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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Скъпи братко, в ръцете ти е последната четвърта част от словото,

разкриващо влиянието на падналият херувим Луцифер на земята и неговото

разрушаващо и покваряващо действие в много отстъпили от Исус църковни

общества. Искам да знаеш, че съпротивата на дявола против тази четвърта

част беше повече от осезателна. Сърцето ми стоеше пред врата, която не

можех да отворя със собствени усилия. Чаках Исус и уповавах на Него,

защото знаех, че Той непременно ще извърши Волята Си. Ако преди прочита

на тази книга си имал възможност да прочетеш другите три, то Бог ще ти

даде духовна устойчивост и дръзновение да се запознаеш със съдържанието

на тази книга. Нещо повече - ще притежаваш в сърцето си победоносното

помазание на Святия Дух да извършваш заключителната Божия Воля преди

свършека на стария свят и грабването ни от Господ Исус.

По дълбочината на откровенията и остротата на мисълта тази книга

значително ще превъзхожда останалите три и затова те моля да подготвиш

сърцето си за това. Четвъртото лице на херувима Луцифер е най-ревниво

пазената тайна на дявола, понеже именно за нейното осъществяване той

работи усърдно и последователно цели шест хилядолетия.

Когато Исус наблюдаваше сърцето ми и желанието ми да бъда

посветен в тайната на четвъртото лице на херувима, Той ми даде видение.

Стоях пред златна врата, инкрустирана със диаманти и рубини. Тази врата

беше затворена, въпреки, че аз натисках дръжката и се опитвах да отворя.

В един момент разбрах, че това няма да се получи, просто защото вратата

не само беше затворена, но и заключена. Тогава разбрах, че ми липсва

ключ и погледнах с въпросителен поглед към Исус. А Той ми каза:

“Знаеш ли, че поривите на мнозина Мои служители са стигали

винаги до тази врата, но само малцина са успявали да я отворят. Зад

тази врата се крие най-ревниво пазената тайна на Луцифер и не е

по силите на никой да я отключи. Това може да стори единствено

сърцеведецът Бог...”



4

“Какво имаш предвид, Господи?” - попитах аз. А Исус ме погледна и

каза:

“Височината на небето, дълбочината на земята и сърцата на

царете са неизследими. Власт и Сила над тяхното изследване има

само Оня, Който изпълва Небето и земята, защото нищо не може да

се скрие от погледа Му. Ти трябва да протегнеш ръце към най-

вътрешното на Божието Светилище, за да може Отец Ми да те дари

с Всевиждащия Си поглед. Защото Духът на Отца Ми издирва всичко,

даже Божиите дълбочини. Но никой няма да успее да надзърне в

дълбочините, ако не е покорил с вярата си височините. За да видиш

дълбокото ти трябва да се качиш на високото…”

“А как, Господи, да се изкача на високото?”

А Исус отново каза:

“Във всичките си пътища признавай Мен и не се облягай на

своя си разум. Тук, пред тази врата, твоят разум става излишен.

Тук, пред тази врата, твоята вяра става излишна. Тук, пред тази

врата, можеш да устоиш само с Моята Вяра и Моят Разум.

Моята Вяра ще ти даде зрение, за да започнеш да виждаш

всичко през Алфата и Омегата. А Моят Разум ще те научи да

боравиш с божествената сила на откровенията. Понеже кое дете би

тръгнало да чете слово, без да е научило азбуката? Понеже кой

Мой служител би покорил височините и дълбочините, ако не Ме

познава като Алфа и Омега? Не просто като Алфа или Омега, но

като Дух, Който изявява Божията тайнствена Премъдрост…”

Казаното от Исус в първия момент ме накара да съжалявам, че Го

слушам. От думите Му разбирах, че съм станал много малък и нищожен.

Толкова малък и толкова нищожен, колкото е прашинка, тласкана от

вятър. Господ видя безпокойството ми, а после каза:

“Ти трябва да се освободиш от мисълта, че си тук, поради

платена лична цена. С тази мисъл Луцифер ще те събори бързо. Ти

трябва да видиш нещата с Моя поглед, за да разбереш причината,

поради която Небето заповядва написването на тази книга. Преди
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да отключа вратата и да ти покажа тайната на Луцифер, ще те

заведа при реката на Скръбта…”

Така Господ хвана сърцето ми и ме заведе на едно покъртително

място, където течеше река. Там, където беше изворът на реката, стояха

стотици хиляди Божии ангели, които изливаха съдържанието на златни

чаши. Когато ангелът излееше чашата, той отлиташе от реката и на негово

място идваше друг ангел с пълна златна чаша, който също я изливаше.

Така, от стотиците хиляди изливани златни чаши се образуваше тази река,

която течеше и отиваше към Престола на Отец. Тогава Исус се обърна към

мен, протегна ръка към сърцето ми и в следващият момент аз виждах как

Той беше взел сърцето ми, което в ръката Му също беше златна чаша.

Господ се наведе над реката, загреба и напълни чашата на сърцето ми, а

след това отново я положи в духа ми. Усетих страшна болка. В съзнанието

ми се надигнаха плачове и викове, пъшкания и ридания, стенания и молитви.

Тогава заплаках. Заплаках така, както никога не съм плакал, защото

мъката в сърцето ми не можеше да се издържи. Не можех дори да проговоря

на Исус, защото гласът ми се задавяше от плача. Тогава Господ отново

хвана сърцето ми и отне товара, който ми даде, като каза:

“Сега разбираш ли, че Моите чеда преживяват скръб, поради

охладнялата любов на мнозинството? Сега разбираш ли, че сърцата

плачат, защото дяволът вкара света в църквите и църквите в света?

Сега разбираш ли, че всеки ден Небето се затрупва от плачовете и

риданията на Истинските Ми чеда и ходатаи, защото сърцата им не

издържат на онова, което наблюдават в църквите? Не трябва ли Аз

да им отговоря? Не трябва ли Небето да реагира на реката на

Скръбта? Ето тази река плаща цената за тази книга, а не ти. Затова

отговорността, която носиш, е голяма, понеже си безполезен слуга

и вършиш само онова, което ти е заповядано…”

В този момент разбирах прекрасно посланието на Исус. А Той продължи

думите Си към мен, като каза:

“Истина ти казвам, сега вие плачете, а светската църква се

радва. Сега вие пълните реката на Скръбта със сълзите си, които са

скъпоценни в очите на Отца Ми. Но утре, когато ви грабна при Себе
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Си, вие ще се зарадвате, а светът ще скърби. Утре антихристите и

богоотстъпниците ще заридаят със страшна сила поради язвите

Господни, но реката от техните сълзи няма да има достъп до

Престола. Защото когато истинските Ми чеда скърбят и сълзите им

пълнят реката на Скръбта, отстъпилите от Мен пълнят реката на

измамното веселие и смях. Виж и това, преди да отключа тайната

врата на Луцифер!”

В следващия момент Исус ме хвана и от Небесните места ме заведе в

дълбока и страшна земна долина, където също видях река. Този път това

беше реката на измамното веселие и смях. Онова, което видях там,

буквално потресе очите ми. Представи си хиляди демони, които яздеха

върху човеци, влезли до кръста в самата река. Тези демони не просто

яздеха, но пъхаха ръцете си под мишниците на човеците и ги гъделичкаха,

а човеците се заливаха от смях и смехът излизаше от сърцата им като

ручей, който шуртеше в самата река. Тогава попитах Исус:

“Господи, каква им е целта на тези изроди? Защо така гъделичкат

хората?”

А Исус ми отговори:

“Целта оправдава средствата! Едно такова смеещо се сърце

никога няма да се отвори за покаяние пред Отца Ми. То никога

няма да заплаче. Някога, преди хилядолетия, същите тези демони

гъделичкаха и жителите на Содом и Гомор. Тщеславният смях е

най-доброто прикритие на греха и покварата. Сатана е силен не

когато го търпиш с плач, а когато го приемаш със смях. Тогава

сърцето ти бива завладяно от демони на смях и присмивателство.

Но виждаш ли къде се влива реката?”

Тогава пак погледнах и видях как реката изтичаше в самите преддверия

на ада. Тогава казах на Исус:

“Господи мой! Защо е толкова изкривена представата ни за духовните

реалности? Защо са толкова много заблудените хора? Защо в църквите има

повече смях, отколкото плач на покаяние?”

А Исус каза:
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“Защото се презря Любовта! Защото забравихте как ви казвах,

че само който устои до край, той ще бъде спасен. Защото забравихте

посланията на Апостолите Ми, които предупредиха, че ще настъпят

усилни времена. Защото мнозина превърнаха амвоните в място на

шоу-спектакли и реклама на тщеславния дух.

Ти видял ли си някой да слави себе си и да плаче поради това?

И ако би прославял Мене, Аз не бих ли му дал Моята Милост и

състрадание към болните, бедните, отчаяните, съсипаните, гладните?

Няма ли тогава сълзите в чашата на сърцето му да отворят Небесните

двери и Отец Ми да запълни нуждите на нямащите? Няма ли тогава

да са блажени скърбящите, защото ще се утешат?”

“Кое тогава така измамно кара мнозинството да се радва? Кой е

причинителят на тази мерзост?”

След въпроса ми Исус хвана духа ми и аз отново се намерих пред

златната врата, зад която беше скрита тайната на Луцифер. Тогава Господ

ме погледна и каза с най-сериозния тон, с който някога ми беше говорил:

“Измамата е в образа, скрит зад тази врата. Този образ поставя

в църквите мерзостта, която докарва запустение! Този образ създаде

реката на измамното веселие и смях! Този е златният човешки

образ, който ще изоблича с помазанието Си в тази книга...”

След тези думи Исус хвана дръжката на вратата и я натисна, а вратата

се отвори. В следващият момент аз бях онемял от ужас. Очите на сърцето

ми срещнаха образа, създаден от Луцифер. И аз едва ли бих издържал на

гледката, ако Божията ръка не беше върху главата ми. Зад вратата ме

гледаше един друг Исус, сякаш двойник на моя Господ. Усетих как Господ

укрепи още повече духа ми, като казваше:

“Не бой се, защото ти го виждаш, но той не те вижда, понеже

животът ти е скрит в Мене! Тази златна врата, която ти отключих и

отворих е самият поглед на Сърцеведеца Бог. Само Той може да

погледне тук, както и ония, които бъдат посочени и предузнати от

Него.

Забелязваш ли, че с погледа на твоя дух ти не можеш да

различиш неговия образ от Моя образ?
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Но сега не се бой да се приближиш още повече до него, защото

има да научиш много от това видение...”

Приближих се още до образа зад вратата. И в един момент, когато

разстоянието между мен и него беше шест лакти, аз видях, как образът

започна да трепери. Той с усилие задържаше в себе си чертите на Исус, но

те постепенно се разпадаха и разпадаха. Така дойде миг, когато това вече

не беше образ, приличащ на Исус, а змийска глава с раззината уста, от която

стърчаха ужасни зъби, а очите му излъчваха тъмен метален отблясък. В

следващият момент Исус направи цялото видение да се прекрати и аз

въздъхнах с такова облекчение, каквото никога не бях имал. Тогава Той ми

каза:

“Аз зареждам тази книга със съвършено помазание, което ще

има ефекта на приближаване до Антихрист. Всеки, който я прочете,

ще се приближи толкова близо до звяра, щото напълно ще го

разграничи от Мене и няма да се улови в неговата измама. Не

преживеете ли приближаването до измамния образ на звяра, то

отдалеч твърде често ще го припознавате за Мен и така ще умрете

духовно. Далечните неща са измамливи, докато не ги погледнеш от

много близо. Сатана разчита на това и негови ще бъдат всички,

които не извисят живота си в небесни места, за да живеят с Мен.

Погледнат от земята и от плътта Антихристът не може да бъде

разграничен от Мене. Затова:

“…веселете се небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на

вас земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен,

понеже знае, че му остава малко време…” 1

Оттук нататък, братко мой, не ми остава нищо друго, освен, покорен

на Божието помазание, да ти изявя словото, с което Господ Исус изпълни

духа ми. Нека Неговата вярност те закриля и пази, докато четеш тази

книга! Нека целият ти живот бъде скрит в Бога! Амин и Амин!

1 (Откровение 12:12)
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1. ОБРАЗЪТ НА ЗВЯРА

Когато Исус започна да ми дава откровенията Си по тази най-дълбока

духовна тема аз разбрах колко огромна е духовната нищета на познанието

за Бога в църквите. Защото първото условие, което Господ постави пред

мен, за да разбера в какво се състои образът на звяра, бе да разбера какво

е Образът на Исус. Защото никой не би разбрал какъв е образът на дявола,

ако не бъде воден от Образа на Бога. И така - какъв е Образът на Бога?

Исус ни казва, че:

“Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва

да се покланят…” 2

Бог е Дух и Неговият Образ е духовен. Неговият Образ въплъти

нашият Господ Исус Христос, защото в Него обитаваше телесно всичката

пълнота на Божеството. Какво друго да е тогава Благата Вест освен това,

че и ние сме призвани да изпълним писаното:

“…понеже сте чули и сте научени от Него, (както е истината в

Исуса) да съблечете според по-предишното си поведение, стария

човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа

на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на

Бога, в правда и святост на истината…” 3

Когато разсъждавах в дълбочина над този стих Исус дойде над мен и

ми каза:

“Виждаш ли, Стефане, мнозина нито са чули, нито са научени

от Мен. Те са чули от човеци и са учени от човеци, но не и от Мен.

Така те не могат да придобият Моя Образ, защото не са обновени в

духа на своя ум, за да се облекат с присъствието на Святия Дух.

Как мислиш? Какво ще се случи с такива хора, които не са

облечени в новия човек, създаден по Образа Ми? Няма ли такива

да се окажат твърде лесна плячка за дявола?”

Отговорих:

2 (Йоан 4:24)
3 (Ефесяни 4:21-24)
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“Господи, аз не мога да си представя какво би станало с човек, който

не е чул и не е научен от Тебе. Но мисля, че всеки, който се стреми към

Тебе, ще чуе от Тебе и Ти ще го научиш…”

“Точно така е! Който дойде при Мен никак няма да го изпъдя,

но ще го облека със съвършенството, за да бъде участник на

божественото естество. Колкото до онези, които не са чули от Мен,

нито пък искат да чуят от Мен, то такива съзнателно се стремят към

един друг образ, който е образът на звяра.

Не казах ли Аз, че истинските поклонници на Отец Ми в дух и

истина ще Му се покланят? Как мислиш? Няма ли дяволът да

поиска да владее чрез изкористяването на този стих? Няма ли той

да иска неговите поклонници да му се покланят в дух и лъжа?”

“Господи Исусе! Досега аз съм смятал, че работа на дявола му върши

плътта, а не духа!”

“А кой би поискал преходното за сметка на вечното?

Дяволът може да е лишен от разум, но не е лишен от хитрост!

Ето защо и той се прицелва в човешкия дух и иска този дух да

приеме образа му...”

Трябва да ти призная, братко, че по въпроса с образа на звяра аз

дълго време живях със заблудата, че това е образ, който се създава чрез

плътта. Но ето, че Господ ми казваше друго. Той ми казваше, че образът на

звяра се запечатва в духа на човека. Опитвах се да разбера това и не

можех. Нещо липсваше в мен. И това нещо се оказа дълбоката ми заблуда

по отношение на плътта. Аз си представях, че плътта е тялото ми, но се

оказа, че тя не е моето тяло, ако и да използва много неща от него.

Как стигнах до това убеждение?

Ето как. Исус ме накара внимателно да си прочета стиховете от

“Посланието към Галатяните”, където Апостол Павел говореше за делата на

плътта. Нека ти ги покажа:

“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота,

сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри,
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ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти,

пиянства, пирувания и тям подобни…” 4

След като си ги прочетох Исус ме запита:

“Как мислиш? Когато Аз кажа за един дух, че е блуднически

или нечист, то това дава ли ти основание да кажеш, че той е плът?”

“Не, Господи! Защото духът си е дух, а плътта си е плът! Едното е

духовно, а другото - материално…”

“Как тогава си обясняваш факта, че за този дух са валидни в

пълна степен делата на плътта? Ще се задоволиш ли с обяснението,

че дяволът използва човешката плът за целите си? Как тогава той

свали една трета от Небесните ангели, след като тези ангели бяха

дух, а не плът? Как вкара нечистотата си в тях? Или как вкара

блудството си в тях? Как култивира чародейната си сила в тях? Как

вкара разцеплението и яростта си в тях?”

Братко мой, когато Исус ти задава подобни въпроси, то трябва да

признаеш, че си сляп за Божиите истини. Така и аз отговорих:

“Господи, не разбирам това! Излиза, че плътта не е материално понятие,

но нещо, с което Ти искаш да оприличиш нещата, които са противни на

Бога. Понеже Бог е Дух и ако нещо Му е противно, то практически това

нещо се явява като плът! Така ли е?”

“Точно така е! Силата, която има дяволът, е да изгражда

крепости в сърцата на онези човеци, които приемат съблазните и

внушенията му. Тогава тези крепости стават толкова силни, щото те

са като една плътна завеса пред Божия Дух, зад която вързаното от

дявола сърце се противи на Божията Святост и закони. Именно тази

плът е основата, върху която дяволът изгражда образа на звяра. Не

плътта, като твое тяло, но плътта като желание да се скриеш от

Божието присъствие или да му се възпротивиш. Адам и Ева не

умряха по друга причина, но именно защото станаха плът. Те се

криха между градинските дървета и така умряха духовно, защото

змията изгради в тях плът. Сега разбираш ли защо Апостолът Ми в

дълбоко сърдечно утеснение ви писа:

4 (Галатяни 5:19-21)



12

“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. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг

Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух,

когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте

приели, вие лесно го търпите…” 5

Ако някога дяволът измами първите човеци, които имаха Вечния

Живот и те станаха плът, то не мами ли той днес и Моите люде,

които отново имат Вечния Живот, за да станат и те плът? И не идват

ли тогава в Храма Ми проповедници на друг Исус, друг дух и друго

благовестие? А другият Исус непременно ще положи в сърцата друг

образ, който е образът на звяра, образът на смъртен човек. Не

разбираш ли, че най-страшното за духа е тогава, когато Сатана го

превърне в плът, тоест, когато построи в него крепости, които се

издигат високо против познаването на Бога?”

“Тогава, Господи, излиза, че съществува “плътски дух”!”

“Да, Стефане! И Словото Ми и посланията на Апостолите Ми

говорят изключително и най-вече за трагедията на плътския дух, а

не просто за страстите на човешкото тяло. Понеже дяволът е дух и

неговият образ е дух, а не плът, ако и да е плътски, а не духовен…”

Моля те, братко, да следиш тънката нишка на откровение, в което

Исус водеше разговора си с мен, защото именно Неговото просветление

отвори за ума ми пълната представа как се изгражда образът на звяра.

Защото този образ се запечатва в духа на човека, а не в тялото му. Там, в

човешкия дух, той извършва своето разрушаващо и покваряващо

действие, за да стане човекът съобразен с образа на звяра. Когато аз

вникнах в дълбочината на това Исус ме накара да отворя “Откровението на

Йоан” и да видя там какво прави Сатана, когато на земята идва човекът-

Антихрист:

“И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и

седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му

богохулни имена. И звярът, който видях, приличаше на леопард, и

5 (II Коринтяни 11:3-4)
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краката му бяха като крака на мечка, и устата му като уста на лъв;

и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт…” 6

Както сам забелязваш, Антихристът излиза достатъчно екипиран и

мотивиран да извърши волята на Сатана. Нещо повече - казва се, че змеят

даде нему силата си, престола си и голяма власт.

Как да разбираш това?

Именно така, че в Антихрист Сатана въплъщава цялата си сила и

лукавство на своите четири лица. Това иде да ти покаже, че златният

човешки образ, образът на звяра, е своеобразен синтез от образите на

телето, лъва и орела, тоест:

Образът на звяра има заложена в себе си властта да владее чрез

богатството на този свят (златното теле), чрез насилието на този свят

(златният лъв), чрез гордостта и превъзнасянето (златният орел)!

А сега си представи какво би се случило с човек, който съзнателно се

стреми към богатствата на този свят. Няма ли такъв да принадлежи в дух,

душа и тяло на онзи, който има светската сила да го владее? Представи си

също какво би се случило с човек, който търси да се закрепи с насилие и

деспотизъм в църквата! Няма ли такъв да е представител на друг Исус,

друг дух и друго благовестие? Представи си най-вече какво се случва с

онези, които се възгордяват и превъзнасят! Не са ли те деца и поклонници

на Антихриста? Не са ли те съобразни на онзи, за когото Апостол Павел

писа:

“…човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи

и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се

отдава поклонение, щото той седи, [както Бог] в Божия храм и

представя себе си за Бог…” 7

Сега искам много да внимаваш, тъй като навлизам в същината на

темата за образа на звяра. Вярвам, че ще се съгласиш с мен в една основна

истина, която се състои в следното:

Всички ние, които сме повярвали в Господ Исус Христос, имаме съдба

от Небесния Отец да станем съобразни с Христовия Образ. Именно затова

6 (Откровение 13:1-2)
7 (II Солунци 2:3-4)
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Бог е излял над нас Святия Си Дух, Който е силен да зачене, роди и

изобрази Господ Исус в сърцата ни.

Амин! Така е! Святият Дух е Родителят на Христовия Образ в нас и в

Него е Силата, която е способна да удовлетвори Божието Сърце. Но в това

Сърце, освен неизчерпаема Любов, има и запазен гняв за всички

нечестиви. В това Сърце, освен съдба за праведните, има и справедливо

възмездие за бунтовните и коравовратните.

Как мислиш? Готов ли е Бог да приеме в Небесния Си Дом всички

човеци? Готов ли е наред с праведните да прибере и всякаква паплач и

гнилота, всякаква нечистота и мерзост, люде от всякакви кол и въже? Ти

самият би ли допуснал в дома си хора, които да го осквернят и омърсят? Би

ли допуснал в хола си хора с мръсни ботуши, газили в кални блата, за да

омърсят мокета ти? И ако ти не би сторил това, колко по-малко нашият

Господ би допуснал такова нещо?

Моля те да освободиш ума си за откровението, което сега ще получиш.

То беше ново и за мен, ако и Словото Божие да е от века и до века. Когато

Исус ми даваше мъдростта Си, за да разбера това откровение, Той спря

очите ми върху една Своя притча, от която искам да ти прочета едно

изречение:

“…доброто семе, това са чедата на царството; а плевелите са

чедата на лукавия…” 8

Забелязваш ли, че Исус говори за чеда? Самата дума “чеда” се заби в

ума ми с такава сила, щото разбрах, че Бог ще говори дълбоко в сърцето

ми. Така и стана. Исус ме запита:

“Стефане, какво значи едни да са чеда на Царството, а други -

чеда на лукавия? Ти имаш ли чеда в дома си?”

“Да, Господи! Ти ми даде двама сина и две дъщери!”

“И те са твоите чеда, нали?”

“Боже, те са моя плът и кръв. Плът от плътта ми и кръв от кръвта ми!”

Тогава Исус каза:

“Ако тези твои чеда са плът от плътта ти и кръв от кръвта ти, то

колко повече чедата на Царството са плът от Моята плът и кръв от

8 (Матея 13:38)
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Моята кръв? Какво остава тогава за чедата на лукавия? Не са ли и

те подобно плът от плътта му и кръв от кръвта му? Не са ли чедата

родени от единия баща? И ако Аз ви раждам със Святия Дух, то

дяволът не ражда ли своите си чрез духа на Антихриста?”

“Така е Исусе!” - отговорих аз, а Той продължи:

“Кой е този баща, който няма да владее над синовете си? Кой е

този господар, който няма да владее над слугите си? Защото всеки

баща има право да владее над синовете си и всеки господар има

право да владее над слугите си. И синът не е по-голям от бащата,

нито пък слугата от господаря си. Сега разбираш ли, че дяволът

има права и пълномощия да изпита всички, които са в Църквата, за

да се убеди, че те не са негови деца и слуги? Но ако все пак в

Църквата се намерят негови деца и слуги, то те са негови, а не Мои

и той има правото да си ги изиска. А всеки син носи наследствено

белезите на баща си...”

“Господи, нима искаш да кажеш, че дяволът е упълномощен да действа в

Църквата?”

“А ти забравил ли си, че докато спяха човеците неприятелят

дойде и пося плевели между житото, а после си отиде? И ако Моята

Благодат и Моят Дух иде, за да даде растеж на житните класове, то

не иде ли и духът на Антихриста, за да даде растеж на плевелите? И

не каза ли Отец Ми на слугите Си:

“Оставете да растат и плевелите и житата до жетва; а във

време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и

вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата

Ми…”

Кой ще е онзи, който събира плевелите на снопове за изгаряне?

Това жетвар на Отца Ми ли е? Не трябва ли жетварите на Отца Ми

да прибират житните класове в житницата Ми? И ако жетварите на

Отца Ми се грижат за прибирането на житните класове, то кой ще

се погрижи за прибирането на плевелите? Няма ли това да е

дяволът, който е упълномощен да прибере своите си?



16

Сега разбираш ли, че людете Ми трябва да се намират не

толкова в църквите си, колкото в Святия Дух?

Това, че растеш на нивата не означава нищо. Въпросът е дали

растеш като житен клас или като плевел. Прочети твърде верните

думи на Апостол Павел към Солунците, за да разбереш пълнотата

на това, за което ти говоря…”

Отворих библията си на Апостолското послание и прочетох следните

думи:

“Затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 9

След прочетения стих Исус отново проговори в сърцето ми, като каза:

“Виждаш ли, че тази заблуда не идва просто сама, но е

изпратена от Бога?

Тя върши Волята на Бога, колкото и трудно да ти е да приемеш

това. Духът на Антихрист има пълномощия от Отца Ми и се явява

като Негов наместник, за да отвее и прибере от Храма Ми всяка

нечистота, всяко лицемерие, всяко беззаконие. Когато Отец Ми

изпраща този дух, то не е, за да паднат Истинските Ми чеда, но за

да бъдат вързани плевелите на снопове за изгаряне.

Кой мислиш, че днес събира плевелите на снопове за изгаряне?

Няма ли това да е този, който ги е посял? Няма ли това да е духът

на Антихриста, който е родил в мнозина образа на звяра?”

“Исусе, ако правилно съм Те разбрал, то именно активността на този

дух, като заповядана от Бога, е причината любовта на мнозинството да

охладнее и отстъплението да стане факт...”

“Мисълта ти е точна, но не е достатъчна. Към нея трябва да

прибавиш и това, че Любовта на Отца Ми може да проявява само

онзи, който има Моя Образ. Образът Ми в теб е причината да

обичаш. Но ако някой няма Моя Образ, той не е от Моите. Той може

да се нарича християнин и да посещава църква, но това няма да го

направи по-угоден на Бога, защото и духът на Антихрист ходи на

9 (2 Солунци 2:11-12)



17

църква и това той прави вече две хилядолетия. Демоните, които са

на негово подчинение, нямат друго задължение, освен да ходят на

църква и да слушат проповедите му.

Въпросът не е дали си християнин, а дали си Христов!

Запомни това и го предай на братята Ми и сестрите Ми. Защото

днес на земята има християнски религии, но не и Христова религия.

Защото в Моето Евангелие Аз казах, че ще съградя Моята Църква,

Христовата Църква, но човеци, водени от друг образ, съградиха

много други църкви.

Сега разбираш ли в пълнота каква е трагедията на последното

време? Това е трагедията, че в Храма Ми влезе друг дух, друг Исус

и друго благовестие и вярващите не просто лесно го търпят, но на

много места го въздигнаха като техен бог и тяхна троица.

Аз искам да разкриеш в тази книга как духът на Антихрист

изгражда образа на звяра, за да бъде този образ унищожен със

Силата на Моето помазание. Аз искам да изявиш на братята и

сестрите Ми кои са белезите на плътския дух, който е образът на

звяра и образът на смъртен човек…”

Нека сега, братко мой, ти покажа нещата, които ми даде Господ като

наблюдение върху плътския дух. Като начало нека те заведа в “Посланието

на Апостол Павел към Римляните”, за да видим там какво казва Божият

служител за активността на духа на Антихриста.

“Защото като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му

благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и

несмисленото им сърце се помрачи…” 10

Забелязваш ли как тук има два белега от активността на духа на

Антихрист?

Първият белег е извращението чрез мъдруване.

Вторият белег - помрачаване на несмисленото им сърце.

Каква ли ще е била тази мъдрост, която извращава? Не е ли тя

“земна, животинска, бесовска”, според както ни я разкри Апостол Яков?

10 (Римляни 1:21)
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Такава мъдрост непременно отваря вратата на човешкото сърце за

духа на Антихриста. А този дух, братко мой, е зареден с цялата сила на

сатанинското лукавство и хитрост.

Какво ли ще се случи по-нататък с уловените от този дух?

Нищо повече от това, че те попадат под активното засеняване на

падналия херувим Луцифер и под влиянието на четирите му лица. Нека ти

покажа това в посланието на Апостола:

“Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на

нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен

човек…”

Забележи, че това не е Образът на Господ Исус, но образът на смъртен

човек. Или още по-точно - образът на човека на смъртта, образът на

Антихриста. А Павел продължава със следващият образ:

“…на птици…”

Какви ли ще са тези птици? Няма ли да са лешоядите на лукавия,

които инжектират в човешкото сърце гордост и превъзнасяне против

Всевишния? Няма ли да са демони на чародейство, които като птици стоят

над сърцата и бързат да уловят всяка зла дума и мисъл, за да опропастяват

с тях живота на човеците?

За повече яснота виж как Соломон те предупреждава:

“Да не прокълнеш царя нито даже в мисълта си, и да не

прокълнеш богатия нито в спалнята си; защото въздушна птица ще

отнесе гласа, и крилатото ще извести това нещо...” 11

Нека отново се върна на Павел, за да видиш и третият образ:

“…на четвероноги…”

Какви ли са тези четвероноги? Не са ли животни? И не става ли човек

като животно, когато изгуби разума си, понеже се е покорил на онова лице

на дявола, което е лицето на лъв? Защото какво друго да поглъща рикаещият

лъв от предупреждението на Апостол Петър, освен човеци, изгубили разума

си и престанали да бъдат трезвени и будни? И какво друго да са те, освен

хора, попаднали под съвършено прецизната оценка на Апостол Петър:

11 (Еклесиаст 10:20)
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“Тия обаче, като животни без разум, естествено родени, за да

бъдат ловени и изтребвани, (от дявола с лицето му на лъв) хулят за

неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат…” 12

Сега виж и последното, казано от Апостол Павел:

“…и на гадини…”

Ето тези гадини в пълна степен отговарят на онези бесове и демони,

които буквално яздят човека в плътските му страсти, за да заприлича той в

покварата си на жителите на Содом и Гомор. Всичко това, като си помислиш,

се струпва върху сърцата и главите на антихристите, защото “познаха

Бога, но не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха…” Всичко

това се струпва върху човешкия дух, за да стане той “плътски дух”, дух,

затворен от крепостите, предразсъдъците, предубежденията и омразата

към всички Божии слуги. Аз искам да внимаваш на тази тема, защото тя ще

ти покаже какви разрушения прави духът на Антихрист не толкова върху

човешкото тяло, колкото върху човешкия дух. Защото дяволът има духовен

инструментариум, с който извайва образа на Антихриста в сърцата и сега

аз ще говоря за това. Апостол Павел беше един от тези, на които Исус

беше дал да разбира и познава в съвършена пълнота както активността на

Святия Дух, така и активността на духа на Антихрист в църквите. Ето какво

казва на всички нас Божият помазаник:

“Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на

плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа,

а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на

друго, за да не можете да правите това, което искате…” 13

Забележи, че тук Апостолът ти открива два опонента, които се противят

един на друг и никога не могат да намерят съгласие. Тайното в този стих,

което ми показа Исус, е това, че и двата опонента са личности. В единият

случай това е Святият Дух, а в другият - режисьорът, който противопоставя

плътския дух на Святия Дух. Понеже не е възможно воля да излезе от

нещо, което не е личност. И ако в единият случай Божията Воля излиза от

Святия Дух, то в другият случай волята излиза от духа на Антихрист.

12 (II Петрово 2:12)
13 (Галатяни 5:16-17)
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Виж най-вече казаното от Апостола: - “понеже те се противят едно

на друго”. Едната воля се противи на другата, което напълно доказва, че

личност стои против личност.

А как наричаме личността, тоест, духът, който е против Христос?

Не заменяме ли думата “против” с по-общоприетата - “анти”?

Така разбираш, че духът на Антихрист силно желае противното на

Святия Дух. Нека тогава да ти дам духовен поглед върху стиха на Апостол

Павел, такъв, какъвто Господ даде на мен:

“Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на

желанието да се скриете зад крепостите, които изгражда духът на

Антихриста. Защото крепостите, които този дух изгражда, силно

желаят противното на Святия Дух, както и Святият Дух желае силно

противното на крепостите; понеже духът на Антихриста и Святия

Дух се противят един на друг, за да не можете да правите това,

което искате…”

И за да бъде сърцето ти укрепено със съвършено упование в Святия

Дух Апостолът продължава, като казва, че ако духът на Антихрист върши

злото си в много сърца, то това зло не може да се укрие, но става явно.

Ето, виж думите му:

“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота,

сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри,

ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти,

пиянства, пирувания и тям подобни...” 14

Ако досега си виждал в този стих делата на човешката плът и това

твое знание ти е послужило, за да се разграничиш от тях, то сега се

приготви да видиш инструментариума на Сатана за изграждане на духовния

образ на звяра. Защото е вярно, че Словото на Бога е двуостър меч, тоест,

меч, който изобличава и поразява, както към плътта, така и към духа. Но

малцина са онези, които имат смирението да позволят на Бог да действа

със Словото Си и към духовното в тях, а не просто към плътското. Защото

светът непременно е пълен с публични домове, предлагащи блудство,

нечистота и сладострастие. Там дяволът ще улови тялото ти и ще оскверни

14 (Галатяни 5:19-20)
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личната ти плът. Но забелязал ли си, че същият този свят е пълен и с други

публични домове, в които съблазнителката не е проститутка, но

религиозен или окултен демон? Този демон не се вълнува от тялото ти.

Този демон се вълнува от сърцето ти, защото изпълнява генералната

програма на Сатана за духовна поквара над цялото човечество. Затова

нека ти дам духовния прочит на стиха от “Галатяни”:

“Образът на Антихрист е явен. Той е:

Духовно блудство, духовна нечистота, духовно сладострастие,

идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости,

партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания

и тям подобни...”

Нека започна с духовното блудство.
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2. ДУХОВНОТО БЛУДСТВО НА АНТИХРИСТА

Братко мой, ако има нещо, което Сатана е преследвал винаги на тази

земя, то това е било да накара Божиите хора да блудстват. В тъмното и

извратено сърце на Божия противник още преди близо шест хилядолетия

се е родил проектът на тъмното царство, наречено “Вавилон”. И ако и днес

земен град Вавилон да не съществува, понеже отдавна се е превърнал на

прах, то съществува такъв духовен град, на който Божието Слово заслужено

е дало определението, че е “блудница”, тоест, духовна проститутка. Нека

стиховете, които ще прочета, те убедят в това. Когато ги е писал, Апостол

Йоан е получил видение, в което Христовият ангел му е дал да види жена,

стояща върху червен звяр, пълен с богохулни имена. Този звяр е

Антихристът, който днес е в духовния свят, но скоро ще бъде изявен на

света. Постоянен свидетел на Антихриста на тази земя е духът на заблудата и

измамата, който Словото Божие разкрива като “дух на Антихрист” и

“лъжепророк”. Именно неговата активност е родила блудницата Вавилон,

която всякога е желаела дяволът да излива семето си върху нея.

Ето какво четем за блудницата:

“Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със

злато, със скъпоценни камъни и с бисери и държеше в ръката си

златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното

блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна;

великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.

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

на Исусовите мъченици…” 15

Искам духовно да прогледнеш над този стих.

Виждаш ли братко, че тази жена е привлекателна?

Виждаш ли, че е украсена със злато и със скъпоценни камъни?

Когато видях духовно това, то ме стресна, то сериозно ме накара да се

замисля. И не само да се замисля, но и да питам Исус:

“Господи! Защо блудницата Вавилон има такова прекрасно облекло?

Откъде е взела тя това злато и тези скъпоценни камъни?”

15 (Откровение 17:4-6)



23

А Исус ми отговори:

“Всичко, което виждаш по тази блудница, е дошло от Църквата!

Първоначално златото по дрехата й беше в Църквата. Но дяволът

изкуси това злато и то се отказа да се покорява на Духа Ми и да се

облича в Образа Ми. Така лукавият просто прибави златото към

своята блудница.

Виждаш ли и скъпоценните камъни? Това някога бяха живи

камъни, които се вграждаха в Духа Ми за Божие обиталище, за да

Ми бъдат Свято свещенство. Но в един момент те решиха, че са

скъпоценни в своите си очи и така отпаднаха духовно от връзката

си с Мен. Дяволът и тях повали и ги прибави към дрехата на

блудницата си.

Виж и златната чаша, пълна с мръсотиите и нечистотиите на

блудстването. Знаеш ли за какво служи една чаша? Не се ли пие с

нея?

Така и блудницата Вавилон си направи златна чаша, в която

чаша се намериха всички ереси и фалшиви доктрини, които днес

мнозина пият. И всичко това Сатана създаде в името на блудството,

в името на онези, които оставят първата си любов и бързат да

легнат в съблазнителното легло на Антихриста. Вие трябва да се

утвърдите в такова стоене в Словото Ми, щото никой от вас да не

предизвиква гнева на Отца Ми. А ако някой го предизвика да

побърза да се покае и да има ревност за възвръщане. Понеже в

Словото Ми има съдба против онези, на които Отец Ми се гневи.

Ето каква е тази съдба:

“Устата на чужди жени са дълбока яма, и оня, на когото Господ

се гневи, ще падне в нея…” 16

Няма нищо по-смъртоносно от това в един момент да се

окажеш като един от тия, които не са от Моята Невяста, но са чужди

жени. Защото тогава непременно си попаднал в публичните домове

на Вавилон и демоните на Сатана са започнали да изливат семето

си (разбирай - словото) в сърцето ти…”

16 (Притчи 22:14)
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Братко, какво повече мога да кажа аз, когато Господ говори и казва

всичко?

Моля те, бягай далеч от духовното блудство! Никога не си позволявай

да извършиш нещо, което не е вършил Христос! Защото Исус е Семето на

Йеова и ако това Семе е в теб, то ще свидетелства само с Божието!

Не се покорявай на доктрини, които нямат нищо библейско в себе си!

Защото именно тези доктрини са семето на лукавия. Защото когато Исус

отвори духовните ми очи, аз видях как в много църкви демони буквално

онанират и семето им влиза в сърцата на вярващите. Веднъж попаднало в

сърцето, това семе започва да изгражда образа на звяра и напълно

прегаря съвестта и убива вярата в Бога. Тук ще спра с първият белег от

образа на звяра, за да продължа с втория.
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3. ДУХОВНАТА НЕЧИСТОТА НА АНТИХРИСТА

Този белег е един от най-смъртоносните в образа на звяра. Защо?

Защото крие в себе си коварство, което малцина могат да разкрият.

Когато Исус събра около Себе Си Своите ученици и последователи, Той

започна да им разкрива тайните на Божието Царство. Три години Той ги

подготвяше в сърцата им. И накрая дойде момент, когато Той им каза:

“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих...” 17

Така разбираш, че смисълът, който Исус вложи в думите Си, беше

този, че през тези три години Бог беше очиствал съдовете Си, сиреч,

душите на Своите Апостоли, за да се сбъдне в пълна степен писаното:

“Отмахни нечистото от среброто, и ще излезе съд за златаря...” 18

Прочети си отново “Деяния на Апостолите” и ще се убедиш в какви

съдове беше превърнал Исус Своите последователи. Въпросът не е в това.

Въпросът е какво се случва с онзи, който не е станал “съд за златаря”.

Защото между учениците на Исус имаше един, на име Юда от Искариот.

Той прие много чистота от учението на Господа, но не изчисти напълно

сърцето си. Вътре в него остана петно, което го подмами, разврати и уби.

При всичкото си следване на Исус Юда не превъзмогна влечението си към

парите на този свят, към златното теле на Луцифер. Ето защо той духовно

умря, когато продаде и предаде Спасителя за тридесет сребърника.

Разбираш ли това? Нека Сам Исус ти помогне, за да го разбереш. Защото в

размислите върху тази тема Той ми даде следното послание:

“Представи си, че си влязъл в един магазин и търсиш да купиш

за дома си бели чаршафи. И измежду многото изложени модели си

харесал един, който е бил направен от превъзходна коприна. Той е

имал красиви дантели по краищата и е грабнал очите ти повече от

всички други модели. Тогава продавачката ти е казала:

“Господине, виждам, че харесвате този модел. Той е най-

хубавият от всичките, въпреки, че има само един недостатък. Вчера

17 (Йоан 15:3)
18 (Притчи 25:4)
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една от служителките изляла върху средата му чашата си с кафе,

но не казала на никого и така течността засъхнала там…”

След това продавачката ти е показала петното и те е насърчила

с думите:

“Смятам, че това малко петно няма да убие впечатлението от

целия чаршаф и вие непременно ще го купите, защото няма по-

добър модел от този…”

Ще купиш ли този чаршаф?…”

“Не, Господи! Защото когато отивам в магазина и плащам с парите си,

аз искам съвършено чист и бял чаршаф…”

Тогава Исус ми каза думи, които буквално ме удариха:

“Така и Аз, когато съм платил с Кръвта Си, искам съвършено

чист и светъл висон върху вас! Защото Моята Кръв иде да те очисти

от греха, но не и да съжителства с греха!

Не разбирате ли, че живеете в последното време, когато

изискването на Небето не е препоръка, но критерий на Отец за

всички, които ще наследят Спасение? Видял ли си с очите на сърцето

си каква е Църквата, която е призвана на Сватбената Вечеря на

Агнето? Видял ли си как служителят Ми Йоан каза за нея:

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

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

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

висонът е праведните дела на светиите...” 19

Днес има една фалшива вяра, която ще остави мнозинството на

земята. Тази вяра учи, че е достатъчно да имаш “тук-таме” светъл и

чист висон и Бог непременно ще те приеме.

Но ще приема ли Аз хора, които не са изцяло чисти? Ще бъда

ли Аз онзи “любящ бог” в извратените умове на мнозина, който

просто ще махне с ръка и ще каже:

“Хайде, от мен да мине, влизайте и сядайте!”

Не ви ли говорих с притча за това какво става с онзи, който не е

облечен със светлия и чист висон?”

19 (Откровение 19:7-8)
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Искаш ли, братко, да си припомним тази притча. Нека го направя, за

да се убедиш колко огромно е коварството на дявола:

“А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек,

който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: Приятелю, ти

как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и

хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане

със зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани…” 20

Няма нищо по-пагубно от това да виждаш как правиш компромис с

Истината на Бога, но въпреки това да си мълчиш. Затова те моля! Не живей

с непростени грехове и не стой с нозете си в заблуда, когато Бог те е

изобличил в сърцето ти. Никой друг няма да отговаря вместо теб.

Виж сега и следващият белег от образа на звяра.

20 (Матея 22:11-14)
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4. ДУХОВНОТО СЛАДОСТРАСТИЕ НА АНТИХРИСТА

Ако има причина, която да прави духът на Антихриста възможно най-

успешен в много църкви, то тази причина е скрита в способността на

Сатана да придава сладък вкус на беззаконието и греха. Причината за

сладостта на този вкус можем да открием в един стих от “Еклесиаст”,

където е записано:

“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява

скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да

струва зло…” 21

Ако тая присъда се изпълняваше незабавно, то тогава едва ли би

останал човек, който да върши зло. Но Бог така е устроил Съда и

Справедливостта Си, щото всеки да отговаря пред Него в свършека на

времето и в свършека на живота си. Ти знаеш, братко мой, как Исус на

много места в Евангелието говореше, че ще дойде изпълнението на Божия

гняв. Тогава Исус казваше на беззаконните:

“Горко вам…”

Думата “горко” е по-стара граматична форма на “горчиво”. Но ето, че

тези, върху, които ще дойде “горко” от Господ, днес имат сила от лукавия

да вършат греховете си и дори да се радват, когато го правят. Това е така,

защото дяволът е притъпил “горкото” от Божието предупреждение със

“сладкото” на все още ненаказаното беззаконие. Моля те да запомниш:

Измамата на Сатана да потиска “горкото” от Божиите изобличения

против беззаконните в сърцата им се нарича сладострастие!

Няма защо да крия от теб, че ще дойде ден, когато всички, които са

живели сладострастно, ще искат да изповръщат всичката си сладост и

наслаждение, които им е давал дяволът. Но те днес не се замислят за това.

Те днес наричат “сладкото” горчиво и горчивото “сладко”, за да се изпълнят

над тях в пълна степен пророческите думи на Исайя:

“Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло;

които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; които

21 (Еклесиаст 8:11)
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турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво! Горко на ония, които

са мъдри в своите очи, и които са разумни пред себе си…” 22

Днес сърцето ти ще се свие от гледката в много църкви, където

сладострастието на лукавия е взело връх. Да говориш с наслада за

финансов просперитет от амвона, да говориш с наслада за търговията с

Божието, да говориш с наслада, че Църквата била призвана да се отвори

още повече за света…

Това наистина е страшно!

Страшно дотолкова, че всеки трябва да се оставя от подобни мисли, за

да живее вечно!

Нека сърцето ти се убеди за нещата, които ти говоря. Защото Исус ми

разкри, че сладострастието на Антихрист в църквите е тотална трагедия за

човеците, имаща за основа точно определени стихове от Божието Слово.

Ето какъв разговор имах с Исус за тази трагедия. Той ме попита:

“Стефане, какво се случва с една жена, която съзнателно

оставя съпруга си и тръгва да блудства с други мъже? Не е ли това

нейно желание голямо безумие?”

“Да, Господи! Така е!” - отговорих аз. А Исус продължи:

“Няма ли другият, с когото тя блудства, да се опита максимално

да прилича на съпруга й, та да блокира в жената усещането й, че

блудства?”

“Естествено, че би направил така…”

“Имаш ли вярата да приемеш това, че дяволът обича да краде

Словото Ми, тоест, да вдъхновява в Свещеното Писание друг дух,

друго разбиране и друго тълкуване?”

“Господи, та нали дяволът Ти цитираше писанията в пустинята? Нали и

фарисеите изследваха същото това писание за своята си погибел?”

“Значи, ако разсъдиш внимателно, дяволът винаги ще предлага

на вярващите крадено слово, тоест, веднъж взето от Свещеното

Писание, но изгубило Духа и истинното Му потвърждение?”

“Точно така, Исусе!”

22 (Исайя 5:20-21)
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“Знаеш ли тогава какви са крадените води? И знаеш ли кой

обича да пие крадени води и да яде хляба си скришом?”

Въпросите на Исус бяха така премерени, щото просто ме доведоха до

точния стих от “Притчи Соломонови”, където прочетох следното:

“Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при

вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани

ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва:

Който е прост, нека се отбие тук; а колкото за безумния, нему

казва: Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е

вкусен, Но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите й са в

дълбочините на ада…” 23

Ето така, братко, по силата на писаното, днес ще видиш много църкви,

станали като безумни жени, които седят на столове по високите места на

града Вавилон. В такива църкви духовното сладострастие е издигнато в

култ, понеже крадените води наистина са сладки. А ако ти все още се

затрудняваш да разбереш кои са тези крадени води, то нека ти кажа, че

това е теологията, чрез която дяволът открадна Словото на Бога и го

превърна в слово на света, в светска логия. Тази логия е сладка, понеже

не изобличава, нито пък призовава християнина да вдигне кръста си. Тази

логия е хляб, който се яде скришом, тоест, в места, без Присъствието на

Святия Дух. Затова никога недей да имаш страст към тази логия, понеже

така ще изпаднеш в духовно сладострастие. Понеже мъжът на безумната

жена всякога ще иска да се преправя на Исус, за да притъпи нейната

бдителност. Но малцина знаят, че духовно мъртвите са там, а гостуващите

демони на тази църква идат от дълбочините на ада.

Моля те никога да не се предоверяваш на крадени води. Научи се да

плащаш цената за Божието помазание, просветление и откровение, защото

ако поискаш да ги вземеш просто ей така, то рискуваш наистина да си

попаднал на крадени води, тоест, на слово, нямащо никакво потвърждение

от Святия Дух.

Нека в края на разглеждането на този белег ти дам напътствието на

Апостол Павел:

23 (Притчи 9:13-18)
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“Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате

вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени

в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което

е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили

чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно

всякаква нечистота…” 24

Нека сега да премина към идолопоклонството, което е един от най-

изявените белези на образа на звяра.

24 (Ефесяни 4:17-19)
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5. ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА АНТИХРИСТА

Нужно ли е да ти казвам, че по силата на своята богопротивност и

беззаконие идолопоклонството държи връх?

Най-големите успехи в тъмното царство на Луцифер винаги са били

изковавани чрез идолопоклонството. И едва ли има друг, толкова хитър

способ, чрез който Сатана да е успявал да поквари сърцата на хората,

както чрез идолите, които те си създават и на които се кланят. Когато аз

исках една по-голяма пълнота върху проблема на идолопоклонството, като

част от образа на звяра, Исус насочи погледа ми върху една дума, изречена

от Павел. Тази дума е самото действие на духа на Антихриста, неговата

първа духовна изява, преди да бъде изграден идолът.

Нека ти покажа тази дума, за да се научиш да забелязваш как дяволът

строи идолите си в Божия Храм. Ето думите на Христовия Апостол:

“Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на

нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен

човек, на птици, на четвероноги и на гадини…” 25

Виждаш ли, че Павел употребява глагола “разменям”?

Този глагол произлиза от думата “размяна”.

Знаеш ли какво е размяната?

Това е, когато някой се съгласи да се откаже от онова, което има, за

да получи вместо него онова, което няма. И за да нарича Словото подобна

размяна беззаконие, то е, защото някои с твърде лека ръка се съгласяват

да разменят Образа и Славата на Бог за образ на смъртен човек, на птици,

на четвероноги и на гадини. Аз ще те помоля да не бъдеш толкова наивен,

щото да решиш, че някои днес просто ще си харесат някой идол и ще си го

скрият, за да му се кланят. Отстъпилата от Исус църква не е толкова

наивна, колкото древната Рахил, която открадна идола на Лаван. Защото

днешните идоли, които духът на Антихрист е вкарал в много църкви, са

хилядократно по-страшни от терафимите на древните идолопоклонници.

Едно е, човек от незнание или непознаване на духовните реалности, да

приклони сърцето си към идол, бил той икона, бил той някакво друго

25 (Римляни 1:22-23)
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изображение, а съвсем друго - да позволи на дявола да положи в сърцето

му друг духовен образ!

Исус ми разкри, че най-страшното идолопоклонство, онова, което е

част от образа на звяра, не са идолите за плътските очи, но идолите за

очите на сърцето, идолите, които като силен магнит придърпват сърцето и

то не само започва да им се кланя, но и да изработва образа им вътре в

себе си. Ако си чел книгата ми за “Златното теле на Църквата”, то със

сигурност си изтръпнал от гигантските поражения, които е оставило това

теле в сърцата на мнозината. Ако тези поражения ги има, то е, защото не е

изпитан духът на нещата, но вярващите са направили размяна, тоест:

Отказали са се от Бога и Неговото въплъщение в Името и Личността на

Господ Исус Христос и са прегърнали богатството на този свят, като именно

това богатство е станало техният бог, техният идол!

Сега разбираш ли за какво идолопоклонство искам да ти говоря тук?

Сега разбираш ли, че това е идолопоклонството, което кара човека да

застане пред дявола и да му каже:

“Вземи всичките си лукавства и хитрости и изрисувай в сърцето ми

образа на твоя син!”

Дяволът няма да чака повторна покана. Той не скромничи, ако някой

го кани. Той действа като звяр с чудовищно бързи рефлекси и докато

човек се усети, вече е станал белязан от засеняването и властта му.

Виж как се развиха нещата с Юда! Той беше един от дванадесетте. Той

вървя със Спасителя и получаваше от Божията ръка всичко, което

получаваха и другите Апостоли. Той споделяше трапезата и Пътя на Исус,

но направи размяна.

Ето тази размяна е идолът! Той се отказа от Безсмъртния и отиде при

смъртните, като се наговори с тях да им Го предаде. Той прие в сърцето си

образът на смъртните човеци. Той прие в сърцето си злобата, лицемерието,

ненавистта и най-вече - парите на главните свещеници.

А Словото отбелязва:

“Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот...” 26

26 (Лука 22:3)
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Можеш ли да си представиш това? Защо беше влязъл Сатана в Юда?

Не затова ли, щото да роди и положи образа на Антихриста? Разбираш ли

сега, че Юда му беше отворил вратата на сърцето си? Коя и каква е тази

врата?

Знай, че тази врата беше идолопоклонството. Защото Юда държеше

касата с парите и дори крадеше от тях. Защото този злощастен последовател

на Исус не разбра, че има нещо по-страшно от видимите идоли и това са

невидимите идоли. Това са онези неща на света, които теглят сърцето със

страшна сила и само с Божието присъствие то може да им противостои.

Парите теглеха сърцето на Юда. Неговият поглед бе изцяло зает с пари.

Той виждаше всичко през парите и чрез парите. Спомни си, че когато Исус

беше помазан с миро, за да бъде подготвен за погребението Си, същият

този касиер извади калема и пергамента си и набързо изчисли на колко

голяма загуба са всички, щото се е прахосало толкова много миро. Той

нямаше вярата да види, че когато Господ понася греховете на целия свят,

за Неговата жертва не може да има скъпене и икономисване. А всичко,

което Юда стори впоследствие, напълно показва, че той наистина се бе

отдал на идола си и така беше отворил широко вратата на сърцето си.

Затова Апостол Павел предупреждава всички ни как да държим затворени

вратите на сърцата си:

“Затова умъртвете природните си части, които действат за

земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие,

което е идолопоклонство; поради които иде Божият гняв върху

рода на непокорните…” 27

Виждаш ли, че сребролюбието е идолопоклонство? И с какво друго

най-успешно да те поквари дяволът, освен чрез страстите на сърцето към

парите на този свят?

Защото, според както истинно ми го потвърди Исус, всички, които бъдат

обсебени и обладани от силата на този властен идол, стават търговци в

Божия Храм и за тях не остава нищо свято и достойно. За тях всичко се

превръща в пари и аритметика, както беше за техния предвестител Юда.

27 (Колосяни 3:5-6)
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Ти искаш ли да се опазиш от духовното идолопоклонство? Искаш ли от

сърцето ти да наднича Господ Исус, а не “господ” Мамон?

Тогава просто се отречи от себе си и никога не търси своето си,

защото именно в това - да търси човек своето си - се отварят най-големите

врати за идолопоклонството на дявола. Запомни братко, че срещу

свидетелите на Живия Бог Сатана никога не излиза с явни карти и

стратегии. Това той може да си позволи с езичниците, като им предлага

един куп религии с един куп други идоли. Но когато дяволът иска да

спечели битката с последователите на Исус, то нека в ума ти винаги да

стои случилото се с Юда. Защото този Юда беше идолопоклонник, който

извърши два смъртоносни гряха:

Първият: Той продаде Исус.

Вторият: Той предаде Исус.

Досега ти видя в тази тема как се продава Исус, а именно - със

сребролюбие, което е идолопоклонство. Но нека ти покажа и другия страшен

идол на звяра. Запомни, че той се нарича “угодничене пред човеци”.

Ти можеш ли да си представиш това? Имаш ли вярата да приемеш, че

един човек може да бъде не по-малък идол, отколкото всеки друг идол?

Нека ти обясня това:

Твоето Спасение от Исус е лично Спасение. Това е Спасение, което ти

дава Небесният Ти Баща. Ти си толкова син на Баща си, колкото и всички

други Негови синове. А сега си представи, че искаш да представиш

някаква просба пред Баща си. Ще отидеш ли при някой от братята си, за

да искаш разрешение за тази си постъпка? Не е ли Бог твой Баща именно

заради това, защото ти имаш лични отношения с Него? Знаеш ли, че когато

дяволът иска да те спре от личните ти отношения с Баща ти, той ще

издигне пред тебе бариерата на човешките авторитети? И ако ти направиш

грешната стъпка - да поставиш между себе си и Баща си посредничеството

на човеци, то тогава си станал идолопоклонник, защото връзката ти с Баща

ти не е директна, но преминава през посредници. Запомни:

Единственият посредник между теб и Отец е Святият Дух!

Всяко земно посредничество, всяко човешко вмешателство на твоята

връзка с Бога, може да те изолира от духовното присъствие на Святия Дух
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и ти да станеш религиозен. Точно на това разчита дяволът. Но ти си

спомни съня на Яков. Той видя стълба към Небето. Така и за теб Исус

остави същата тази стълба, защото ти казва:

“Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено,

и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” 28

Види ли дяволът, че тръгваш да ходиш по тази стълба, той непременно

ще поиска да ти попречи с човешки контрол. Защото е възможно тогава

при теб да дойде човек, натоварен с крепости и предубеждения, който да

ти каже, че само чрез него можеш да се качиш по стълбата на Яков. И ако

ти довериш сърцето си на човешката измама, то твърде скоро можеш да

смениш стълбата на Яков с ямата на Йосиф.

Моля те да запомниш тези неща!

Апостол Павел ти дава думи, които са най-съвършената защита пред

идола, наречен “угодничене на човеци”:

“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христо-

вата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;

което не е друго благовестие, но е дело на неколцината (човеци),

които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие…” 29

Виждаш ли, братко, че наистина в Храма още по онова време се е

подвизавал друг дух, друг Исус и друго благовестие? Аз по-нататък в тази

книга ще говоря за змея, звяра и лъжепророка, зад които се крият

проявленията на “другият дух, другият Исус и другото благовестие”,

но тук искам сериозно да забележиш, че винаги в църквите ще се намират

“неколцина”, които ще искат да смущават и да изопачават Христовото

благовестие. Защото силата на Христовото благовестие е именно в това, че

ти имаш директна и лична връзка с Бога, но тези неколцина ще поискат

духовно да те погълнат и да владеят над сърцето ти.

Ще им позволиш ли? Ще се страхуваш ли пред тях да говориш

Истината на Святия Дух, за да не би да те изгонят? Ще се страхуваш ли да

им засвидетелстваш, че стоиш във вярата на Павел?

Защото същият този Апостол ти казва и това:

28 (Йоан 1:51)
29 (Галатяни 1:6-7)
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“Защото на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога? Или

искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не

щях да съм Христов слуга...” 30

Забележи категоричното заявление на Апостола:

“не щях да съм Христов слуга…”

Какъв ли слуга би станал тогава Павел? Нямаше ли да заприлича

досущ на Юда, който в човешкото си угодничене се подаде на човешката

власт на първосвещениците, за да им предаде Исуса?

Ето затова те моля в тази много важна тема да разбираш, че:

Идолопоклонството, като част от образа на звяра, който се утвърждава

в отстъпилата църква, има за корени сребролюбието и угодниченето пред

човеци! Хора, които имат подобни корени в сърцата си, не са жита на

Господ, но плевели на лукавия и аз те моля незабавно да се отстраниш от

общение и духовна връзка с тях.

Тук ще приключа с идолопоклонството и ще премина към друга, още

по-съществена част от образа на звяра.

30 (Галатяни 1:10)
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6. ЧАРОДЕЙСТВОТО НА АНТИХРИСТА

Преди да започна размишленията си по тази дълбока тема аз моля

Господ Исус да те покрие с божественото присъствие на Святия Си Дух, за

да бъдеш духовно укрепен от нещата, които ще получиш. Братко мой,

чародейството е най-невралгичната и болезнена за дявола тема, понеже в

големият си процент образът на звяра се състои именно от чародейство.

Главната и генерална цел на Сатана е измамата. Измамата, която ще

накара човека да го възприеме като бог. Измамата, която ще му отвори

врати за влияние върху човешките сърца. Бог винаги е знаел измамната

същност на Своя противник. Но трагедията на много човеци е тази, че те

не познават колко коварен може да бъде дяволът. Когато исках да разбера

пълнотата на това съждение, за да го превърна в убеждение, Исус ми каза:

“Пътят ти към Мен никога няма да бъде гладък. Колкото повече

се изкачваш по пътеките на Святостта и познанието за Бога,

толкова по-силни противници ще издига дяволът против сърцето

ти. Ето защо невидимите маски на лукавия падат тогава, когато

онзи, който Ми уповава, предаде целия си живот в ръката Ми и се

отрече изцяло от себе си. И има една съществена причина хората

да не могат да разпознаят чародействата на Антихрист. Тази причина

е скрита във факта, че малцина са онези, които Ме познават като

Слово. Ти познаваш ли Ме като Слово?”

“Господи, от всичко, което си ми открил за Себе Си аз зная, че Ти Си

Словото, Което стана плът. Зная също, че всеки, който вярва в Теб, приема

Словото Ти, за да може Същото това Слово да се изобрази в него и той да

придобие Твоя Образ…”

“Точно така! Аз съм Словото! Но това не е достатъчно знание, за

да го употребиш против Сатана. Има още нещо, което трябва да

знаете и да положите в духа си. То е съдбоносно! То е пределът на

вярата, след който не просто вие живеете за Мен, но вече Аз живея

за вас. Сега ти живееш за Мен, но твърде скоро ще дойде моментът,

когато Аз ще живея за теб…”

“А кога, Господи, Ти ще живееш за мен?”
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На този мой въпрос Исус се усмихна. После погали главата ми и в

сърцето ми започна да прелива от ослепителна Светлина и огън. Тогава

Той ми каза:

“Аз ще започна да живея за теб тогава, когато ти Ми позволиш

да родя Себе Си в сърцето ти. Но затова е нужно да повярваш в

Моето ново откровение към теб. Защото Аз съм не просто Словото,

Което стана плът.

Аз съм Семето на Йеова, с Което Той ражда синовете Си…”

“Какво имаш предвид, Исусе?”

“Имам предвид това, че в Семето се крие Животът на Бога. Този

Живот не би се родил и изявил, ако Семето не посети утробата на

сърцето ти и не зачене там само Себе Си.

“…тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез

Божието слово, което живее и трае до века…” 31

Ти искаш ли Святият Дух да даде Живот на това Семе? Ти искаш

ли Той да роди Мен в теб, така, както някога Ме зачна в утробата на

Мария?”

“О, Господи Исусе! Аз не съм Те познавал! Но аз искам от цялото си

сърце да Те приема като Семето на Йеова…”

Тогава Исус отново каза:

“Вие не виждате това, което виждам Аз. Вие дори не виждате

това, което вижда дяволът. А той непременно е мотивиран да убива

всяко сърце, в което Семето на Йеова е заченало зачатието на

божественото естество. Запомни, че превъзходната и победоносна

вяра в Бога идва точно тогава, когато осъзнаете каква е Силата на

Семето Христос! Не казах ли Аз, че то в началото е малко, но когато

пусне корен и покълне се превръща в огромно дърво и небесните

птици се настаняват по клоните му?

Ето срещу това Семе дяволът има изпитана стратегия. И тази

стратегия е чародейството. Чародейството е опитът, активността и

силата на дявола да убива божественото зачатие на Семето Христос.

31 (I Петрово 1:23)
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И затова тази негова активност трябва да стане явна за всички Мои

братя и сестри, за да са опазени и предупредени...”

“Какво представлява неговата активност, Господи?” - попитах аз. Тогава

Исус ми отговори:

“В Словото Ми има изобличения против църква, в която дяволът

е съумявал да постигне ефекта на чародейството. Спомни си с

какви думи Аз предупредих ангела на Тиатирската църква.”

Отворих библията на “Откровението от Йоан” и там прочетох Божиите

думи против тази църква. Ето какво заявяваше Исус:

“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и да ядат идоложертвено…” 32

След като прочетох думите на Исус, Той отново ми каза:

“Забелязваш ли, че погледът Ми беше видял в Тиатирската

църква служителка, която духовно се подвизаваше в абсолютно

същото беззаконие на някогашната Езавел? Тази служителка нарича

себе си пророчица и прилъгва слугите Ми да блудстват и да ядат

идоложертвено. Ти знаеш ли защо тя нарича себе си пророчица?”

“Мисля, Господи, че го прави, за да бъде припозната като Небесна

служителка…”

“Отговорът ти е верен, но не е достатъчен. Пълният отговор е,

че тя нарича себе си пророчица, за да може чрез нея дяволът да се

противопостави на Божият призив за покаяние. Църквата Ми

винаги е имала и има нужда от хора, като Йоан Кръстител, които да

правят прави пътеките на Господ и да обръщат сърцата към Волята

на Отца Ми и да Ми приготвят благоразположен народ.

Но в чий дух и сила се движеше Кръстителят? Не беше ли това

духът и силата на Илия? И ако някога Отец Ми въздигна пророк

Илия именно във времената на Езавел, то няма ли Той да въздига и

други свои слуги в Духа и Силата на Илия?”

“Да, Господи, разбира се, че Отец ще въздигне такива!”

32 (Откровение 2:20)
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“А дяволът просто ще наблюдава ли? Няма ли да противодейства

на служителите в Духа и Силата на Илия? Няма ли да започне да

въздига служители в духа на Езавел?”

“Господи, виждам, че при Тиатирската църква това е факт. Там

дяволът е внедрил Езавел сред вярващите, за да се закоравят сърцата им и

да не искат да приемат никой от пророците на Отца…”

“Нещо повече! Езавел не просто ще нарича себе си пророчица.

Тя ще започне да прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат

идоложертвено, та Моето Семе да престане да зачева в сърцата на

хората. Имай вярата да приемеш, че духът на Езавел идва, за да

убие Христос в сърцето на вярващия. Този дух е причинител на

огромния процент от духовни аборти…”

Това, което Исус ми казваше, буквално ме потресе. Тогава аз отново

попитах Господ:

“Исусе, нима нещата са наистина толкова страшни? Досега аз съм

живял с представата, че духът на Езавел действа най-вече в жените на

някои пастори, които се опитват да се налагат духовно и да контролират

църквите по подобие на онова, което правеше жената Езавел по времето

на Ахаав...”

“Не, Стефане! Ти бъркаш действието на обикновен контролиращ

дух с духа на Езавел. Много хора бъркат точно тук. И това е тактика

на Сатана да прикове вниманието на будните в глуха линия. Така

мнозина живеят с представата, че духът на Езавел е непременно

контролиращият дух от съпругата на пастира им. Но Истината е, че

духът на Езавел в действителност е дух против Божиите пророци,

дух против Божието Слово, дух, който кара християните да блудстват

и ядат идоложертвено. Една пастирска съпруга няма такава власт,

щото да изпълни всичко това. Това е по силите не на една жена, а

на цяло извратено общество, което в покварата си вече не е Моята

Невяста, но жената Езавел. Разбираш ли това?”

Все още ми беше трудно да разбера. А тогава Исус ми даде видение.

Видях една огромна разтворена Библия. Тя беше голяма като футболно

игрище. Над нейните страници валеше дъжд от Небето и попиваше вътре в
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нея. Така от страниците започнаха да покълват житни класове. Господ се

появи сред житните класове и ми каза:

“Виждаш ли, това е нивата на Моето Слово. Тази нива се

напоява от дъжда на Святия Ми Дух и ти сам виждаш как от нея

покълват и произрастяват житни класове. Но виж сега какво ще се

случи, когато дъждът спре да вали…”

Така дъждът спря да вали. И изведнъж тези житни класове се свиха и

оклюмаха, като просто прекършиха стеблата си. Тогава от същите тези

страници започнаха да покълват тръни, подобни на тръните, които може би

си виждал по страните на някой селски път. Не след дълго цялата

повърхност на огромната Библия се напълни с тръни. Видях отново как

Исус се появи над Библията и ме попита:

“Какво да правя с тези тръни? Мога ли да ги пожъна за Себе

Си? Не е ли отровен плодът им? Няма ли да убодат ръката на

жетваря? И можеш ли да намериш в тези тръни Моето Семе?”

“Но Исусе, та същите тези тръни поникнаха именно от Библията!

Как стана това? Кой ги направи да поникнат?”

Тогава Исус отговори с една дума:

“Езавел!”

След това Той заведе сърцето ми в едни най-точни стихове от

“Посланието към Евреите”, които напълно обясняваха видението:

“Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на

нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва,

получава благословение от Бога; но ако ражда тръни и репеи,

отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да се

изгори…” 33

Сега нека братко ти покажа за каква всъщност чародейна активност

на Сатана говори Словото на Бога. От изключителна важност е да знаеш,

че както Господ Исус има Своята Невяста на земята, така и дяволът е

мотивиран да си създава много невести. Затова запомни, че всяко общество,

което е погълнато от духа на Сатана и върши волята му, е невяста на

дявола!

33 (Евреи 6:7-8)
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Ти се убеди, че тази библия, която четем, може да ражда както жита,

така и тръни. И ако житата са Божии, то тръните са дяволски. Причината,

за да се роди един житен клас, е Семето Христос. Това не подлежи на

никакво съмнение. Но забележи сега, че тази същата библия ражда не

само жита, но и тръни. И ако вече разбра как се раждат житните класове,

то сега се замисли как се раждат тръните.

Кое е тяхното семе? И защо, при все, че Свещеното Писание е

боговдъхновено и Святият Дух свидетелства на него, става така, че от него

никнат и тръни?

Виж и отговора:

Защото ако на това Свещено Писание не свидетелства Святият Дух, то

тогава дъждът е престанал да напоява земята и тя е започнала да ражда

тръни и репеи, тоест, антихристи в духа на Езавел!

А сега нека да ти дам и представата за чародейството, като образ на

Антихриста, така, както Бог я даде на мен. Като първо знание от тази

дълбока тема запомни, че чародейството е действие на чар!

Какво е чарът? Не е ли той едно властно обаяние и привличане? Не те

ли кара той да се поклониш на онзи, който го излъчва?

Точно така! В това отношение дяволът се е научил да създава чар на

слугите си, за да са максимално привлекателни. Нека отново видим какво

казва Исус на Тиатирската църква:

“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и да ядат идоложертвено…” 34

Виждаш, че Езавел учи и прилъгва. С какво ли учи тя вярващите? Или

още по-ясно - как дяволът направи така, че земята да ражда не само жита,

но и тръни и репеи?

Естествено е да разбереш, че Езавел учи вярващите със Свещено

Писание, което веднъж вече е лишено от Духа на Божието Слово. А земята,

лишена от дъжда, що често пада на нея, никога няма да може да роди нито

един житен клас. От този момент тя е станала сатанинска нива, готова да

ражда тръни и репеи. Така и всички онези учители в духа на Езавел, които

34 (Откровение 2:20)
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нямат Святия Дух, но въпреки това искат да учат вярващите със Свещеното

Писание, всъщност ще накарат Христовите слуги да блудстват и ядат

идоложертвено. Защо? Нека отново те върна по-назад в тази тема, когато

Исус говори, че Той е Семето на Йеова. За да можеш да приемеш Семето на

Йеова, то ти трябва да общуваш с Онзи, Който е силен да зачене това

Семе. А това е Святият Дух. Без Святият Дух Семето на Йеова не може да

зачене в сърцата на хората. Какво става тогава с онези, които нямат

духовното потвърждение на Святия Дух, но въпреки това общуват със

Свещеното Писание? Става това, че такива не общуват със Святия Дух и

нямат в сърцата си Семето на Йеова, но затова пък дяволът зачева в тях

собственото си семе! Спомни си как Исус се обръщаше към фарисеите:

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото море и

суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане

такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас…” 35

Виждаш ли, че когато книжниците тръгнат да посвещават някой в

Свещеното Писание, но без да имат присъствието на Святия Дух, то

непременно тези книжници имат присъствието на друг дух. И този друг дух

има силата да излива семето си в сърцата на човеците. Исус говори за

“рожба на пъкъла”. Рожба е онова чедо на баща си, което се е родило

чрез бащиното му семе. Така и рожби на пъкъла са онези човеци, които са

се родили от семето на лукавия! Дяволът непременно ще накара мнозина

да харесат семето му. То е като да видиш как един мъж иска да се хареса

на една жена. Той ще си облече красив костюм, ще си направи прическа,

ще си сложи дискретен парфюм, за да се хареса на жената. Така дяволът е

накарал мнозина да го харесват и да се влюбят в него. Това той постига с

чародейството, със силата на своя чар. А жена, която се отдава на подобен

мъж, непременно е станала блудница и е приела в себе си собственото му

семеизливане. Нека това не те плаши и ужасява, защото аз говоря духовно

и те моля да ме разбираш духовно. Семето на всеки дух е словото, което

излиза от този дух! И както при физическото семе има зачеване, зародиш

и плод, така и при духовното семе има зачеване, зародиш и плод!

35 (Матея 23:15)
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Жената Езавел е силна с това, че кара Божиите слуги да блудстват. Но

какво друго да е блудстването, освен това, че човек е отворил сърцето си

за семеизливането на демони? И като си помислиш, че всичко това става

не вън, но вътре в Църквата, то трябва да ти стане ясно, че всеки, който

говори Словото на Бога, но без свидетелството и вдъхновението на Святия

Дух, се явява като духовен осеменител на лукавия!

Кажи ми, братко! Кой в Църквата има привилегията да учи вярващите?

Кой нарича себе си учител, при все, че Исус ни каза никой на земята да не

наричаме “учител”? И няма ли този, който нарича себе си учител, да се

опита да превземе приоритетите на Святия Дух? Няма ли да се опитва да

върши работата на дъжда? И няма ли най-сетне именно поради действието

на такива учители да поникнат тръни и репеи? Аз няма да крия от теб, че

днес много църкви преживяват тотална трагедия да бъдат учени от плътски

учители, облечени в чара на Езавел, така че самите църкви се превръщат в

жени-Езавел, готови да презират, оплюят и отхвърлят всеки Божий пророк.

И това е така, защото словото, тоест, семето, с което дяволът е заплодил

такива църкви, няма присъствието на Святия Дух, нито пък изобличава, но

затова пък е изобилно подквасено с модерни еретични доктрини, говорещи

по-скоро за този свят, отколкото за бъдещия.

Ние нямаме по-важна и отговорна задача от това да изпитваме духът

на всяко нещо, защото винаги духът пристига със семето си. И за да

разбереш какъв е духът, който води мнозина учители, то нека да ти разкрия

и най-тежкото знание против духа на Езавел, знанието за идоложертвеното,

с което тя храни вярващите.

Ти обичаш ли Исус?

Ако е така, то сърцето ти ще се пожертва за Него. Ти ще оставиш в

Неговата ръка пътя си и живота си. Ти няма да уповаваш на собствения си

разум, но ще се оставиш да те ръководи Неговият разум. Сега помисли!

Какво ще се случи, ако не обичаш Исус, но света, който лежи в

лукавия? Няма ли тогава да пожертваш на света онова, което имаш?

Ако ти задавам тези въпроси, то е, защото Исус ми ги зададе на мен.

Понеже Той дойде и думите Му почнаха да се забиват като огнени стрели в

сърцето ми:
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“Какво ще се случи с онзи, който обича не Мен, а света? Какво

ще се случи с онзи, който копнее не за Моето Семе, а за семето на

друг дух, друг Исус и друго благовестие? В какво ще се превърне

Библията, когато онези, които обичат света, я положат в нозете на

света? Не е ли светът най-големият идол за сърцата ви? Не каза ли

Апостол Йоан да не обичате света, нито каквото е на света? И какво

ще стане, когато този страшен идол, който е този свят, започне да

изпълва с духа си Библията, която мнозина са му пожертвали? Не

става ли тогава Моето Слово идоложертвено? И не идва ли тогава в

Божия Храм Езавел, която да учи вярващите да блудстват и да ядат

идоложертвено?

Защото няма по-голямо блудство пред очите на Отца Ми от това

християнинът да отвори сърцето си за семеизливането на чародейни

демони! Няма по-голямо беззаконие от беззаконието на онези, които

станаха учители по човешките страсти и облякоха Словото Ми със

светския дух, като го нарекоха теология! Защото теологията е гримът

на Езавел, с който тя подлъгва и мами мнозина към невъздържна

духовна похот, за да общуват със слово, лишено от Дух на мъдрост

и откровение, но затова пък напълнено със семето на лукавия…

Кажи на братята Ми и сестрите Ми, че беззаконието на духа на

Езавел е седемкратно беззаконие, което ще доведе до седемкратна

проклетия…”

Искаш ли сега, братко, да видиш защо идоложертвеното на Езавел,

(което е теологията) води до седемкратна проклетия?

Нека ти покажа предупреждението на Исус, записано в самия край на

“Откровението”:

“Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на

пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще

притури върху него язвите, написани в тая книга, и ако някой

отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела

от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая

книга…” 36

36 (Откровение 22:18-19)
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А сега нека Бог Святи Дух да ти даде огненото Си потвърждение, че

идоложертвеното на Езавел е направило седем страшни беззакония пред

Божиите очи.

Първото беззаконие: Езавел е отнела Духа на Божието Слово от

Библията и по този начин е лишила вярващите от общение със Семето

Христос. По този начин вярващите са започнали да блудстват с демони,

които са започнали да изливат семето си в сърцата им.

Второто беззаконие: Езавел е притурила към Библията светската

трактовка, светския коментар и светския прочит на Божието Слово, като е

нарекла тази трактовка, прочит и коментар с думата “теология”, която не е

потвърдена от Бога на нито една страница от “Битие” до “Откровение”.

Третото беззаконие: Езавел е нарекла себе си пророчица на Бога, за

да заблуди вярващите, че Бог няма нищо против светския й прочит на

Словото и да ги накара да презират дълбоко в сърцата си всички Божии

служители, проповядващи покаяние в духа и силата на Илия.

Четвърто беззаконие: Езавел е донесла със себе си духа на света

всред обществото на вярващите, което е причината любовта на мнозинството

да охладнее. Тя е въздигнала служителите си с типично светските модели

на дипломиране и преподаване и по този начин е лишила вярващите от

простотата и чистотата, която дължим на Христос.

Пето беззаконие: Езавел е утвърдила силата на сатанинското помазание

във вид на чар и привличане, което кара християните да бързат да приемат

нейните модели в духовното общение помежду си, така че в църквите е

поставено легло за блудстване със света, с духа на непокорството и със

самия Сатана.

Шесто беззаконие: Превземайки приоритетите на Святия Дух да

изгражда Образа на Христос чрез образуване, Езавел е почнала да изгражда

в сърцата на човеците “образ на смъртен човек” чрез образоване.

Седмо беззаконие: (най-страшното) Поради светското благоволение и

опека Езавел е облякла себе си и чедата си в измамна гордост и тщеславие,

които са високи крепости и бариери в сърцата им, за да приемат който и да

било призив за покаяние. Затова Господ Исус продължава против мощната

чародейка, като казва:
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“И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от

блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря

в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако се не

покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор. И всичките

църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и

сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му…” 37

Сега разбираш ли, братко мой, че ако има нещо, което ще поквари света

в пълна степен, то е това, че теологията изпреварва благовестието и чарът

на Сатана е по-притегателен за светските човеци, отколкото проповядването

на покаяние и отвръщане от греха. Понеже в теологията няма изобличение,

но присъства същия онзи гаден светски дух, който светският човек ще

приеме без каквато и да било опозиция, за да стане след това два пъти по-

голяма рожба на пъкъла. Чародейството, като сила на Сатана да привлича

човеците към библия, вдъхновявана от него, е най-успешното дело на

лукавия в това последно време. Запомни всичко от тази тема, защото ще го

видиш още по-пълно изявено, когато говоря за числото на звяра.

А сега нека да продължа със следващото от образа на Антихриста

37 (Откровение 2:21-23)
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7. ВРАЖДИТЕ, РАЗПРИТЕ И РЕВНУВАНИЯТА НА

АНТИХРИСТА

Едва ли има други черти от образа на звяра, които толкова много да са

работили против копнежа на Святия Дух да ни сплотява в съвършено

единение и съгласие. Враждите, разприте и ревнуванията винаги са

водели до вътрешен антагонизъм в Църквата, който е бил гибелен за

здравината на духовното общение с Бога и изявата на Христовата Любов.

Ето защо тук аз искам не просто да направя преглед на тези явления, но

по-скоро да видим къде се крие зародишът им. Ако и ние човеците да

имаме много къса памет и да забравяме много неща, то дяволът помни

всичко, с което Бог го е предупредил. А Всевишният Бог още в “Битие”

предупреди старовременната змия с думите:

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

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

нараниш петата…” 38

Сатана никога не е забравял тези думи и неговата цел винаги е била

тази - да наранява петата на Христовата Невяста. Затова, братко мой,

запомни, че враждата има за цел именно това - Христовото Тяло на тази

земя да бъде с наранени пети.

Ти наранявал ли си петата си?

И знаеш ли какво се получава когато човек нарани петата си?

Става това, че той не може да ходи. А сега си представи как бихме

изпълнили Христовата повеля да идем по целия свят и да проповядваме

благовестието на всяка твар, ако сме с наранени пети. Защото прицелът на

дявола с нараняването на петите винаги е бил духовен. Аз нямаше да

разбера този прицел, ако Исус не бе говорил в сърцето ми. Защото Той

дойде при мен и ми каза следните думи:

“Враждата, като част от образа на звяра в Църквата, винаги е

носила най-голяма болка в сърцето на Отца Ми. И знаеш ли защо?”

“Кажи ми защо, Господи!”

38 (Битие 3:15)
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“Именно защото така вярващите изгубват най-важното си

призвание - да бъдат готови да проповядват благовестието. Чудно

ли ти е тогава, че в многохилядни градове църквите Ми са с по

двеста до триста човека? Кое ли пречи на тези хора да занесат

Благата Ми Вест до изгубените и неспасените?”

Замислих се над въпроса на Исус и така и не можех да си отговоря.

Тогава Исус ми помогна със следващ въпрос:

“Представи си една поляна с много отровни змии. Те пълзят

навсякъде и съскат заплашително. А ти си се качил на едно дърво и

си бос. Би ли слязъл на поляната?”

“О, Господи! Това е равносилно на самоубийство!”

“А как тогава ще изпълниш призива Ми да занесеш Евангелието

на човеците от света?”

“Би трябвало, Господи, да сложа нещо на краката си. Някакви обувки,

например…”

“Точно така е! Но тук лукавството на дявола е така преценено,

щото враждите, които той вкарва в сърцата на вярващите, просто

карат мнозинството да си събуе обувките…”

В този момент в ума ми проблеснаха думите на Апостол Павел:

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени

в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност

чрез благовестието на мира...” 39

А Исус продължи към мен, като каза:

“Забелязваш ли как Апостолът Ми ти говори да бъдеш обут с

готовност да проповядваш благовестието на мира? Забелязваш ли,

че това не е какво да е благовестие, но най-вече на мира? Може ли

църква да проповядва мира на Божието Царство, ако вътре в нея се

е изгубил мирът между вярващите? Не са ли тогава на територията

на дявола, който като змия хапе петите им, понеже всеки от тях е

тръгнал да търси своето си, а никой онова, което е Мое?”

“А защо, Господи, се е изгубил мирът между вярващите?”

39 (Ефесяни 6:14-15)
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Тогава Исус извади един лист, върху който видях името си, както и

Името на Отец. Върху този лист имаше написани изречения, като в дъното

на текста имаше капка кръв, а заглавието му беше “Мирен договор”. Тогава

Той ми каза:

“Ето това е твоят мирен договор с Моя Отец! Този договор е

подпечатан от кръвта Ми и чрез него ти имаш опрощение, спасение

и Вечен Живот. Докато ти си съгласен с Отец и вършиш Неговата

Воля, то и Той е съгласен с тебе. Но ако нарушиш договора, той се

обезценява и дяволът има право да разруши мирът, който съм ти

дал. Тогава ти губиш съвършените обувки на благовестието. Тогава

ти губиш готовността си за Небето и змията може смъртоносно да

ужили петата ти…”

Въпросът вече беше на устата ми и затова попитах:

“А как, Господи Исусе, се нарушава мирният договор с Отец?”

Думите, с които Исус ми отговори, буквално ме пронизаха. Той каза:

“Когато ти станеш приятел със света, тогава това е равносилно,

че просто късаш мирния договор. Тогава Сатана е постигнал своето

си, като те е накарал да враждуваш на Бога. Не те ли предупреди в

това и Апостол Яков?”

Не бе нужно дори да отварям библията си, защото думите на Апостола

просто се появиха в ума ми:

“Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога…” 40

А Исус отново продължи, като каза:

“Една от най-важните задачи на духа на Антихриста е да

инжектира в сърцата на вярващите желание за света, приятелство

със света. Тогава духът на света, който е дух на бунт и непокорство,

влиза в събранията и ограбва Благодатта на Духа Ми, като измамно

внушава на християните, че всичко е наред, когато нищо не е

наред. А светът не е мястото и никога няма да бъде място, където

да се проявява копнежа на духовния човек. Небето е единственото

40 (Яков 4:4)
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място, където вие имате живот и мир. Но ако вие не искате да

мислите за горното, а предпочитате да мислите за земното, то

тогава сте започнали да презирате Божията Благодат и да издигате

в култ похотта на плътта...”

“Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа

значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на

Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; и тия,

които са плътски не могат да угодят на Бога...” 41

В този момент буквално ми се доплака. И аз казах на моя Господ:

“Исусе, ако правилно съм Те разбрал, то днес в църквите действа друг

Исус, друг дух и друго благовестие. Понеже когато моите приятели идват

при мен и плачат, като казват, че църквите се отварят за света, то те

недвусмислено ми показват, че не искат повече светът да тържествува от

църковните амвони. Понеже много пастири вече са стигнали дотам, че

проповядват за светската приватизация, като учат вярващите да участват в

нещата на света. Нещо повече. В църквите мнозина изпадат в плътски

екстаз от техните проповеди и лъжливи доктрини. Нали Словото Ти казва,

че е:

“По-добре сух залък и мир с него, нежели къща, пълна с

пирования и разпра с тях….” 42

А Исус ми отговори:

“Разприте в църквите тепърва ще нарастват със страшна сила.

Идва разцепление в Храма Ми именно по причина на плътските

християни, които обичат света.

“Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат

Духа…” 43

Те няма да престанат да обичат света. Те все повече и повече

ще го налагат в общението помежду си и в словото, което се

проповядва. Но това теб и Моите чеда не бива да плаши. Измамата

на дявола накара мнозина да решат, че Евангелието е средство за

печалба. Те четат библиите си, но очите им вече са слепи да видят,

41 (Римляни 8:6-8)
42 (Притчи 17:1)
43 (Юдово 19 стих)
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че това не е Моето учение, но учението на Антихрист, връзките на

Антихрист, които ще оставят мнозинството на земята.

И да се препираш ли ти с такива? Да им говориш ли за Небето,

когато светът е станал тяхното небе? Да им говориш ли за златните

улици на Небесния Ерусалим, когато в ушите им дрънкат приятно

сребърниците на Юда?

Запомни и предай на братята и сестрите Ми, че образ се търси с

образ. Земните ще търсят земното и Небесните ще търсят Небесното.

Нека думите на Апостола Ми изградят върху сърцето ти съвършената

защита:

 “…и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със

здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е

съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има

болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от

които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,

крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които

мислят, че благочестието е средство за печалба...” 44

След тези думи Господ ме накара да видя, че след враждите и

разприте, като черти на звяра, Словото говори и за ревнуванията. А Той

продължи да ми говори, като каза:

“Има една причина грехът да окупира много амвони и светът да

превзема много сърца. И тази причина е в това, че както Моят Дух

ви дава огнена ревност, за да вършите Волята на Отца Ми, така и

дяволът дава на служителите си огнена ревност, за да се стремят

към духа на света. Ревност се възправя срещу ревност и огън се

възправя срещу огън. Защото:

“Ревността е остра като преизподнята, чието святкане е

святкане огнено, пламък най-буен…” 45

Ти знаеш ли на какво е способна ревността на дявола?

Ти знаеш ли какво може да направи неговият огън?

Ако не знаеш, то си припомни предупреждението на Павел:

44 (I Тимотей 6:3-5)
45 (Песен на песните 8:6)
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“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще

отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски

учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е

прегоряла...” 46

От какво ли да прегори една съвест, освен от това, че човекът е

започнал ревностно да лъже? От какво ли да прегори едно

пастирско сърце, освен от това, че е започнало да лъже овцете си,

че светските модели правили църквата по-отворена за света и по-

угодна на Бога? Към света ли трябва да се отваря Църквата Ми или

към Небето? За приватизация ли трябва да мисли вярващото сърце

или да изковава с трепет и смирение спасението и готовността си

да участва в грабването? Учители по финансов просперитет ли са

нужни на Тялото Ми? Не каза ли Павел в “Галатяни”, че:

“Тия учители ви търсят ревностно не по добър начин; даже те

желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно…” 47

Когато една църква е започнала да търси ревностно богатствата

на света, то не е ли уловена от духа на Юда Искариотски? Защо

никой не иска да получи от Моята ревност? Защо никой не иска да

изгаря по ревност за Господа и Неговите обиталища? Защо решихте,

че Силата на Господа е в нарастването на банковите ви сметки, а не

в сълзите на чистото покаяние?

Кажи на всичките Ми братя и сестри, които искат да чуят Гласа

Ми, че има само един начин да устоите в това време на развала и

гнилота. И това е да облечете сърцата си с божествена ревност.

Защото само с такава ревност ще се възпротивите на духа на света

и непокорството. И ако и другите да ви смятат за безумни, вие си

спомнете огъня на смирения Ми Павел, който писа на църквите Ми

и такива думи:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с

един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа…” 48

46 (I Тимотей 4:1-2)
47 (Галатяни 4:17)
48 (II Коринтяни 11:1-2)
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Днес вие сте изправени пред избора:

Дали да бъдете малко на брой, но като бедни и чисти девици

или многобройни, като охолни и богати проститутки, готови да

легнат в леглото на всеки светски и блуднически дух…”

От думите на Исус сърцето ми се запали и аз разбрах колко голяма е

болката на Божието Сърце. Моля те, братко, изпитвай духовете, които

изливат словото си към сърцето ти. Моля те, братко мой, понеже е останало

много малко време. Толкова малко, щото да е достатъчно да приемеш

словото от тази книга и да се възстановиш пред Бога или толкова малко,

щото да презреш пророческия призив на тази книга и сърцето ти да се

закорави още повече. Тук аз ще спра с враждите, разприте и ревнуванията

на Антихриста, за да премина към последните щрихи от образа на звяра.
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8. ЯРОСТИТЕ, ЗАВИСТИТЕ, ПИЯНСТВАТА, ПИРУВАНИЯТА,

ПАРТИЗАНСТВАТА, РАЗДОРИТЕ И РАЗЦЕПЛЕНИЯТА НА

АНТИХРИСТА

Едва ли, братко мой, е нужно да разделям на отделни глави тази

стълбица на духовно падение, която се открива в тези последни черти от

образа на звяра. Един звяр е затова звяр, защото неговите животински

инстинкти винаги са носили смърт и разрушение. В това отношение

инстинктите на духа на Антихриста са максимално убийствени за вярата на

християнина. Всички Божии чеда са изпитали върху себе си яростта на

дявола. Тази ярост, която като дъх на звяра, е искала да сломи вярата им

или да ги уплаши. В моя живот също ми бе дадено да изпия много чаши на

ярост против служението ми. Това беше ярост на търговци, които не искат

да излязат от Храма. Това беше яростта на продажни пастири и презвитери,

за които тлъстата заплата и лъскавият начин на живот са били най-

убедителните свидетелства на кой бог служат.

Какво правех тогава? - може да попиташ ти.

Просто - молех се с думите на псалома:

“Стани, Господи, в гнева Си; повдигни се срещу яростта на

противниците ми, и събуди се заради мене, Ти, Който Си отредил

съда...” 49

Ако в началото на яростната кампания на дявола против служението ми

приемах това за свръхестествено, за твърде необичайно, дори за тотална

несправедливост, то дойде момент, когато получих убеждение от Исус, че

тя ще ме преследва, докато служа на Небето и аз трябва да приема тази

реалност в живота си, защото тя е вдигането на личния ми кръст.

Ти можеш ли да забравиш свидетелствата за сатанинска ярост, записани

в Библията? Можеш ли да забравиш как един полудял от ярост монарх

изпрати войските си, за да убият хиляди малки невинни младенци във

Витлеем и околностите му? Кой ли дух вдъхновяваше Ирод да постъпи

49 (Псалом 7:6)
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така? Кой ли дух вдъхнови онези противници на божествената мисия на

Спасителя, за да запише Словото:

“А те се изпълниха с луда ярост и се разговаряха помежду си

какво биха могли да сторят на Исуса…” 50

Сега разбираш ли, че яростта е свидетелство за духовното безсилие на

дявола пред Божиите помазаници? Тази ярост ще изригва винаги, когато

лъсват делата на дявола и Божиите изобличения тежат върху съвестите на

богоотстъпниците. А за такива наистина няма никакво спасение, защото в

живота им се задвижва съдбата, изявена в стиха:

“Яростен човек ще понесе наказание; защото ако и да го

избавиш, трябва пак същото да направиш...” 51

Виждаш ли, че ако и да избавиш яростния, трябва пак същото да

направиш? Защото този яростен човек непременно ще се окаже псе, което

се връща на бълвоча си и свиня, която се връща, за да се валя в тинята.

Единственият начин да се опазиш от този смъртоносен щрих от образа на

звяра, е като с цялото си сърце се стремиш към Божия мир, който ще пази

мислите ти чисти в Господ Исус Христос. Затова и Павел ще ти каже:

 “Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба,

хулене, срамотно говорене от устата си...” 52

И ако мислиш, че яростта е върхът на дяволската активност в човешкото

сърце, то помисли върху втория щрих, за който Словото казва:

“Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да

устои пред завистта?” 53

Искам да знаеш, че в Божият Спасителен план е дошло времето, когато

Исус извежда на арената на църковната история Своите скрити помазаници.

Това ще бъдат хора, които нямат за подплата нито лъскавите американски

дипломи, нито човешкото препоръчване, нито суперрелигиозните си титли.

Ето такива хора излизат по земята. Хора, които лично Бог е утвърдил,

посветил и помазал. И понеже тяхното помазание ще заблести много по-

силно от плътските напъни на школуваните теолози, то можеш да очакваш,

че в тези последните ще се надигне именно отровата на завистта. Какво ли
50 (Лука 6:11)
51 (Притчи 19:19)
52 (Колосяни 3:8)
53 (Притчи 27:4)
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друго да се роди в една дипломирана глава, която няма мъдрост да разсъди,

че Бог не се ползва от никакви дипломи и титли? А така непременно ще се

изпълни съдбата от онази притча на Исус, в която Той ни говореше за

условените Си работници:

“А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от

един пеняз но и те получиха по един пеняз. И като го получиха,

зароптаха против стопанина, като казаха: Тия последните иждивиха

само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме

теготата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях:

Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един

пеняз? Вземи си своето и иди си; Моята воля е да дам на тоя

последния както и на тебе. Не Ми ли е позволено да сторя със

Своето каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото Аз съм

добър? Така последните ще бъдат първи, а първите последни...” 54

Повярвай ми, братко, че окото на първите наистина е станало много

завистливо. И то е станало такова, понеже те са счели себе си за

незаменими и по-мъдри от останалите. Но мъдрост, примесена със завист,

не свидетелства в полза на Истината. Защото за тази завистлива мъдрост

Апостол Яков писа:

“Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество,

не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост,

която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска; защото,

гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво

лошо нещо…” 55

Сега разбираш ли, че завистта не върши Божията Воля? Сега разбираш

ли, че тя е онова беззаконие в сърцето на човека, което позволява на

дявола да изрисува образа си вътре в него? Защото в много църкви се

появи един извратен критерий на богоугодност. Критерий, свързан с

човешко препоръчване, с типично светските модели на израстване и

управление. Защото, ако в света е нормално човек да прави кариера с

образование и диплома, то какво да кажем за този светски критерий в

църквите? Къде остана тогава Небето? Или някои си мислят, че Бог се

54 (Матея 20:10-16)
55 (Яков 3:14-16)
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удоволства в човеци с кожени куфарчета и библии с позлатени корици и

кожени подвързии? И утре, когато тези човеци видят Божий помазаник да

говори Словото с власт, мощ и авторитет, бързат да го прецеждат през

лупите на тесногръдото си човешко препоръчване и беснеят, когато той

няма за подплата диплома, титла или атестации.

Но аз те моля, братко мой, да си припомниш как се изяви Образът на

Исус в “Деяния на Апостолите”, когато дипломираните и грамотни книжници

застанаха пред Апостолите на Бога:

“А те, като гледаха дързостта на Петра и Йоана и бяха вече

забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се, и

познаха, че са били с Исуса…” 56

Днес в много църкви книжниците са станали много по-жестоки и зли

от древните. Понеже за древните се казва, че гледайки Петър и Йоан

“познаха, че са били с Исуса”, а днешните, когато видят някой

недипломиран, бързат да го изгонят, незнаейки, че така гонят самият

Господ.

Какво ще кажеш на това, братко? Не е ли коренът на всичко това

завистта? Знаеш ли колко е страшно, когато в църквата се е изгубила

Силата на Евангелието и е дошла силата на света? Знаеш ли колко е

страшно щом някои преиначиха Апостол Павел и решиха, че Бог ще избере

умните неща на света, за да засрами глупавите? Знаеш ли колко е страшно

щом такива решиха, че Бог избира мъдрите неща на света, за да засрами

простите?

Още в онези времена, знаейки за лукавството на Сатана, Апостол

Павел зададе въпроси в едно от посланията си, казвайки:

“Где е мъдрият? Где е книжникът? Где е разисквачът на този

век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?” 57

Ако днес в Църквата извикаш на висок глас тези Павлови въпроси, то

и най-малкият във вярата ще те хване за ръката и ще ти каже:

“Братко, има си библейско училище. Има си теолози с дипломи, които

знаят наизуст всички доктрини. На тях е дадено да бъдат мъдри, на тях е

дадено да бъдат книжници, на тях е дадено да разискват…”

56 (Деяния 4:13)
57 (I Коринтяни 1:20)



60

Въпросът е кой им даде всичко това. Защото Бог не може да измени на

Себе Си. И затова, когато ти видиш завистта да тържествува от амвона,

можеш да бъдеш сигурен, че тя ще намери голям простор именно в светски

образованите, които силно мразят и ненавиждат духовно образуваните.

Именно силата на света е причина за изригването на завистта. Понеже

силата на света никога няма и не може да превъзхожда Силата на Бога. И

за тази сила на света не остава нищо друго, освен да бълва змии и гущери,

хули и проклятия против Божиите избрани. Тук ще спра да говоря за

завистта, за да видиш следващото духовно падение, а именно - пиянствата

и пируванията на Антихриста. Не зная как е при теб, но за мен мога да

кажа, че най-силно впечатление от прочита на Стария Завет винаги ми

прави случилото се с градовете Содом и Гомор. Съдбата на тези два града

има защо да те накара да се замислиш. Те не са просто локален трагичен

случай, свързан с частичен Божий Гняв. Те свидетелстват какво се случва

с онези, които изчерпят до край Божията Милост, без да доведат сърцата

си до покаяние.

Защо ти говоря това ли?

Именно защото, ако и някогашните градове Содом и Гомор отдавна да

са се превърнали в прах и пепел, духът, който е направил жителите им

зли, бунтовни и непокорни на Бога, винаги е съществувал и управлявал

света. Сега помисли, че ако този дух се удоволства да развращава света,

то колко повече ще се удоволства да развращава народа и обществото на

Бога. Знаейки за амбициите на духа на Антихриста, Спасителят ще каже на

всичките Си последователи:

“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от

преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден

внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които

живеят по лицето на цялата земя…” 58

Забелязваш ли как Господ е наблегнал на това, че преяждането и

пиянството не са просто пороци, но стратегия на лукавия да постави много

човеци в примка. Защото Господният ден наистина ще дойде и мнозина ще

се намерят в примката на пиянството и преяждането. Тук, за кой ли път ще

58 (Лука 21:34-35)
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ти повторя, че Словото на Господ е Дух и плътта при него нищо не ползва.

Защото мнозина четящи биха счели, че Исус се вълнува от това да запазим

фигурата си атлетична и да щадим черния си дроб. Но Истината на Бога ще

ни каже, че един нечист дух като дявола, решил да поквари духовно

общество, ще вкара в него духовно пиянство и духовно преяждане. Точно

тук атаката на дявола е така пресметната, щото човек да не разбере, че

духовното пиянство е омайването от религиозния дух, който кара църковни

лидери да считат себе си за суперсветила. Нещо повече - да бъдат

обградени от такава почит, от такова ръкопляскане и превъзнасяне, щото

църквите им да се превърнат в затворена система, действаща на принципа:

А) Лидерът хвали и издига вярващите.

Б) Вярващите приемат хвалбата му и му отвръщат на жеста.

В) Тогава той, доволен, че е постигнал величието на егоизма си,

отново проповядва с перфектни думи лъскави проповеди, за да задържи

именно това самочувствие в стадото си.

Г) Това “прехвърляне на топката” става нещо като игра на религиозен

пинг-понг, която има силата на тотален контрол от духа на Антихриста.

Хора, вързани от този контрол, нямат повече силата да му се

възпротивят. И това е така, понеже самото духовно тяло вече е затворено

за духа на Бога и в него Духът не може да работи със силата на покаянието и

изобличението. Колкото до лъскавите проповеди, с които мнозина пастири

възторгват стадата си, то Исус ми даде видение, което разкри колко голяма

е трагедията при такива. Спомни си, братко мой, с какви думи се обърна

Апостол Павел към вярващите в Коринтската църква:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с

един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа…” 59

Апостолът ревнуваше, за да представи на Исус една чиста девица. Но

знаеш ли, че от видението, което получих от Исус, аз видях как заблудата

на дявола е накарала мнозина да представят не чисти девици на Бога, но

ефектни и лъскави девици. Нека сега ти покажа какво видях.

59 (II Коринтяни 11:1-2)
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Исус хвана духа ми и ме постави в една стая, която наподобяваше

гримьорната на актриса. Вътре аз видях един мъж, държащ в ръката си

гримове и помади, който с удивителна ловкост слагаше грим върху състарена

полугола жена. Тази жена имаше тъмни петна по цялото си тяло и видимо

се притесняваше пред огледалото на гримьорната. Целта на грима, който й

беше полаган, бе да скрие тъмните петна, но това не успокояваше жената.

Тя плачеше и триеше сълзите си. Тогава мъжът просто отвори страничен

гардероб, откъдето извади прекрасна рокля, съшита с диаманти и извезана

със златни нишки. После я облече и я накара да се погледне в огледалото.

Тогава жената спря да плаче и се усмихна. В следващия момент тя вече се

смееше. Тогава до нея се приближи Исус, погледна към мен и ме попита:

“Как мислиш? Има ли причина тази жена вече да е спокойна

поради петната си и нечистотата си?”

“Господи, Ти сам видя как мъжът я облече с прекрасната рокля, след

като дълго се опитваше да скрие с грима петната й…”

Тогава Исус отново ме попита:

“А това, че тази жена беше облечена с красивата рокля,

направи ли по-малко опетнено тялото й?”

“Не, Господи! Роклята само покри петната, за да не се виждат и

жената започна да се смее, понеже петната вече не я смущаваха…”

“А не е ли всяко създание голо и открито пред Мене? Не виждам

ли Аз тялото й, ако и мъжът така изкусно да покри петната й?”

“Да, Господи! Ти виждаш петната й, но тя вече не ги вижда…”

“Сега разбираш ли, че тази жена е дотолкова омаяна и опиянена

от вида на роклята, щото това омайване е направило тя да забрави,

че не е чиста пред очите Ми. А така се изпълнява не друго, но

писаното Ми Слово, където се казва точно за нея:

“Има поколение, което е чисто пред своите си очи, обаче не е

измито от нечистотата си…” 60

Сега разбираш ли какво е опияняването? Сега разбираш ли, че

мнозина започнаха да кръщават в Името на Сина и Святия Дух, но

забравиха, че преди Тях стои Името на Отца? Сега разбираш ли, че

60 (Притчи 30:12)
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не можеш да облечеш Невястата със светлия и чист висон, ако

преди това не е била омита с покаяние? Защото именно това се

наблюдава в тщеславните църкви - опияняване от собствена

праведност за сметка на приглушена съвест.

Не трябва ли един пастир да Ми представи чиста девица и

църква без петно и бръчка? Защо тогава омаяха църквите си и

побързаха да ги облекат с лъскави рокли, след като петната на

света, греха и плътта останаха под роклите? И ти знаеш ли, че

когато една църква се облече така, тя преминава към следващата

пагубна стъпка?

Виж и нея, преди да разбереш колко коварен е дяволът…”

Тогава отново Господ ме върна към видението и аз видях как мъжът

хвана жената под ръка и я изведе от гримьорната. В следващия момент,

гледайки жената, аз забелязах, че с такава рокля тя може да отиде само на

едно събитие, а именно - на сватба. Така около мъжът и жената се появиха

много други мъже и жени и всички бяха облечени именно по този начин.

Тогава видях, че бяха събрани в огромна зала, в която беше шумно и

оживено. Там музиканти извадиха инструментите си и започнаха да свирят,

а сервитьори започнаха да разнасят ястия в сребърни табли. С една дума -

започна пиршество. Тогава аз попитах Исуса:

“Господи, това тук не са ли пируванията на Антихриста? Всички тези

мъже и жени не са ли започнали да празнуват без Младоженеца?”

А Господ ми отговори:

“За какъв Младоженец говориш? На тези тука не им е нужен

Младоженецът! Те вече се готвят да направят и ще направят брак

по сметка. Ако не си виждал как една църква се жени за собствения

си земен пастир, то наблюдавай това…”

Тогава видях как на специално място, подобно на трибуна, се изкачваха

всички двойки, подобни на двойката, която видях в гримьорната. Появи се

водещ, който с ефектно завладяващ глас започна да обявява брачната

церемонияо между мъжете и жените. Този водещ изглеждаше поразително.

Той беше двойник на Исус. Той беше Антихристът. И изведнъж в сърцето

ми се появиха твърде точните думи на моя Бог:
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“Защото, както и в ония дни ядяха и пиеха, женеха се и се

омъжваха, до деня, до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха,

докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието

на Човешкия Син...” 61

Ето значи за какво ядене и пиене е говорил Исус. Именно за пиянствата

и пируванията на Антихриста, като най-дълбока духовна деградация на

последното време. А Господ отново добави в сърцето ми:

“Кажи на братята и сестрите Ми да закопнеят за Божието

изобличение, защото не е възможно да се облече светлия и чист

висон, ако сърцата са пълни с нечистота и похот, любов към света и

презрение към Истината. В това последно време сърцата на всички

християни ще бъдат изпитани кого любят и на кого уповават.

Сърце, което обича изобличението на Отец Ми, ще придобие

Царството, понеже Аз ще сложа върху него светлия и чист висон.

Сърце, което не обича изобличението, ще си потърси земен пастир,

който не го изобличава, но го упоява с виното на тщеславието и го

радва с пиршеството на сватбите по сметка. А така, несъмнено,

Църквата Ми ще бъде отделена от трупа на човека-Антихрист и ще

разберете, че Господ вашият Бог ви е отделил от тъмнината на

света и от развалата и гнилотата. Така също ще разберете защо в

образа на Антихрист има такива черти, като партизанства, раздори

и разцепления…”

В следващият момент видението от Исус се прекрати и аз напълно

разбрах, че целта на дявола е да накара много пастири да се оженят за

църквите си и много църкви да се оженят за пастирите. Защото, именно

така, братко мой, в Църквата влиза златният човешки образ, образът на

звяра, образът на Антихрист. А една църква, която веднъж вече е направила

брак по сметка със земния си пастир, ще повтори този убийствен компромис

и със самия човек-Антихрист. Запомни, че истинските пастири на Исус имат

за цел само това - да сгодят Църквата за Христос, а не за себе си и да я

представят, като чиста девица на Господа! Бъдат ли обаче такива уловени

от виното на религиозния дух, те престават да се покоряват на Бога и

61 (Матея 24:38-39)
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правят църквите си собствени съпруги, като им слагат една лъскава бяла

рокля, която да скрие духовната нечистота под нея.

Ето това бяха нещата, които видях. А те, несъмнено, ще рефлектират в

това, че ще настъпи разделение и разцепление в много църкви. Това ще

бъде и последното ми слово, като разсъждение върху образа на звяра.

Искам да знаеш, братко мой, че дълго време аз живях с представата,

че на Църквата е нужно единство, мир и съгласие, за да извършим

съвършено Божията Воля. Това наистина е така. Но забележи, че говоря за

съгласие между хора, водени от Божия Дух и имащи Христовия Образ.

Какво обаче се получава, когато на едно място се съберат хора с

различни образи? Не става ли така, че образ не може да търпи образ? И не

става ли тогава Христовото Слово нож, който разделя?

Разбира се, че става! Но това не означава, че Църквата не продължава

да е единна. Искам да знаеш, че Живата Църква на Бога винаги е била

единна. Онези, които не са единни, са плътските християни, които винаги

са се присламчвали към обществото на вярващите. За тях писа и Апостол

Юда, като каза:

“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били

посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които

обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от

Единствения Владетел и Господ наш Исус Христос…” 62

Сега помисли!

Да намираш ли съгласие с човеци, които обръщат Божията Благодат в

похотливост? Да намираш ли съгласие с човеци, които завличат след себе

си в осъждение и проклетия неутвърдените души? Не разбираш ли, че

твоята вяра в Исус е лична вяра, лична връзка, личен кръст? Не разбираш

ли, че няма такова нещо, като съюз между мрака и Светлината в името на

мира?

Плътските християни, обърнали обходата си в страстна похотливост,

винаги ще искат да бъдат заедно с живите християни, за да се ползват от

благословенията им, и за да развращават сърцата им. Нека Апостол Петър

ти припомни какво правят те:

62 (Юдово 4 стих)
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“Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато

са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с

непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е

научено на лакомство; те са предадени на проклетия...” 63

Разбираш ли, братко, че такива ще стоят на угощение при теб, ще

слушат Словото, което Бог излива от устата ти, но сърцето им ще стои

далеч от теб, понеже докато ти си станал духовен и търсиш горното, те

всячески търсят користи от земното. Докато ти им говориш за богатствата

на Небесния Ерусалим, те ще мислят за банковите си сметки, за търговията

си с книги и касети, за приватизацията, за всичко, което е от този свят.

Така, несъмнено, ще ти се наложи да преживееш една опитност.

Каква е тя? Ето каква:

Представи си един път, който се разклонява на два пътя. И ти си

вървял по този един път години наред. Виждал си пред теб силуета на

Спасителя Христос и си Го следвал. В това време си държал за ръката

някой, който също като теб е изповядал, че вярва в Исус и иска да следва

по Неговия път. Но ето, че пътят вече се разклонява и Спасителят тръгва

по десния път. Тогава и ти, видял накъде върви Господ, тръгваш по

Неговия път. Но твоят съдружник, твоят брат в Христа, тръгва по левия

път. Той не е видял, че Спасителят е тръгнал надясно. Той не е разбрал, че

Сатана имитира Исус и го кани наляво. И твоят брат, подлъган от дявола,

тръгва наляво, докато ти вече вървиш надясно…

Какво ще стане в един момент? Няма ли различието на пътищата да

принуди, както теб, така и него, да спрете да държите ръцете си? Понеже

вие вече не можете да се държите за ръцете… Нозете на единия са

тръгнали надясно, нозете на другия - наляво. Тогава следва болезненото

опъване на ръцете. Той държи ръката ти и казва:

“Това е пътят, защо така се дърпаш от мен!”

Но ти дръпваш неговата ръка и казваш:

“Не виждаш ли, че дяволът те е заблудил! Защо тръгваш по този път?”

63 (II Петрово 2:13-14)
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И понеже и на двамата ви духът, който води сърцата ви, е по-скъп от

самия ви живот, то следва разделение между вас. Вие повече не можете да

бъдете заедно, понеже единият е тръгнал наляво, а другият - надясно.

Сега разбираш ли, че разцеплението в Църквата е ясен сигнал, че там

са се появили два пътя? И ако единият Път е на Христос, другият път

непременно е на духът на Антихриста. Погледни го духовно, погледни го

логически ако щеш, погледни го дори математически и ще се убедиш, че

разделението и разцеплението са неизбежни. Понеже никой не може да

разкъса духа и сърцето си на две и да върви едновременно в два пътя.

Нещо подобно казва и Исус:

“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се

привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона…” 64

Сега разбираш ли защо човеци, които са седели един до друг в

Господното събрание, утре могат да се окажат врагове? Ако във физическия

свят примерът с пътищата води до неизбежно разделяне, то колко по-

ненарушими ще са законите на духовния свят? Затова те моля да приемеш

разбирането, че както Исус отделя Своите Си, за да ги води в Своя Път,

така и дяволът отделя своите си, за да ги води в своя път!

Ето защо разцеплението винаги е в резултат на активността на духа на

Антихриста, който винаги вкарва още един път в Църквата. Колкото до

привидно убедителните думи на слугите на дявола, които казват на мнозина:

“Стойте тук, не е добре да се разделяме и разцепваме!” - то попитай

такива кой е оня луд и побъркан човек, който ще предпочете съюз между

Светлината и тъмнината, като заложи на риск спасението на душата си. И

бъди сигурен, че няма да могат да ти отговорят. Защото апетитът на

лукавия винаги ще иска да има на разположение духовно колебливи

човеци, които не смеят да направят стъпката към духовно освобождение и

утвърждаване. Сам Апостол Павел, знаейки колко голяма е активността на

дявола, пише в едно от посланията си:

64 (Матея 6:24)
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“Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква,

ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това; защото е

нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са

одобрените помежду ви…” 65

Виждаш ли, че едва след разцеплението ще се изявят одобрените?

С това не искам да решиш, че първото нещо, което трябва да правиш в

църквата, е да разделяш и разцепваш.

Не! Не! Не! В тези неща приоритет и главно участие има самия Свят

Дух на Бога. Защото Той ще докосне покорните сърца и ще им изяви

Истината. Той ще покаже греха и светщината, религията и човешкото

първенствуване. А след това ще напълни сърцето на вярващия с Божия

Сила, за да може този човек да изпълни в дело писаното:

“Не се впрягайте заедно с невярващите; (има се предвид не само

езичници, но и хора в Църквата, които не се осланят на Божията Сила и в

Божиите очи са невярващи) защото какво общо имат правдата и

беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? И

какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво съучастие има

вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божият храм с

идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: “Ще

се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог и те ще

Ми бъдат люде”. Затова - “Излезте изсред тях и отделете се”, казва

Господ, “И не се допирайте до нечисто”, и “Аз ще ви приема, и ще

ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва

Всемогъщият Господ…” 66

Готов ли си да извършиш това? Готов ли си да излезеш и да се

отделиш от онова общение, което вече не е Живо Тяло на Господ Исус

Христос, но е отстъпила църква? Църква-труп на човека-Антихрист. Готов

ли си да не се допираш до нечисто? Готов ли си да напуснеш събранието,

когато Господин Всезнайко и Госпожа Тщеславна Доктрина започнат да ти

хвалят светските модели и започнат да издигат в култ идола на

сребролюбието и човешките авторитети? Готов ли си да напуснеш и да се

отделиш от онези, които екзалтирани ръкопляскат на всяко американско

65 (I Коринтяни 11:18-19)
66 (II Коринтяни 6:14-18)
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име, но не и на Името Исус? Тогава наистина ще бъдеш опазен от Бога и

Той ще даде в сърцето ти стоене в съвършено благочестие, което не се

купува с долари и марки, нито с екскурзии, нито със заплата, нито с титли

от човешко препоръчване.

Моля те да запомниш това! В тази дълга първа част Господ искаше да

разбереш какво представлява образът на звяра и как той днес покварява

сърцата на мнозинството. Така, несъмнено, сърцето ти вече е готово да

премине в още по-дълбоката и здрава духовна тема, свързана с числото на

звяра в отстъпилата църква. Нека Исус те благослови и обнови ума ти за

разбирането, което ще получиш. Амин и Амин!
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9. ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА

Искам, братко мой, да знаеш, че по въпроса с числото 666 човешките

умове винаги са били раздирани от противоречия и хипотези. Едни са

търсили в това число някакъв код, а други са напасвали към различни дати

и изчисления. И това е разбираемо, като се има предвид колко силна е

жаждата за знанието по този въпрос. Когато аз питах моя Господ за това

число, Той ми каза:

“Апостол Йоан ясно е записал в “Откровението”, че който е

мъдър и разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на

човек. Неслучайно Апостолът Ми ти казва, че това е число на човек,

защото ти непременно трябва да го обвържеш с човека. Но не с

всеки човек, а именно с човека-Антихрист. Това число е негово

число. Това число е неговата собствена изява и затова ти трябва да

видиш като какъв ще се представя човекът-Антихрист, когато му

бъде позволено да се изяви на земята...”

Напрегнах ума си и бързо отворих библията си на “Второто послание

на Апостол Павел към Солунците”. Тогава посочих с пръст стиховете и

казах на Исус:

“Господи, тук е записано, че този човек-Антихрист се противи и се

превъзнася над всеки, който се нарича Бог и на него се отдава такава

слава, щото той седи като Бог в Божия Храм и представя себе си за Бог…”

Тогава Исус ми каза:

“Забелязваш ли, че звярът се превъзнася не просто над Бога,

но “над всеки, който се нарича Бог”? Не иде ли това да те подсети,

че Павел в тези стихове визираше Отец, Сина и Святия Дух?”

“Да, Господи!” - отговорих аз, а Исус продължи:

“Сега разбираш ли, че числото 666 се свързва изключително с

превъзнасянето на звяра над Троицата? Погледни и другото, което е

записано. Казва се, че “той седи като Бог в Божия Храм и представя

себе си за Бог”. Не иде ли това да ти покаже, че това число на

звяра убедително ще го доказва пред света като Бог? И ако това

число в онова време убедително ще измами човеците, то това не
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иде ли да ти покаже, че Сатана е присвоил нещо от Троицата, за да

има възможност да постави сина си като един, който се превъзнася

над Нея?”

“А какво е присвоил дяволът, Господи?” - попитах аз. Тогава Исус ми

отговори с думи, от които паднаха всички люспи на незнание пред очите

ми. Той каза:

“Естествено е, че дяволът присвои числото 666, за да може

чрез него да измами целия свят. Как иначе ще си обясниш, че Аз в

“Откровението” говоря за явлението на човека-Антихрист, като за

“изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита

ония, които живеят на земята…”? Не иде ли това изпитание да ти

покаже, че творението ще се разклати? Не иде ли това изпитание

да ти покаже, че 666 като число, съдържа в себе си твърде много от

Божеството и именно затова ще послужи на дяволската измама?”

Слушах Господ и някакво просветление започна да се ражда в сърцето

ми. Тогава казах:

“Господи Исусе! Факт е, че звярът ще поиска поклонение и слава като

на Бог. Факт е, че той ще се представя с Твоето Име, за да заблуди

човеците, че в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Ако

не греша, то излиза, че 666 е числото, показващо пълнотата на Божеството

и именно затова дяволът си присвоява това число, за да измами живеещите

на земята, че той е бог и неговият син е Исус…”

А Господ ми каза:

“Това знание е твърде сериозно, за да бъде прието от плътски

умове. Защото в числото 666 е скрита Творческата мощ и Сила на

Троицата. Спомни си “Книгата Битие”. Там е записано, че Бог

създаде света за шест дни. Но това бяха шест дни, в които имаше

съвършено взаимодействие между Отец, Сина и Духа. Ето защо

творението в онзи момент беше запечатано с 666.

Шест дни, сътворени от Отец.

Шест дни, сътворени от Сина.

Шест дни, сътворени от Святия Дух.
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А сега помисли. Когато Аз дойдох на света, не дойдох ли да

изявя Отец? Не казах ли на Филип:

“Който е видял Мене, видял е Отца Ми?”

Когато Аз дойдох на света, не дойдох ли да изява Святия Дух на

Отец Ми? Не казах ли ви, че не Аз, но Духът на Отца Ми, Който Ме

изпълни при река Йордан, върши великите Си дела? Не се ли явих

Аз в скончанието на времената, за да ви кажа, че въплъщавам в

Себе Си всичката пълнота на Божеството, та онзи, който вярва в

Мен, да знае, че вярва в Бога, Който със Силата Си сътвори света за

шест дни? Но тайната на 666 е още по-дълбока, защото, когато

трябва да я съотнесеш към Сатана, ще ти е нужно да прибавиш към

Творческата Мощ и Сила на Бога другото, което Бог имаше в Себе

Си. Какво беше то?”

Замислих се над въпроса на Господ. А в ума ми проблесна отговорът.

Казах:

“Исусе, Троицата създаде света за шест дни. Но тя направи всичко това

чрез Слово. Понеже в началото на “Евангелието от Йоан” е записано, че:

“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе

Бог...”

А понеже е писано още, че “Словото стана плът”, то така разбирам,

че това Слово Си Ти. И този стих може да бъде прочетен и така:

“В началото беше Ти, Исусе. И Ти беше у Бога. И Ти беше Бог...”

Ето защо аз мисля, че Словото олицетворява пълнотата на Божеството,

свързана с Неговата творческа Сила и Мощ…”

“Правилно отговори!” - ми каза Исус и продължи:

“Помисли сега какво е нужно на дух, като дявола, за да измами

убедително живеещите на земята, че синът му е Исус? Не ви ли

каза Апостол Павел, че ако някой дойде и ви проповядва друг дух,

друг Исус и друго благовестие, вие лесно го търпите? Кого виждаш

ти зад този “друг дух”, зад този “друг Исус” и зад това “друго

благовестие”?...”

“Господи, сигурен съм, че това са змеят, звярът и лъжепророкът. Това

са Сатана, човекът-Антихрист и духът на Антихрист…”
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“А как се изявяват те в обществото на вярващите? Виж отново

Павел. Той ти говори, че “ако дойде някой и ви проповядва…”

А какво е проповедта, Стефане?”

“Господи, това е изливане на слово от устата на човека!”

“Сега разбираш ли как действа Сатана в отстъпилата църква?”

“Да, Исусе! Той действа чрез слово. И това негово слово е толкова

убедително, щото Апостол Павел казва, че чрез него се изявява “друг

Исус”...”

Тогава Исус ме погледна и каза с твърде сериозен глас:

“Нека отново те върна при Сътворението. Там Аз, Отец Ми и

Святия Дух създадохме всичко чрез Слово. И ако Слово, изговорено

от Господните уста, има силата да твори неща по Божията Воля, то

помисли каква е силата на слово, изговорено от устата на дявола.

Няма ли и неговото слово да твори? Не ти ли говори Отец Ми в

“Книгата на пророк Езекиил”, че Сатана има “красиви произведения

на своята мъдрост”? 67 Сега разбираш ли, че 666 е властта, която

Отец Ми е допуснал да бъде притежавана от дявола, за да измами

ония, които не се покоряват на Божия Глас, нито искат да следват

Мене. Спомни си какви думи Ми каза Сатана в пустинята:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото

на мене е предадена, и аз я давам комуто ща…” 68

Ако нещо е предадено на дявола, то кой му го е предал? Няма

ли Този, Който му го е предал, да е много по-силен от него?

Разбираш ли сега защо Сатана изглежда като бог? Разбираш ли

сега защо владее света? Именно защото му е дадено да го владее

чрез силата на изговореното слово. И няма ли тогава в свършека на

света, когато му бъде позволено, Сатана да прояви максимума на

своята власт и сила? Няма ли тогава властта, дадена му, за да

изглежда като бог, да се концентрира в ръцете на сина му?…”

“Господи, точно това говори стихът от “Откровението”, където се казва

за звяра, че:

67 (Езекиил 28:7)
68 (Лука 4:6)
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“…змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт…” 69

Тогава Исус отново ми каза:

“Знай, че ако Аз се явих на земята и Отец Ми благоволи да

положи в Мен всичката пълнота на Божеството и така станах

Човешкият Син, то идва времето, когато на дяволът също му е

позволено да положи в сина си всичката пълнота на тъмната

троица и така неговият син да бъде човекът на греха и синът на

погибелта. И за да бъде измамата му пълна, той ще изобрази сина

си чрез словото на Библията, понеже Отец Ми е допуснал дяволът

да борави с това слово и да изгражда чрез него образа на сина

си…” Сега разбираш ли, че Свещеното Писание без Духа на Отца

Ми, Който го освещава и вдъхновява, се превръща в 666, сиреч:

В творческа сила и мощ на змея, звяра и лъжепророка!

Ето затова Апостол Павел ти говори за “друг Исус”, понеже

другият убедително измамва човеците, тъй като образът му Сатана

е създал чрез оскверняване на Свещеното Писание. Защото, спомни

си, не противопостави ли дяволът Моето Слово против Мен Самия?

Не искаше ли той да Ме употреби за сътворяване на собствените си

желания. Не каза ли той:

“Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб…” 70

Нима мислиш, че дяволът имаше предвид някакви камъни?

Не, той имаше предвид окаменялото си сърце и в онзи момент

той поиска от Мене да бъде възстановен горе в Небето. Не Ми ли

цитираше той деветдесет и първи псалом, когато ме заведе на

крилото на Храма, казвайки:

“Ако си Божий Син хвърли се оттук долу; защото е писано: -

“Ще заповяда на ангелите Си за тебе да Те пазят; и на ръце ще Те

вдигат; да не би да удариш о камък ногата Си...” 71

Колко от вас разбраха, че дяволът искаше да напусна със

Сърцето Си Небето, в което пребъдвах? Колко от вас разбраха, че

крилото на Храма е Силата на Бога да живеете в Небесни места?

69 (Откровение 13:2)
70 (Лука 4:3)
71 (Лука 4:9-11)
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Понеже, ако бях се вслушал в съвета му, наистина бих обърнал

Пътя Си против Отца Ми, бих паднал на нивото на дявола и

каменното му сърце би повредило нозете Ми.

Как мислиш? Ако на Сатана му беше позволено да цитира

Свещеното Писание против Човешкия Син, то няма ли да му бъде

позволено да изпита така и Тялото на Човешкия Син, сиреч, Моята

Църква? И няма ли именно така Отец Ми да раздели плевелите от

житото и копнежите на сърцата към земното и бесовското от

копнежите на сърцата по Небесното?

Спомни си отново писаното от Павел за дадената от Отец Ми

власт на Сатана:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях (между

отстъпилите от Името Ми, които само на думи се наричат християни)

за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са

повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” 72

Повярвах ли Аз на дяволското изкушение в пустинята, ако и

лукавият да Ми цитираше Писанието? А защо мнозина днес му

повярваха? Защо лесно го търпят? Защо приеха в обходата си

другия Исус, другия дух и другото благовестие? Не разбраха ли, че

другият Исус е първата шестица от числото на звяра, другият дух е

втората шестица от числото на звяра и другото благовестие е

третата шестица? Защото всеки един от тия три тъмни колоса е

зареден с власт да сътворява мерзост, лъжа и беззаконие.

Не знаете ли, че змеят Сатана, звярът Антихрист и лъжепророкът,

като дух на Антихрист имат силата да изкористяват Словото Божие

и да го обръщат в гибелни ереси и бесовски учения? И ако някой

действително иска да върви след Мене трябва да издържи изпита

си в пустинята, така, както го издържах Аз. Само че пустинята се

оказва гроб за мнозина, понеже не могат да разпознаят лукавите

хитрости на Сатана и остават пленени завинаги от него.

Тази книга няма да бъде пълна, ако не разгледаш другият Исус,

другият дух и другото благовестие, като 666 в отстъпилата църква.

72 (II Солунци 2:11-12)
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И ти ще направиш това, но сега искам да дам на теб и всички

читатели на тази книга още едно дълбоко откровение, свързано с

числото на звяра. Погледни отново на Апостол Йоан и неговите думи

към сърцето ти…”

Така отворих отново “Откровението” и прочетох там думите на Апостола:

“Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на

звяра, защото е число на човек…” 73

Прочел стиха аз усетих в сърцето си как Господ ме пита:

“Виждаш ли, че е нужна мъдрост, за да разбереш числото?

Спомни си кой в “Псалмите” те учеше да си придобиеш мъдро

сърце. Не беше ли това пророк Моисей? И не е ли неговата молитва

ключ за разумните?”

Отворих на деветдесети псалом и там прочетох думите на Божия пророк:

“Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро

сърце…” 74

Тогава казах на Исус:

“Господи, тук става дума за броене, а броенето винаги е свързано с

числа. Ако правилно улавям смисъла на това, което ми казваш, то излиза,

че с мъдро броене аз ще разбера числото на звяра…”

“Точно така. Но виж сега как по-нагоре в същата тази молитва

Моисей вече ти е изявил ключа на мъдрите. Защото той казва на

Отец Ми, че:

“Хиляда години пред Тебе са като вчерашният ден, който е

преминал, и като нощна стража…” 75

Не ти ли изявява подобен ключ на мъдростта и Апостол Петър:

“Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа

един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден…” 76

А сега помисли откога трае съпротивата на дявола против Бога.

Не ти ли каза Апостол Йоан, че “дяволът отначало съгрешава”?

Какво повече да иска едно мъдро сърце от това да сметне мъдро

дните си? Какво повече да иска едно мъдро сърце от това да
73 (Откровение 13:18)
74 (Псалом 90:12)
75 (Псалом 90:4)
76 (II Петрово 3:8)
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разсъди, че от Адам до явлението Ми на земята са четири хиляди

години, които отговарят на четири дни пред Божието лице. А от

явлението Ми на земята до днес са още два дни, така че си отива

една пълна Божия седмица.

И ако дяволът отначало съгрешава, то той не беше ли в бунт с

Троицата през тези шест дни? Не беше ли той:

6 дни против Отец

6 дни против Мен

6 дни против Святия Дух

И не идва ли края на сатанинската гордост и превъзнасяне като

кулминация против “всеки, който се нарича Бог”, сиреч явлението

на Антихриста, като връх и абсолютна изява на тези три шестици?

Кажи това на Църквата Ми, за да се отворят врати в сърцата на

братята и сестрите Ми. Врати за Дух на мъдрост и на откровение.

Врати за пълна изява на Святия Дух. Врати, чрез които да се

въздигнат крепостите на Истината, защото времето е усилно и

твърде, твърде кратко…”

Какво повече да ти кажа аз, братко мой, когато Господ говори по-

добре от мен и собствените ми устни. Сега аз искам да положиш в сърцето

си Божието знание, че числото на звяра е свързано с неговото измамливо

въплъщаване в Личността на Господ Исус Христос чрез използване на

Свещеното Писание, което, развратено от сатанинска мъдрост, се превръща

във власт, дадена на змея, звяра и лъжепророка, за да сътворяват

нечестивия образ на Злото в сърцето на човека. Оттук нататък аз ще

разгледам трите шестици на сатанинската власт в отстъпилата църква и

нека знанието, което ще получиш, те изгради като страж на чистотата и

Святостта в Божия Храм. Амин и Амин
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10. 666 В ОТСТЪПИЛАТА ЦЪРКВА

Нека сега, братко мой, да видим какво говори Божието Слово за

усилията на дявола да мами християните чрез ефектното превъплъщаване на

своите три образа. Както вече разбра от предишната глава, има една тъмна

троица, олицетворена от змеят Сатана, звяра-Антихрист и лъжепророкът,

като дух на Антихрист. Онова, с което искам да продължа сега, са твърде

убедителните думи на Апостол Павел, който говори именно за атаката на

трите шестици, тоест, за числото на звяра в отстъпилата църква. Ето какво

заявява Христовият Апостол:

“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. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг

Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух,

когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте

приели, вие лесно го търпите…” 77

Искам да обърнеш внимание, че Апостолът говори за измама.

Ти знаеш ли какво е измамата?

Това е, когато някой убедително се опита да ти представи една лъжа

за истина, за да му повярваш. И ако Павел заявява, че се бои за мнозина

християни, то нека признаем, че основанията му за боене са много

основателни. Както забелязваш, той говори, че ако в църквите влезе някой

и проповядва “друг Исус”, “друг дух” и “друго благовестие” то

вярващите лесно го търпят.

Знаеш ли кога лесно се търпи дяволът? Знаеш ли кои лесно го търпят?

Това са онези, които не са изградили в сърцата си крепостта на

Истината, нито пък умовете им са преобразени духовно от Благодатта на

Святия Дух. Такива умове попадат под прицела на дявола, който бързо ги

развращава, тоест, учи ги да уповават на нечестие и лъжа, която смятат за

истина.

Точно тук е големият проблем. Защо? Именно защото Словото говори

не просто за измамителен дух, но за толкова измамителен, щото да бъде

77  (II Коринтяни 11:3-4)
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припознат за Исус. Точно това обяснява защо е наречен “друг Исус” и

защо неговото измамливо използване на Словото се превръща в “друго

благовестие”. Представи си как в едно събрание е влязъл дяволът и

вярващите там започват да вършат неговата воля и да го наричат с Името

на Спасителя. От това дяволът не е станал по-чист или свят. Напротив -

маската, която е изградил, го прави духовно неуловим и изключително

трудно различим от Истинския Исус. Така в Църквата започват да се

подвизават две духовни личности и всяка от тях твърди, че е Исус.

Водените от единият Исус заявяват:

“Аз върша всичко в Името на Исус! Аз проповядвам в Името на Исус!

Аз ходя в Пътя на Исус, говоря Истината на Исус и живея Живота на Исус!”

Водените от другият Исус, за да не останат по-назад, заявяват

абсолютно същите думи. И в един момент ти започваш да се чудиш кой в

крайна сметка е Исус. Отваряш Евангелието и забелязваш как Спасителят

строго те е предупредил с думите:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги

познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?” 78

Следвайки Христовите думи и уповавайки на Святия Дух скоро с ужас

ще забележиш, че най-успешния бизнес в много църкви е предлагането на

грозде от тръни и смокини от репеи. На всичкото отгоре деца, блъскани и

завличани от всеки вятър на учение, се редят на опашка за това грозде и

за тези смокини. А знаеш ли какво става, когато някой опита гроздето и

смокините на лукавия? Става това, че съвестта в сърцето му се приглушава

и той вече не може да чуе нашепването на Утешителя и изобличението на

Неговото Слово. Такъв човек вече има за прицел друг Исус, друг дух и

друго благовестие. Той е тръгнал след лъжепророка, излъган от овчите му

дрехи и от евтините му доктрини и така е започнал да върши волята на

змея, за да принадлежи от този момент на звяра. А човек наистина твърде

много трябва да обича Исус, за да разпознае вълците, влезли в Храма.

Аз исках да ги разпозная и Исус ми даде някои белези за тяхното

присъствие. Белези, които искам да дам на твоето сърце, за да се научиш и

78 (Матея 7:15-16)



80

ти да ги разпознаваш. Вярвам, че от онова, което ще прочетеш, сърцето ти

непременно ще реагира, защото то е виждало другия Исус в църквата,

виждало е и другият дух и другото благовестие, но не е знаело нито как да

ги изобличи, нито как да им противостои.

Затова, братко мой, хвани сега за ръката Истинския Исус и нека Той те

доведе до сърцето Си, за да видиш Неговия Прекрасен Образ и никога да

не го бъркаш с образа на звяра, с другия Исус, който не просто лесно се

търпи, но дори е превъзнесен в сърцата на богоотстъпниците.

Виж и първата измама на 666 в отстъпилата църква.
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11. ДРУГАТА ПРАВДА НА 666

Съгласен ли си, че всеки човек живее с някаква своя житейска истина?

Всеки има някаква правда в живота си. Всеки има някакви нравствени и

морални критерии, с които одобрява или не одобрява неща, които вижда, в

които участва или които отхвърля.

Една от първостепенните задачи на дявола, в която винаги е присъствал

категоричният му почерк, е заразяването на човешките сърца с “правда”,

която не е от Бога, но има измамния ефект на крепост, недопускаща

каквото и да било изобличение. Няма християнин, който да е прочел Новия

Завет и да не е бил впечатлен от яростната опозиция, която фарисеите и

книжниците противопоставяха на Христос.

Ти как мислиш? Защо го правеха? Не затова ли, защото от сърцата им

надничаше друга “правда”, която не е Правдата на Исус? Не каза ли Той на

гонителите Си:

“Никой служител не може да служи на двама господари;

защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се

привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите

на Бога и на мамона. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха

сребролюбци, и Му се присмиваха. И рече им: Вие сте, които се

показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото

онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред

Бога...” 79

Виждаш ли, че фарисеите се присмиваха на Божия Син? Кой би се

присмивал на някого, освен онзи, който има твърде високо мнение за себе

си и е горд в собствените си очи? Така днес има сребролюбиви книжници и

фарисеи, които, като чуят, че някой написал слово против сребролюбието

им и фалшивата им доктрина за финансов просперитет, се присмиват и

хулят. Такава правда е твърде съмнителна, за да намери приют в Небето.

От такава правда мирише на самия дявол. Ето защо те моля да прочетеш

думите на Исус, които ще запиша, за да видиш след това техния духовен

контрапункт, изграден от лукавия:

79 (Лука 16:13-15)
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“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата

на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство...” 80

Искам да знаеш, че когато Исус казва “никак”, тогава в устата на

дявола това се превръща във “всякак”. Този друг Исус се качва на амвона

и започва да говори на вярващите в стила:

“Защото, казвам ви, че ако имате правдата на книжниците и фарисеите,

то всякак ще влезете в небесното царство…”

Какъв ли ефект ще имат тези думи върху онези, които не желаят да се

съразпнат с Исус? Няма ли те да са златния им шанс, звездния им миг,

когато могат да успокоят съвестите си, че Божието изискване за тях било

именно това - да се покажат пред света като книжници и фарисеи?

Точно тук, точно с тази правда на книжниците и фарисеите дяволът е

излъгал един чувствително голям процент от Църквата. Защото ти днес

няма да намериш църква, която да не е платила данък на тази фалшива

правда. И понеже дяволът винаги е бил духовно различим от Бога, въпреки

всичките си тотални усилия да се въплъщава като бог, то и затова князът

на този свят непременно става явен в отстъпилата църква, защото носи в

нея не нещата на Небето, а нещата на този свят. Духът на този свят.

Запомни, братко мой и нека сега Святия Дух запечата в сърцето ти

онова, което ще ти кажа:

Начинът да различиш Правдата на Исус от правдата на книжниците и

фарисеите е този, че Правдата на Исус не е от този свят, а правдата на

книжниците и фарисеите е от този свят! Нямаш ли този критерий, то ти си

се качил на най-бързия експрес за ада. Правдата на Исус е от Небето, тя е

отгоре. Правдата на книжниците и фарисеите е земна. Тя е отдолу. Спомни

си съвършено точните думи на Спасителя:

“И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които

са горе. Вие сте от този свят, а Аз не съм от този свят. По тая

причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, защото ако не

повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете…” 81

80 (Матея 5:20)
81 (Йоан 8:23-24)
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Ти към кои ще се стремиш? Към тези, които са долу ли? Не знаеш ли,

че никой, който се стреми надолу, не отива нагоре? Защото там, долу, в

този свят, има доволно много правди на всякакви общества и съсловия.

Защото там, долу, имат всякакви правила и норми, всякакви логии, с които

да утвърдят виждането си. Но кажи ми, какво ще рече това, че в ушите на

християнина от десетилетия наред влиза една дума и тя така се сраства

със съзнанието, че то после много трудно може да я изгони. И това е

думата “теология”. Небесна ли е тази дума? От горе ли дойде? Правдата на

Исус ли се открива в нея? Не се ли облякоха с тази дума съвременните

книжници и фарисеи, за да продължат успешно да провеждат волята на

дявола в църквите? Ако твоят Господ не е от този свят, то какво търсят в

сърцето ти моделите на този свят. Може би ще кажеш:

“Братко, не ставай дребнав! В света всяко учение е някаква логия.

Тази дума се цени високо между човеците…”

Абсолютно прав си! Теологията се цени високо между човеците, защото

тя е от този свят. Но аз пак ще повторя думите на Исус към теолозите:

“Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог

знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между

човеците, е мерзост пред Бога...” 82

Не разбираш ли, че всяка дума идва с духа си и всеки дух тегли

сърцето ти към мястото, откъдето идва и на което се намира? Ако любиш

Бога с цялото си сърце, то отвори си библията и я прочети внимателно от

първата да последната страница. Не пропускай нито стих, нито ред. И бъди

сигурен, че никъде няма да видиш Святия Дух да е вдъхновявал пророците

Си или евангелистите Си, или Апостолите Си да определят учението на

Исус, като “теология”. Тази дума беше притурена към Библията, вмъкната

вътре в нея, за да ограби Духа на Божието Слово и да отвори път за духа

на света. Сега разбираш ли, че чрез теологията дяволът вмъкна в Храма

другата правда на другият Исус, другият дух и другото благовестие? А тази

тъмна троица не закъсня да покаже апетитите си и образа си. Тя започна

духовно да разделя човеците с нейния образ от човеците с Божия Образ.

Човеците с образа на другия Исус, другият дух и другото благовестие

82 (Лука 16:15)
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станаха образовани, дипломирани, титулувани с блудкави човешки титли,

като “доктор”, “доцент”, “професор”, “академик”. А истинските Божии чеда

продължаваха да се стремят към Онзи, Който не образова, но може да

образува. Така дойде моментът, когато в Църквата вече имаше два образа.

а) Образът на смъртен човек чрез светско образоване, тоест, правдата

на книжниците и фарисеите!

б) Образът на Господ Исус Христос чрез духовно образуване, дължащо

се на съвършено благочестие и странене от духа на този свят, тоест,

Правдата на Бога!

Към коя правда ще се стреми сърцето ти?

Ето въпросът, на който ще дадеш отговор пред Бог и самия себе си!

Искам само да бъдеш сигурен, че всеки компромис се заплаща скъпо,

твърде скъпо. Сам Исус каза, че “за всяка празна дума, която кажат

човеците, ще отговарят в съдния ден”. Защото тази “теология”, като

светски прочит и разбиране на Словото, която дяволът притури към

Библията, е нож с две остриета. Иначе не би могло и да бъде, след като

знаеш кой отначало е човекоубиец и съгрешава. Виж сега и двете остриета

на Антихриста, преди да продължа с други щрихи от образа на другия Исус.

Първо острие: Другата правда на другия Исус притури към Свещеното

Писание друг поглед (погледът на змея), друга трактовка (трактовката на

звяра), друг модел на богопознание, (моделът на лъжепророка) наречен

“теология”. Така, с тази друга правда, (която е правдата на книжниците и

фарисеите) човеците бяха поставени под проклятие, изречено от устата

Господни:

“Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на

пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще

притури върху него язвите, написани в тая книга...” 83

Нужно ли е да ти казвам, че язвите Господни сполитат Вавилон, който

е блудницата, която пък е преобраз на религиозно-демоничната власт на

Сатана? Следователно:

Всеки, който притуря към Библията думите и духа на света, е духовно

свързан с Вавилон и ще бъде сполетян от язвите на Божия гняв.

83 (Откровение 22:18)
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Виж сега и второто острие.

Другата правда на 666, като най-активно и коварно действие на

дявола в църквите, отне от Свещеното Писание Духа на Словото, тоест,

напълни го с духа на заблудата и така “приземи” божествените писания,

като един вид логия, подобна на многото логии в света. Така, с това

“приземяване” на Библията, се размиха ясно очертаните от Бога граници

между Святост и поквара, защото всичко се превърна от Дух и Живот във

формули и дефиниции, тоест, от Божие Слово, което сътворява Образа на

Исус, в сатанинско слово, което сътворява образа на звяра. Така човеците

бяха поставени под другото проклятие, изречено от Господните уста:

“…и ако някой отнеме (Духа) от думите на тази пророческа

книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия

град, които са описани в тая книга…” (Откровение 22:19)

Бог има защо да завършва цялото Си Свещено Писание именно с такива

страшни предупреждения. Защото, въпреки Божиите предупреждения, в

човешките сърца натегна светският дух и те прибавиха към Святото Слово

на Бог много други гадни и мръсни думи, като “херменевтика”, “екзегетика”,

“есхатология”. Прибавиха в святата обхода между вярващите много други

гадни и мръсни думи, като “конференция”, “семинар”, “сесия” и др.

Ето, всичко това, братко мой, е другата правда на 666. Защото с тази

правда змеят, звярът и лъжепророкът извайват тъмния образ на нечестието

в сърцата на богоотстъпниците. Защото образ, в който има хиляди знания,

дефиниции, формули, дати, термини, но няма Божията Любов, непременно

свидетелства за произхода си. Защото моят Исус не дава дипломи, а Вечен

Живот на тия, които вярват в Него и не разменят Славата Му с образ на

смъртен човек! Защото моят Исус ме учи с Дух на мъдрост и на откровение,

а не с теология! Защото моят Исус издига в Църквата Си Апостоли, пророци,

благовестители, пастири и учители, а не “доктори”, “доценти”, “бакалаври”,

“магистри”, “професори” и “академици”.

Ако искаш някоя бляскава титла - светът е твърде голямо място, за да

я намериш. Но ако искаш Вечния Живот - вратата е твърде тясна, за да

влязат през нея само сърца с чисти подбуди и помисли. Амин и Амин!
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12. ДРУГИТЕ СЪКРОВИЩА НА 666

Братко, моля те да внимаваш най-много в тази тема, тъй като тя е

възможно най-болезнената за сърцата на повечето християни. Казвам “за

сърцата” и това не е случайно. Защото именно сърцето е прицелната точка

на всяко съкровище. То е същото, като да вземеш магнит и го раздвижиш

леко върху някоя метална игла. Сам ще се убедиш, че щом усети влиянието

на магнитното поле, иглата ще реагира на него с движение. А ако

доближиш магнита достатъчно близо до иглата, то тя направо ще подскочи

и ще се залепи за магнита. Причината за това подскачане и залепяне се

дължи на това, че тя е желязна и реагира на магнитното поле. А сега си

представи, че освен физични магнитни полета съществуват духовни такива,

които привличат сърцата на човеците. Точно на такива духовни магнитни

полета разчитат както Бог, така и дяволът.

Какво представлява духовното магнитно поле?

Ето как Исус ми отговори на този въпрос. Той ми каза:

“Всяко натрупване на богатства, към които ти се стремиш,

създава около тях духовно магнитно поле, което дърпа сърцето ти.

Това е така, защото сърцето ти създава силни духовни връзки с

нещата, които обича. Това са връзки на вяра, на упование, на

наслада, на прицел. Ти спомняш ли си думите на Отца Ми именно

към вас, като последно поколение на Небесния Сион, живеещо на

земята? Не каза ли Той чрез Исайя:

“Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи

великолепните си дрехи Ерусалиме, свети граде. Защото отсега

нататък няма да влезе в теб необрязан и нечист. Отърси от себе си

пръстта, стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по

шията, пленена дъщерьо Сионова…” 84

Знаеш ли колко много Сионови дъщери днес са пленени от

връзки по шията? Знаеш ли колко много се привличат неудържимо

от магнитните полета на Антихриста? И ако има причина дяволът да

е толкова успешен в това последно време, то причината е тази, че в

84 (Исайя 52:1-2)
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Храма влязоха другите съкровища. Съкровищата на змея, звяра и

лъжепророка.

Съкровищата, свързани с другия Исус, с другият дух и другото

благовестие. Дяволът веднага си намери лъжепроповедници и

лъжеучители, които побързаха да обявят тези съкровища за Мои. А

вярващите, изпаднали в умопомрачително опияняване, дори не се

допитаха до Словото Ми, но приеха на доверие фалшивите учения

на дявола. Така тъмната троица в Църквата разположи другите си

съкровища и създаде силно магнитно поле за човешките сърца. Кое

от тези сърца поиска да си припомни думите Ми? Кое от тези сърца

изпълняваше заръката Ми:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти...” 85

Забелязваш ли, че върху земните съкровища идват три

проклятия.

Първото проклятие е от молеца. Това е проклятието на змея в

отстъпилата църква. Той винаги е като молец, защото пояжда

духовните дрехи на вярващия, тоест, покварява чрез лукавство и

измама светлия и чист висон, създаден по образа на Бога, който

вие сте длъжни да облечете. Това казва и Апостол Яков за богатата

светска църква:

“Дрехите ви са поядени от молци…”

Както се досещаш, когато един молец пояде една дреха, той й

прави много дупки. И през тези дупки вече може да влиза учението

на Антихриста, заблудата му, която кара християни да обикват

света повече, отколкото Небето. Така идва и второто проклятие.

Второто проклятие е от ръждата. Тя отговаря на разрушаването

на човешкото сърце от звяра. Когато в едно сърце влезе измамен

духовен образ, той не спира да разрушава, докато напълно не

85 (Матея 6:19-21)
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унищожи всички духовни устои в човека. Това казва и Апостол

Яков за богатата светска църква:

“Златото и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще

свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…”

В Деня на Страшния Съд именно ръждата, която е образът на

звяра, ще свидетелства против всички богоотстъпници и месата им

ще бъдат поядени в огненото езеро, което гори с жупел. Нещо

повече - Апостолът Ми е предупредил всички ви за времето, когато

действат в най-голяма сила змеят, звярът и лъжепророкът:

“Вие сте събирали съкровища в последните дни…”

Днес, в тези последни дни, тъмната троица събира с фалшивите

си доктрини стотици хиляди и милиони души.

А сега виж и последното проклятие.

Третото проклятие е от крадци, които подкопават и крадат!

Ето тези крадци олицетворяват лъжепророка, който е духът на

Антихрист. Те са неговите лъжепророци. Тяхната цел е да подкопават

основите на църквите и да подменят основата Христос с основата

Антихрист. Така тези крадци просто открадват Спасението на всеки,

който се подаде на измамата им. Затова кажи на всичките Ми братя

и сестри да запомнят:

Молецът, ръждата и крадецът отговарят съответно на змея,

звяра и лъжепророка! Те се появяват винаги, когато Църквата се

откаже да събира с Мен съкровища в Небесните места и започне да

търси съкровищата на 666!

Молецът идва да прояде душата и да отвори път на ръждата!

Ръждата идва да разруши сърцето и духа! Крадецът идва, за да

свърже мнозина в упование към друга основа, за да подготви по

този начин отстъпилата църква, църквата на Антихриста!

Разбираш ли сега колко властно става магнитното поле на

лукавия? Ако Аз ви казах да не събирате съкровища на земята

нямах ли предвид това, че “гдето е съкровището ти, там ще е и

сърцето ти”? Нямах ли предвид това, че сърца, които уповават на

земното, се закоравяват към гласа на Духа Ми и духовно се
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превръщат в онова желязо, което се прилепва към магнита на

дявола? Защото, кажи Ми, какво друго да ръждясва, освен желязото?

Какво друго да се покварява от дявола, освен сърце, което не

желае да събира с Мен в Небесни места, но трупа в земните места?”

Слушайки въпросите на Исус аз разбирах, че неспазването на думите

Му наистина е съдбоносно. Същевременно в ума ми се беше появила, като

контрапункт на Исусовите думи една фалшива доктрина на финансовия

просперитет, с която копнеещите за земно богатство оправдават похотта

си. Искам да ме разбереш правилно. Аз не се противях на това, което ми

казваше Господ, но Сам Той извика тази лъжлива доктрина в ума ми, за да

я изобличи. Тогава Му казах:

“Господи! Днес в много църкви е модерно от амвоните да се

проповядва, че в Твоята сиромашия ние се обогатихме. Така мнозина

смятат, че Ти Си бил беден, за да бъдат те богати. И дори се удоволстват

да говорят за това, като демонстрират благополучието си и богатството си.

Как другият Исус в Църквата измами мнозинството, та повечето тръгнаха

да трупат банкови сметки, да строят къщи като палати и да показват по

всякакъв начин, че са богати в земното? И защо когато Твоите изобличения

дойдат към сърцата им, те изваждат писаното и казват:

“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че,

богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез

Неговата сиромашия…” 86

Исус ме погледна и ме попита:

“В какво Аз бях богат, за да стана сиромах?

Понеже виждаш ли, Павел ти говори, че преди да стана

сиромах, Аз бях богат. И понеже станах сиромах спрямо онова, с

което бях богат, то чрез Моето осиромашаване дойде твоето

обогатяване. Кое прави богатият богат? Не е ли това неговият имот?

И имот не ще ли да рече нещо, което имаш? Когато някой има

много от това, което има, то тогава всичко, което има, се нарича

имот. Можеш ли да забележиш на колко места в Евангелията съм

говорил с изречението:

86 (II Коринтяни 8:9)
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“Аз имах!”

Понеже именно чрез тези думи ще разбереш какво съм имал, и

в какво съм бил богат, за да стана сиромах и вие да се обогатите

чрез Моята сиромашия. А сега си спомни молитвата Ми към Отец:

“И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у

Тебе преди създанието на света…” 87

Това е единствената Ми изповед в Евангелията, в която казвам:

“Аз имах!”

И за да казвам, че съм имал нещо, то е понеже съм станал

сиромах в Небесната слава, за да я придобиете вие. Защото каква

слава има в това Човешкият Син да бъде опозорен, бит, охулен и

презрян? Не беше ли това мигът, когато Аз станах сиромах в

Небесната Слава, за да я даде Отец Ми на всеки, който повярва в

Мене? Кои са тези осквернени сърца и умове, които смятат, че съм

станал сиромах в земното и светското и по тази причина прилепят

сърцата си към богатствата на този свят. Не станах ли Аз сиромах

именно в Небесното, за да бъдете богати вие с това Небесно? Най-

малкото, защо очите са слепи и сърцата затлъстели, за да прочетат

и приемат, че когато младежът с многото имот дойде при Мен и

попита какво да стори, за да има вечен живот, Аз не му казах да

стане два пъти по-богат в земното, но именно обратното:

Да стане сиромах в земното, за да бъде богат в Небесното!

Понеже всеки, който идва при Отца Ми и проси от Него,

показва пред Бог сърцето си. И ако в това сърце е натегнало

земното богатство, то такъв да не мисли, че ще получи от Бога.

Защото Отец Ми дава само на онези сърца, чиито съкровища са в

Небето. Но ако съкровищата ти са на земята, то и сърцето ти е там и

не Аз, не Отец Ми и не Святият Дух, но Мамонът ти е господар.

Няма желязо, което самичко да се е освободило от магнита. То

трябва да престане да бъде желязо, за да не го владее магнитът.

Няма сърце, което да обича парите на този свят, и едновременно с

това да обича и Бога. То трябва да се отрече от себе си и от света в

87 (Йоан 17:5)
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който живее, за да го направи Отец Ми меко сърце и да го постави

да живее в Небесни места. Другите богатства на другия Исус,

другия дух и другото благовестие са магнит за богоотстъпниците. Те

ще владеят сърцата им завинаги. Защото именно 666 в Църквата е

съвършената гаранция от Отец, че в Небето няма да се качи нищо

нечисто, нищо скверно, нищо фалшиво. Колкото до фалшивата

доктрина, която учи, че можете да държите Бога с дясната си ръка

и дявола с лявата, то Словото Ми ще съди всеки, който е покварил

сърцето си с лъжите на другия Исус. Защото:

“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се

привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона…” 88

Братко мой, разсъди трезво върху думите на Исус, защото те са

ненарушими. Защото днес е моментът и сега е часът да се запиташ към кои

богатства ще се стреми сърцето ти. Защото Името на Исус не е от този свят

и с вяра в това Име ти придобиваш богатствата горе.

Колкото до онези, които придобиват богатствата долу, то и те спрягат

име, което се нарича “Исус”, но това не е моят Исус. Това не е Исус, Който

говори от тази книга. Това е един друг Исус, от когото мирише на долари.

Това е един друг Исус, когото лъжепророците на Мамон въздигнаха в

Църквата, за да оправдават блясъка си, егоизма си, сребролюбието си и

просперитета си. Целта на този друг Исус е така да те измами, щото в деня

на грабването ти да нямаш никакво богатство в Небето, но сърцето ти да е

вързано от земни богатства, от банкови сметки, от супермаркети, автомобили

и офиси. А това е страшно... Страшно дотолкова, че ако виждаш как

дяволът те връзва в компромиси, в измама, в сладострастие, да започнеш

още от този момент да разкъсваш всичко, което те държи в магнитното

поле на лукавия. Защото молците, ръждата и крадците действат повече от

перфектно. И недей да се чудиш как дяволът постига целите си, защото

Исус ти е казал какво се случва с една категория човеци, които приемат

Словото Му. Виж и този стих, преди да премина към следващите неща:

88 (Матея 6:24)
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“А посяното между тръните е оня, който чува словото; но

светските грижи и примамката на богатството заглушават словото,

и той става безплоден…” 89

Забелязваш ли, че Господ ни говори за примамката на богатството?

Забелязваш ли, че измаменият расте между тръните? Не са ли тези тръни

антихристите, като най-изявен плод на дявола в църквите? Няма ли с тази

примамка другият Исус да улови сърцето ти?

Моля те да ме разбереш! Моля те да проумееш, че ние живеем във

възможно най-измамливото и съблазнително време на дявола. Време, в

което трябва да устоим докрай. Защото ако в Ранната Христова Църква

богаташите са личели отдалеч и това са били предимно хората на света, то

в последните църкви на земята богаташите в църквите са по-богати от

богаташите в света. Другият Исус с другите си богатства жъне последните

поколения човеци много по-успешно, отколкото живата Христова Църква.

Представи си как един жетвар, изпратен от другия Исус, отива при някой

комарджия, за да му проповядва “спасение”. Отива и му казва:

“Покай се от този грешен живот и ела в църквата!”

А комарджията отговаря:

“Не ми трябва църква. Вие там сте бедни и мислите само за оня свят!”

А жетварят на другият Исус му се усмихва и казва:

“Кой те е лъгал за всичко това? Ти много повече ще печелиш в

църквата, отколкото, на тази рулетка...”

“Как така повече?” - не вярва на ушите си комарджията. А другият

добавя:

“Всичко е въпрос на сеене и жънене! Посей и ще пожънеш много

повече, отколкото си посял!”

“А някакъв бизнес мога ли да започна в църквата?”

“Нямаш проблеми, ще те поставим на сергия да продаваш християнска

литература!”

Тогава комарджията се плясва по челото и казва:

“Ама този ваш Исус ще ми свърши работа бе!”

89 (Матея 13:22)
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Как смяташ, братко, с такъв Исус няма ли да станеш най-приеманият

човек в света? Исус, който ти говори да си имаш банкова сметка. Исус,

който ти казва да си събираш съкровища на земята. Исус, който те насърчава

да завъртиш бизнес с Божието. Исус, който ти казва да сееш, щото ще

пожънеш… Тук може би ще възразиш:

“Писано е, че който сее, ще пожъне!”

Нямам нищо напротив, но ако сееш с мисъл да пожънеш, то искаш да

получиш своето си, нали? Да, но Словото ти казва, че не си свой си,

защото с цена си бил купен…

Не се ли получава парадокс?

Аз също забелязах този “парадокс”, но това беше само парадокс на

необновеният ми ум. Защото и Господ Исус ти казва, че ще пожънеш.

Но запомни, че най-добрата жетва, която вярващият може да получи,

е във Възкресението на праведните!

Ти искаш ли тази жетва или предпочиташ другият Исус да ти напълни

портфейла? Защото ако търсиш своето си сега, в този живот, то с нищо не

показваш, че имаш Божията Любов в сърцето си. А който няма тази Любов

не е роден от Бога и не познава Бога. И за тази любов Павел писа, че тя:

“…не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не

държи сметка за зло…” 90

Коя е тогава тази “любов”, която търси своето си? Коя е тази “любов”,

която не търси да дава на куци, слепи, гърбави и недъгави, които няма с

какво да й отплатят?

Нека ти помогна в разбирането:

Това е другият Исус в Църквата!

Това са другият дух и другото благовестие!

Това са другите богатства на тъмната троица, с които дяволът поставя

златни павета към ада! Такъв ли път да търсим ние?

90 (I Коринтяни 13:5)
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13. ДРУГИЯТ ПЪТ НА 666

Знаеш ли по какво си приличат единият Исус с другият Исус?

Именно по това, че и единият и другият искат да заведат вярващите на

мястото, откъдето са дошли. Ето защо и двамата ще предложат на

вярващото сърце своите пътища. Но разликата между Пътят на Бога и пътя

на дявола е тази, че Божият Път е стеснен и трудно проходим, докато

дяволският е една лъскава магистрала с крайпътни ресторанти и дискотеки

на всеки половин километър. Да вървиш по Пътя на Господ е едно от най-

отговорните условия, които трябва да спазваш, за да наследиш Спасение и

Вечен Живот. Тук искам да ти дам някои белези за тези два пътя, за да се

научиш да ги различаваш. Нека започна с Пътя на Господ Исус Христос.

Какво можем да кажем за този Път? Сам Исус говори за него, като казва:

“Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде

при Мене никак няма да го изпъдя; защото слязох от небето не

Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил…” 91

Виждаш ли, братко, Исус слезе от Небето, за да заведе в Небето

всички, които вярват в Него. Ето защо Христовият Път е път към Небето.

На този Път човек се разделя с всичко от този свят, за да живее с вярата

си в един друг свят, светът на Божията Любов. Ето защо, ако сравниш Пътя

на Исус с пътя на света, то ще се убедиш, че Пътят на Исус върви нагоре,

докато пътят на света - надолу. Те са диаметрално противоположни и не е

възможно да бъдат съгласени в нищо. Характерно за атаките на дявола е

това, че те са така премерени, щото да отклоняват вярващия от Христовия

Път. И в този момент съблазненото сърце се обръща назад и започва да се

отдалечава от Спасителя. А онзи здрав Път на Исус, по който то е вървяло,

става плъзгав, кален и несигурен. Ти сам прецени какво ще се случи с теб,

ако напуснеш Пътя на Христос и нозете ти попаднат на несигурна почва.

Спасителят ясно е казал на всеки от нас:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

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

91 (Йоан 6:37-38)
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минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират…” 92

Знаеш ли как изглеждат в Божиите очи човеците, които сменят тесния

Път на Исус с широк път? Знаеш ли как изглеждат онези човеци, които

затъват в светската тиня и кал, като правят компромис с Пътя на Исус?

Погледни тогава към едно блато и си представи възможността да затънеш

там с нозете си и не само да затънеш, но и да пуснеш корени в тинята… Ето

такава е съдбата на всички, които предпочитат другият път на другия Исус.

Защото в Божиите очи те се превръщат в едни специфични растения, за

които Библията казва:

“Расте ли тръстиката без вода? Догде е още зелена и неокосена

изсъхва преди всяка друга трева. Така са пътищата на всички,

които забравят Бога…” 93

Искам да обърнеш внимание, че тръстиката изсъхва преди всяка друга

трева. Какво иде да покаже това? Именно фактът, че човеци, които са

познали Бога, но са се отрекли от Пътя Му и са Го похулили, имат много

по-голяма духовна деградация и разрушение, отколкото всеки друг езичник

в света. И това е закономерност. За нея Апостол Петър казва:

“Понеже след като са избягали от светските мръсотии чрез

познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали

да се отвърнат от предадената на тях свята заповед…” 94

Виждаш ли, че в пътя на правдата не можеш да допускаш компромиси,

защото всеки компромис е или падане, или направо отвръщане от Бога. И

понеже много малко хора имат мъдростта от Бога да разделят пътя на

света от Пътя на Бога, аз исках от Исус да ми даде най-категоричните

свидетелства, че вярващият върви по Неговия Път. Тогава Той ме попита:

“Какво забелязваш на пътя, когато пътуваш с кола?”

Отговорих Му:

92 (Матея 7:13-14)
93 (Йов 8:11-13)
94 (II Петрово 2:20-21)
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“Господи, забелязвам най-различни пътни значи и обозначения, които

помагат на шофьора да преценява скоростта и да не се отделя от маршрута

си...”

“Значи, както сам си се убедил, на пътя има пътни знаци, които

ти показват накъде пътуваш и как да пътуваш. Така и Моят Път има

Моите знаци и пътя на лукавия има своите си знаци. Онова, с което

духът на Антихрист излъга много църкви, е факта, че той сложи

неговите знаци на неговия си път, но с хитрост убеди мнозинството,

че това все още е Господния Път. Вярващите знаеха, че знаците на

лукавия не са потвърдени от Библията, но въпреки това се съгласиха

да вървят по широкия път. Така светът вече не ги мразеше, защото

пътищата на света станаха като двойници спрямо пътищата на

отстъпилата църква.

Светът имаше своята търговия, но същата търговия влезе и в

Храма. Светът имаше своята музика, но същата музика влезе и в

Храма. Светът имаше своето образование и дипломи. Но същото

образование и дипломи влязоха в Храма. Светът имаше своите

модели на общение, като конференции, конгреси, семинари, но

същите модели влязоха и в Храма. Светът имаше своите идолизирани

богаташи, но такива се появиха и в Храма. Светът имаше свои

модели за управление на парите, като бюджет, заплати, данъци, но

същите модели влязоха и в Храма. И най-вече - светът има своите

си пътища, но същите пътища влязоха и в Храма. Защо никой не

поиска да види, че Пътят на Истината е бил похулен? Защо много

пастири забравиха сериозното предупреждение на Апостол Петър

именно в тази връзка:

“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между

вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни

ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще

навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват

техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще

се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи; но
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тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното

погубление не дреме…” 95

Не е ли гибелна ерес да учиш вярващото сърце да уповава на

света, от който Аз искам да го измъкна? Не е ли гибелна ерес един

овчар да иска заплата от овцете си? И когато трябва цял да се

иждиви за стадото защо цялото стадо се иждивява за него? Именно

защото всеки, който върви по пътя на света, е уловен от княза на

този свят, понеже му се е поклонил и е приел светът да влезе в

Храма. Ето така в това последно време дяволът създава влюбената

в Антихрист блудница. Тази същата, която се храни с всичката

мерзост на света, а след това с фалшиво смирение се кланя пред

Мен и бърше от устата си кваса на света. Вие все още не познавате

Словото Ми. Защото за пътя на тази блудница бе писано:

“Такъв е пътят и на жена прелюбодейка - яде, бърше си устата

и казва: - Не съм извършила беззаконие…” 96

Не разбирате ли, че не можете самоволно да наскърбявате Духа

Ми и след това да искате Милостта на Отец да бърше нечистотиите

на устните ви? Защо обикнахте света? Защо забравихте, че нищо,

което е от света, не е от Отца? И каква е тази наивност в някои,

които са решили, че на лъскавите магистрали на тщеславния дух

ще развият по-голяма скорост, отколкото на стеснения Път към

Канарата. Такива непременно ще бъдат сполетени от съдбоносния

стих:

“Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища

към смърт…” 97

Братко мой, наблюдавай пътните знаци на пътя, по който вървиш.

Защото не е възможно да вървиш по пътя на целия свят и да искаш Спасение

и Вечен Живот. Понеже Пътят на Исус изглежда доста старомоден и много

стеснен. Нещо повече - това е Път, на който всичко твое умира, за да

възкръсне Неговото. Точно затова Исус ми каза още едно изречение, което

събира в себе си всичко за двата пътя. Ето това изречение:

95 (II Петрово 2:1-3)
96 (Притчи 30:20)
97 (Притчи 14:12)
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“Пътят на лукавия винаги следва линията на възможно най-

малкото съпротивление и именно затова е широк. Докато Божият

Път събира в себе си линиите на всички съпротивления, за да не

може да премине никой човек, но само Христос, Който е в човека!”

Ето затова биха те сметнали за побъркан или краен, ако вървиш по

този път, понеже той не е човешки. На него не може да се тича така, както

мнозината тичат по другия път на другия Исус.

“Относно това те се и чудят и ви хулят, за гдето не тичате с тях

в същата крайност на разврата…” 98

Но ти имай вярата, че дори и да те хулят и смятат за краен, то това е,

понеже твоят Господ обитава в най-крайните страни на север, на хълма

Сион. Никога не приемай пътните знаци на света, защото именно те

формират другият път на другия Исус. Понеже пътните знаци към Небето

са тези, които действително ще успокоят духа и сърцето ти, че все още

следваш Спасителя. Запомни:

Ако търговията е пътен знак на света, даването даром е пътен знак

към Небето! Ако образованието и дипломирането са пътни знаци на света,

Духът на мъдрост и откровение е пътен знак към Небето!

Ако конференциите, конгресите и семинарите са пътни знаци към

света, съборът на праведните е пътен знак към Небето! Ако идолизирането

на богатите е пътен знак на света, милостта и състраданието към бедните е

пътен знак към Небето!

Ако бюджетите, заплатите и данъците са пътни знаци на света,

безкористното раздаване и уповаването в Божията достатъчност и свръх

благодатното снабдяване са пътни знаци към Небето! Именно затова:

“…нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора

на праведните; защото Господ наблюдава пътя на праведните; а

пътят на нечестивите ще бъде погибел…” 99

98 (I Петрово 4:4)
99 (Псалом 1:5-6)
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. Аз не зная дали тя

ще те промени, защото само Господ може да променя. С тази книга Исус ми

каза, че приключвам една дълга и изтощителна битка против скрития в

много църкви дявол. От нещата, в които бях посветен от Бога, аз разбрах,

а вярвам и ти също, че нещата, които считаме за правилни, често се оказват

най-лукавата измама, най-смъртоносната маска на Сатана. Словото казва:

“Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но

Господ претегля духовете…” 100

В тази последна книга, с която приключвам четирилогията против

златните образи на Луцифер, имах мъдростта на Исус, Който винаги беше

над сърцето ми и Неговите думи към мен и теб претеглиха духовете в

Църквата. Ти сам се убеди, кой дух тежи на мястото си, като изява на

Божия Авторитет и Суверенитет, и кой дух се оказва, като тумор и гнойно

възпаление в Тялото Христово.

Искам отново и отново да прочиташ истините, записани тук, за да се

изпитваш дали стоиш във вярата и дали сърцето ти е право пред Бога.

Нека никога умът ти не се впечатлява от евтините ефекти и знамения,

които лукавият прави с числото 666, защото целта му е хората да повярват

на всякакви фантасмагории около това число, но да пропуснат да видят, че

най-голямата изява на 666 се явява там, където Сатана мами християни

чрез Божието Слово. Понеже всяка фалшива доктрина ще се опита да

изглежда истинска, като извади от сто кладенци вода, само и само да я

повярваш. Но онова, което фалшивите доктрини не могат да скрият, онова,

което винаги стои като ясно различим духовен заряд в тях, е духът на

света и непокорството. Ето и най-важното за този дух, с което приключвам

тази книга. Това е духът, който кара християнина да обикне този свят и да

престане да мисли за горното и да унищожи в сърцето силата на писаното:

“Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и

животът ви е скрит с Христос в Бога...” 101

100 (Притчи 16:2)
101 (Колосяни 3:2-3)
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Това е духът, който кара християнина да забрави, че е бил изкупен от

опакото и извратено поколение, и да тръгне да върши същото, което вършат

непокаяните и неспасените, за да унищожи в сърцето силата на писаното:

“...бъдете безукорни и незлобиви непорочни Божии чеда всред

опако и извратено поколение, между които блестите като светила

на света, като явявате словото на живота...” 102

Това е духът, който кара Божиите деца да забравят, че имат Небесен

Баща, Който не продава благата на децата Си, но им ги дава даром с

Благодатта Си. Така този дух унищожава в сърцата им силата на писаното:

“Даром сте приели, даром давайте...” 103

Това е духът, който мами настойниците на многоразличната Божия

Благодат да забравят, че са слуги на мнозината, но да правят мнозината

свои слуги. Така този дух унищожава в сърцата им силата на писаното:

“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не

с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба,

но с усърдие, нито като че господарувате над паството, което ви се

поверява, а като показвате пример на стадото...” 104

Това е духът, който кара служители да работят не за кесии, които не

овехтяват, но за тлъсти банкови сметки и пълни хладилници, за да се

изпълни в тях силата на писаното:

“Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с

плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст;

чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в

това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща...” 105

Това е духът, който изгради в Храма златния човешки образ, образът

на смъртен човек, образът на кариериста, търговеца, теологът, диктаторът,

ласкателят, лицемерът, образът на човека-Антихрист, раждащ антихристи и

богоотстъпници. Това е духът, който кара пастири, презвитери и теолози

да мразят Божиите пророци, да ги хулят, да горят и късат книгите им,

заявявайки, че го правят в “Името на Исус”, така че в дело да показват, че

са Корееви потомци и да се изпълни в живота им писаното:
102 (Филипяни 2:15-16)
103 (Матея 10:8)
104 (I Петрово 5:2-3)
105 (Филипяни 3:18-19)
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“Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се

впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство...”
106

Ето такива човеци, братко мой, ще се опитат да те заплашат, за да не

приемаш пророческите послания на тази книга, както и на други книги, с

които Бог вдъхнови сърцето ми. Те ще ти размахат пръст и ще ти кажат да

отхвърлиш това слово, понеже “Исус” им говорил, че не било от него.

Това не е моят Исус! Това не е Исус, Който говори от тази книга!

Това е онзи Исус, когото видях пред отворената врата в началото на

тази книга, чийто образ беше ефектен и поразително еднакъв спрямо

Образа на моя Бог, но когато Господ ме приближи до него, аз видях как

този фалшив образ се разпадна и превърна на змийска глава с ужасно

стърчащи зъби.

Вярвам, че духовното приближаване към образа на тъмната троица и

числото й, което Господ моят Бог направи чрез тази книга, ще те предпази

от хищните апетити на Сатана и ще те направи трезвен и бдителен, пълен

с благочестието на Исус Христос.

Бог да те благослови и нека Неговата Благодат утвърди сърцето ти,

успокои душата ти и запази непокътнато цялото ти същество до мига на

грабването и пришествието на нашия Господ! Амин и Амин!

От Името на Исус те упълномощавам да разпространяваш тази книга

всред други братя и сестри, като нито за миг не се уплашиш от човешко

или демонично гонение!

Авторът

106 (Юдово 11 стих)
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