомнете го:

Малкото падане е просто падане! А голямото падане е вече падение!

Едно е да паднеш от първия етаж, но я вижте какъв е ефектът от

осемнадесетия! Първото ще донесе болка, но и поука. Второто е сигурна

смърт. Помислете, че най-голямото падение, което някога се е случвало е

това на херувимът Луцифер. Той преживя най-голямото падане, защото

беше най-високо в Божиите очи. Аз не искам никой християнин да умре

духовно и затова Бог ми дава да пиша тази книга, която ще ви облече със

защитата на Божието помазание и изобилно просветление. Не живейте с

непростени грехове, защото тогава магнитното поле на ада действа върху

душата ви. Духът на Египет покорява и завладява онези, които правят

компромис с греха. Или както казва Бог за тях:
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“...притурят грях на грях...” 60

Това “притуряне” несъмнено придава тегло, теглото - тежест, тежестта

- смърт. Юда умря духовно, защото не се отрече от пожеланието и

сребролюбието. Той не премахна теглото на душата си и в един момент тя

вече беше при началника на ада - Луцифер. Толкова за гравитацията.

Сега ни предстои да разберем една тайна, покрита от векове и това е

тайната на дяволската доктрина, духовната река Нил, която олицетворява

учението на Сатана и каймака на неговото лукавство. Вие вече разбрахте

нюансите в различните духовни империи и все пак в мнозина от вас остава

въпросът:

“Защо ни говориш за всички империи на Злото в глава, посветена само

на империята Египет?”

Отговорът е, че в тази империя се намира престолът на Сатана, тронът

на Луцифер. А къде да държи един княз плановете си, освен на трона си и

пред престола си?

Мнозина може да решат, че като наблюдават река Нил ще разберат

тайните на дявола. Ами наблюдавайте я и ще видите, че Нил е река като

всяка друга. Нещо друго, около Нил ще ви даде ключа към Луциферовата

доктрина! Нещо, което херувимът ревниво пази и посвещава в него само

най-опитните си слуги. Слава на Бога, защото Бог не желае да бъдем

неграмотни относно Злото. Исус казва да бъдем мъдри като змиите и

незлобиви като гълъбите.

Защо мъдри като змиите?

Именно защото не можеш да бъдеш ефективен против враговете си,

ако не познаваш техните стратегии и тактики. Най-дълбоката стратегия на

Луцифер е скрита в Египет и сега аз ще ви я разкрия. Отдавам цялата

слава и благодарност на Исус, понеже без Неговата Небесна протекция не

бих написал нито ред от тази книга.

Нека започна с това. Отидете при първия човек, който срещнете и го

попитайте с какво свързва името Египет. В крайна сметка тази империя

действа в момента и не може да не окаже влияние върху който и да било

ум. Сто процента от отговорите ще бъдат:

60 (Исайя 30:1)
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С Египетските пирамиди!

Няма нищо друго, толкова впечатляващо и поразяващо ума, колкото

тези гигантски култови съоръжения. Те са едно от чудесата на света и той

им се чуди. Но докато светът се чуди, Божието Слово чака да бъде

прочетено и Святият Дух копнее да види отворени сърца, които да посвети

в тайните на духовния свят.

И така - какво са пирамидите в Божиите очи?

Колкото и пъти да съм правил прочит на Божието Слово, аз никъде не

видях Бог да говори за тези пирамиди. Един ден не издържах и в молитва

попитах Бога:

“Кажи ми, Господи? Как е възможно Твоето Слово да не дава коментар

за нещо, което провокира целият свят?”

А Бог ми отговори:

“Аз не съм длъжен да имам погледа на този свят, защото Моите

пътища не са като пътищата на света, нито мислите Ми, като

мислите на света. Но Аз съм видял пирамидите и онзи, който живее

в тях. Само че човекът трябва да види всичко това с Моя поглед...”

Благодаря на Бога, защото Неговата Благодат е толкова чудесна. Бог

наистина ме посвети в тайната на пирамидите, които всъщност крият в

себе си Луциферовата доктрина. Нека да прочетем стиховете, показващи

Божият поглед върху пирамидите:

“Горко на непокорните чеда, казва Господ, които се съветват,

но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та

притурят грях на грях; - които отиват, за да слязат в Египет без да

се допитат до Моите уста, за да се закрепят със силата на Фараона,

и да прибягнат под сянката на Египет! Затова Фараоновата сила ще

ви бъде за срам, и прибягването под египетската сянка за

смущение...” 61

Виждате ли, именно “сянката на Египет” са пирамидите. Онзи, който

влезе вътре в тях, е скрит от слънчева светлина, и следователно е на сянка.

Това е нормалната логика, с която можем да обясним тази сянка. Но Бог

иска от нас да видим божествената логика с ума на Святия Дух.

61 (Исайя 30:1-3)
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Какво е сянката?

Несъмнено - отражение от обект, огрян от светлина. Някога Луцифер

беше херувим, поставен високо в Небето. Божията Светлина го озаряваше

и именно затова той беше херувим, създаден от Всевишния Бог с едно

предназначение, с една цел:

“Ти беше херувим, помазан да засеняваш; и Аз те поставих така

щото беше на Божия свят хълм...” 62

След падението си Луцифер остана с една извратена засеняваща сила.

Сила, с която той щеше да засенява народите, за да възприемат него като

бог.

Сега разбирате ли защо Бог говори за “сянката” на Египет?

Именно затова, за да разберем, че сянката свидетелства за засеняване.

Пирамидите в Египет крият тайната на тази сянка и вие сега ще я разберете.

Нека си припомним нещо най-важно за дявола. След изхвърлянето му от

Небето на земята той постави основата на своята бунтовност и разпредели

падналите с него ангели, превърнали се в демони, в четири империи.

Египет, Содом, Вавилон и Изток. Но забележете, че има една пета империя,

която е кулминацията на сатанинската богопротивност и това е империята

Асирия. А сега нека отново да се върнем на пирамидата. Тя има четири

страни, стигащи от основата до върха й. Тези четири империи в основата

дяволът създаде още при падането му на земята. Те напълно обуславяха

активността на небесните, земните и подземните демони. Но тайната на

Луциферовата доктрина беше в това, че с течение на хилядолетията тези

империи щяха да се сближават все повече и повече, както се сближават

страните на пирамидата, стигайки до върха й. Ако погледнете на човешката

история като на пластове, то вие ще я откриете в пирамидите. Всяко

поколение оставяше един пласт, оформен като основа от действащите

духовни империи. Но колкото повече се приближаваше с хилядолетията

явлението на човека-Антихрист, толкова повече и пластовете се сгъстяваха,

а разликите между отделните империи ставаха все по-трудно различими.

Целта на Сатана беше тази:

62 (Езекиил 28:14)
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Всяка от духовните империи да даде своя принос в явлението на

човека-Антихрист!

Казано чрез логиката на математиката:

Този четириъгълник в основата на пирамидата да се превърне в точка

на върха й!

Ако четете внимателно Библията ще откриете, че древните духовни

империи въобще не са се понасяли. Вавилон се е спускал стремително от

север и е поразявал Египет. Една империя е нанасяла съкрушителни удари

на друга. И всичко това в името на господството над човешкия род.

Но погледнете днешното време! Не забелязвате ли, че всички империи

упорито работят за изявата на върха? Не забелязвате ли, че всички вече са

под “сянката” на Египет? На какво се дължи това?

Именно на факта, че Сатана предава цялата си власт, сила и господство

на човека-Антихрист. Именно затова пирамидата е пространственият макет

на доктрината “Луцифер”. Макет, който показва по най-убедителен начин

замисълът на херувима, както и изпълнението. Днес има специализирани

демони, чиято задача пред дявола е да обединяват духовно четирите му

империи и да подготвят поклонниците на различните империи за явлението

на човека-Антихрист. Аз ще изброя само най-важните поклонници:

Първо. Масонските ложи - вдъхновители на Новия световен ред.

Второ. Поколението “Ню-Ейдж” (Нова Епоха), свързано с окултната

епоха “Водолей”, която има за цел да превърне желязото в ръжда, тоест,

естеството на човешкия дух в естество на демон.

Погледнете духовния инструментариум на съвременните секти и ще се

убедите, че всички ползват есенцията от различните духовни империи.

Ето така изглежда река Нил, учението на Сатана, доктрината Луцифер.

Учение, което използва небесните, земните и подземните същества против

духа, душата и тялото на човека, за да изгради в тях образа на звяра,

числото на името му и неговия белег. Аз искам тази тайна да стане явна за

всеки християнин и затова ви моля да посвещавате Верните на Исус в нея.

Последното, което искам да запомните е това, че именно върхът на

пирамидата е сянката на Египет. Именно явлението на човека-Антихрист и
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действащият днес дух на Антихрист правят активно действието на тази

сянка.

Все пак, въпреки цялата си злоба и лукавство, дяволът няма да успее

да убие духовно всички човеци. При Второто Пришествие на Господ Исус

Христос ще се реализира записаното в Свещеното Писание слово за съдбата

на човека-Антихрист. А там за владетелят на Асирия е казано:

“...и всичките народи на света слязоха от сянката му и го

оставиха...” 63

Как да разбираме това?

Именно като факт, че при Второто Пришествие на Исус Христос ще има

мащабно покаяние, което ще обхване всички, които не са приели белега

на звяра, нито образа му и числото на името му. Въпреки огромната си

духовна сила империите Египет и Содом ще се окажат недостатъчни за

покваряване на цялото човечество. Защо? Коя е причината?

Исус говори за това, като казва:

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

твар; но заради избраните ония дни ще се съкратят...” 64

Фактът, че дните ще се съкратят поради дейността на онези 144 000

Божии избрани, показва, че и мнозина ще се избавят. Антихрист ще удари

на камък и Бог ще тури прът в колелото му.

Какво можем да кажем за Божиите Избрани?

Ето какво. В онова време, когато Бог ще заповяда подпечатването на

избраните си, Божията Сила ще падне върху тях и те ще бъдат неуязвими

от духовните империи на Злото. Вижте коментара на това Божие знамение:

“След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на

земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв

вятър по земята. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото

беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите

ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: Не

повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим

печат върху челата на слугите на нашия Бог...” 65

63 (Езекиил 31:12)
64 (Матея 24:22)
65 (Откровение 7:1-3)
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Виждаме как Бог спира активността на четирите империи, миг преди

да се е изявил човекът-Антихрист, за да покрие с божествено присъствие

Своите Избрани. Моля никой да не се учудва, че ангелът на Бога се издига

от изток. Това не е империята на източните религии, но е Божият Изток,

който отговаря на новото изгряване на Слънцето за Милениума, тоест,

Второто Пришествие на Господ Исус Христос. Колкото до “четирите земни

ветрове”, записани в този стих, то това е друг символ на сатанинската

активност, понеже не друг, но Сатана е:

“...князът на въздушната власт, ...духа, който сега действа в

синовете на непокорството...” 66

Вижте още един стих, говорещ за състоянието на света при Второто

Пришествие на Господ Исус Христос:

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го

прободоха, (поклонниците на Антихриста) и всичките земни племена

ще възридаят за Него. Така е. Амин...” 67

Какво значи някой да възридае за Исус? Не говори ли това именно за

покаяние? Не говори ли за обръщане към Живия Бог?

Естествено, че говори за това!

Чуден ли е тогава стихът от пророк Езекиил, че всичките народи ще

слязат от сянката на звяра и ще го оставят?

Нека никой не изпада в смущение от стиха. Едно е да стоиш под

сянката на звяра, а съвсем друго - да бъдеш от неговите поклонници.

Едните са жертви, но другите - палачи. Но Бог ще освободи жертвите чрез

Избраните Си и в онова време Той ще приеме хваление, Почит и Слава.

Един знаменателен стих от “Откровението” ще отеква из цялото Небе. Нека

го прочетем:

“Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да Го прослави?

Защото само Ти Си Свят; понеже всичките народи ще дойдат и ще

се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби...”
68

66 (Ефесяни 2:2)
67 (Откровение 1:7)
68 (Откровение 15:4)
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Кои са тези народи, които ще се поклонят на Небесния Отец? Не са ли

те същите, които ще възридаят за Исус? Не са ли съвременници на онзи

Ден, за който Словото казва:

“Защото в оня ден всеки човек ще захвърли сребърните си

идоли и златните си идоли, които вашите ръце направиха за грях

вам. Тогава асириецът (човекът-Антихрист) ще падне от нож не

човешки, и нож не човешки ще го пояде...” 69

Защо Святият Дух ви дава всички тези знания и откровения?

Преди всичко - за да се стремите да стоите в Бога и Волята Му. Онзи,

който пребъдва под сянката на Всемогъщия, няма да се намери под сянката

на Египет. Запомнете, че всяка една от духовните империи на Злото ще

иска да ви постави под сянката на Египет, тоест, под засеняващата власт

на човека-Антихрист. Именно в тази сянка са съсредоточени всички усилия

на тъмнината, понеже вече е наближило времето, когато четирите страни

на пирамидата се превръщат във връх.

Толкова по доктрината “Луцифер”.

А аз сега ще продължа със следващата глава, посветена на Божието

проклятие върху окултизма - Египетският струпей.

69 (Исайя 31:7-8)
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7. ЕГИПЕТСКИЯТ СТРУПЕЙ ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ПРОКЛЯТИЕ

НАД ОКУЛТИЗМА

Не съществува нито едно беззаконие, което да няма своето наказание

от Бога. Всяко нещо се заплаща с нужната цена. И най-скъпоценната вест

за нас, като повярвали в Господ Исус Христос, е тази, че Той плати за

греховете ни и стана проклет на Кръста заради нас. Чудесно е, когато сме

покрити от Кръвта на Исус. Чудесно е, когато Небесният Отец ни прощава

греховете, слушайки Ходатая на нашите души. Но помислете какво става с

онези, които нямат Ходатай. Помислете какво се случва с тези, които не са

под Благодатта на Святия Дух, а под Закона, който осъжда княза на този

свят и всичките му поклонници или слуги.

Тази глава ще ви разкрие последствията от окултизма, от сърдечните

влечения към забранения плод. Някога, когато Бог изведе народа Си от

властта на Египет със силна ръка и мощни знамения, пророк Моисей изяви

пред Израил два пътя. Пътят на благословението от Бога и пътят на

проклетията. Как са го слушали тогава израилтяните можем само да

предполагаме. Бог е Дух и Неговите думи са духовни. Най-страшното, което

може да се случи с човека, е духовната проклетия, тоест, последствията

върху духовното му естество. Аз не отричам, че болестите на плътта са

проклетия. В крайна сметка те са само едно отражение на духовни причини.

Но колко по-страшни са духовните болести от плътските такива?

Окултизмът има една най-страшна роля - да разрушава човешкия дух.

За онези, които винаги следват Бога с право сърце, Всевишният каза:

“Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара

върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но

ще ги наложи върху ония, които те мразят...” 70

Не може империята Египет да е най-проклетата и върху нея да не се

стоварят Божиите проклятия. Стихът казва, че това не са просто болести,

но са “зли египетски болести”. Бог твърде силно ревнува за Святостта

Си и Истината Си и Гневът Му пламва против онези, които с ненаситно

70 (Второзаконие 7:15)
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желание търсят да правят зло. А мога да кажа, че когато Бог въздава на

нечестието, то няма душа, която да не се уплаши и човек, който да не

отпадне от ужас. Спомнете си как Авраам отиде да живее в Египет и

накара жена си Сара да казва, че му е сестра.

Какво стана тогава?

Стана това, че Фараон беше сполетян от тежки язви и макар, че бе

служител на дявола, побърза да освободи Авраам и жена му. Изобщо -

Божият Гняв винаги пламва против слугите на нечестието, когато те застанат

против Неговите избраници. Искам да знаете, че в това отношение най-

жестоката болест, която сполита поклонниците на окултизма, е египетският

струпей. Даже при произнасянето на думата “струпей” аз вътрешно

настръхвам и се отвращавам, но именно тя е била използвана от пророк

Моисей, който изявяваше на Израил благословенията и проклятията от

Бога. Нека тук да прочета думите на пророка:

“Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с

краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш...” 71

Ако помислите върху всичките тези болести, то нещо ще ви направи

впечатление. Представете си, че някой е сполетян от струпей, краста,

сърбежи. Какво ще направи такъв човек?

Естествено - ще отиде на лекар. И то не при какъв да е лекар, но при

специалист по кожни болести. Става ясно, че последствията от окултизма

рефлектират върху кожата. Кожата е тази, която ще пострада от тях. За

тези, които ще започнат да се чудят върху изложението на по-нататъшните

съждения, искам да препоръчам отново да се върнат и прочетат главата за

тайните на битието. Там вече разбрахме, че при грехопадението Бог

облече Адам и Ева в кожени дрехи, които, духовно погледнати, отговарят

на нашето съзнание. Ето защо последствията от практикуване на окултизъм

ще окажат въздействие върху човешкия ум, върху съзнанието. Египетският

струпей е преди всичко духовен преобраз на покварено съзнание. А това,

че окултизмът може да засегне с болести нашата плът, е само следствие от

покварата в духовното. Аз молих Бог да ми обясни как духовните неща

рефлектират над телесните и един ден Той ми каза:

71 (Второзаконие 28:27)
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“Стефане, какво става, когато един цар не може да държи

контрол върху царството си? Какво става, когато този цар е болен и

няма сила да държи под контрол поданиците си? Няма ли такова

царство да бъде съборено от вътрешни бунтове? Няма ли царят да

падне от трона си и на неговото място да дойде друг цар - зъл и

лукав? И в този случай къде е причината за слабото царство и

бунтовете в него? Не е ли в царя?”

От въпросите на Бог разбрах, че този цар е собственият ни дух, а

царството е нашето тяло. Когато в собствения ни дух влезе тъмнината на

лукавия, то духът ни вече губи животворящата си сила и контрол върху

тялото. И тогава това тяло боледува и може да умре.

Но как духът ни упражнява контрола си?

Именно чрез съзнателната си активност, тоест, чрез ума, който е

посредник между духа и тялото. И сега помислете - ако посредникът е

помрачен, то какво му се пише на тялото? Няма ли тогава посредникът да

накара собствения си цар и владетел да напусне трона и на неговото място

да седне демон?

Това е страшно, но е самата истина!

Когато един човек влезе под властта на окултизма, тогава върху

неговата съдба започва да действа Божието проклятие, изречено от пророк

Моисей:

“Небето над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо.

Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза на

тебе от небето догде бъдеш изтребен...” 72

Знаете ли какво е медта като духовен символ?

Запомнете, че тя отговаря на плътта! И за да казва Бог, че небето над

някого е мед, то има предвид, че такъв човек, в желанието да надникне в

Небесното, ще бъде роб на собственото си плътско мислене. А сега вижте

желязото в цитирания стих. Защото то е ефектът от империята Египет -

железарската пещ на Луцифер. И за да казва Бог, че земята под някого ще

е желязо, то има предвид, че човек ще бъде пленен от подземните демони

на окултизма, от силите на ада. Колкото до това, че дъждът ще бъде от

72 (Второзаконие 28:23-24)
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прах и пепел и ще слиза от небето, докато човек бъде изтребен, то вижте

кого Бог обърна на пепел по земята.

Не е ли това Сатана и всичките му ангели?

“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез

неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе и те

обърнах на пепел по земята...” 73

Ние трябва да познаваме Духа на Божието Слово. Ние трябва да живеем

Христовите думи. Защото нашият Господ и Спасител предупреди, че за

неразумния, който гради къщата си върху пясъка на окултизма, ще дойде

миг, когато ще завали дъждът, ще дойдат реките и ще духнат ветровете.

Искам да разбирате, че окултистът е мишена. Той вече е белязан. И върху

него ще вали дъжд от пепел и прах, атаки от хиляди смъртоносни демони,

които ще го атакуват, докато го довършат. Египетският струпей е най-

страшната болест на човешкия дух и тя в пълна степен потвърждава, че се

касае за безнадеждно покварен ум, за огромно възпаление в “кожените

дрехи”, за отвор от съзнанието към подсъзнанието, за постоянно отворена

врата в човека, през която може да влезе всеки демон по всяко време.

Нека отново се върна на народа на Израил. Бог го изведе от Египет, но

в сърцата на много евреи остана сърдечен копнеж по окултизма, по силата

на Фараон. И Бог, с мъка в сърцето Си, се обръщаше към народа Си и

казваше:

“Уви, грешни народе, люде, натоварени с беззаконие, роде на

злодейци, чеда, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа,

презряха Светия Израилев, отделиха се и се върнаха назад (към

империята Египет, от която Бог ги освободи - б.а.)...” 74

Нещо подобно се забелязва днес и в Църквата. Защото и там има чеда,

които постъпват разтлено, хора, които са склонни да смесят вярата в Бога

с окултното. Но вижте как продължава Бог Словото Си към народа Си:

“Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече?

Всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло; от стъпалото на

ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпеи

73 (Езекиил 28:18)
74 (Исайя 1:4)
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и посинения, гноясали рани. Които не са изстискани, нито

превързани, нито омекчени с масло...” 75

От какво се възмущава тука Бог? От кожни болести ли?

Ако бяха кожни болести, те биха били най-малкият проблем. Но истината

е, че Бог е Дух и Неговият поглед е духовен. Ние трябва да погледнем

Истината с Неговите очи. Защото когато Бог вижда струпеи и посинения и

гноясали рани, Той вижда черната ръка на окултизма върху човешките

сърца.

Помислете какво става в една гноясала рана. В кожата има възпаление и

то прави така, щото умира не нещо друго, но много кръв, много червени

кръвни телца, които се борят с антителата.

Но какво е кръвта? Не каза ли Бог, че в кръвта е живота ни?

“А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам;

от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! от брата на всеки

човек, ще изискам живота на човека...” 76

Аз ви моля, разширете умовете си за голямото просветление, което ще

получите. Защото, за да казва Бог, че у мнозина има гноясали рани, то

това иде да покаже, че те са сторили нещо скверно, страшно, ужасно. Вие

ще разберете какво е то като се замислите, че причината да сме живи в

Господа не е друга, но е онази Свята Кръв, която Спасителят проля за нас

на кръста. И да позволяваме ли тази Кръв да бъде във война с антитела?

Да позволяваме ли съвместяването на Божията Благодат с влечение към

окултното?

Да не бъде! Защото Словото казва и друго, а именно, че:

“...ако съгрешаваме самоволно след като сме познали истината,

не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд

и едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците...” 77

“Не остава вече жертва за грехове...” - това, казано по друг начин,

ще рече:

Не остава вече Христова Кръв за Спасение!

Защо?

75 (Исайя 1:5-6)
76 (Битие 9:5)
77 (Евреи 10:26-27)
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Именно защото окултизмът превръща битката на Христовата Кръв в

нас с антителата в гноясала рана, която в един момент може никога да не

оздравее. Искам да запомните, че ако има дяволска власт, която убива

божественото зачатие на Христос в сърцата ни и “изпива” Кръвта за нашето

спасение, така щото да не остава вече жертва за греховете ни, то тази

сила е окултизмът. Тук вече можем да говорим за страшния египетски

струпей. Той е именно това:

Беззаконие, което е проникнало дълбоко в духа на човека и не може

да бъде отстранено по никакъв начин!

Фактът, че тази болест се нарича “египетски струпей” иде да

покаже, че става дума за “струпване”, нещо, което се е струпало върху

духа на човека.

Но какво друго да се струпа, освен окултни демони?

Словото нарича слугите на тези демони с едно точно определено име, а

именно - “мъже кръвопийци”, демонизирани хора, които изпиват живота

на човеците чрез беззаконието на окултизма. Отхвърлете холивудската

реклама на Злото за вампири с остри зъби, които смучат кръв от жертвите

си, но по-скоро нека си спомним какво Давид казва за тях:

“Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен...” 78

и още:

“Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, нито живота ми

заедно с мъже кръвопийци...” 79

и още:

“Мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до

половината на дните си...” 80

Как действат тези кръвопийци?

Именно така, че омайват хората, на които говорят и жертвите им много

бързо отварят сърцата си за острите зъби на окултните демони. Другата им

активност е в заклинанията, тоест, в изричането на думи и вършенето на

ритуали с магическо действие. Човек, попаднал под властта на магия, е

постоянен обект на демони кръвопийци и злощастието преследва живота

78 (Псалом 5:6)
79 (Псалом 26:9)
80 (Псалом 55:23)
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му. Искам всички, които четат посланията на тази книга, да бъдат опазени

от египетския струпей. Ето защо ще ви разкрия някои тайни, свързани с

онези хора, които са предразположени към империята Египет, както и с

духовната чувствителност и обозримост, която християнинът трябва да има

към тази духовна поквара.

И така - кои хора попадат в полезрението на окултните демони?

Това са преди всичко онези, които са склонни да приемат за чиста

монета всичко, свързано с духовните реалности. Такива хора са в плен на

суеверието. Самата дума “суеверие” иде да рече “суетна вяра” или вяра

във всичко.

На какво се дължи суеверието?

Някога, когато Бог погледна човешките чеда, Той заяви едни думи,

които са почвата на всяко суеверие. Ето тези Божии думи:

“Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в

блуждаенето си той е плът...” 81

Какво е блуждаенето?

Това е суеверното мислене. Това е духовният хаос пред човешкото

сърце, което не може да го подреди и залита като пияно ту към една, ту

към друга духовна сила. Блуждаенето на човешкия дух отговаря в пълна

степен на това хората да бъдат...

“...блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез

човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости...” 82

Вие ще видите как суеверните хора широко отварят очите си, когато

някой им говори за евтините чудеса на дявола, за телекинеза и телепатия,

за левитация и медитация. Изобщо – суеверието е златна мина за демоните

на окултизма. Суеверните се хора, които излагат на показ кожените си

дрехи пред лукавия и сякаш го канят, казвайки:

“Ела, направи дупка в кожата ми! Ела, докарай струпей върху духа ми!”

И дяволът моментално се възползва от поканата, за да прави именно

това - да поразява и покварява ума. Ето сега вижте как Бог ни говори за

активността на лукавия и силата на египетския струпей върху “кожените

дрехи” на човеците. Тези тайни ни разкрива “Книгата Левит”:
81 (Битие 6:3)
82 (Ефесяни 4:14)
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“Когато човек има по кожата на месата си оток, или краста, или

лъскаво петно, и се обърне на рана от проказа върху кожата на

месата му, тогава да се заведе при свещеника...” 83

Виждате ли - казва се, че болният от тези болести трябва да се заведе

при свещеник.

Защо при свещеника?

Не трябва ли при някой доктор по кожни болести?

Отговорът е, че тези напътствия идат да ни предупредят не толкова за

болести на човешкото тяло, колкото за духовни поражения. Съществува

ясна закономерност между духовното и плътското и много често нещата в

плътта са просто отражение на нещата в духа, тоест, в плътта би се получил

оток, като пряко отражение на друг “оток”, станал в духа. Ето затова,

когато някой се е разболявал от такива зли болести, Законът е предвиждал

да бъде прегледан от Божия служител. Свещеникът е духовен представител

на Бога и като такъв трябва да има мъдростта, знанието и силата да

разпознава пораженията от окултния дух. Виждаме, че тук това са “оток”,

“краста”, “лъскаво петно” и най-вече - “проказа”. Всички тези, взети

заедно, образуват египетския струпей. Започва се с “оток”.

Какво представлява “отокът”?

Това е все още мисъл за окултното, дошла по някакъв начин в ума на

човека, но все още непревзела сърцето. Кожата леко се е “подула”, тоест,

умът е приел сатанинското внушение, без да има ясна цел и увереност в

него. Но ето, че към “отокът” вече се прибавя “крастата”.

Какво е тя?

Тя е именно това, че семето на окултния демон вече е дало плод и

умът на човека е започнал да изработва апетит към още много други знания

от окултизма. Те са станали цяла броеница и по духовния човек вече личат

удари от окултното, възпаления в съзнанието, равносилни на крастата.

Продължаваме нататък и виждаме, че вече се говори за “лъскаво петно”.

Тук вече суеверието отстъпва на едно по кардинално насочване на ума към

строго определена област на окултизма. Област, която жертвата счита за

най-важното откритие на живота си. “Петното” е “лъскаво”, тоест,

83 (Левит 13:2)
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създава усещане за светлина и блясък, но всъщност е изява на дявола,

който се преправя на най-светъл ангел. Ако до вчера жертвата му е била

практически само суеверна и неангажирана с нещо повече от това да си

прочита зодията във вестника или да си гледа дъното на изпитата чаша

кафе, то тук тя вече е изградила “лъскаво петно” в ума си, тоест, отдала

се е стопроцентово на общение с окултизма в която и да било от неговите

изяви. И ето, че идва последната - най-ужасна и страшна поквара в човека

- “духовната проказа”. При нея поражението вече не е само върху

“кожените дрехи”.

Нека прочетем следващия стих от “Книгата Левит”, за да видим пълното

развитие на египетския струпей:

“И свещеникът да прегледа раната върху кожата на месата; ако

влакната на раната са побелели, и раната се вижда по-дълбоко от

кожата на месата му, това е рана от проказа; и свещеникът като го

прегледа, нека го обяви за нечист...” 84

Какво значи да побелеят влакната на раната?

Това значи там вече да няма приток на кръв и самата плът да е мъртва

и покварена. Казано по друг, духовен начин:

Това значи пораженията на окултизма да са лишили човешкия дух от

животворящото му начало и да са покварили способността му да свети!

Какво е тогава това поражение?

Естествено - по дълбоко от ума, по-дълбоко от съзнанието. Това е

поражение на човешкия дух. Това е пълна изява на египетския струпей,

която се нарича проказа на човешкия дух. Характерно за плътската болест

“проказа” е това, че е силно заразна и симптомите при нея са тези, че

месата окапват, кожата тлее и се пука и човекът умира. Характерно за

египетския струпей е това, че духът на човека окапва, тоест, налице е

обсебване от демон, което е фатално и смъртоносно!

Ако човек е склонен да се ужаси от плътската болест “проказа”, то

какво да кажем за египетския струпей? Представяте ли си как човешки дух

част по част напуска с животворящата си сила човешкото тяло и неговото

място се превзема от окултен демон. Светът е нарекъл това превземане

84 (Левит 13:3)
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“зомбиране”, а превзетите човеци - “зомби”. Библията показва това в по-

голяма пълнота, а именно - като духовна проказа, като египетски струпей -

фатален и смъртоносен. Моето желание е да изпитате себе си и хората

около вас. И ако видите състояния на “оток”, “краста” или “лъскаво

петно” - да извикате към Исус да ги премахне възможно най-бързо.

Днес силите на ада са впрегнати в максимална готовност. Херувимът

иска армия от прокажени, армия от обсебени, армия от врачки, вещери,

шамани, екстрасенси и контактьори. Силите на окултното са овладели много

начини и средства за разпространение на египетския струпей. Съществува

“психотронна война”, в която със съвременни генератори и излъчватели се

бомбардират огромни територии и пространства. Никой друг няма да спаси

човека от тази гигантска активност на Злото, освен Святият Дух и Неговото

Благодатно Присъствие.

Знайте, че миг преди явлението на човека-Антихрист целият свят ще

бъде обладан от империите Египет и Содом. Днес е денят и сега е часът да

отхвърлите атаките на тези империи с едно здраво стоене в Господ Исус

Христос и непоколебима конфронтация със силите на ада.

Толкова за египетският струпей.
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8. БОЖИИТЕ ЗНАМЕНИЯ НАД ИМПЕРИЯТА ЕГИПЕТ

След всичко, което разгледахме дотук, аз вярвам, че в никого не е

останало никакво съмнение, че империята Египет е върхът на сатанинската

богопротивност. Църквата Христова има един мощен противник и това са

силите на ада, демоните на окултизма. В годините до свършека на времето

и Второто Пришествие на Господ Исус Христос дяволът ще засилва все

повече и повече влиянието на империята Египет. Причината е скрита не

някъде другаде, но в явлението на човека-Антихрист, когато на света ще

се установи империята Асирия. По своето духовно действие това ще бъде

сложна империя, съставена от активността на други две империи - Египет и

Содом. Именно затова градът на човека-Антихрист духовно се нарича Содом

и Египет. (Вж. Откровение 11:8) В желанието си да погълне с измама целия

свят Сатана ще направи така, щото всички народи ще попаднат под сянката

на звяра, онзи връх на пирамидата, за който духовно разсъждавахме в

една от предишните глави. Тук аз искам да разширя знанието ви за тези

страшни времена като покажа аргументите на Сатана за мощното действие

на империята Египет. Историята на човечеството върви към своя край.

Всеки ден и час може да настъпи Грабването на Църквата Христова в миг

на око, при глас на Архангел и при Божия Тръба. Бог събира Своите люде,

Верни на Господ Исус Христос, Чиято Спасителна Сила и Благодат ги е

подготвила за Вечното общение и Живот в Небето. Едва след Грабването

на Църквата пред Божия Престол ще се случат много важни събития. Първото

важно събитие ще бъде това, че Исус ще разгъне една книга, запечатана

със седем печата. В нея са скрити знаменията на Божия Гняв и съдбата

против нечестивите. При Грабването на Църквата Святият Дух на Бога ще

се вдигне в Небето заедно с вярващите. Това е моментът, когато на земята

ще остане само Божият Израил, олицетворен като 144000 Избрани от

племената на Израил. Искам много да внимавате в това, което сега ще ви

разкрия. Нека отворим на “Откровението на Йоан”, шеста глава и да видим

как Исус започва отварянето на печатите:

“И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух

едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм:
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Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше

лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи...” 85

Искам да забележите какво прави Исус. Казва се, че Той “отвори”

един от седемте печата.

Какво е това “отваряне”?

Отговорът е, че Бог отваря път за изявата на човека-Антихрист!

Именно Бог е Този, Който прави това и аз ви моля да го разберете.

Антихрист не може да слезе на земята, ако не му бъде дадено или пък

позволено. Стихът казва - “...и даде му се корона...”, тоест, власт като

цар над целия свят. И той излиза не като авантюрист, но “побеждаващ

да победи...” Причината за цялата изява на звяра е скрита именно в

действието на Господ Исус Христос. Той е Този, който “отваря” печата.

Ако Исус не би отворил печата, то никога не би се реализирало явлението на

Антихриста, но понеже го прави, то и изявата следва подир това.

Казано с едно изречение:

В онзи миг светът вече е отворен за изявата на човека-Антихрист!

Какво ще представлява светът в онзи миг?

Несъмнено - отворено поле, което е пълно с плевели. Това поле е

отворено за изявата на звяра, понеже е настъпила жетвата на дявола. Той

ще събере при себе си и около сина си всички, които са обичали заблудата

и са общували с духа на заблудата, духа на Антихрист. Искам да запомните

това, понеже е много важно. Такъв е Божият поглед, който ни откриват

старозаветните пророци. Поглед, който показва едно “отворено поле”,

където ще се изяви кулминацията на Злото. И сега нека да видим какво

Бог пророкува против Сатана, тоест, Фараон, владетелят на силите на ада:

“Сине човешки, дигни плач за египетския цар Фараон, и кажи

му: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като

чудовище в моретата; и устремил си се в реките си, и мътиш водите

с нозете си и тъпчеш реките им. Така казва Господ Йеова: Затова

ще простра мрежата Си върху тебе със събрание от много племена,

които ще те извлекат в мрежата Ми. И ще те оставя на земята, ще те

отхвърля на отвореното поле, ще направя да кацнат на тебе

85 (Откровение 6:1-2)



67

всичките небесни птици, и ще наситя с тебе зверовете на целия

свят...” 86

Нека обърнем внимание на подчертаните думи в този цитат. Първото,

което Господ заявява за Фараон е това, че той е не просто личност, но е

като “чудовище в моретата”. Това е Левиатанът, сатанинското тяло на

този свят, за което може да разберете повече от книгата ми “Чудовището

на окултизма”, обособена като отделно откровение, свързано с империята

Египет. Второто, което забелязваме е фактът, че Бог ще простре мрежата

Си върху Фараон със събрание от много племена, които ще го извлекат

именно в Божията мрежа. Тук трябва да помислим, защото стихът изявява

нещо дълбоко и знаменателно.

Какво значи това, че много племена ще извлекат Фараон в някаква

мрежа?

Преди всичко - когато настъпи Грабването на Църквата, то това ще

бъде като удар за целия свят. Изчезнали хора ще бъдат регистрирани

навсякъде.

Как ще изтълкува светът това масово изчезване на хора?

Ще каже, че ги е грабнал Исус Христос ли?

Да, непременно ще има хора, които ще видят в Грабването Божия

пръст, но повечето ще бъдат другите, които ще дадат друга трактовка на

събитието.

Каква трактовка?

Именно тази, че е имало нашествие на извънземна цивилизация, която

просто е “откраднала” част от човечеството. Една от най-мощните вълни на

окултизма, която ще се засилва и придобива вид на масова психоза, е

лъжата, че съществуват извънземни цивилизации в космоса. Целта оправдава

средствата. В мига след грабването светът ще бъде излъган, че е имало

посещение на извънземни и че единственият начин да им се противостои е

хората да викат за идването на Господ Исус Христос.

Учудвате ли се на това?

86 (Езекиил 32:2-4)
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Аз също бях много учуден, но Бог ми разкри, че именно това масово

викане за идването на Исус Христос ще бъде “мрежата”, в която народите

ще “извлекат” Фараон.

“Откъде накъде хората ще викат за идването на Исус, а в мрежата им

ще се улови дяволът?” - ето въпрос, чийто отговор е изключително важен.

Моля ви да помислите, че Исус вече е дошъл в миг на око и е грабнал

Църквата Си преди времената на изпитанието, онази Филаделфийска църква,

на която Той обеща именно това. (Вж. Откровение 3:10)

Значи на земята Църква няма!

Кои са тогава на земята?

Естествено – окултистите, религиозните, екстрасенсите, блудницата

Вавилон. И всички те започват да викат да дойде “Исус” и да ги спаси от

нашествието на извънземните.

Знаете ли какво става, когато човек започне да се моли?

Става това, че думите му задвижват куп процеси в духовния свят и

молещият се духовно контролира онзи, към когото се моли.

А сега помислете, че в мига след Грабването на Църквата всички

антихристи ще започнат да викат към “Господа” си да слезе и да ги спаси

от друго евентуално нашествие на НЛО. Ето това се нарича “мрежа” в

духовния свят, която има ефект на “извличане” на онзи, към когото е

отправена молитвата. А в случая молитвата ще е отправена не към Господ

Исус, защото Го няма Святият Дух, в Чието присъствие християнина се

моли на Бога. В случая молитвата ще е отправена към човека-Антихрист,

защото молещите се ще отправят тези молитви в присъствието на духа на

Антихриста.

Словото на Бог ни учи, че всяка молитва в присъствието на духа на

Антихриста е чародейство. Чудно ли е тогава, че за блудницата Вавилон,

която в този миг ще е най-огромна маса от поклонници, е казано, че:

“...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, понеже чрез

твоето чародеяние бяха измамени всичките народи...” 87

87 (Откровение 18:23)
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Моля ви, разберете, че именно чрез молитвите на блудницата Вавилон

и изобщо всички антихристи ще стане “отварянето” на пътя за изявата на

човека-Антихрист. Бог казва, че “събрание от много племена” ще

извлече дявола в “мрежата”.

Какво е мрежата, ако не е уловка?

Какво е мрежата, ако не е надежда?

Човек хвърля мрежата си с надежда да улови нещо! Така и блудницата

Вавилон в онзи миг ще хвърля мрежата си, тоест, чародеянията си, за да

“свали” на земята човека-Антихрист. И сега отново се връщам на стиха от

“Езекиил”. Бог казва, че ще остави дявола на земята и ще го отхвърли на

“отвореното поле”. Именно това “отворено поле” е империята Асирия.

Сатана ще се вслуша в молитвите на своите поклонници и ще изпрати сина

си в плът. Той е длъжен да го стори. Той не може да избегне това, понеже

вече е в “мрежата”, в сърдечното упование на стотици хиляди и милиони

антихристи. Той просто ще бъде “свален” на земята. Но нека продължа,

за да видите какво ще прави дяволът, когато бъде “свален”:

“И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да

преследва жената, която бе родила мъжкото дете...” 88

След като вече е в “мрежата” дяволът не се задоволява с възторга на

тълпите антихристи, но по-скоро - започва да преследва “жената, която

бе родила мъжкото дете...”

Коя е тази жена?

Изобщо - кои в онзи миг на земята са Божии угодници и избраници?

Отговорът е, че жената е Израил. В дванадесета глава на “Откровението”

Бог ни разкрива Израил като...

“...жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на

главата й корона от дванадесет звезди. Тя бе непразна и викаше от

родилни болки, като се мъчеше да роди...” 89

Искам да имате един по-дълбок духовен поглед върху това, че тази

жена е непразна и се мъчи да роди. В Стария Завет Бог се обръщаше към

народа Си с думите:

“Весели се неплодна, която не раждаш...”
88 (Откровение 12:13)
89 (Откровение 12:1-2)
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Израил претърпя закоравяване, за да има богатство за света от

неговото отпадане и спасение за езичниците. Но идва миг, когато Израил

ще спре закоравяването и този миг е в Голямата Скръб при явлението на

Антихриста. Това е мигът, когато Израил “ще роди...”

Какво ще роди?

Несъмнено - ще роди Исус в сърцето си!

Пети и шести стих от тази глава на “Откровението” правят още по-ясно

разбирането ни, че това е Израил:

“И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките

народи с желязна тояга; и нейното чедо бе грабнато и занесено при

Бога, дори при Неговия престол. И жената побягна в пустинята,

гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда

двеста и шестдесет дни...”

Тук несъмнено духовният поглед на читателя ще открие аналогия, че

по плът Исус се роди от Израил, въпреки, че духовното вече разбрахме кое

е, а именно, че жена, когато ражда, е в скърби! Така и Израил, когато

ражда Господ Исус в сърцето си, е в голяма скръб!

Как ще протече тази скръб и това раждане?

Отговорът е, че това ще се случи на място в пустинята, определено от

Бога, където Израил ще бъде хранен хиляда двеста и шестдесет дни.

Хранена не толкова жената, колкото онзи скъпоценен плод в утробата й.

Разбирате ли сега защо след като е свален на земята, дяволът започва

преследване на Израил?

Именно защото това е времето на пълното обръщане на евреите към

Исус Христос.

Духовната панорама на всичко, което ще се случи, е поразителна. В

нея има две главни действащи лица, които Бог е изпратил на света. Именно

те ще хранят Израил хиляда двеста и шестдесет дни в пустинята. Ето какво

казва Бог за тях:

“А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда

двеста и шестдесет дни, облечени във вретища...” 90

90 (Откровение 11:3)
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Тези двама свидетели са великите пророци Моисей и Илия. На тях се

пада честта да възкресят духовно Израил и да го подготвят в твърдост за

срещата с човека-Антихрист. Аз имам да ви кажа много по този въпрос, но

нека започна с въпрос:

Когато Бог погледне в онзи миг на състоянието на света и народа Си

Израил, Той какво ще види? Няма ли в този свят да има един Фараон? Няма

ли в този свят да действа империята Египет? Няма ли учението на Нил да

убива и покварява стотици хиляди и милиони? Няма ли железарската пещ

на Луцифер да бълва желязо, а новата епоха на Водолея да го превръща в

ръжда? Няма ли пред Божия Престол да има отворена книга и в нея да

пише:

“Аз, Господ Бог Всемогъщи, заповядвам Изход за Моя народ

Израил от властта на Фараона и империите Египет и Содом!”

Точно това ще бъде записано. И онези, на които подобава Славата и

честта да извършат Божията воля, са пророк Моисей и Илия.

В крайна сметка не беше ли Моисей човекът, чрез когото Бог Йеова

освободи народа Си от древната власт на Фараон в Египет? В крайна сметка

не беше ли Илия пророкът, който извика дъжд над Израил и отключи

Небесните отвори за Божието благоволение? И не беше ли пророк Илия

грабнат в Небето, без да види тление, а кожухът му падна с двойна сила

върху Елисей?

Аз ще разгледам поотделно знаменията на Божиите пророци против

империята Египет и Фараон, но тук искам да знаете, че в Божия план

съществува закономерност, наричана духовен паралел. Бог никога няма да

се размине със Словото Си, понеже Словото Му не е история, не е география,

не е биология, не е ботаника, не е теология:

То е постоянно действащият Дух за Спасение или за осъждение на

човеците от планетата Земя!

Отхвърлете всички мухлясали и схоластични схващания, че в Словото

на Бога много неща вече били минало и само част останали като бъдеще.

Такава може да бъде само реакцията на теологията, която е най-усърдната

говорителка на светския дух. Но когато Всемогъщият Бог въздава на

нечестието на света, Той няма нужда да актуализира постоянно виждането
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Си, нито пък да прави съвещания и конгреси. Библията казва, че Бог е

“твърде ужасен в съвета на Светиите”. Не ужасен, като непоносим, но

по-скоро като Един, Който знае мисълта на слугата Си преди още той да е

изговорил каквато и да е дума. И така - нека започнем разглеждането на

Божието въздаяние над империята Египет. Първото, което ще впечатли

всеки който чете книгата “Откровение на Йоана” е това, че язвите, с които

Бог някога порази империята Египет, са същите, с които ще порази и

империята на човека-Антихрист. Това недвусмислено говори, че силите,

застанали против Бога в онзи момент, са същите, каквито бяха някога. За

разлика от човеците, които умират и прехождат, силите на Злото минават

през вековете, като само сменят имената, зад които се крият, но не и

похватите. Бог обаче не сменя нито Името Си, нито похватите Си.

Ако отворим “Книгата Изход”, то ще ни направи впечатление, че при

управлението на Фараон тогавашните роби на египтяните бяха постоянно

заети с една определена работа. Те правеха тухли. Те винаги правеха само

това. Амбициите на тогавашния египетски властелин бяха да разширява

влиянието си и да строи все повече и повече върху нови и нови територии.

Тази негова амбиция тогава се изпълняваше от евреите, които пъшкаха

под жестокото угнетение, което им бе наложено от слугите на Фараона.

При явлението на Антихрист духовната картина на света ще е абсолютно

същата. И тогава основната задача на робите на дявола ще бъде тази - да

правят тухли. И колкото повече тухли - толкова по-удовлетворен щеше да

бъде дяволът. Само че тези последните тухли нямаше да бъдат тухли за

някакви земни строежи и архитектура. Създаването на тухли щеше да бъде

естествен отзвук от влиянието на окултизма. В онзи миг целият свят ще се

нарича с едно име - Содом и Египет. И всички онези човеци, които не са

били духовно новородени от Святия Дух, ще притежават в себе си старото

Адамово естество, което е пръст, един вид червена глина, каквато бе Адам.

И помислете сега какво щеше да се случва с тази глина, когато попадне

под властта на окултизма, под огъня на Египет. Нямаше ли тази глина да

претърпи термична обработка, така щото да се превърне в тухла?

Да, именно това ще става във времената на Голямата Скръб!



73

Стотици хиляди и милиони окултисти ще бъдат най-предани на човека-

Антихрист. Те ще обикалят по всички нации и ще принуждават всички

човеци, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да приемат

белега на звяра и числото на името му. А актът на самото приемане ще

бъде изповед, която всеки ще бъде заставен да направи, след като с ушите

си чуе дяволската трактовка върху Новия Завет - учението на човека-

Антихрист. Самата трактовка ще е така измислена, щото убедително да

доказва, че този, който се е завърнал в света, е Господ Исус Христос и

всички трябва да му се поклонят, ако искат Спасение на душите си и Вечен

Живот.

Сега разбирате ли, че наистина няма да има никаква разлика между

някогашен Египет и последната империя Египет? Защо няма разлика?

Естествено - защото както тогава, така и във времето на Голямата Скръб

основното, което дяволът ще изисква, е да бъдат произведени възможно

най-голям брой тухли, тоест, хора с прегорели от окултизъм съвести!

Хора, неизлечимо покварени в духовните си естества!

Пророк Моисей ще пророкува обръщане на Израил в една особена

обстановка, за каквато говорих по-горе. Той и Илия в продължение на три

години и половина ще имат възможността от Бога да утвърдят Израил. А

самото утвърждаване ще бъде в това, че последният Израил няма да е като

първият. Ако първият Израил правеше тухли и бе заставян от Фараон да го

прави, то последният ще се утвърди в пълнотата на Божието Слово и ще се

възпротиви на всяка воля на човека-Антихрист. И точно тогава, когато

звярът излезе от бездната, Бог ще започне да стоварва знаменията Си

върху империята Египет.

Изследвайки духовния паралел между древния Изход за Израил и

Изходът, записан в “Откровението на Йоан” Бог спря погледа ми върху

седем знамения, които тук ще изявя пред вас. Затова нека продължа с

първото знамение - превръщането на водите на Нил в кръв.
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9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВОДИТЕ В КРЪВ

Нека тук се запознаем с първото знамение на Бог Йеова против

империята Египет. Искам да знаете, че ако има нещо, което ще преизпълни

Божието Сърце във времената на Голямата Скръб, то това ще бъде Любовта

Му към Израил. Ето защо първото знамение, което пророк Моисей ще

извърши, ще е свързано със Спасението на Израил. “Откровението на Йоан”

ни разкрива пророк Моисей и Илия с думите:

“Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през

времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги

превръщат в кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти

биха поискали...” 91

В този стих виждаме, че духовно са разделени две понятия. Първото -

водите. Второто - земята. Другото, което е духовно разделено, е фактът, че

превръщането на водите в кръв не се счита за язва, понеже в единия

случай се говори за “превръщане” на води в кръв, докато в другия - за

“поразяване” на земята. Това иде да ни покаже, че първото знамение на

Бог е обърнато към народа Му Израил, а следващите - против империята

Египет.

Как да разбираме обръщането на водите в кръв?

Преди всичко - водите, като преобраз, са множества от хора:

“Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и

множества, народи и езици...” 92

В онзи миг огромна част от тези води, са пленници на империята

Египет, тоест, поразени в една или друга степен от окултизма. Спомнете

си, че по-напред в тази книга, аз разгърнах пред вас една глава, която се

казваше:

“Река Нил и тайната доктрина на Луцифер”

От тази глава разбрахме, че целта на дявола е всичките народи да

попаднат под сянката на Египет, под засеняващата власт на дявола, която

91 (Откровение 11:6)
92 (Откровение 17:15)
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в онзи миг е изцяло предадена на човека-Антихрист. Опитайте се да имате

погледа на Моисей, моля ви! Той слиза от Небето, изпратен от Всевишния!

И какво вижда пророкът?

Именно река Нил и множества народи, удавени в нея! Именно тайната

доктрина на Луцифер, която е превърнала целия свят в Содом и Египет!

Какво ще направи Моисей, гледайки гордата и богопротивна река?

Естествено, че ще насочи жезъла си, за да превърне водите й на кръв.

Нека ви помогна с “Книгата Изход”, за да разберете знамението:

“Тогава Господ рече на Моисея: Кажи на Аарона: Вземи жезъла

си и простри ръката си над египетските води, над реките им, над

потоците им, над езерата им и над всичките им водни локви, за да

станат кръв; и по цялата Египетска земя ще има кръв, и в

дървените и в каменните съдове. И Моисей и Аарон сториха, както

Господ заповяда...” 93

Забележете писаното, че по цялата Египетска земя ще има кръв. И не

само по земята, но и в “дървените и каменните съдове”.

Какви са тези съдове? Какъв е техният духовен преобраз?

Забележете, че това са два вида съдове. Едните - дървени. Другите -

каменни. А сега нека ви открия тайната на тези съдове. Това са човешките

сърца по време на Голямата Скръб.

Кои са “дървените”? Това са всички, които са били подвластни на

империята Содом, чиито демони създават “земните растения”, тоест,

хора, вързани с копнежи по земното и плътското. (Вж. Битие 19:25)

Кои са тогава “каменните”?

Отговорът е, че това са израилтяните.

Защо те?

Ами помислете символ на какво е камъкът. За кой човек казват, че има

каменно сърце? Естествено - за онзи, който е бил закоравен в сърцето си.

А не претърпя ли Израил закоравяване към Исус? И не е ли време това

закоравяване да приключи? Така разбираме, че когато Моисей простре

жезъла си, той всъщност ще пророкува обръщане на Израил и на всички,

които искат чиста съвест, към Господ Исус Христос. Ето затова водите се

93 (Изход 7:19:20)
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обръщат на кръв, защото това не е друга кръв, но Кръвта на Спасителя,

чието действие довежда до покаяние. Нека видим ефекта от тази Кръв:

“И Моисей и Аарон сториха според както Господ заповяда; и

Аарон, като вдигна жезъла, удари речната вода пред Фараона и

пред слугите му; и всичката речна вода се превърна на кръв. И

рибите, които бяха в реката, измряха; и реката се осмърдя, така

щото египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръвта се

намираше по цялата Египетска земя...” 94

Виждате ли какво прави Божието помазание чрез пророк Моисей?

То ще е причина в един миг да бъдат изпепелени милиони демони на

Антихриста, които тук са “рибите” в реката Нил, слугите на тайната

доктрина на Луцифер. Другото, което с забелязва тук, е фактът, че

египтяните не можеха да пият вода от реката. Но като помислите, че

водите на тази река са духовни и олицетворяват множества от люде, то

тогава ще ви стане ясно, че слугите на Антихриста не могат да осъществят

духовна власт над никой, върху когото е дошла силата от Кръвта на Исус!

А тази сила ще бъде огромна, повтарям - огромна. Стихът казва, че

“кръвта се намираше по цялата Египетска земя...” В онзи миг на

явлението на човека-Антихрист този свят ще е един Египет. Следователно

- върху целия свят ще дойде Кръвта, от която мнозина ще бъдат спасените.

Потвърждение на това ще видим в седма глава на “Откровението”, където е

записано:

“След това видях, и ето голямо множество, което никой не

можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и

езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи,

с палмови клони в ръцете си...” 95

Когато Апостол Йоан вижда това, той е просто възхитен и шокиран от

мащабите му. Тогава Бог праща един от старците да го попита:

“Тия, облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И

рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония,

94 (Изход 7:20-21)
95 (Откровение 7:9)
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които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги

избелили в кръвта на Агнето...” 96

Какво е Голямата Скръб, ако не действие на двете зли империи -

Содом и Египет - в подкрепа на империята Асирия, в подкрепа на болните

амбиции на Сатана да превъзвиши сина си над Господ Исус Христос. Но

забележете категоричността на стиха. Хората не просто идват в Небето, ей

така. Те са опрали дрехите (тоест - душите си) си и са ги избелили в

Кръвта на Исус.

Кой докарва тази Кръв на земята в онова време и направи активна

силата й?

Несъмнено Бог чрез помазания Си пророк Моисей!

Ето защо знайте, че това първо знамение от Бога ще продължи през

цялото време на Голямата Скръб, което е период от седем години.

А сега да прочетем колко време “река Нил” ще остане във вид на Кръв:

“И язвата се продължаваше напълно седем дни, след като

Господ удари реката...” 97

Какво да кажем на този стих? Не е ли прекрасен? Господ удря Нил,

Господ удря по учението на Луцифер и тайната му доктрина. Господ прави

така, че да има изобилно от Кръвта на Исус, така щото всеки, който иска

сила, за да умре за Господа и да не се покори на звяра, да я получи.

Знайте, че при всичкото ми потапяне в дълбочините на Словото, аз никъде

не съм открил по-прекрасни откровения от тези. Независимо дали хората

ще са дървени или каменни съдове, Божието помазание може да обърне

всеки камък и дърво в чеда на Авраама.

А сега да продължа с нещо много важно. Когато Бог удари река Нил,

Сатана ще изохка болезнено, но няма веднага да се утесни.

Защо?

Отговорът е в “Книгата Изход”, където е записано:

“Но и египетските магьосници с баянията си сториха същото;

затова, сърцето на Фараон се закорави, и той не ги послуша (не

послуша Моисей и Аарон), според както беше казал Господ...” 98

96 (Откровение 7:13-14)
97 (Изход 7:25)
98 (Изход 7:22)
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Ако Кръвта на Исус е Животът, който Бог дава на всяко човешко

сърце, то кръвта, в която египетските магьосници ще обърнат отново Нил,

е Смъртта на дявола. Човекът-Антихрист ще побърза да спре действието на

Христовата Кръв със смърт. Книгата “Откровение” показва, че идва един

миг, когато пророците Моисей и Илия ще претърпят физическо унищожение

от човека-Антихрист:

“И когато (Моисей и Илия) свършат свидетелстването си, звярът,

който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще

ги убие...” 99

С още много смърт човекът-Антихрист ще се разправи с всички, които

са приели от Кръвта на Исус:

“...направи да бъдат избити ония, които не се покланят на

зверовия образ...” 100

Нито пророк Моисей, нито пророк Илия ще бъдат изненадани от тази

активност на звяра. Тя е видяна в Словото на Бога и е предречена от

Всевишния. Но оттук нататък ще започнат вече Божиите язви, паралелно

на активността на звяра.

Така ни предстои да видим второто знамение от Бога. Затова нека да

продължа с него.

99 (Откровение 11:7)
100 (Откровение 13:15)
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10. ЖАБИТЕ, ИЗЛИЗАЩИ ОТ УСТАТА НА ТЪМНАТА

ТРОИЦА

От съществено значение е, когато се води битка, добре да се познават

силите на противника. В това отношение няма по-мъдър военачалник от

нашия Бог. Той ще направи така, че с второто Си знамение ще предизвика

своеобразно концентриране на войските на звяра. Всички, които са се

поклонили на човека-Антихрист, в онзи миг ще започнат плътно да се

събират около бога си. Как ще стане това?

Отново ще се върнем към “Книгата Изход”, за да видим какво направи

Бог чрез Моисей:

“Тогава Господ рече на Моисея: Влез при Фараона и кажи му:

Така казва Господ, Пусни людете Ми, за да ми послужат. Но ако

откажеш да ги пуснеш, Аз ще поразя всичките ти предели с жаби.

Реката ще кипне с жаби, които като излизат, ще наскачат в къщата

ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на слугите ти, върху

людете ти, в пещите ти и по нощвите ти. На тебе и на людете ти и на

всичките ти слуги ще наскачат жабите...” 101

Виждате ли каква упоритост имат жабите? Виждате ли с какво нахалство

те ще преследват слугите на Антихриста и самият Антихрист навсякъде?

Това не е просто случайно хрумване на Бог. Бог не обича да прави

просто фокуси или ефекти. Както вече казах, Той иска концентрация на

силите на Антихрист, мисъл и видение в сърцата на всички антихристи,

които като примка да ги завлекат на мястото, където ги очаква Бог. В

“Откровението” това е казано още по-ясно:

“И видях да излизат от устата на змея (Сатана) и от устата на

звяра (човека-Антихрист) и от устата на лъжепророка три нечисти

духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които,

като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги

събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог...” 102

101 (Изход 8:1-4)
102 (Откровение 16:13-14)
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Нека сега да разберем кое мотивира тъмната троица, за да започнат

да излизат жаби из устата им. Сатана никога не е забравял величието на

Моисей и Илия. Те са нанесли такива поражения върху царството му, щото

дяволът винаги ще го боли от тези поражения. Но ето, че човекът-Антихрист

убива Божиите свидетели, сякаш безпроблемно. Това инжектира голямо

самочувствие в тъмната троица и тя попада в капана на собственото си

превъзнасяне. Точно тогава от устата на Сатана, човека-Антихрист и духа

на Антихриста започват да излизат тези жаби. Тяхната задача е да

подготвят жителите на цялата земя за война против Господ Исус Христос и

Неговото войнство. Ето, че наистина с активността на тези жаби ще

настъпи концентрирането на войските на звяра, за което говорих по-горе.

Тук искам да прибавя още нещо за жабите. Бог дава на Апостол Йоан да ги

види именно като жаби.

Но какво животно е жабата?

Това е земноводно животно, тоест, такова, което може да живее, както

на земята, така и във водата. На какви мисли ви навежда този факт?

В онзи миг на земята се подвизават две империи - Содом и Египет.

Силата на Содом е в земята, в плътското, в похотливото. Силата на Египет

е в река Нил. Значи на дявола са нужни такива духове, които да обединяват

земята с водата, Содом с Египет, похотта на плътта с окултизма. Тези

духове ще направят знамения, така щото содомците да пожелаят река Нил,

а египтяните да пожелаят плътския разврат. Всъщност - картината е ясна.

За военачалник като Сатана е важно да има съгласие между тези две

империи на земята и това съгласие да има един прицел - война срещу

Бога, война срещу Израил, война срещу Христос и Църквата. И помислете

само какво животно още е жабата. Тя обича да се надува, пълни се с

въздух под налягане и очите и изпъкват неестествено. Така тези две империи

имат увереност, че могат да постигнат нещо против Бога. Някой може да

помисли, че това е смешно. Да, то е смешно за онзи, който познава Бога,

но в онзи миг, мнозина ще са припознали Сатана за Бог. Точно затова

жабите вършат лъжливи знамения. Ефектът от тях ще бъде този, че

излъганите ще бъдат фанатично предани на Антихриста, защото Исус и

Църквата ще бъдат за тях нашественици на извънземна цивилизация,
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която просто е откраднала голямо количество хора, а сега идва да плени

целия свят. Чудно ли е тогава, че Апостол Йоан казва:

“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да

воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство...” 103

Този стих потвърждава ефекта от жабите. Войските от поклонници на

звяра тук вече са плътно около своя господар. Толкова за жабите. А сега

да премина към третото знамение.

103 (Откровение 19:19)
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11. МУХИТЕ НА БОЖИЕТО ВЪЗДАЯНИЕ

В това знамение над империята Египет ние ще забележим, че Бог вече

започва да отделя чисто от нечисто, Свято от скверно, Истинско от лъжливо.

В крайна сметка всичкият боклук на тъмната троица трябва да бъде

изхвърлен от земята. Ето затова тук Божият пръст ще направи нещо,

близко до ума на всички ни. За да разберете това знамение, то ви моля да

си представите какво ще видите, ако отидете на някое бунище или при

кофите за боклук. Естествено е там да видите стотици хиляди мухи, които

жужат и кацат където им попадне. Изобщо, ако някъде има труп, а при

явлението на Антихрист има и това е отстъпилата църква, то непременно

върху този труп ще накацат хиляди мухи. В духовния свят нещата са

абсолютно същите, каквито са и в материалния. И там има мухи.

Нека сега да прочетем какво беше Божието знамение чрез Моисей в

някогашен Египет:

“Господ рече на Моисея: Стани утре рано та застани пред

Фараона (ето, той излиза да отиде при водата), и кажи му: Така

казва Господ: Пусни людете Ми, за да Ми послужат. Защото ако не

пуснеш людете Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху

слугите ти, върху людете ти и в къщите ти; тъй щото къщите на

египтяните и земята, в която живеят, ще се пълнят с рояци мухи...” 104

Ако имахме очите на Бога, или дори очите на който и да е Божий

ангел в онзи миг, то пред нас щеше да се открои ужасна картина. Тогава

щяхме да видим едни специални демони, играещи ролята на мухи, които

буквално се гмуркат в духа на човеците и от устата им излизат нечистотии,

които полепват по човешкия дух и започват да го сбръчкват и оскверняват.

Пак повтарям, че това са специализирани демони на Божие въздаяние върху

нечестието. Впрочем, убедете се в това, като прочетем твърде ясните

стихове от “Книгата на пророк Исайя”:

“Господ ще докара на тебе, на твоите люде и на бащиния ти

дом, дни такива, каквито не са дохождали от деня, когато Ефрем се

е отделил от Юда, - ще докара асирийския цар (човека-Антихрист). И

104 (Изход 8:20-21)
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в същия ден Господ ще засвири за мухите, които са в най-

далечните околности на египетските реки, и за пчелите, които са в

асирийската земя; и те ще дойдат и всичките ще накацат по

запустелите долини, и в дупките на канарите, и на всяка драка, и

на всяко пасбище...” 105

Искам да забележите, че мухите и пчелите (които тук олицетворяват

демоните на бесовската мъдрост) се намират не къде да е, но в “най-

далечните околности на египетските реки”. Фактът, че това са “най-

далечни” околности може да се обясни с това, че те са своеобразни

първенци в покваряването на човешкия дух. Те могат да откарат човешкия

дух възможно най-далеч от Спасителната Сила на Бога. И сега вижте къде

кацат мухите.

Първо кацане: По запустелите долини.

Какво представляват запустелите долини?

Отговорът на този въпрос се крие в това да разбираме ясно какво е

призванието на Църквата Христова. За нас Господ Исус каза:

“Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може

да се укрие...” 106

В този стих има голяма сила. Виждате ли, че никой не може да

попречи на Църквата да бъде виделината на света, стига тя да е поставила

града на хълм. Защото този град не е друг град, но Небесният Ерусалим, в

който духовно живеем, понеже сме “съграждани на Светиите”.

Съграждани са хората, които живеят в един и същи град, нали?

И този хълм не е друг, но Хълмът Сион, където обитава Всевишният.

Всъщност - думите на Исус имат духовен прочит, който гласи:

Небесният Ерусалим, поставен на Хълма Сион, не може да се укрие!

Той е виделината на света!

Какво обаче става, когато този град не бъде поставен на хълма?

Защото точно тук е атаката на духа на Антихрист. Той накара мнозина

пастори и презвитери, теолози и прочее религиозни високоумци да построят

града не на Хълма Сион, но в долината на светското подражателство и

тщеславие. И това вече не беше Градът на Небесния Цар, понеже Бог
105 (Исайя 7:17-19)
106 (Матея 5:14)
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никога няма да допусне Градът Му да бъде построен в долина. Това бе

земният Вавилон, градът на богопротивния религиозен дух на Антихриста,

лъжепророкът, който измами мнозина.

Сега отново се връщам на пророчеството от Исайя. Бог казва, че

мухите ще накацат не на хълма Сион, но по “запустелите долини”, тоест,

главният обект на атаката на мухите и пчелите ще бъдат отстъпилите

църкви, в които е дошла запустяваща мерзост от Антихриста!

Нека видим кое е второто място, където кацат мухите и пчелите:

Второ кацане: Дупките на канарите

Когато произнеса думата “канара” аз изпитвам огромно духовно

задоволство, защото това е най-чудесната дума, употребена от Господ

Исус, за да ни покаже какви трябва да бъдем в Божиите очи. Канарата е

нещо твърдо. Канарата е нещо здраво. Канарата е една чудесна основа за

нашата вяра. Исус казва, че всеки, който чуе думите Му и ги изпълнява,

ще се оприличи на човек, построил къщата си на канара. (Вж. Матея 7:24)

Но виждате ли, че в стиха от Исайя не става дума за канарите, но за

“дупките” в тези канари. Ето това вече е много опасно. Когато за първи

път се сблъсках с разсъждения за канарите и най-вече - за пукнатините и

дупките в тях, изпаднах в огромно недоумение. Разсъждавайки в размисли

за империята Асирия, където разглеждах племето на Едом, аз открих, че то

живее именно в пукнатините на канарите, респективно, в дупките на тези

канари. Тогава Бог отвори очите ми, за да видя, че днес генералната задача

на всеки религиозен демон, на всеки окултен демон, на всеки земен демон,

е тази:

Да правят дупки и пукнатини в канарите!

Да подкопават основите на църквите!

Да оставят с активността си пропуски в познанието на Бога и Неговата

Сила! Да внушават проповядването на друг Исус и друго благовестие, така

щото в Истинската Канара да се появи дупка!

Така мнозина започват да се привличат неудържимо от тези черни

дупки. Техният вакуум ги всмуква и те започват да служат не на Канарата,

а на дупката в тази Канара. Това е страшно, но за съжаление - най-точната

реалност, която днес се наблюдава в евангелските църкви.
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Защо става всичко това?

Аз питах Бога, а Той ми отговори чрез думите на Апостол Павел в “2

Солунци”:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, (тоест, да влязат в дупката на Канарата) та да бъдат

осъдени всички, които не са повярвали истината (не са стояли в

твърдост на Канарата), а са имали благоволение към неправдата.

(Тоест - към пукнатините и дупките в тази Канара)...” 107

Аз се срамувам за много пастори. Аз се удивлявам как тези, които са

натоварени с отговорност да градят Божия Храм, така лекомислено и

безотговорно оставят в църквите да действа духът на Антихриста. Техният

девиз е:

“Любов, Любов, Любов! Нека се обичаме!”

Само че на подобна любов й липсва нещо. Липсва й онова, за което

отново Апостол Павел написа:

“И затова аз се моля, щото любовта ви да бъде все повече и

повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да

изпитвате нещата, които се различават...” 108

А някои наистина са стигнали дотам, щото да не могат да различат

дупката от канарата. Канарата дава познание за Исус, докато дупката само

знание. Дупката просто се радва, че е в Канарата. Запомнете това! Бог

става познат за нас само чрез Дух на мъдрост и на откровение, докато

дупката на Канарата ще се опита да ви убеди, че щом е в Канарата, то

няма никакви проблеми. Напротив - проблем има и той е смъртоносен.

Защото дупката в канарата не е друга, но е светският дух на теологията,

които си присвои правото да изследва Бога, тоест, да дълбае в Канарата.

Чудно ли е тогава, че има дупка? Чудно ли е, че има пукнатина? Чудно

ли е, че при явлението на човека-Антихрист мухите ще накацат именно по

тези дупки, тоест, в местата, където човешката мъдрост е правила усилие

да схване Божията? Но така не просто не е схванала Божията Мъдрост, но

е станала врата за духа на Антихриста. Затова Апостол Павел проповядваше

107 (2 Солунци 2:11-12)
108 (Филипяни 1:9-10)
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в Дух и Сила, за да бъде вярването основано на Канара, а не на човешката

мъдрост на теологията, която е дупката в Канарата. (Вж. 1 Коринтяни. 2:3-5)

Запомнете:

Господ Исус Христос ще грабне Канарата Си, но не и дупките!

Всички дупки ще останат по земята, защото за тях Бог е отредил

мухите. Днес Волята на Бог търси онези, които познават и разбират Него.

Днес Исус вика от Небето, но мнозина ги сърбят ушите и си търсят учители

теолози за своите си страсти. А Божията Мъдрост, която се открива в

Словото, чака да бъде прочетена. Защото към Църквата на последното

време Спасителят се обръща с думите:

“Стани, любезна моя (Църкво); прекрасна моя, та дойди, о

гълъбице моя, в пукнатините на скалата, в скришните места на

стръмнините нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти...” 109

Защо Исус вика Църквата в пукнатините на скалата?

Естествено - за да ги запълни с познание за Бога и така да лиши духа

на Антихриста от всяка възможност да атакува вярващите. Именно там

Исус иска да види лицето ни. Защото ако Божиите служители не побързат

да запълнят дупките на Канарата с канара, утре мнозина ще отпаднат от

вярата, но кръвта им ще бъде върху главите на самодоволните и тщеславни

пастори, презвитери и американски надути теолози. Запомнете, че никоя

дупка не може да спаси! Абсолютно никоя дупка няма да спаси нито една

човешка душа! Душата ще се спаси само чрез Канарата, чрез твърдостта в

познаването на Исус:

“...чрез твърдостта си ще придобиете душите си...” 110

Толкова за дупките, върху които ще кацат мухите в оня ден. Сега да

видим и следващото място, където ще кацат тези мухи:

Трето кацане: На всяка драка и на всяко пасбище.

Тук нека си спомним важните думи на Исус, Който казва, че:

“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени...” 111

Знаете ли какво растение е драката?

109 (Песен на песните 2:13-14)
110 (Лука 21:19)
111 (Матея 15:13)



87

Това е полупланински храст, по който има много тръни, които могат да

убодат човека. Бог Отец не сади такива “растения”. Те са плод само от

активното сеене на лукавия. Спомнете си категоричният въпрос на Исус:

“Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?”

Духовният подтекст на този въпрос е:

Може ли да има плод от Учението на Исус в антихристите или Небесно

изобилие в плевелите?

Разбира се, че не може. В крайна сметка в духовния свят действа един

закон, който не може да бъде отменен или заобиколен. И това е законът за

сеенето и жъненето. За да има драки по време на Голямата Скръб, то

значи, че някой е посял тези драки. Друг е въпросът с пасбищата.

Как да разбираме това, че мухите на дявола ще кацат по пасбищата?

На какво отговарят тези пасбища?

Отговорът е, че това са църкви, създадени по човешки и водени от

човешки авторитети и религиозни политики. Защо мисля така? Естествено

затова, защото при Грабването на Църквата Пастир и стадо ще бъдат на

едно място - в Небето. Следователно - всяко пасбище, което е на земята,

не е създадено по Божията Воля, защото Истинското Пасбище винаги е

било в небесни места, където истинските християни са живеели в Дух и

Сила двадесет и трети псалом. Какво казва този псалом?

Ето какво:

“Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда. На зелени

пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава

душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си...” 112

За съжаление в религиозните църкви този псалом се цитира само на

гробища, когато изпращат мъртвеца във вечния му дом. Така свещениците

от тези църкви недвусмислено доказват, че никога не са водили Стадото

Господно на Господното пасбище. Къде са го водили тогава?

Отговорът е, че те са го водили по собствените си пасбища, според

собствените си разбирания на Библията и според школовката на теологията,

която ги е изградила като земни овчари на Небесно стадо от което в един

миг и стадото става земно, понеже не се храни с Небесната Благодат на

112 (Псалом 23:1-3)
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Святия Дух, а по-скоро преживя и предъвква доктрина след доктрина,

докато умре от глад.

Тук приключвам с описанието на местата, където кацат мухите. Моето

сърдечно желание за всички вас е категорично да отхвърлите тези места,

каквото и да ви струва това.

Не ходете повече в запустяващи долини! Не стойте повече в дупките

на канарите! Не разчитайте повече на теологията, защото тя е плод на

човешки ум, а не на Духа на мъдрост и на откровение! Тя прави именно

това – изследвайки Библията създава дупки в канарите и пукнатини в

скалите.

Аз ще приключа с най-убедителните думи от “Книгата на пророк Исайя”:

“Гордото носене на човека ще се наведе, и надменността ще се

унижи; а само Господ ще се възвиси в оня ден (на Пришествието на

Исус - б.а.) И идолите съвсем ще изчезнат, и човеците ще влязат в

пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от

Господа, и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси

земята. В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите

сребърните идоли (идолите за душата) и златните идоли, (идолите за

духа) които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в

канаристите подземия и в пукнатините на скалите, поради страха от

Господа и поради славата на величието Му, когато стане да

разтърси земята. Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх,

защото за какво може да се разчита на него...” 113

Този стих коментира не нещо друго, но паниката, която ще обхване

всички при Пришествието на Исус. Тогава, като по даден сигнал, всички

ще решат, че дупките на канарите и пукнатините на скалите за единствено

възможното място, за да избегнат Божия Гняв.

“Ето, Господи Исусе! Виж, аз чета теология! Аз влязох в дупката на

Канарата, за да избегна Божия гняв!”

Напротив - ти си влязъл именно там, където ще те постигне Божият

Гняв. Защото стихът от Исайя завършва с предупреждение за всички, които

ще потърсят дупките на канарите и пукнатините на скалите:

113 (Исайя 2:17-22)
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“Оставете се от човека, (от човешките поучения на теологията) в

чиито ноздри е лъх; защото за какво може да се разчита на него?”

Аз предупреждавам всички, които четат тази книга, че днес в църквите

действа дух на Езавел чрез теолозите и неговата цел е да учи християните

с теология, след което да ги прилъгва да влязат дълбоко в дупката на

Канарата. Толкова дълбоко, щото да се разминат с Грабването от Исус и да

попаднат под проклятието, което ще настигне духа на Езавел и всичките й

поклонници:

“Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло; и ще туря в голяма

скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от

нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор...” 114

Този стих доказва, че поклонниците на теологията отиват директно в

Голямата Скръб, където ще ги настигне Божията язва с мухите на дявола.

А сега нека продължа с четвъртото знамение против империята Египет.

114 (Откровение 3:22-23)
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12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ

Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще

постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви

помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”,

по-напред в тази книга.

Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение?

Отговорът на този въпрос ще ни заведе пред Божия Престол, където

пред очите на Бог Отец стои завинаги пролятата Кръв на Агнето. Исус умря

за греховете на целия свят. Исус умря, за да ни изкупи от силата на греха

и неудържимото привличане на ада. Бог винаги е правил категорично

разделение между човешкия и демоничния дух. Във всеки човешки дух

идат, заложени по природа, законите на Отец и човек усеща тяхното

действие чрез съвестта си. Друг е въпросът, че съвестта, сама по себе си, е

слаба да противостои на демоничния натиск и силата на греха. В това

четвърто знамение върху Божиите отстъпници ще се реализира в пълна

степен египетският струпей. Този струпей ще накара всичките поклонници

на звяра да съгрешават самоволно, за да се изпълни писаното за тях слово

в “Евреи”:

“Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали

истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно

очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще изпояде

противниците...” 115

Знаете ли какво значи “огнено негодувание”?

Това е Божий Гняв, който обръща всичко на пепел, така както огънят

прави това. Нека сега  прочета какво заповяда Всевишният на Моисей, за

да реализира четвъртото Си знамение над Фараон и Египет:

“Тогава Господ каза на Моисей и Аарон: Напълнете шепите си с

пепел от пещ и нека я пръсне Моисей към небето пред Фараона; и

пепелта ще стане прах по цялата Египетска земя, и ще причини на

човеците и на животните възпаление с гнойни циреи, по цялата

Египетска земя. И като взеха пепел от пещ и застанаха пред Фараона,

115 (Евреи 10:26-27)
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Моисей я пръсна към небето; и стана възпаление с гнойни циреи на

човеците и на животните...” 116

Тук ще припомня още един стих от “Евреи”:

“Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог...” 117

А сега нека духовно да вникнем в знамението, което Бог извършва

чрез Моисей и Аарон пред Фараона. Казва се, че Моисей взе “пепел от

пещ” и я хвърли към Небето. Нека никой не мисли, че това е обикновена

пепел от обикновена пещ. Стихът иде да покаже, че беззаконието на

Фараон и слугите му е вече толкова голямо, щото отприщва след себе си

изявата на Божия Гняв. Ако погледнете пепелта, вие ще забележите, че тя

се състои от милиарди малки прашинки, всяка от които е поразена от огън,

ако и преди това всички те да са били сплотени в някакъв материал.

Изобщо - след всяко горене на огън остава пепел. И пепелта красноречиво

доказва, че всичко полезно от материала е изгоряло.

На какви мисли ви навежда тогава фактът, че Моисей взима пепел от

пещ и я хвърля към Небето?

Отговорът на този въпрос е скрит в голяма тайна, но аз тук ще я

изявя, като ви дам някои ключове за нейното разбиране.

Ето и първият ключ: Когато Бог заповядва на Моисей да извърши

всичките знамения пред Фараон, той казва на слугата Си:

“Ето, поставих те бог на Фараона; и брат ти Аарон ще ти бъде

пророк. Ти ще казваш всичко, което ти заповядам, а брат ти Аарон

ще говори на Фараона да пусне израилтяните из земята си...” 118

Виждате ли какво специално помазание има Моисей?

Той ще бъде “бог” на Фараона!

А може ли някой да не изпълни заповедите на “бога” си?

Всъщност Бог облича Моисей с такава сила, щото Сатана ще е длъжен

да изпълнява безпрекословно всичко, което Моисей му изговори. Само така

можем да си обясним факта, че Божиите въздаяния над империята Египет

се изпълняват от демони, които по принцип са слугите на Сатана, но ето че

Сатана е слуга на “богът” Моисей. И сега отново се връщам на пепелта от

116 (Изход 9:8-10)
117 (Евреи 10:31)
118 (Изход 7:1-2)
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пещта. Фактът, че Моисей взима пепел и я хвърля към Небето, се обяснява

с това, че Бог поставя под ръководството на Моисей демони на въздаяние

върху Божиите отстъпници. Демони, които са длъжни да извършат именно

волята на Небето. Пепел, която се хвърля пред лицето на Фараон към

Небето, за да чуе заповедите на Небето и да се върне върху Египет, като

изява на Божия Гняв. Защото пепелта не е друго, но изгорени прашинки, а

прашинките са всички ангели, които одобриха претенциите на дявола за

власт и трон като Божиите. Нека ви помогна още малко с точните стихове

от “Книгата на пророк Езекиил”, където Бог заявява против Луцифер:

“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез

неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който

те изяде, обърнах те на пепел по земята пред очите на всички,

които те гледат...” 119

Сега разбирате ли за каква пепел се говори в “Книгата Изход”? Не са

ли тази пепел милиони демони на Сатана, чрез които Бог ще въздаде на

нечестието на отстъпниците и окултистите?

Да, именно това е пепелта!

А фактът, че е извадена от пещ, не иде ли да покаже Божия пламенен

Гняв?

Така разбираме, че Моисей загребва от “пепелта” и я хвърля към

Небето, тоест, с Божията Сила и помазание той заповядва на подчинените

на Сатана да извършат Божието въздаяние върху духовните естества на

човеците, които са потъпкали всяка правда и всеки позив на съвестта си!

И наистина, точно в този миг върху поклонниците на човека-Антихрист

се стоварва с пълна сила Египетският струпей, тоест, онова “струпване” на

демони, които създават гнойни възпаления и “циреи” върху духовното

естество на човеците. Ето как коментира този факт “Откровението”:

“...и появи се лоша и люта рана на онези човеци, които носеха

белега на звяра и които се покланяха на неговия образ...” 120

Когато Библията казва за някоя рана, че е “лоша” и “люта”, тя не се

шегува. Защото в онзи миг Бог прочита пророческото Си Слово против

Левиатана, който е сатанинското тяло на този свят. Ето това Слово:
119 (Езекиил 28:18)
120 (Откровение 16:2)
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“В оня ден Господ с лютия, и великия и якия Си нож ще накаже

левиатана, бързия змей, да! левиатанът, извиващият се змей, и ще

убие змията, която е в морето...” 121

Забележете “лютият” нож на Бога и вижте в “Откровението” че се

говори за “лютата” рана на антихристите. Така ще разберете, че този нож

се забива в тялото на Левиатана, а самото забиване е знамението с

“пепелта”, която Моисей издига към Небето, а Небето стоварва върху

поклонниците на звяра.

Искам още веднъж да повторя, че това е една от най-страшните язви.

Страшна защо?

Именно защото става дума за възмездие с пепел!

А когато тази пепел попадне върху човека, то съдбата му е да стане

също пепел, тоест, с напълно осквернен и покварен човешки дух, в когото

е действала разрушителната сила на Злото!

Толкова по това знамение.

А сега да премина към петото знамение от Бога.

121 (Исайя 27:1)
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13. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР И СКАКАЛЦИТЕ

Внимание! За разбирането на това знамение е нужно да внимавате.

Тук се намесва още една империя на Злото, която в духовния свят е

първенец по богопротивност. Има хиляди начини за потапяне в Словото на

Живия Бог и нито един не е без полза. Когато аз започнах да разсъждавам

върху това Божие знамение, Бог ми даде такова потапяне, щото в мен не

остана никакво съмнение, че съм движен именно от Святия Дух, а не просто

от усилията на ума си. Всички знаем, че явлението на човека-Антихрист е

кулминацията на сатанинската богопротивност. Ето защо спокойно можем

да кажем, че дните на това явление са дни на Злото, когато му е дадено да

изпита цялата земя. Слава на Бога и Отца, защото Исус обеща да опази

Филаделфийската църква от това изпитание, като я покрие от самото време

на изпитанието, което, погледнато в духовен аспект, означава, че ще бъде

грабната в Небето. И сега нека ви потопя в Божието Слово, така, както

Святият Дух потопи мен в разбиране на Неговите дълбочини. Вече казах,

че дните на Антихриста са дни на Злото. В Библията има една книга, която

се нарича “Еклесиаст или проповедник”. В дванадесета глава на тази книга

има препоръка на Соломон. Препоръка, която трябва да схванем всички, за

да не се окажем в неправилното време и на неправилното място.

Ето как започва тази глава:

“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да

дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: Нямам

наслада от тях...” 122

Какво значи да помним Бог в дните на младостта си?

Това означава да стоим духовно млади, понеже младостта е един от

стандартите на новите създания в Господ Исус Христос. Най-точен и верен

преобраз на младостта е орелът. Словото казва, че нашия Бог ни дава

такава сила, такъв Дух, за да се сбъдне писаното в псалома:

“...тъй щото младостта ти се подновява като на орел...” 123

122 (Еклесиаст 12:1)
123 (Псалом 103:5)
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Това убедително доказва, че грабнатата Църква на последното време,

е от орли, тоест, от онези, които летят в небесни места и имат пълнота и

постоянен достъп в Дома на Отец. Но нека отново се върна на “Еклесиаст”,

за да видим какви са характерните знамения за дните на Злото:

“Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и

звездите, и да се върнат облаците подир дъжда...” 124

Този стих е духовен. В него има много важни за разбиране неща. Това,

че ще се помрачи слънцето и светлината, отговаря на факта, че на земята

ще дойде необикновено силна духовна тъмнина, свързана с явлението на

човека-Антихрист. Това показва, че слънцето в този стих не е просто

слънце, и светлината не е просто светлина. Слънцето е Господ Исус

Христос, а Светлината - Присъствието на Святия Дух!

Вие ще разберете още по-пълно това, като си спомните какво обеща

Божият ангел на развратната блудница Вавилон:

“...светлина от светило няма вече да свети в тебе, и глас от

младоженец и невяста няма вече да се чува в тебе; защото твоите

търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи...” 125

А сега вижте и фактът, че “облаците се връщат подир дъжда”.

Това не отговаря на никаква синоптична логика, понеже дъжд има, когато

дойдат облаци, а в стиха от “Еклесиаст” се казва, че облаците се връщат

подир дъжда.

Кой е този дъжд, подир който ще дойдат облаците?

Отговорът е:

Това е дъждът, който идва чрез помазанието на пророк Илия във

времената на Голямата Скръб, за да спаси евреите!

“Кои са тогава облаците?” - ще попита някой.

Това е религиозно-окултната завеса на земята, дължаща се на

действието на Сатана. Точно чрез тези облаци дяволът прави така, че за

всички човеци да бъде максимално скрито Слънцето, тоест, Спасителят Исус.

Потопихте ли се вече в дълбокото?

124 (Еклесиаст 12:2)
125 (Откровение 18:23)
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Ако е така, нека да плуваме и видим къде ще ни отведе Святият Дух.

Стиховете от “Еклесиаст” продължават със следните думи:

“Когато стражите на къщата ще треперят, и силните мъже ще се

прегърбят. И ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха, и

на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни...” 126

Запомнете целия цитат, защото всяко изречение тук е откровение.

Първо: Казва се, че “стражите на къщата ще треперят”.

Защо треперят?

Ами защото са осъзнали, че Грабването вече е извършено, а те не са

участвали в него, тоест, Бог ги е видял недостойни за Славата на Исус.

Второ: Казва се, че “силните мъже ще се прегърбят”.

Защо ще се прегърбят?

Отговорът е: Защото Святият Дух вече не благоволи в тях и те нямат

Божията Сила. Когато нямаш тази Сила всеки товар ще те прегърби.

Трето: Казва се, че “ония, които мелят, ще престанат, защото

намаляха...”

Кои мелят?

Естествено - църквите мелят!

Защо престават?

Ами защото са намалели!

А защо са намалели?

Ето отговорът от  Исус:

“Две жени ще мелят на мелница; едната се взема (при мига на

Грабването) а другата се оставя (за среща с човека Антихрист - б.а.)...”
127

Разбирате ли сега защо жените, които мелят, намаляха?

Ами защото едните бяха взети, а другите - оставени.

Четвърто: Казва се, че “на ония, които гледат през прозорците,

ще се стъмни...”

Защо ще се стъмни?

Отговорът е: Защото, когато е трябвало да гледат през прозорците,

тоест през истините на Вечната и Свята Библия с очите на Святия Дух, те

126 (Еклесиаст 12:3)
127 (Матея 24:41)
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са гледали с очите на теологията. И ето, че идва миг, когато ще им се

стъмни. А самото стъмняне отговаря на активността на онези облаци, които

се връщат след последното изливане на Святия Дух, известно като “късен

дъжд”. И сега да продължим да плуваме още по-дълбоко в Библията. Чета

следващите стихове от “Еклесиаст”:

“Когато вратите ще се затворят при пътя, като отслабне гласът

на мелницата; и при гласа на птицата ще стане човек, и всичките

звукове на песента ще отслабнат; още когато ще се боят от всичко,

що е високо, и ще треперят в пътя...” 128

Прочетете отново целия цитат, защото всяко изречение в него е

голямо откровение.

Първо: Казва се, че “вратите ще се затворят при пътя...”

Какво иде да покаже това?

Ами именно това, че който е трябвало да бъде грабнат от Исус, той е

бил грабнат! Спомнете си притчата на Спасителя:

“А по среднощ се нададе вик: Ето, младоженецът [иде!]

излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и

приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните:

Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А

разумните в отговор рекоха: Да не би да не стигне и за нас и за вас,

по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да

купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на

сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и

казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина

ви казвам: Не ви познавам...” 129

Виждате ли в тази притча, че вратата вече се затвори. Тя е духовно

потвърждение на стиха от “Еклесиаст”, че вратите се затварят при пътя.

Второ: Казва се, че при “гласа на птицата ще стане човек”.

Кой е този глас на птицата?

Отговорът е, че това е сигналът за Грабването, Гласът на Архангел и

звукът на Божията Тръба, когато всички, които са като орли, ще полетят и

ще посрещнат Господа във въздуха.
128 (Еклесиаст 12:4-5)
129 (Матея 25:6-11)
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Трето: Казва се, че “всичките звукове на песента ще отслабнат”.

Стихът иде да покаже, че от този миг всяко хваление към Бога се

обезсмисля, понеже онези, които остават на земята, тоест, отстъпилата от

Исус църква, са мерзост за Него и Той не приема да Го хвалят.

Четвърто: Казва се - “още, когато ще се боят от всичко, що е

високо, и ще треперят в пътя...” Стихът иде да покаже, че религиозната

власт на Сатана вече действа в пълна сила, като извиква във всички страх

от Антихриста, поради който страх те и го приемат като Бог.

Всичко, което изброих дотук, е само прелюдия към знамението, което

Бог ще извърши чрез Моисей. Нека сега да видим в “Еклесиаст” ключа за

разбиране на самото знамение:

“Когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка

охота изчезне...” 130

Някой може да си помисли, че тук Соломон рисува природни красоти,

но защо тогава да изчезва охотата на човека? Напротив. Би трябвало,

когато бадемът разцъфти всяка охота да се появи. Истината е, че стихът е

духовен и иде да даде разбиране за Божията Воля. В онова време на

явление на човека-Антихрист бадемът наистина ще разцъфти и скакалецът

наистина ще натегне.

Къде да открием тайната на този разцъфнал бадем?

Ето къде: Когато в стана на Израил се вдигна бунт, малко след като

Бог наказа Кореевите отстъпници, Той даде заповед да се поставят в шатъра

за срещане дванадесет жезъла. На следващият ден бе станало така, че:

“Аароновият жезъл за Левиевия дом беше прокарал и

произрастил пъпки, цъфнал и завързал зрели бадеми...” 131

Когато израилтяните видяха Божието знамение, Бог каза на Моисей:

“Върни Аароновия жезъл пред плочите на свидетелството, за

да се пази за знак против бунтовническия род...” 132

Така разбираме, че стихът от “Еклесиаст” иде да предупреди, че на

земята е останал бунтовнически род, понеже отново разцъфтява бадемът,

тоест, Бог си спомня този знак против бунтовниците.

130 (Еклесиаст 12:5)
131 (Числа 17:8)
132 (Числа 17:10)
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А какво ги очаква тези бунтовници?

Именно това, че върху тях ще натегне скакалецът, тоест, подобно на

някогашен Египет, Бог ще изпрати и върху тях скакалци.

Някой може да попита:

“Защо трябваше да разглеждаш всички стихове от дванадесета глава

на “Еклесиаст”, за да стигнеш до бадема и скакалците?”

Отговорът е, че с това разглеждане аз искам всички да бъдете убедени

кои са бунтовниците против Бога. А те станаха напълно ясни пред нас.

Това е отстъпилата църква, вързана от духа на Антихриста и подготвена да

приеме човека Антихрист за свой господ и бог. Именно за нея Бог дава

знакът на Аароновия жезъл и скакалецът, който ще натегне. Нека сега да

си спомним как се разви Божието знамение в някогашен Египет.

“Тогава Господ каза на Моисея: Влез при Фараона, защото Аз

закоравих и сърцето на слугите му, за да покажа тия Мои знамения

между тях, и за да разказваш в ушите на сина си и на внука си това

що направих на египтяните, и знаменията, които показах между

тях, та да познаете, че Аз съм Господ. Тогава Моисей и Аарон

влязоха при Фараон и му рекоха: Така говори Господ, Бог на

евреите: Докога ще отказваш да се смириш пред Мене? Пусни

людете Ми, за да Ми послужат. Защото ако откажеш да пуснеш

людете Ми, ето, утре ще докарам скакалци в пределите ти...” 133

Сега разбирате ли защо в дните на Злото бадемът ще разцъфти и

скакалецът ще натегне?

Именно защото Бог ще докара скакалци върху империята Египет!

“Книгата Изход” показва това по следният начин:

“И Моисей простря жезъла си над Египетската земя; и Господ

направи да духа източен вятър на земята през целия оня ден и

цялата нощ, и на заранта източният вятър докара скакалците...” 134

Забелязвате ли какъв вятър докарва Бог на земята?

Словото казва, че това е “източен вятър”!

Какъв е този вятър?

Естествено - влияние на империята Изток!
133 (Изход 10:1-4)
134 (Изход 10:13)
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В началото на това знамение аз ви казах да внимавате, защото ни

предстои да разберем нещо много важно. Скакалците, които довява този

вятър, не са просто скакалци. Това са демони от империята Изток. Нека

продължа още малко с “Книгата Изход”:

“И скакалците се пръснаха по цялата Египетска земя, и

нападнаха по всичките египетски предели; те бяха много страшни;

преди това не е имало такива скакалци, нито ще има такива след

тях. Защото покриха лицето на цялата земя и цялата земя почерня;

и изпоядоха всичката трева на земята...” 135

Вие бихте ли се уплашили от скакалец?

Аз съм виждал скакалци, но те никога не са ме плашили. Но за да

казва Божието Слово, че те бяха “много страшни”, то има основание да

го прави. Защото когато Бог започне да въздава на империята Египет при

управлението на Антихрист, Той отново ще изкара тези страшни скакалци.

Ето, вижте това в “Откровението”:

“И като затръби петия 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...” 136

Искам да забележите, че ако при първото Божие въздаяние със

скакалци в древен Египет язвата порази всяка трева и земята почерня, то

тук тези демони имат изрична заповед от Бога да не повреждат “тревата

по земята”, нито “някое зеленище”, нито “някое дърво”, а само такива

човеци, които нямат Божий печат върху себе си. Това доказва, че зелената

трева и дърветата имат Божий печат и затова няма да бъдат повредени от

скакалците. Нека никой не мисли, че стихът в “Откровение” говори за

трева от флората на планетата Земя. Тревата никога не е била противна на
135 (Изход 10:14-15)
136 (Откровение 9:1-4)
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Бога, за да й въздава Бог с язви. Стихът е духовен и иде да подчертае, че

освен онези 144000 избрани от племената на израилтяните има и много

други хора, които имат Божий печат върху себе си, ако и духовно да се

различават от Божиите Избрани.

Но по какво тогава те се различават?

Именно по това, че хората, които са “зелена трева” и “дървета”

олицетворяват всички, които опазват чиста съвестта си, докато Божиите

Избрани, освен чиста съвест имат и вяра в Исус и помазание от Отец.

Защото хората с прегоряла съвест в никакъв случай не са зелена трева и

дървета, но плява и дърва. Разликата между зелената трева и плявата е

тази, че плявата отдавна е изсъхнала. А разликата между дърветата и

дървата е тази, че едните имат корен, а другите са отрязани. Всичко това

ни убеждава, че демоните от империята Изток ще въздават само върху

поклонниците на човека-Антихрист и всички, които са приели белег на

челата си или на десниците си.

А сега ще ви моля да прочетете бавно следващите изречения, защото

в тях ще разкрием тайната на действието на империята Изток.

Ако се върнете до единадесета глава на “Книгата Битие” ще видите, че

преди да съградят Вавилонската кула човеците потегляха на Изток, тоест,

те духовно бяха под влиянието на Авадон, князът на бездната. Именно

Изтокът беше първата империя на дявола на земята и тя бе свързана с

религиозно-окултната активност на Сатана. Бог наказа тогавашния свят с

потоп. Защо? Ами защото земята се беше развратила до такава степен, че:

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

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

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

човека на земята, и огорчи се в сърцето Си...” 137

 Знаете ли какво се открива в израза “постоянно само зло”?

Това означава, че няма никакво Добро и не е възможно повече да се

роди. Какво е Доброто? Не е ли плод на съвестта? Не каза ли Исус, че

добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща?

137 (Битие 6:5-6)
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Но ето, че когато Бог погледна в онзи миг на земята, всички вършеха

“постоянно само зло”, тоест, човеците вече бяха с прегорели съвести,

неспособни никога да преживеят промяна, нито покаяние, нито обръщане

към Бога. Причината хората да изглеждат така, бяха именно скакалците от

империята Изток. Тяхното действие разрушава човешките сърца, повече от

които и да са други демони, понеже атаката е както отдолу - от ада, така и

отгоре - от поднебесните сили на Злото, тоест, както против душата - с

властта на окултизма, така и против духа - с властта на религията. При

това състояние човеците са хванати в двоен обръч, в двойните челюсти на

Левиатана. Такива човеци преживяват двойно умиране. Спомнете си какво

казва за тях Апостол Юда:

“...безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета,

безплодни, дваж умрели, изкоренени; свирепи морски вълни;

които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди,

за които се пази мрачна тъмнина до века...” 138

Това обяснява и активността на демоните от империята Изток. Бог не

случайно повдига източен вятър, за да докара тези скакалци. Защото

антихристите са нещо много повече от нечестиви. Бог не благоволи дори в

смъртта на нечестивия, но ето, че за тези Той е запазил мрачна тъмнина

довека. Всъщност - нека си припомним какво каза Исус за времето преди

Своето Второ Пришествие:

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

Човешкия Син...” 139

Как бяха Ноевите дни? Не беше ли тогава най-голяма изявата на

империята Изток? Не се ли раждаха на земята исполини?

Исполини не толкова по ръст, колкото по практикуването на висш

окултизъм и лично духовно общение със самия Сатана!

Искам да разбирате, че именно скакалците ще определят онези, които

са безнадеждно покварени от останалите човеци на света. Затова нека

продължим да четем и да видим в “Откровението” какво става, когато на

земята излизат скакалците:

138 (Юдово 12-13)
139 (Матея 24:37)



103

“И позволи им се не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и

мъката им беше като мъка от скорпия, кога 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...” 140

Сега ще наблегна на думите, които съм подчертал. Те убедително

доказват скакалците от империята Изток. Характерно за тези демони е

това, че те владеят тайните на битието и карат хората да се обръщат към

собственото си подсъзнание. А именно там са скрити тайните на живота,

тоест, на отношенията между дух и материя. Всички източни религии имат

заложен в себе си стремежа към плътско съвършенство. Вижте, например

учението Йога. Вижте учението на обществото за Кришна-съзнание. Вижте

и трансцеденталната медитация. Всички тези учения са висш окултизъм и

по своему предлагат на човека да се храни със забранения плод на Адам и

Ева.

Какво обаче ще стане, когато скакалците нападнат поклонниците на

Антихриста?

Нищо повече от това, че те ще извършат кулминацията в покварата и

развращаването на човешкия дух, а жертвите им няма да могат да избегнат

язвата, дори и ако поискат да умрат, защото смъртта ще побегне от тях.

Защо ще побегне смъртта?

Естествено - защото под властта на тези демони ще е подсъзнанието

на всеки човек, където са заключени тайните на живота! Тези демони така

ще усилят връзката между духа и плътта на човека, щото даже ако някой

рече да се прободе с нож, то раната моментално ще оздравява и няма да

му позволи да наруши връзката между духа си и плътта си.

Всъщност така Бог пази антихристите за Деня на Своето възмездие!

Днес има слуги на империята Изток, наричани шамани и вещери, които

правят безкръвни операции само за минути. Това са знамения на Злото,

което сега поглъща наивните, но утре - същите тези демони ще бъдат

пазени в бездната за Божия Гняв. Повече информация за империята Изток

ще намерите в другата ми книга от поредицата за духовните империи на

Злото - “Империята Изток - елитната армия на Авадон”. Тук само още

140 (Откровение 9:5-6)
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веднъж ще подчертая, че скакалците са възможно най-страшните демони,

имащи още по-страшен предводител, за който Словото казва:

“Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски

се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион...” 141

Така вече се убеждаваме, че ако някога скакалци нападнаха Египет,

то същите скакалци ще нападнат отстъпилата църква и всички блудници и

окултисти. А сега да премина към шестото знамение.

141 (Откровение 9:11)
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14. СГЪСТЕНАТА ТЪМНИНА НА ЗЛОТО

Най-светлото знамение, което историята на човечеството помни, беше

явлението на Господ Исус Христос на този грешен свят. Нашият Творец,

Създателят ни, напусна Небесната Си Слава и прие образ на човек, на

Човешки Син, Който се натовари с греховете и беззаконията ни, за да ни

приведе при Бог Отец опростени, умити и облечени в светъл и чист висон.

И така, както историята на човечеството е преживяла най-светлото знамение

от Небето, така и предстои да преживее и най-тъмното знамение - явлението

на човека-Антихрист. През вековете на човешката цивилизация на тази

земя са се раждали много диктатори. Всеки е оставил някаква своя следа.

Всеки е бил болен по своему, с амбиции за светско господство и деспотизъм.

Като започнете от цар Навуходоносор с Вавилон, преминете през Чингиз

Хан с неговите завоевания, продължите с Наполеон Бонапарт и стигнете до

Адолф Хитлер и Сталин. Колко много тъмни знамения е преживял светът и

все пак е оцелял. Но ето, че онова знамение, поради което адът и бездната

са притаили дъх и чакат, скоро ще дойде и пред него всички тъмни знамения

ще бъдат бледи сенки.

Аз се прекланям пред Мъдростта на нашия Бог, Който във Вечното Си

и Свято Слово е видял Началото и Края. Аз се прекланям пред Онзи, Който

така е изрекъл Словото Си, щото жадните за Духа Му могат да видят Края

в Началото и Началото в Края. Това шесто знамение, което Бог някога

извърши чрез пророк Моисей над Египет, има своя духовен паралел с

изявата на човека-Антихрист. Но нека сега да прочетем какво направи Бог

чрез Моисей над земята на Фараона:

“Тогава рече Господ на Моисея: Простри ръката си към небето,

за да настане тъмнина по Египетската земя, тъмнина, която може да

се пипа...” 142

Забелязвате ли, че това не е обикновена тъмнина?

Ако искате, загасете лампата някоя късна вечер в дома си и се

опитайте да пипате тъмнината. Няма да успеете, защото тази тъмнина няма

реален физически образ. Но когато Бог казва, че тъмнината ще се “пипа”,

142 (Изход 10:21)
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то тя наистина ще се пипа, ако и някой да няма обяснение как ще стане

това. За да ви помогна в разбирането искам да си спомните какво правеше

Апостол Тома. Той винаги искаше доказателства от Исус. Той предпочиташе

логическата постройка на фактите пред вярата да се приемат като такива.

И когато му известиха, че Исус е възкръснал, той заяви спонтанно:

“Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря

ръката си в ребрата Му, няма да повярвам...”

Тогава Господ се смили над ученика Си и му каза:

“Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в

ребрата Ми; и не бъди невярващ, но вярващ...” 143

Какво направи Тома? Той пипна Спасителя! Исус бе пред него реален,

така че наистина да може да Го пипне и Го докосне. И сега помислете. Бог

казва чрез Моисей, че над Египетската земя ще настъпи не каква да е

тъмнина, но тъмнина, която да може да се пипа. От примера с Тома видяхме,

че човек пипа тогава, когато Онзи, Когото пипа, е реален, действително

съществуващ и стоящ в трите измерения на времето, пространството и

материята. Каква ще е тогава тъмнината, която може да се пипа, ако не е

някой, в когото телесно да обитава всичката пълнота на тъмнината и Злото?

Понеже при явлението си Антихристът няма да е призрак, но реална

личност, дошла в света и можеща да се пипа. Сега разбирате ли, че още в

“Книгата Изход” Бог показва с какво знамение ще отговори на  жестоката

империя Египет в последното време? Защото в друга книга и с друг Свой

пророк Бог се обеща на египтяните, като заяви:

“И ще затворя египтяните в ръката на жесток господар, и

свиреп цар ще ги владее...” 144

Този свиреп цар е несъмнено Антихристът. Спомнете си, че градът, в

който той ще установи властта си, ако и да е Ерусалим, духовно се нарича

“Содом и Египет”. Това, че духовно се нарича така, иде да покаже, че

онази тъмнина, която можеше да се пипа в някогашен Египет, е преобраз

на човека-Антихрист в последната духовна империя Египет. Толкова за

това шесто знамение на Бога. А сега да премина към последното знамение.

143 (Йоан 20:27)
144 (Исайя 19:4)
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15. ГИБЕЛТА ВЪРХУ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЧОВЕКА-

АНТИХРИСТ

С разглеждането на това последно знамение аз искам духовно да

акцентирам на факта, че то е заключителната изява на Божия Гняв. Някога

коравосърдечният Фараон не желаеше да пусне израилтяните, въпреки

всичките велики знамения, които Йеова извърши всред Египет. Но това

последно знамение е по-особено. То изискваше специална подготовка от

Божия народ. Израилтяните трябваше да помажат къщите си с белег от

кръв на агне, така щото Божият Гняв да ги подмине, когато Бог реши да

накаже всяко първородно на египтяните. В това Божие знамение над

Египет и Фараон се крие голяма тайна. Повечето читатели ще се досетят,

че кръвта от агнето върху стълповете на еврейските къщи отговаря на

Спасителната Сила на Господ Исус Христос, Който стана жертвен Агнец за

нашето изкупление. Защото евреите, които идат от Голямата Скръб, са

избелили дрехите си и са ги опрали в Кръвта на Агнето. (Вж. Откровение

7:13-14) По-дълбокото тук, което остава скрито, е запечатано в думите на

пророк Моисей към Фараон. Нека ги прочетем:

“Така говори Господ: Около средата на една нощ Аз ще премина

през Египет; и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от

първородния на Фараона, който седи на престола си, до първородния

на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от

добитъка. И по цялата Египетска земя ще се нададе голям писък,

какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв...” 145

Нека разделя този стих на две части.

Първа част: “Около средата на една нощ Аз ще премина през

Египет...”

А сега да разсъждаваме върху първата част. Както се вижда, Бог взима

решение да порази Египет през нощта.

На какво отговаря това Божие решение, отнесено към империята Египет

при управлението на човека-Антихрист?

145 (Изход 11:4-6)
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Преди всичко - когато Антихрист дойде на земята, заедно с него ще

дойде и най-голямата тъмнина в историята на човечеството. Ето защо е

напълно естествено състоянието на света да е нощ.

А от какво ще бъде посетена тази нощ?

Естествено - от Деня Господен, от Славният Ден на Божия Гняв и

Божието възмездие над Злото.

Апостол Павел казва за това посещение следното:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем...” 146

и още:

“Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като

крадец. Защото всички вие сте синове на светлината, синове на

деня; не сме от нощта, нито от тъмнината...” 147

Отново се връщам на Божието решение:

“Около средата на една нощ Аз ще премина през Египет...”

Кой ще се намира в Египет? Църквата на Исус ли?

Не е възможно тя да е там, защото Апостол Павел казва “че ние не

сме в тъмнина, та да ни постигне оня ден като крадец...” Ние сме

синове на Деня, синове на Светлината. Ето защо, ако някъде ще идва

Денят, той ще дойде със своите си, тоест, ние ще пристигнем с този Ден.

Това напълно потвърждава, че при Второто пришествие на Исус ние се

завръщаме с Него от Небето и олицетворяваме Неговите Небесни войски.

(Вж. Откровение 19:7-8 и сравни с Откровение 19:11-14 - б.а.)

“Вие, братя не сте в тъмнина...” - говори Апостолът. Това може да

се каже и по друг начин:

“Вие братя в онзи миг на Божие въздаяние над Антихриста, не сте под

властта на Антихриста, нито сте на земята, която е покорена от неговата

тъмнина...”

По-дълбока остава втората част от Божието решение против Египет:

Втора част: “И всеки първороден в Египетската земя ще умре, от

първородния на Фараона, който седи на престола си, до първородния
146 (1 Солунци 5:1-2)
147 (1 Солунци 5:4-5)
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на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от

добитъка...”

Какъв човек е първородният?

Това е онзи, когото една майка пръв ражда в утробата си.

Как да разбираме, че Бог ще унищожи първородните? Ами родените

след първия? Те няма ли да бъдат сполетени от Божието въздаяние?

Отговорът на тези въпроси е скрит във факта, че както има физическо

раждане, така има и духовно такова. Говорейки за тайнството на вярата

Исус каза:

“Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога

роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е

родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб...” 148

“И вие сте като тази жена, която ражда!” - ето това казва Исус на

Апостолите. Защото те наистина имаха в себе си утроби, пълни с реки жива

вода, и именно в тези утроби се роди Образът на Господ Исус Христос.

Това е тайнство на вярата. Вярата ражда. Тя има това свойство. Когато

човек вярва в Бога, той отваря сърцето си за Неговия Благодатен Дух,

Който изобразява Исус вътре. А сега помислете какво ще стане, ако някой

не вярва в Бога, но в дявола.

Какво ще стане, ако не Святият Дух, но духът на Антихриста започне

да работи във вярващото сърце? Няма ли той да роди образа на звяра,

така, както Святият Дух ражда Образа на Исус?

Да, ще го направи. И тогава онова, скверното, което се е родило в

поклонника на човека-Антихрист, няма ли да е първородната му рожба?

Ето затова нека не ви учудва, че с тази седма последна язва върху

царството на звяра, Бог ще премине над духовния Египет в онова време и

ще порази всяко първородно на египтяните. Защото образът на звяра и

белегът на името са не просто някаква даденост.

Те са плод, роден вследствие от активна вяра!

Не е възможно да вярваш и вярата ти да не роди. Въпросът обаче не е

дали вярата ражда, но какво ражда. Защото вярата в Исус ражда Живот,

докато вярата в дявола - смърт. Апостол Павел ни разкрива антихристите

148 (Йоан 16:21-22)
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по убедителен начин, доказващ защо Бог ще порази всяко първородно в

духовния Египет:

“Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избегнат...” 149

Коя жена е непразна?

Естествено - която е бременна и носи плод в утробата си!

Кога такава жена е в болките си?

Естествено - когато ражда първородното си!

Чудно ли е тогава, че антихристите са като непразни жени, раждащи

образа на звяра в сърцата си?

Словото Божие ни показва, че именно при това раждане те ще бъдат

постигнати от “внезапно погубление”.

Кое е това “внезапно погубление”?

Отговорът е, че това е Божият Гняв, който в средата на една нощ

преминава през духовния Египет, за да убие първородните на египтяните,

тоест, на поклонниците на човека-Антихрист!

Аз не искам никой да бъде постигнат от такава съдба. Аз не искам

никой да е толкова късоглед, щото да не вижда как действа Словото Дух,

което е Вечно и неизменно.

Тук приключва разглеждането на Божиите знамения против Египет.

Вярвам, че читателят ще вземе от тях Дух на мъдрост и на откровение, за

да изпита своето стоене в Господ Исус. Защото времената са усилни и

твърде скоро ще се яви човекът-Антихрист. Не се плашете от това, но по-

скоро - започнете с дързост да отстоявате и работите за изпълнението на

Христовия стих, който гласи:

“Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете

всичко, което предстои, и да стоите пред Човешкия Син...” 150

Ще сполучим ли да избегнем явлението на човека-Антихрист?

Ще сполучим ли да стоим пред Човешкия Син?

Ще сполучим ли да бъдем участници в Грабването?

149 (1 Солунци 5:3)
150 (Лука 21:19)
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На тези и други въпроси е посветена последната ми книга от духовните

империи на Злото - “Асирия - империята на човека-Антихрист”.

В края на тази още веднъж ви моля:

Отхвърлете всичко египетско, всичко окултно, всички зодии, всяка

астрология, теософия, теология, магия, чародейство, религиозна политика

и човешки контрол. Тогава погледнете духовно и ще видите, че от дълго

време ръката ви е хванала Христовата Ръка и нозете ви стъпват в стъпките

на Христовите нозе.

Нека Помазаникът бъде реален в живота ви! Славата и благодарението

за написването на тази книга принадлежат отсега и довека само на Него -

Истинският и Свят Небесен Учител на сърцата и душите ни!

Амин и Амин!
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