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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи читателю! В ръцете ти е попаднала необикновена книга, написана

под съвършеното водителство на Бога! Това е пророческо видение, което

разкрива съдебния процес против духа на Езавел. И както за мен, докато

писах книгата, преживяването беше такова, че Господ ме издигна високо в

Небето и този свят избледня и престана да съществува, така ще бъде и за

теб, ако имаш силната вяра да участваш на такъв знаменателен съдебен

процес.

Моля Бог да те покрие със Съвършената Благодат на Духа Си, така че

след изживяването с вяра на всяка страница от тази книга да усетиш себе

си като духовен великан, който владее със Сила и Небесен Авторитет над

всички сили на Злото! А сега тръгвай с вяра, защото Вечният Съдия иска

да напълни съдебната зала с много свидетели, между които ще бъдеш и ти!

Бог да те благослови!

Авторът
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1. ПРИЗИВЪТ НА СЪДИЯТА

Когато Господ Исус ми каза, че ще ми даде пророческо видение за

осъждението на духа на Езавел, Той първо ми посочи раните, които този

дух беше оставил върху мен. Депресия, униние, отчаяние и угнетение бяха

най-точните думи, с които можех да опиша душата си. Спомнях си

прочетеното за Пророк Илия. Той отиде в пустинята, легна под една

смрика и поиска да умре. Така и аз бях тръгнал към моята пустиня, защото

този дух на Езавел прерязваше като с ножица и малкото духовни връзки,

които създавах с братя и сестри.

Тогава, в този миг на най-страшна болка, библейското слово за живота

на Илия просто се покри с живота ми, защото ангел от Исус, когото ясно

усещах с духа си, ми донесе слово от моя Спасител. Слово, което сърцето

ми трябваше да усвои, вкуси и предаде на вярващите, така че да бъдат

опазени от духа на Езавел. Първото, което Христовият ангел ме попита, бе:

“Защо си толкова угнетен? Не знаеш ли, че онези, които Исус

призовава в духа и силата на Илия, имат в живота си белезите на

неговото служение и живот? Ако духът на Езавел те мрази, то не е

по друга причина, а защото със Словото, което ти се дава отгоре, ти

просто разкриваш грима й. Не знаеш ли, че нейното влизане в

Църквата е видяно много отдавна и е посочено за изпълнение от

Съдията?

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

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

истината…” 1

Тогава отговорих:

“Зная това, Небесни пратенико! Но все още не разбирам защо църквите

търпят нея, а не търпят мене?”

На този въпрос ангелът ми отговори:

“Всички, които са в Църквата, са дошли от този свят. А Езавел

също е от този свят… Умирането за света е мъчителен процес. То е

като всяко умиране - свързано с болка и пожертвувание. Докато

1 (II Солунци 2:11-12)
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търсиш и се стремиш към възкресенската Сила на Бога винаги ще

те преследва възкресенската сила на дявола. Ако Бог те възкресява

като ново създание и нов човек, живеещ Живот от Живота Му с Дух

от Духа Му, то дяволът ще търси начин да възкреси стария човек,

живеещ по измамливи страсти, в оковите на греха и суетата. Това е

лично до твоето стоене като християнин в Тялото Христово. Колкото

до това, че църквите не те понасят, то виж тялото си. Разгледай го

внимателно. Забелязваш ли къде са очите?”

“На главата, разбира се!” - отговорих аз.

“А не са ли нужни очи и на Христовото Тяло?”

“Нужни са, разбира се!”

“Знай тогава, че Божиите очи, пророците, са неприемливи за

онези части от Тялото, които са престанали да гледат към Главата.

Защото, ако Тялото гледа към Главата и Църквата към Христос, то

това Тяло би признало, че е сляпо без погледа на Главата. И Исус

би му изпратил очите Си. Той би ги присадил в Тялото Си според

Съвършената Си Воля…”

В този миг си спомних стиха от четвърта глава на “Откровението”, че

четирите живи същества, които са четири генерации на спасените от Исус,

бяха пълни с очи изоколо и отвътре. А ангелът на Исус продължи:

“Ти си око на Бога и като такъв принадлежиш лично на Главата

Христос. Дяволът винаги те е мразил и ще те мрази, защото окото е

светило на Тялото. И ако окото е здраво, то цялото Тяло ще бъде

осветено…”

“Какво прави тогава духът на Езавел?” - попитах аз. А ангелът отговори:

“Нищо повече от това, че внушава на жертвите си да се наричат

пророчици, тоест, да си въобразяват, че са очи на Тялото. Тогава

окото на Тялото вече не е здраво, но болно. А ако окото е болно, то

и цялото Тяло ще е помрачено. Прочее, ако светлината в Църквата

е тъмнина, то колко ли голяма ще е станала тъмнината? Не се ли е

преправил тогава дяволът като светъл ангел?”

“Да, така е!” - отговорих аз - “Но защо пастирите не забелязват духа

на Езавел?”
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Отговорът на ангела ме разсмя. Той каза:

“Защото никога този дух не се легитимира като дух на Езавел!”

“Къде се крие тогава успехът му?” - попитах аз. А ангелът отговори:

“В грима на Езавел!”

Отговорът на Христовия пратеник буквално ме потресе. Известно време

мълчах и се опитвах да разбера посланието му. Тогава Христовият ангел

докосна с огнен жезъл сърцето ми и каза:

“Виждаш ли тази питка, изпечена на жаравата на ревността,

която имаш за Исус?”

Погледнах навътре в себе си и видях слово, в което имаше болка,

плач, беззаконие, ярост и смърт. Но над него се простираше обръч от

друго слово – праведност, Светлина, справедливост, съд и възмездие. А

ангелът допълни към гледката следните думи:

“Стани и изяж това слово. Защото имаш съдба от Вечният

Съдия да пророкуваш към църквите и да дадеш на Христовите

братя и сестри пророческо видение за осъждението на духа на

Езавел. Изяждайки тази питка ти ще се намериш като свидетел на

съдебния процес срещу духа на Езавел. Никак да не се уплашиш

или смутиш от изповедите на този дух, защото Исус те е посочил за

съдия, който един ден ще седне на престол. Твоята съдба ще

споделят всички, които повярват на пророческото видение в тази

книга и приемат пророк в името на пророк…”

Тогава просто се обърнах към сърцето си и започнах да вкусвам от

питката.
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2. “И ВИДЯХ ПРЕСТОЛИ...”

 Знай братко, че тази книга беше родена с болка. За всеки ред, който

ще прочетеш, е водена духовна битка. И както огънят разтопява златната

руда, за да се отдели шлаката и да блесне чистотата на благородния метал,

така в огъня на страданието от гонението на Езавел, което преживях през

последните три години, се роди тази книга. Аз ти я давам даром с едно

единствено пожелание - да бъдеш предпазен от облъчването на този дух и

да издигнеш духа и сърцето си в действителна връзка с Господ Исус

Христос.

Когато тръгнах да пиша това слово, аз видях престоли. Тогава Божият

Дух посети сърцето ми и ми каза:

“Стефане, Аз съм приготвил престоли за Избраните Си. Те ще

царуват с Моя Син хиляда години. И няма по-голяма чест и награда

от тази - да бъдеш участник в това царуване и да бъдеш от онези,

които ще съдят престъпленията на Луцифер и всичките му демони.

Само че има едно условие, за да седнеш на престола, който съм ти

отредил. Това условие ти заплащаш днес. Днес Аз разбирам дали

вярващите в Мен наистина Ми вярват и любящите Мен наистина Ме

любят…”

Тогава попитах Бога:

“Боже, как да изпълня това условие, за да Ти покажа, че Ти вярвам и

че Те обичам?”

А Бог ми отговори:

“Няма по-голямо беззаконие пред Очите Ми от беззаконието на

греха в Църквата. Защото, ако светът лежи в лукавия и езичниците

погиват от нямане разум и знание за Мене, то как същият този свят

намира място и сред християните, след като съм им дал разум да

познават Истината?

Ти ще покажеш, че Ме обичаш, когато осъдиш греха в

Църквата. Ти ще покажеш, че Ми вярваш, когато в Дух и Сила

изпълниш писаното Ми Слово от Апостол Павел в “Посланието към

Римляните”…”
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Нека сега ти покажа стиховете, записани от Павел:

“Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа

Исуса, [които ходят, не по плът, но по Дух]. Защото законът на

животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха

и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради

туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина

Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди

греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас,

които ходим, не по плът, но по Дух…” 2

Когато очите ми прочетоха това Слово, за което ми говори Божия Дух,

аз разбрах, че именно това е очакването на Бога. Тогава отново видях

престолите, а Бог ми каза:

“Така, както Моят Син осъди греха в плътта Си, за да се

изпълнят изискванията на Закона във вас, които ходите не по плът,

но по Дух, така днес Аз издигам служители, които ще осъдят греха

в Христовото Тяло, което е Негова плът, защото не може повече

беззаконието да владее Църквата Ми. Осъди греха в Христовото

Тяло и така ще покажеш, че Ме обичаш и че Ми вярваш и искаш да

седнеш на престола, който съм ти отредил…”

Разбираш ли, братко, че днес е времето, когато трябва стопроцентово

да влезеш в Словото на Бога и това Слово да оживее вътре в теб? Защото

обещаното от Библията за Небесния ни живот с Помазаника се заплаща

днес. Но колко от нас са готови да осъдят греха в Църквата? Колко от нас

са готови да платят цената, за да бъдат слуги на Съдията? Защото днес има

продажни пастори и учители, изгубили Духа на Бога и станали теолози,

които утвърждават закона на греха и на смъртта в Тялото на Христос, а

вярващите, които ги гледат, изпадат в особен духовен транс, необясним по

никакъв плътски начин.

Отново ще ти кажа, че днес в Присъствието на Святия Дух има

престоли. Те все още са скрити за света, но стават явни за всеки, който се

посвети на Исус, за да осъди греха в Тялото Му.

Искаш ли да осъдиш духа на Езавел?

2 (Римляни 8:1-4)
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Тогава просто имай вярата и жаждата да прочетеш тази книга, защото

тя ще е най-необикновеното четиво, което някога е посещавало сърцето ти.

Защо необикновено ли?

Именно защото необикновен беше пътят, с който Бог ме доведе до

осъждането и изобличаването на този дух. Как бях доведен до този път?

Ето как. Исус хвана с ръката Си сърцето ми и в един момент аз се озовах в

една огромна съдебна зала. Тогава Той ми каза:

“Това, което видиш и чуеш, запиши и потвърди на книга. То все

още не се е случило, но ще се случи. Аз ти давам пророческо

видение за разпита и осъждането на духа на Езавел. Наблюдавай

внимателно както Съдията, така и подсъдимия. Запиши на книга

както въпросите на Съдията, така и отговорите на подсъдимия…”

Искаш ли един ден да седнеш на престол, направен от Исус лично за

теб? Искаш ли да се намериш в чудесния стих на “Откровението”:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе

дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени

поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на

ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и

царуваха с Христа хиляда години…” 3

Искаш ли да утвърдиш в себе си онази духовна сигурност, за която

Павел ти каза:

“Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски

работи...” 4

Искаш ли, най-вече, бъдещето на съдбата ти да се огледа в чудесния

псалом:

“Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си.

Славословия към Бога ще бъдат в устата им и меч остър от двете

страни в ръката им, за да отдават възмездие на народите и

наказание на племената. За да вържат царете им с вериги, и

благородните им с железни окови, за да извършат над тях

3 (Откровение 20:4)
4 (I Коринтяни 6:3)
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написания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии.

Алилуя...” 5

Ако искаш всичко това, то се приготви да повярваш на това слово.

Тази книга ще даде изобилна представа за вярата на твоето сърце.

Представи си братко, че Царят на царете е дошъл при теб и ти е дал

бинокъла на Божието Слово. А след това е отворил очите ти и ти е казал:

“Наблюдавай бъдещето, защото то ще е такова, каквото съм го

изрекъл! Наблюдавай осъждението на нечестивите духове, защото

няма да има дух, който да се скрие от възмездието Ми! Наблюдавай

и положи в сърцето си духовното осъждение, което Аз ще направя

над духа на Езавел, защото във Вселената няма адвокат, който да

поиска оправдателна присъда за този дух. Наблюдавай и запомни

всички отговори на духа на Езавел, с които той ще разкрие себе си,

понеже е притиснат от Святостта и Светлината Ми. Само така ти ще

имаш нужното помазание и нужното дръзновение да свалиш грима

на Езавел…”

Оттук нататък не ми остава нищо друго, освен да помоля Бог да ти

даде нужната вяра и ти наистина да се почувстваш като участник в

осъждението над нечестивия дух на Езавел.

5 (Псалом 149:5-9)
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3. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА ЕЗАВЕЛ?

Мраморната зала, в която стъпваха нозете ми, поразяваше със своите

мащаби. Огромни колони държаха прозрачен покрив, направен от особен

кристал, в който светлината се пречупваше така, щото от всеки прозорец

блестеше дъга, а всички дъги заедно образуваха обща голяма дъга, сияеща

над съдебните заседатели. На специална платформа беше разпъната маса,

която сякаш беше разлят рубин, а зад нея бяха наредени престолите на

съдиите.

Имаше огромно оживление в залата. Стотици хиляди Небесни служители,

облечени в бели дрехи, разговаряха оживено за предстоящия процес срещу

духа на Езавел. Огромни, почти триметрови ангели, стояха чинно пред

вратите на залата, която продължаваше да се пълни. Въпреки огромното

число на Небесните хора не се чувстваше никакво напрежение. Една

вътрешна хармония и мир организираше всички тях в такъв синхрон, щото

всеки знаеше мястото си в тази зала. И понеже чувството за време не

съществуваше на това място, аз не разбрах каква е продължителността на

изчакването до започването на процеса. Но изведнъж, като по някакъв

сърдечен сигнал в духа на всеки, настъпи тишина. Един архангел, от

когото се излъчваха светловиолетови вълни, изрече с висок глас:

“Внимание! Влиза съдът!”

Зад рубинената маса и престолите мигом се отвориха врати, каквито

нямаше до момента на възгласяването и оттам аз видях да влизат Исус

Христос и съдиите, посочени от Него да ръководят процеса против духа на

Езавел. След това Исус и съдиите седнаха на престолите, като Исус заемаше

централно място зад рубинената маса, а вдясно от Него аз разпознах Пророк

Илия. Това беше необикновен мъж, с лице като кремък, изсечено с

мъжествена строгост и гладка бяла брада. До него видях друг мъж, който

имаше оплешивяла глава, но необикновено остри очи. Толкова остри, щото

погледът им би могъл да влезе в духа на човека, да го изследва и изпита, а

след това и да извади тайните му. В този мъж аз разпознах Пророк Елисей.

Така видях всички съдии. Всеки от тях имаше съдийска тога и като дреха

тази тога се различаваше от дрехите на останалите Небесни служители.



12

Откъм страната на сърцето в тогата на всеки съдия беше съшит скъпоценен

камък, от когото половината се виждаше спрямо зрителя, а другата половина

стоеше скрита към сърцето на всеки от съдиите. Ангелът на Исус, който

беше до мен, ми обясни, че в тези камъни е скрита власт, дадена лично от

Отец на съдията за вечни векове. Тук няма да изброявам имената и на

другите съдии, които видях, защото бих могъл да спомена още и Ииуя, и

Навутей. В един момент Исус се изправи и каза с властен Глас:

“Да влязат обвиняемите!”

След Неговата заповед стана нещо чудно. Самата зала по своето

устройство бе създадена така, щото от зрителите в залата до рубинената

маса и престолите на съдиите имаше едно огромно кръгло пространство,

може би голямо колкото половин футболно игрище. Там не можеше да

стъпва никой, понеже беше място за извеждане на обвиняемите. Именно

това място се разтвори така, както се разтваря блендата на фотоапарат и

от дълбочините под това място започнаха да се чуват викове и стенания,

които пронизваха тъмнината, в която бяха затворени.

Четирима Божии ангели в особено облекло държаха невидими въжета,

които бяха вързани за невидима клетка. Представи си една сфера, един

прозрачен балон, в който са напъхани хора, а отстрани на два метра

разстояние ги държат ангели. Най-интересното бе, че сферата бе невидима

и въжетата също, но въпреки това се усещаше, че е сфера и никой от

обитаващите я вътре не може да я напусне. И когато ангелите пристъпваха

към съдийския престол, носейки сферата, то и сферата пристъпваше, което

вече напълно доказваше, че тази сфера се държи от невидими връзки, от

невидими въжета.

А сега нека да ти кажа какво видях в сферата. Там видях две човешки

души и два паднали ангела. Едната душа беше на земната жена Езавел, а

другата душа на земния човек Ахаав. Единият паднал ангел беше духът на

Езавел, а другият паднал ангел - духът на Ахаав. Гледката на обвиняемите

направо ме порази. Между духа на Езавел и душата на земната жена Езавел

сякаш нямаше разлика. Имах чувството, че това са еднояйчни близнаци.

Видял учудването ми ангелът на Исус ми каза:
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“Не се чуди, защото тази земна жена Езавел, хваната от духа на

Езавел отдавна е била посочена на това беззаконие и до момента

на вселяването си в нейното тяло духът на Езавел старателно се е

подготвял, за да се изобрази в нея и тя да се изобрази в него...”

А сега, братко, се опитай да си представиш как изглежда лицето на

жена, която си е сложила много багрила, гримове и помади и се е нагласила,

за да изглежда красива, но в следващия момент, когато е завалял дъжд,

той така е размазал грима и помадите, щото отсреща вече те гледа не

красива жена, а някакво плашило. Ето така изглеждаха жената Езавел и

духът на Езавел. Видял повторното ми учудване, ангелът на Исус отново

ми каза:

“Не се чуди, че изглеждат така. Има основателна причина за

това. Тази причина е късният дъжд и последното изливане на

Святия Дух, когато духът и Силата на Илия посочиха и размиха

грима на този дух. Онова, което във времената на Стария Завет

направи Илия с пророците на Езавел, ще направят и последните

поколения на Исус на земята с духа на Езавел и с неговите

лъжепророци. Ти присъстваш на пророческо видение и аз съм

изпратен от Исус, за да ти бъда водител в това видение…”

Наблюдавах внимателно размития грим по лицето на този дух и

жената Езавел. Тогава отново попитах ангела:

“Защо късният дъжд и последното изливане на Святия Дух не са

успели докрай да измият грима от лицата им? Аз виждам, че този грим

само е размазан и така се е открила още по-голяма грозота…”

Тогава ангелът отговори на моя въпрос със следните думи:

“Забелязваш ли, че това не е грим, положен къде и да е, но

върху очите? Когато очите си харесват грима, те не правят нищо, за

да го премахнат. Ето защо няма сила отвън, която да премахне

грима на Езавел. Тук дори и Святият Дух не може да стори нищо…”

Отговорът ме учуди. Не можех да си представя как един Всемогъщ дух

като Святият Дух може да бъде безсилен пред грима на Езавел. Видял, че

няма да си отговоря сам на гледката пред очите ми, ангелът на Исус

добави:
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“Знай, че гримът на Езавел може да бъде измит и изчистен

съвършено само със сълзите от очите, които са били гримирани.

Но кога плаче един човек? Не е ли неговият плач признак на

покаяние и скръб по Бога? Не каза ли Исус в посланието Си към

тиатирската църква, че е дал време на жената Езавел, за да се

покае, но тя не поиска да се покае от блудството си? Разбираш ли

сега защо гримът й не е изчистен, а само размазан?

Именно защото чрез изобличенията Господни нейните дела

станаха явни за Църквата Христова и всички видяха и разбраха

отблъскващата й грозота. Тогава онези нейни пленници и чеда,

които отвориха път в сърцата си на Святия Дух, позволиха на Исус

да ги обърне към Себе Си. И всички ние, които гледахме от Небето

на тази гледка, видяхме най-прекрасните сълзи на покаяние. Сълзи,

в които изобилваше Солта на Живота. Сълзи, които не оставиха

дори следа от грима на Езавел върху очите на вярващите…”

В следващия миг в ума ми вече блестяха категоричните думи на

Апостол Павел:

“Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото

наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога,

та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога

докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но

светската скръб докарва смърт. Защото, ето, това гдето се

наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво

себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане,

каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте,

че сте чисти в това нещо…” 6

Колкото до Ахаав и духа на Ахаав, аз видях как може да изглежда

страхът върху лицето на някого. Той беше тънка юзда, подобна на юздите

на конете, която обръща говоренето и поведението натам, накъдето бъде

дърпана. И докато човекът Ахаав беше онзи, който имаше юздата, то духът

на Ахаав беше онзи, който я дърпа. Тогава ангелът на Исус отново ми

каза:

6 (II Коринтяни 7:9-11)
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“Виждаш ли тънката юзда, с която е впримчена устата на Ахаав?

Това е страхът да кажеш Истината!

Този страх прави така, че духът на Ахаав идва при всеки

страхливец, за да го впрегне и подкара в пътищата на най-големите

беззакония. Езавел и Ахаав винаги действат в комбинация и ако

някой се подвизава в беззаконието на Ахаав, то това е ясен сигнал,

че се отваря път за беззаконието на Езавел...”

Ето, че невидимата сфера, в която бяха обвиняемите, беше поставена

от ангелите на мястото, откъдето щяха да слушат въпросите на Обвинителя.

Тогава Исус се изправи от Престола Си и цялата зала притаи дъх. Имаше

особен гняв в очите Му. Той посочи с дясната си ръка към сферата и

запита:

“Кой си ти, дух на Езавел?”

Обърнах очи към сферата и видях как там духът на Езавел се изправи,

докато другите легнаха по очи, обърнати към тъмнината, от която бяха

извадени. Тогава този дух проговори:

“Всемогъщи Исусе, Началнико на всеки дух и всяка твар!

Заставам пред справедливия Ти Съд според Словото, с което Ти

ме осъди, като ме предупреди, че ще отговарям пред Тебе и Твоите

Избрани в свършека на времето. Аз съм дух от лично посветените

на Луцифер слуги. Князът на тъмнината ме подготви, усъвършенства

и утвърди през хилядолетията, за да върша неговата воля против

Теб и Твоето Царство. Някога Ти ме създаде като светъл архангел и

аз се радвах на Славата Ти и величието Ти. Някога и аз бях

измежду Божиите синове на зората, които пееха докато Творецът

създаваше с Духа Си видимото и невидимото, началствата, властите,

силите, престолите и господствата. Но тогава аз много харесвах

търговията на Луцифер и исках да бъда поставен по-високо от

мястото, което Ти ми беше отредил. Моят началник Луцифер не

можеше да понесе мисълта, че Святата Троица създаде човека, като

положи в него Своя Образ и подобие. Моят началник не беше готов

да преглътне факта, че Вие създавате нещо по-велико от него. Ето

защо той подбуди мен и мнозина други като мен, за да се
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възпротивим на Волята Ви и да направим така, щото човекът, когото

Вие създадохте, да изгуби Вашия Образ и така Луцифер отново да

държи върховенство измежду всички създадени.

Можехме ли ние да знаем, че Вие сте предугаждали

намеренията ни? Можехме ли да знаем, че още преди създанието

на света вече сте решили да спасите човека, когото сте видели как

ще падне от лукавството на моя началник?

Ето защо след бунта и грехопадението Луцифер посочи някои

от нас, като ни каза, че ще ни използва успешно и докато човекът

продължава да е с падналото Адамово естество ние ще можем да

играем ролята на богове.

Когато Луцифер ме извика към посвещение в хитростта си, той

ми каза:

“Имам нужда от дух, който да възпрепятства изявата на Святия

Дух чрез пророци. Понеже знаеш, че за Светлината на Бога са

нужни и очи. Той ще започне да издига такива в Своя Си народ

Израил и аз искам да Му попречиш. На Божиите очи аз ще

противопоставя мои очи. И за да могат и моите очи да привличат

така силно, както това правят Божиите очи, аз ще те посветя в

стратегията на активното чародейство...”

В онзи миг аз все още не знаех какво е чародейството. Но

много скоро щях да разбера, че това е най-силното оръжие от

засеняващата власт на моя началник.

“Аз те спечелих с чародейство!” - ми каза той и продължи:

“Сърцето ти се обърна към моето покоряващо излъчване и сега

ти ми принадлежиш, защото в цялата вечност аз ще бъда твоят

бог...”

След това той ми показа какво ще изисква от мен, като просто

направи опит с двама човеци. Единият бе набелязан предварително

за излъчвател, а другият - за приемател. Тогава Луцифер разтвори

херувимските си крила и от сърцето му се насочи лъч към сърцето

на човека, който той бе определил като излъчвател. Видях как

човешкото сърце приема духовната порция и се напълва с нея,



17

така, както се пълни балонът с въздух. А моят началник ме посочи

и каза:

“Виж сега как излъчвателят ще реализира моето внушение.

Защото аз му внуших, че е велик като бог и онзи, който е

приемател, трябва да му се поклони. Сега е твоят ред да хванеш

духовното излъчване от излъчвателя и да го насочиш в сърцето на

приемателя…”

В този момент аз видях как действително сърцето на излъчвателя

започна да изпразва цялото си съдържание към душата му, а тя

просто активира телесното му естество и човекът погледна към

другия човек и си помисли:

“Аз съм по-велик от теб и ти трябва да ми се поклониш…”

Мисълта му излезе отново подобна като лъч и моята задача

беше просто да я уловя и насоча към сърцето на приемателя. Така

сърцето на приемателя се напълни с духовното внушение от

излъчвателя. А приемателят просто се приближи до излъчвателя и

падна по лицето си, като му каза:

“Ти наистина си велик и сега аз ти се покланям…”

В онзи миг аз се убедих, че властта, с която ме облича Луцифер, е

наистина възможно най-голямата власт, нужна на дух, за да се

чувства като бог. Тогава дяволът ме погледна със задоволство и

каза:

“Ето това нещо, което извършихме ние двамата, ти ще

утвърждаваш и усъвършенстваш през хилядолетията, защото цялата

земя ми е предадена и аз трябва да се утвърдя като неин едноличен

бог. Аз ще ти предоставя огромна армия от въздушните си птици и

постоянно ще актуализирам обучението ти, за да станеш лявата ми

ръка в духовното засеняване и управление над света. Запомни, че

най-ценното за нас, което ще събираме винаги на тази земя, са

човешките мисли и думи, родени от нашите внушения или от

внушенията на собствената им плът. Именно те ще бъдат нашата

най-активна реализация в съдбите на човеците, понеже Йеова,

когато създаваше Адам, положи в него Своя Образ и подобие и го
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направи господар над всяка твар. Когато Адам и Ева ме послушаха

и ядоха от дървото на Доброто и Злото, тяхната власт премина в

мен, но заложбите останаха в тях. Ето защо, без техните заложби,

аз просто ще бъда духовен фигурант и цар без корона. За щастие те

не знаят нито властта си, нито заложбите си, а това са плюсове,

които ще разработя и реализирам в хилядолетията…”

Докато слушах тази изповед на духа на Езавел, аз се почувствах доста

странно. Това, което този дух каза за заложбите, остави в мен голяма

въпросителна. Тогава ангелът на Исус, който бе до мен, ми каза:

“Спомни си какво си чел в “Книгата Битие”. Нямаше ли там

стих, който да показва как Бог приведе при човека всички животни

и с каквото име назовеше човекът животното, това име и му остана?

Не бяха ли това съдбоносна сила и власт, дадени на първите човеци?

Нима мислиш, че Адам само е наименувал тварите, които Творецът

приведе при него? Нима мислиш, че зад името стои просто име? Не

е ли името съдба, живот и предопределение? Не разбираш ли, че

цялата трагедия на човешкия род беше тази, че постави заложбите

си и властта си в услуга на Злото? И най-голямото зло, сътворено от

Луцифер, беше утвърждаването на чародейството…”

Можех ли да противореча на това знание, което ми даваше Божият

пратеник?

Разбира се, че не!

В крайна сметка присъствах на съдебния процес над един дух, изиграл

толкова ужасна роля в покваряването на човечеството, щото не е никак

случайно, че империята Вавилон, за която той работеше, Бог прокле с

думите:

“Светлина от светило няма вече да свети в тебе, и глас от

младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе. Защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи…” 7

Докато разговарях с ангела и бях се отдал на размислите си, забелязах,

че духът на Езавел беше спрял да говори, явно измъчен, че трябва да

7 (Откровение 18:23)
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разкрива толкова подробно кариерата си. Може би той разчиташе, че

осъждението му ще мине по някаква кратка процедура, но не беше така.

Видях как в следващия момент Исус отново се изправи и го посочи, като

каза:

“Разкажи за практическото си утвърждаване във властта на

чародейството!”

Когато Исус посочва нечист дух, тогава този дух е просто в ужас. Той

се мъчи. Мъчи се така, сякаш че от показалеца на Исус има невидимо

духовно острие, което стига до сърцето на демона и го боде и притиска.

Видял как наблюдавам агонията, в която изпадна духът на Езавел, ангелът

на Исус ми каза:

“Твоите мисли не са далеч от Истината. Когато Вечният Съдия

посочи някого с пръстта си, тогава лъч от Истината започва да боде

сърцето на посочения. А как ли да се чувства тогава сърце, в което

е пълно с лъжа и беззаконие? Как да се чувства мракът, когато

лъчът Светлина го притиска, а той няма къде да избяга? Става ли ти

вече ясно защо демон, който цяла вечност е бил обучаван да диша

лъжи, започва да говори Истината?”

Понечих да си послужа с първото библейско потвърждение, което

просто бликна в сърцето ми, а ангелът, уловил това бликване, просто

погали главата ми и каза:

“Да, точно така е! Демоните наистина изповядваха, че Исус е

Божият Син, ако и Луцифер да ги беше утвърждавал като слуги на

лъжата и дори Го питаха защо е дошъл преди време да ги мъчи…”

Но ето, че духът на Езавел отвори устата си и продължи своята изповед.

Той каза:

“Когато Луцифер реши да ми покаже и да ме утвърди в

практическото чародеяние, той просто извика един от другите си

подчинени духове, който се наричаше Ваалфегор. (Името на този дух

в смислов превод на български означава “отварящият бог” и иде да покаже

длъжността му пред Сатана да отваря вратите на човешките сърца - б.а.)

А тогава ми каза:
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“Запознай се с началника на всяка плътска похот. Той ще те

разведе из храмовете си в Содом и Гомор, за да разбереш принципа

на отварянето и затварянето на вратите...”

Когато видях Ваалфегор аз разбрах, че това е един от възможно

най-успешните началници на княза Луцифер. Тъмната му мантия,

изрисувана с човешки полови органи ми подсказваше, че имам да

науча много от неговите умения и възможности. Този Ваалфегор

започна посвещението си към мен, като ми  каза:

“Ти си далеч по-перспективен от мене дух, защото нашият

херувим те е посочил, за да свържеш плътското беззаконие с

духовното. Ако от мен се изисква да разработвам животинските

инстинкти у хората, от тебе ще се изисква нещо друго, по-

специално...”

Тогава този дух ме разведе из храмовете си в Содом и Гомор,

като ми посочваше хилядите блудници, а до един направо спря и

ми каза:

“Виждаш ли накъде е обърнато сърцето му?”

Отговорих:

“Към плътта му!”

“А забелязваш ли вратата, която води към плътта?”

“Да, забелязвам, че е отворена широко!” – отговорих аз.

“А сега забележи другия край на сърцето му. Виждаш ли там

другата врата, която е затворена?“

“Да, виждам я!” - отговорих аз. Тогава Ваалфегор просто ми

изкрещя:

“Тя трябва завинаги да остане затворена! Завинаги! Завинаги!

Завинаги! Ние с теб и всички прекрасни слуги на моя началник сме

изхвърлени от Небето и от присъствието на Йеова. Но Той Си е

запазил възможността да влиза през тази затворена врата, понеже

именно от там човешките духове улавят животворящото Му дихание,

за да пулсират и да живеят. Нашият началник видя най-голямата

опасност за тъмното ни царство именно от тази врата. Затова моето

служение пред него е да я държа завинаги затворена. А ако видя
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някъде, че е отворена, да направя всичко възможно, за да я

затворя...”

 “Как се нарича тази врата, Ваалфегор?” - попитах аз. А той с

погнуса и потреперване отговори тихо:

“Вяра!”

А след това добави:

“Има тук един, който е племенник на великана Авраам. От

много време се опитвам да затворя вратата му и все не успявам. На

моменти почти я затварям, а той пак я отваря. Но чувствам, че

Небето е взело на прицел моите усилия и затова трябва да те посветя

час по-скоро, защото двама от ангелите на Йеова обикалят от

известно време тук...”

Тогава Ваалфегор ме заведе при човек, на когото вратата

просто беше зейнала и ми каза:

“Тази зейнала врата приема гости! Всеки може да влезе вътре.

И след това да си излезе. Ето виж!”

Тогава видях как Ваалфегор посочи с жезъла си един демон на

лудост и му заповяда:

“Влез в този тука и нека полудее!”

Демонът, без да чака повторно нареждане, се шмугна през

вратата и заби острите си нокти в мозъка на човека. В един момент

личният дух на човека започна да подскача нагоре-надолу, докато

просто освободи мозъка от властта си и там се настани демонът.

Човекът започна да се тресе и от устата му излезе пяна. Тогава

Ваалфегор продължи:

“Тези упражнения на демоните ми отдавна никак не радват

Луцифер, защото Йеова все намира начин да има служители по

земята. Ето великанът Авраам! Не мога да припаря до него, защото

от вратата му излиза убийствена светлина. Но ти един ден ще

бъдеш отговорът за тържеството на моя началник, защото в теб има

неразработени умения. Всеки грях е печалба за нашето царство, но

колко по-голям ще стане грехът, когато накараме не езичниците, а

Неговият народ да блудства. Но нека сега да ти покажа още една
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подробност от тези врати. Забелязваш ли, че освен двете врати -

към плътта и към Йеова, има още една врата, която сочи надолу? Тя

е нещо, като мазето на една къща. Там се намира враждата, която

Йеова постави между потомството на Ева и потомството на моя

началник. Аз и моите демони сеем греха и покварата, но често това

мазе се отваря и оттам излиза светлина, която гони и изкоренява

тъмнината, която сме вкарали в човека. Тя не е толкова силна,

колкото е вратата “Вяра”, но кара съгрешилите да изпитват

скрупули и неудобство да вършат греха си. Ето защо ние трябва да

прегорим вратата на това мазе. Тя се нарича Съвест. Има път от

мазето, който отново води директно до Престола на Йеова, макар и

човеците да не осъзнават, че Той може да говори и оттам. Аз

издигам демоните си по ранг и величие според това колко такива

врати са прегорили...”

Това, което духът на Езавел изговори за мазето на човешкия дух,

буквално ме смая и за момент наведох очи, за да го обмисля. Тогава

ангелът на Исус, който беше с мен, ми каза:

“Ти трябва да имаш вярата да приемеш всяка истина и знание.

Духовните неща са дълбоки и изискват голямо посвещение. Нима

си забравил, че когато Бог гледаше на Каин и възможността му да

се подаде на греха, Той каза:

“Ето, грехът стои на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва

да го владееш…” 8

Нима Бог би изисквал нещо, ако не е дал и Сила за неговото

изпълнение?

Колкото до нещо по-дълбоко от това, ела да ти покажа една от

тайните на Божието Слово, защото Исус иска да я разбереш...”

В този миг ангелът на Исус хвана сърцето ми и ме заведе в Небесната

стая на пророк Амос. Тогава ми каза:

“Тук са съкровищата, които Амос свали от Небето на земята, за

да ги даде на вас. Те са негово лично притежание за Вечността. Те

са негово прекрасно богатство от Царя на Славата и Мира...”

8 (Битие 4:7)
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Тогава очите ми съзряха изобилие от безценни камъни, а сърцето ми

властно беше теглено от един диамант с особено дълбоко излъчване.

Разбрах, че именно в този диамант е скрита тайната, която ангелът щеше

да ми покаже.

“Не се бой да го вземеш, защото Амос знае, че си дошъл тук...”

- ми каза ангелът и продължи:

“А сега вдигни диаманта и го сложи пред очите на сърцето

си...”

Взех диаманта и го сложих пред очите на сърцето си. Тогава зрението

ми сякаш заплува навътре, в самата сърцевина на скъпоценния камък и

изведнъж, облян от светлина, видях надпис на древноеврейски, който

разбирах без всякакво усилие. А ангелът на Исус ми каза:

“Прочети словото от Амос, за да положиш светлината в духа

си!”

И аз започнах да чета. Ето кои думи навлязоха като пълноводен поток

в сърцето ми:

“И когато някой роднина на един умрял или оня, който ще го

гори; го вдигне да изнесе костите из къщата, ако рече на онзи,

който се намира по-навътре в къщата: Има ли още някой с тебе?  И

той отговори: Няма, тогава ще рече: Мълчи, защото не бива да

споменем името Господно…” 9

И тогава ангелът ми каза:

“Сега разбираш ли, че Онзи, Който те гори, е Божият Свят Дух.

Неговото Слово пронизва до разделяне твоите кости и ги изнася от

къщата ти, понеже вече си умрял за света. Когато Святият Дух

попита оня, който се намира по-навътре в къщата ти, а именно -

духа ти:

“Има ли някой с теб?”

А духът ти отговори:

“Няма!”

Тогава Святият Дух ще ти каже:

“Мълчи, защото не бива да споменем Името Господно...”

9 (Амос 6:10)
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Сега разбираш ли, че от дълбочините на духа ти наднича Сам

Бог? Сега разбираш ли, че онова жизнено дихание, което Той

вдъхна в Адам и Ева, все още свидетелства и говори за Него? Чудно

ли ти е тогава защо Ваалфегор се плаши от тази врата към мазето и

издига по ранг демоните си, които успяват да я прегорят?

Но нека отново те върна към процеса срещу Езавел…”

Отново бях в съдебната зала и слушах изповедта на духа на Езавел.

Той продължаваше разказа си за връзката си с Ваалфегор и сега вече

говореше за един от демоните, който щеше да му стане като личен

подчинен. Но нека отново да ти предам думите на духа на Езавел:

“Ето, че отново Луцифер ме извика при себе си и двамата

проведохме важен и задълбочен разговор. Князът на тъмнината

имаше да ми даде някои специални насоки в моето израстване. Той

ми каза:

“Ти никога няма успешно и ефективно да вършиш ролята си на

духовен чародей, ако не се научиш да използваш законите на

Йеова против Неговото Царство. Ти трябва да станеш най-хитър в

използването на законите Му, понеже всяко знание е меч, а всеки

меч може да поразява там, накъдето го насочиш…”

Слушах речта на духа на Езавел, а ангелът на Исус, знаещ евентуалните

ми въпроси и учудване, просто докосваше с жезъла си Божието Слово в

духа ми и оттам се появяваше нужният стих от Библията, даващ светлина

върху демоничната изповед. Така и в този момент, когато духът на Езавел

говореше за хитростта на Сатана да се върши зло чрез закон, отново се

появи стих от “Псалмите”, в който се казваше:

“Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието,

което е хитро да върши зло чрез закон?” 10

След това аз отново се заслушах в изповедта на духа на Езавел. Ето

какво още казваше той:

“Тогава Луцифер отново извика при себе си Ваалфегор и му

каза:

10 (Псалом 94:20)
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“Искам да предоставиш един от слугите си като личен подчинен

на духа на Езавел и внимателно и задълбочено да му разясниш

принципа на сеенето и жъненето...”

Така аз тръгнах с Ваалфегор към мястото, където той щеше да

ме посвещава в хитростта да върша зло чрез закон, както и да ми

даде един от слугите си за личен подчинен. Междувременно Йеова

вече беше разрушил светилището на Ваалфегор в Содом и Гомор

чрез двама от ангелите Си и това само допълнително бе настървило

Ваалфегор. Ето защо той с огромно удоволствие прие заръката на

Луцифер, като ми каза:

“Ще те запозная с един от най-успешните си демони, който ще

стане твой личен подчинен. Сега съм го пратил да развращава един

младеж и ти трябва да разбереш смисъла на самия разврат...”

Така ние отидохме като наблюдатели на едно събитие. Главно

действащо лице в него беше човек на име Онан, който беше един от

синовете на Юда. Върху този Онан се беше настанил духът, който

впоследствие щеше да стане мой личен подчинен. Моментът за

Онан беше особено критичен. Брат му беше убит от Господен ангел,

защото се подвизаваше в нечестието на Ваалфегор. Този негов брат

имаше за съпруга жена на име Тамар. И тази жена беше останала

бездетна, понеже братът на Онан не създаде потомство от утробата

й. Тогава Юда рече на Онан:

“Влез при братовата си жена и извърши към нея длъжността на

девер и въздигни потомството на брата си…”

В оня момент Ваалфегор ми каза:

“Внимавай в онова, което ще се случи...”

Тогава погледнах към Онан и видях как духът, пратен от

Ваалфегор, го облада и изстреля към ума му следната мисъл:

 “Защо трябва да въздигам потомство на брата си, след като

няма да е мое. Я най-добре да излея семето си на земята, когато ми

дойде мигът на семеизливането…”

 Ето така, по време на половия акт между Онан и Тамар дойде

момент, в който Онан наистина възля семето си на земята, а Тамар
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се разплака от унижението, на което бе подложено тялото й. В този

момент, изненадващо и за мен, и за Ваалфегор, ангел от Бога се

появи и порази сърцето на Онан и той умря там, съвсем гол върху

постелката. Тази реакция на Бога ядоса Ваалфегор и той изкрещя:

 “Защо Йеова всякога намира време да наблюдава акциите ми?

Кога ли върши останалата Си работа?

Но нищо… Станалото - станало…

От този момент аз наричам духа, който ти давам за подчинение

- “дух на Онан”. Той ще утвърждава от сега и завинаги делото на

Онан, тоест, онанизмът. Когато се отнася за плътското естество на

човеците, ще го използвам аз, но когато се отнася за духовното –

запазената марка ще е за тебе. А сега разбери и духовното, което

ще извършваш чрез този дух. Ти видя как Онан изля семето си на

земята и Йеова веднага го уби. Той наруши закона на Йеова за

сеенето и жъненето. Той не положи семето си в почвата, която

Йеова е заповядал, но го изля на земята. Така семето му остана

безплодно. Почвата за Онановото семе беше утробата на Тамар, но

той презря тази утроба и предпочете да го излее на земята. Ако

семето беше попаднало в утробата на Тамар, то тя щеше да зачене

и така да се роди човек. Но тя не зачена, понеже Онан презря

закона за сеенето и жъненето. А сега разбери и духовното. Йеова

всякога ще търси начин да сее Своето Си Семе в сърцата на

човеците, така че всички да заприличат на великана Авраам.

Понеже, виждаш ли, Авраам стана великан не по друга причина, а

именно защото Семето на Йеова попадна в сърцето му. Така, по

силата на закона за сеенето и жъненето, Йеова пося Семето Си и

пожъна плода Си. Ние сме безсилни и нямаме измислени оръжия

против този плод, защото той винаги обитава в Светлината на

Йеова. Сам Луцифер дори ми е признавал, че не може да стори

нищо против този плод. Ето защо твоята роля ще бъде да обучиш

духа на Онан да кара Божии служители, имащи Семето на Йеова, да

го изливат на земята по подобие на онова, което преди малко стори
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Онан. Така те ще станат духовни онанисти и Семето на Йеова няма

да има силата да зачева в сърцата на хората…”

Казаното от Ваалфегор в изповедта на духа на Езавел буквално ме

потресе. Сега вече разбирах в огромна пълнота какво имаше предвид Исус,

когато чрез ангела Си заявяваше против Езавел в тиатирската църква:

“Но 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…”

Видял мислите на сърцето ми ангелът на Исус допълни:

“Сега вече разбираш ли, че блудството на много Божии слуги е

именно в това - да повтарят духовно греха на Онан? Те имат семето

- Божието помазание - но не го изливат в утробите на вярващите, а

го използват за възвеличаване на собствената си плът и плътско

мислене. Тогава и вярващите в подобно общество престават да се

усъвършенстват в Дух и преминават в усъвършенстване по плът.

Спомни си колко точно ти е казал това Апостол Павел в “Посланието

към Галатяни”:

“Толкоз ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се

усъвършенствате в плът?” 11

А същият този Павел ти каза и друго, като съвършен модел за

следване:

“Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак

мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез

благовестието. Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене…” 12

Да бъдеш подражател на Павел - това значи да изливаш

Божието Семе там, където е заповядал Бог - в сърцето. Защото само

така можеш да родиш в Исуса човешките чеда чрез благовестието.

Защото и друго каза Павел:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

11 (Галатяни 3:3)
12 (I Коринтяни 4:15-16)
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такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния,

ще се облечем и в образа на небесния...” 13

Ако ти се обличаш в образа на пръстния едва тогава, когато

твоят баща е направил твоята майка да зачене, то виждаш ли, че е

сходно и обличането в образа на Небесния? Но когато някой излива

Божието Семе на земята, то тогава образът вече няма да е на

Небесния, но друг, покварен образ, в изобличаването на който Исус

те призова като свидетел на този процес...”

Слушах словото на ангела и за първи път разбирах тайната на Живота,

такава, каквато Бог я открива чрез Словото Си. Същевременно разбирах,

че в сърцето на духа на Езавел са скрити всички тайни проявления на

сатанинското лукавство, цялата есенция на една ужасяваща богопротивност.

В следващия миг отново слушах изповедта на духа на Езавел в новия етап

от чародейното му израстване. Етапът, в който Сатана щеше да го обучи за

главен противник на Божия народ Израил във времената на царуването на

Ахаав. Ето неговите думи:

“Дойде и времето, когато в Израил се възцари Ахаав. Тогава

Луцифер ме извика в кабинета си и с твърде сериозен глас ми каза:

“Двамата с теб постигнахме много, но не всичко. Сега ти

предстои да видиш едно от моите племена, племето на сидонците. В

тях има много заложби от мен, но най-голямата, която съм им дал,

е да бъдат изкусни дървосекачи…”

Това слово за кой ли път ме учудваше, но ангелът на Исус винаги

предугаждаше въпросите на сърцето ми и затова ми каза:

“Тези дървосекачи са духовни. Те имат сатанинското призвание

да отрязват дървото от корена, човешкия дух от животворящата му

връзка със Създателя...”

След тези думи той положи ръката си върху очите ми и от неговата

ръка към мен влязоха думите от един псалом, които гласяха:

“Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; поставиха

своите знамена за знамения. Познати станаха като човеци, които

вдигат брадва върху гъсти дървета...” 14

13 (I Коринтяни 15:47-49)
14 (Псалом 74:4-5)
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“Тези хора действително ли са сидонците?” – попитах аз. А Христовият

ангел ми отговори:

“Убеди се, че дървосекачите са сидонците като прочетеш кои

помазаният с мъдрост Соломон видя като най-изкусни в отсичането

на дървета…”

В следващият миг аз вече прочитах думите на цар Соломон от разговора

му с тирския цар Хирам:

“Сега, прочее, заповядай да ми насекат кедри от Ливан; моите

слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за слугите ти

напълно според както ще речеш; защото ти знаеш, че между нас

няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото

сидонците…” 15

Тогава ангелът отново добави:

“За да разбереш дълбочините и височините на Божието Слово

ти трябва да приемеш с вяра, че знанията от Стария Завет са само

образ и сянка на духовните реалности, които никога не са

преминавали, но са въздействали върху света според както Святият

Дух е видял и вдъхновил пророците Си да го запишат. Оттук

нататък отвори очите на сърцето си, защото ти предстои стъпване в

дълбоки и високи места, които изискват мъдрост, посвещение и

вяра…”

Отново се заслушах в изповедта на духа на Езавел. Той продължаваше,

като казваше:

“Тогава попитах моя началник:

В какво се състои силата на сидонците? И как така отрязват

дърветата?

А Луцифер ми отговори:

“Силата на едно дърво зависи от това до колко е вкоренено в

почвата, на която уповава. Наше призвание е да си набелязваме

Господни дървета, а след това да им предлагаме толкова изкусителна

почва, щото дърветата сами да се отказват от корена си и да

побързат да се насадят в новата почва. Ето това се нарича отсичане

15 (III Царе 5:6)
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на дървото. Ти забрави ли как Корей, Датан и Авирон подбудиха

Израил и Аарон му изля нашето теле? Тогава всички се поклониха

на лицето ми на теле, ако и след това Моисей да го стри на прах.

Ние не бива да преставаме. Никога не бива да преставаме да

опитваме, защото винаги е възможно в следващия момент да

успеем. Виж сега сидонците. Те си имат за цар слугата ми Етваал.

Но нека те разведа из покоите му, защото имам да ти покажа нещо,

с което ще свържеш съдбата си оттук нататък и за вечността...”

Така Луцифер ме разведе из покоите на Етваал и в една от

стаите аз видях млада красива жена, която стоеше пред огромно

огледало и изписваше очите си.

“Виждаш ли тази жена? Тя се нарича Езавел. Тя е дъщеря на

сидонския цар и е най-усърдната в практикуването на неговата

религия. Виж как усърдно изписва очите си. Това ми харесва. Това

много ми харесва. Винаги съм търсил такава жена. В погледа й има

нещо от Ева. Тя е жадна за моите знания и затова ще ги получи

чрез теб. Но преди да ти я предоставя трябва да те свържа с

Астарта, с богинята-демон, на която се кланят сидонците, защото тя

има да ти каже някои тънкости в упражняването на окултно-

религиозната власт...”

Така аз и Луцифер отидохме в храма на Астарта, който

представляваше високо място с гъсти дървета, наричано “ашера”,

където пред изваян идол се извършваше жертвоприношение. Зад

идола, във видимо огромно удоволствие седеше Астарта. Когато

видя приближаващия Луцифер, тя се изправи и му се поклони, а

след това запита:

“Какво ще заповяда моят бог?”

Тогава Луцифер отговори:

“Нали знаеш колко е усърдна твоята поклонничка Езавел?

Духът до мен ще стане неин едноличен началник и тя ще бъде

великолепен инструмент в ръката му. Царството ни има нужда от

мощна чародейка и именно нея съм избрал за това дело. Но преди

това искам да посветиш моя личен слуга в силата на Севера и Юга,
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за да разбере разликите между тях и да се научи да ползва

помощта и от двата духовни полюса...”

Тогава Астарта стана и се приближи към мен, а Луцифер се

отдалечи и изчезна от погледа ми. Демонът Астарта изглеждаше

великолепно. Той имаше дълга роба с изрисувани звезди и слънца.

“Аз съм небесна царица за моите поклонници!” - ми каза той и

продължи:

“Заслушай се само във възлиянията, които ми правят вярващите

в мен!”

И действително, като в масова еуфория, подбуждани от хиляди

демони, поклонниците на Астарта издигаха виковете си в религиозен

химн, украсяван допълнително от тъпаните, арфите и свирките. Не

можех да не забележа звездите по мантията на Астарта. Те ми

правеха най-голямо впечатление. Тогава я попитах:

“Защо са ти изрисувани толкова много звезди и слънца по

мантията?”

А Астарта ми отговори:

“Една небесна царица винаги ще носи на себе си символите на

небето. А това небе крие в себе си силата на Севера и последствията

на Юга…”

Слушащ тази необикновена изповед, аз попитах ангела на Исус:

“Какво се крие зад понятията “север” и “юг”? И какво значи това, че

“силата на Севера води със себе си последствията на Юга”?”

А ангелът на Исус ми отговори:

“Ти не си забравил, че властта на сидонците се състои в това,

че са изкусни в отсичането на дървета, в разрушаването на връзката

между Корена и почвата. А замислял ли си се, че един от стиховете

на Библията показва именно силата на Астарта? Ето, виж този стих:

“И ако падне дърво към юг или към север, на мястото, гдето

падне дървото, там ще си остане...” 16

Защо е паднало дървото? Как мислиш? Не е ли имало сидонец,

който да го отреже от почвата му? И сега забележи, че “на мястото,

16 (Еклесиаст 11:3)
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гдето падне дървото, там ще си и остане…” Няма по-страшна смърт

от тази, при която дървото пада на юг или на север…”

Все още не разбирах духовното в посоките, за които ми говореше

ангелът. И затова той ме постави пред един земен атлас и ме попита:

“Виждаш ли накъде сочи посоката “север”?”

Отговорих му:

“Нагоре!”

“Виждаш ли накъде сочи посоката “юг”?

Отговорих му:

“Надолу!”

Тогава ангелът продължи с думите:

“А сега приеми духовното разбиране, че Северът отговаря на

религиозната активност на Сатана, понеже атаките му са отгоре, от

север. Докато Югът отговаря на окултната активност на Сатана, на

демоните на ада, понеже атаките му идват от отдолу, откъм юг. И

ако Северът е активен с облаците по небето, понеже скриват

истинската светлина на Слънцето, то Югът е активен с внушения,

силни като вятър, които дърпат надолу. Но за по-голямо убеждение

нека отново те върна на Божието Слово, за да видиш следващия

стих, с който Бог предупреждава всеки човек:

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

облаците няма да жъне…” 17

Когато някой отвори очите си в стремеж към окултното, той

започва да се взира във вятъра на Сатана. Такъв никога няма да

може да сее Словото на Бога, понеже сърцето му се изпълва с

огромна мерзост, тъмнина и беззаконие и той се обвързва с вяра в

дявола. А който гледа облаците няма да може да жъне човешки

души с благовестието на мира, понеже вече се покорява не на

Слънцето Исус, но на облаците под това Слънце. Ето затова Луцифер

посвещава духа на Езавел във властта на Севера и Юга. Защото

силата на религиозната му власт винаги води до тресавищата на

окултизма. Но ти продължавай да слушаш показанията на духа на

17 (Еклесиаст 11:4)
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Езавел, защото тук имаш да научиш още много от стратегията и

тактиката на Езавел…”

Ето отново думите, които излизаха от устата на този дух:

“Тогава Астарта започна поучението си за мен, като ми каза:

“Ти със сигурност не си забравил мига на нашия бунт, когато

Луцифер направи тъмнина да покрива бездната. Но тогава Йеова

отдели тъмнината от Светлината. И от оня миг ние сме властта на

тъмнината. Така, както физическата тъмнина не може да обитава

на едно място с физическата светлина, така и ние не можехме

повече да обитаваме в присъствието на Йеова. Ето защо наша

задача винаги и навсякъде ще бъде да утвърждаваме властта на

тъмнината против властта на Светлината. Когато Луцифер събра

някои от нас на тъмен духовен съвет, той ни посочи задачите ни,

като каза:

“Има две места на светлина, които дразнят очите ми и работят

против царството ни. Едното място е царството на Йеова и Христос,

изпълнено от Святия Дух. Другото място е човешкия дух, който е

светило Господно. Ние ще работим както против царството на Йеова,

така и против човешкия дух. Градът на Йеова е утвърден в най-

крайните страни на Север…”

Тук ангелът на Исус ми даде да видя в сърцето си чудесните стихове

от псалома:

“Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, е хълмът

Сион, гдето по северните му страни е градът на великия Цар…” 18

А после други стихове от пророк Исайя, показващи болните амбиции

на Сатана:

“А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще

възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината

на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза

над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния…” 19

“Разбираш ли сега защо мантията на Астарта е била изрисувана

със звезди и слънца?
18 (Псалом 48:2)
19 (Исайя 14:13-14)
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Именно защото този демон винаги работи за осъществяване на

сатанинските амбиции на Луцифер да изглежда като Бог. Но ти

продължи да слушаш изповедта на духа на Езавел…”

Подсъдимият дух продължаваше изповедта си от онзи момент, в който

предаваше думите на Астарта, свързани с личното му посвещение:

“Ето защо против този Север ще има наш Север, наши гъсти

религиозни облаци, които да спират влиянието на Исус Христос на

земята. Колкото до човешкия дух, то той отстои дотолкова далече

от Бога след грехопадението, колкото далечен може да бъде Югът

спрямо Севера. Защото властта на Севера е властта на височината,

докато властта на Юга е властта на дълбочината…”

Тези думи на Астарта към духа на Езавел бяха толкова тежко знание,

щото то сякаш ме удари по главата. В ума ми се завъртяха стиховете от

Апостол Павел:

“…чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че

закоренени и основани в любовта да бъдете силни, да разберете

заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината

и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание

не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота…” 20

Тогава попитах ангела на Исус:

“Кажи ми, ако е вярно, че дяволът копира всяко Божие нещо, то не

изкопира ли той Божия Север и Божия Юг? Не е ли Хълмът Сион властта на

височината и Божият Север? И не е ли нашето сърце властта на

дълбочината, тоест Божият Юг?”

А ангелът на Исус ми отговори:

“Това внезапно бликнало ти просветление няма да е последното

от присъствието ти на този процес. Приеми към него чудесните думи

на псалома:

“Бездна призовава бездна при шума на Твоите водопади.

Всичките Твои развълнувани води преминаха над мене...” 21

Когато твоята вяра в Исус е силна, искрена и всеотдайна, то

тогава Божият Север призовава Божият Юг. Защото какво друго да
20 (Ефесяни 3:17-19)
21 (Псалом 42:7)
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е бездна освен това, което е неизследимо. Виж колко превъзходни

са думите на Соломон:

“Височината на небето и дълбочината на земята и сърцата на

царете са неизследими…” 22

Убеждаваш ли се от този стих, че височината на Небето винаги

търси дълбочината на сърцето ти? Точно тук се прицелва дяволът,

като създава своите Север и Юг. Така неговите височини ще търсят

неговите дълбочини. Но ти продължи да слушаш изповедта на духа

на Езавел, в която той разкрива посвещението си от духа Астарта,

защото именно това са дълбоките работи на Сатана…”

Междувременно духът на Езавел продължаваше да говори за контакта

си с Астарта и предаваше дословно нейните думи:

“Ето защо на Юга на човешкия дух ние ще противопоставим наш

Юг, който ще утвърди властта на силите на ада. Чрез Севера ние ще

правим хората религиозни, а чрез Югът - окултно натоварени в

сърцата си...”

Ето това каза тогава Луцифер. И сега аз съм от онези посветени

на нашия бог началници, които са се научили да комбинират силата

на Севера с последствията на Юга. Забелязваш ли моя жрец пред

идолското ми капище?”

 Погледнах и видях един човек с жезъл в ръката и маска на

главата, завършваща с два извити животински рога. А Астарта

продължи:

 “Докато поклонниците ми са уловени от властта на Севера,

моят жрец вече има в себе си и последствията на Юга. Той може да

прави магии, знамения и заклинания, каквито поклонниците,

уловени от Севера, не могат да правят. Това е, защото те не са

достигнали до онова отдаване на Севера в сърцата си, при което

Луцифер ще заповяда да ги облека във властта на Юга. Всичко е

въпрос на духовно отдаване. Всичко е въпрос на отваряне на

вратата на човешкото сърце...”

Тогава попитах Астарта:

22 (Притчи 25:3)
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“На какво ниво е поклонничката ти Езавел?”

А Астарта ми отговори:

“Тя е много отдадена на Севера. Приела е всичко, което дадох

на баща й Етваал. Само че е малко нещо такъв капацитет като нея

да стане просто една моя жрица. Това няма да задоволи сърцето на

нашия бог Луцифер.

Разбираш ли, че нашият великолепен херувим никога не се е

радвал на нещата, които има?

Той страда поради нещата, които няма!

Досега аз съм представял пред трона му възлиянията на хиляди

мои жреци. Досега аз съм му представял, подобно на Хамос и Молох

хиляди жертвоприношения на деца, току що проходили. И няма

радост, и няма радост в началника ми. Споменът от Небесното му

управление и величие е твърде силен, за да го зарадват суетните

ми усилия. Но и това, което правя, е повече от нищо. Затова

Луцифер винаги ми оставя огромно поле за действие, но мислите

му постоянно са заети с планирането на атаки против Израил.

Единствено падението на народа Израил е мехлем за удареното

самочувствие и величие на Луцифер. Ето защо тази моя слугиня

Езавел няма вече да е под моята компетенция. Тя става твоя

еднолична слугиня. Тя няма да е жрица на Сидон, но мощна

чародейка над Израил. Югът, който ти ще отвориш в сърцето й, ще

е не просто поредното упражнение в окултизъм и извличане на

тайни на битието. Югът, който ти ще отвориш в сърцето й, ще я

направи като припозната от мнозина за пророчица на Йеова. А това

вече ще бъде повод за огромно тържество на всички тъмни сили.

Изобщо разбери, че ако Йеова нарече Луцифер змия, то е, защото

Той знае как нашият началник обича да сменя кожата си и да се

приспособява към всяка нова духовна среда. Твоята мисия е

служение с новата кожа на Луцифер. На последните тъмни духовни

съвети той твърде често говореше, че пристъпва към смяна на

стратегиите и тактиките си и само чака да узрее моментът. И ето, че
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моментът узря, защото на сцената на човешката история излиза

Езавел…”

Думите на Астарта ме убедиха, че трябва много дълбоко и

последователно да започна формирането на дъщерята на Етваал.

Аз вече имах нужната визия и план за действие. Аз вече знаех

какво иска от мен началникът ми. Аз вече усещах как в сърцето ми

са влезли нови знания и хитрости. Още при самият ми допир до

Луцифер и при взирането на очите ми в неговото херувимско

излъчване духът ми беше започнал да се пълни с нужното лукавство.

А Астарта и Ваалфегор просто събудиха призванието ми. Така, без

чакане, аз отидох в покоите на Езавел и я намерих там, все още

оглеждаща се пред огледалото си. Застанах фронтално срещу нея и

започнах да я наблюдавам в очите. Това не бяха очи, но врати,

които просто ме канеха да вляза. От тези врати излизаше огромна

жажда за моето присъствие. Тя просто беше къщата и храмът,

които някой с учудваща далновидност бе приготвил за мен. Тогава

влязох през тези очи и се настаних в сърцето й. Тя усети това и

побърза да извика:

“Ти ли си, Астарта?”

Усетих задоволство в себе си, защото наистина Астарта се бе

погрижила за всичко. Не усещах в сърцето й никаква опозиция от

съвест или разум и това допълнително осигуряваше невероятен

комфорт за мен. Тогава реших да й се изявя. Излязох отново през

очите й и се разкрих във видение пред самото огледало. Видът ми

изобщо не я стресна. Тя се усмихна и попита:

“Кой си ти и защо я няма Астарта?”

Тогава й отговорих:

“Аз съм пратеник на господаря, който стои над Астарта. От този

момент съм твой личен началник и ти - моя лична слугиня...”

А Езавел попита с настоятелна сигурност:

“Праща те Ваал, нали?”

Отговорих й:
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“Ваал е само едно от лицата на моя началник. Но той има още

три лица, които разкрива на най-посветените си. Той те наблюдава

от много време и е впечатлен от тебе. Впечатлен е от усърдието, с

което ти прие от баща си да се кланяш и служиш на Астарта. Сега

настъпва нов период за теб. Период, в който ние двамата ще станем

едно. Период, в който ти ще донесеш много слава на единствения

бог на небето и земята. Ти имаш да научиш много неща от мен и

затова твоето покорство ми е нужно…”

Забелязах как лицето на Езавел се промени и очите й заблестяха

точно с онази настройка, която аз исках тя да има. Тогава й казах:

“Сега влизам в сърцето ти и ще говоря в ума ти, а ти просто

изпълнявай онова, което ти нашепвам…”

Така аз влязох в тялото и сърцето на жената Езавел и започнах

да я подготвям за ролята, която има да играе против Израил…”
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4. РАЗГОВОРЪТ С ПРОРОК ИЛИЯ

В този миг видението, свързано със съдебната зала и разпитът на духа

на Езавел, се прекрати и аз останах само с присъствието на Христовия

ангел. Внезапното прекъсване ме учуди и затова попитах ангела:

“Какво стана? Защо видението прекъсна толкова внезапно?”

Тогава ангелът ми отговори:

“Оттук нататък видението влиза в своята сърцевина. Изповедта

на духа на Езавел ще е толкова силна, щото нейното осветяване ще

удари самото сърце на Злото. А от това ще произлезе рефлекс. Исус

не иска ти и читателите на тази книга да бъдат неподготвени за

този рефлекс. Защото, колкото до теб, ти вече имаш вярата за щит,

с която да угасиш всичките огнени стрели на нечестивия. Но

въпросът е, че и читателите, които се запознават с това видение,

също трябва да имат този щит на вярата. Спомни си колко добре ти

го е казал Спасителят, посочвайки духовете на Злото:

“Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече

домашните му! И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито

(вътре в тях), което не ще се открие, и тайно (вътре в тях), което не

ще се узнае. Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и

което чуете на ухо, прогласете го от покрива…” 23

Ти вече имаш вярата да приемеш онова, което Исус ти говори в

тъмно, като притиска тъмнината да изявява сама себе си. Но не

всички имат тази вяра. Когато някой иска да получи тайното, той не

трябва да се бои от онези, в които са складирани тайните, защото

самото боене ще отвори врата, която ще осуети изобличението и

осветяването на тъмнината. Има един, с когото ти предстои да

общуваш, за да укрепиш сърцето си, понеже той не се боеше от

духа на Езавел. Има един, който ще ти даде Духа и силата си, та

сърцето ти да издържи на пророческото видение и да тържествува

над духа на Езавел. Твоят контакт с него, ще бъде контакт и за

онези, които четат с вяра тази книга, така че това, което ти ще

23 (Матея 10:25-27)
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получиш, да получат и онези, заради които си помазан да напишеш

тази книга...”

Сърцето ми се развълнува силно. Знаех, че има само една личност, с

която Исус ми подготвя среща и тази личност беше Пророк Илия. В оня

момент ангелът на Исус хвана сърцето ми и ме въведе в Храм, блестящ

като слънцето. Там, по подобие на видяното от пророк Захария, видях

златен светилник и край него две маслинени клончета, едното от дясно и

едното отляво. Взирах се с огромно усилие, защото пламъците, които

излизаха от светилника, нажежаваха самото пространство или онова, от

което то беше изпълнено, защото не беше въздух. Тогава ангелът на Исус

ми каза:

“Виждаш ли тези маслинени клончета, които стоят отляво и

отдясно на светилника? Това са двамата помазаници пред Исус.

Отдясно стои Пророк Моисей, защото той отговаря на Силата на

Бога, а отляво стои Пророк Илия, защото той отговаря на Волята на

Бога. Отдясно е онзи, който утвърди Закона на Йеова, а отляво

онзи, който стана духовен олицетворител на спасените по Благодат.

Сега ти ще говориш с Пророк Илия и нека сърцето ти запомни и

предаде на Църквата всичко, което той ще ти каже…”

Аз не можех повече да издържам на невероятната светлина и огъня,

който излизаше от светилника и затова ангелът на Исус просто ме хвана и

ме изведе навън. След много малко време, някакъв кратък миг на очакване,

се появи Пророк Илия. Този път аз спокойно можех да го погледна, защото

не ме заслепяваше Славата на Агнето. Влязохме в стая, където всичко,

което ме заливаше, можеше да се опише с една единствена дума:

Мир!

Едно спокойствие, което няма земен аналог, нито пък е възможно да

се предаде. Тогава ангелът ме остави и аз останах лице в лице с Божия

помазаник. Сърцето ми туптеше доста силно, но от въздействието на стаята

постепенно се успокоих. През цялото време Пророкът просто седеше и се

усмихваше, докато изчакваше да дойда на себе си. От непосредствена

близост аз забелязвах много повече от излъчването на Пророк Илия.
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Мъдрост и благородство бяха отпечатани върху него. Мъжествена строгост,

която видимо се стопяваше от усмивката му. Тогава той ми проговори:

“Ти трябваше да дойдеш тук и да се убедиш, че Словото на Бог

е Неговият Собствен Вечен Живот. Бог никога не напуска Живота

Си и Животът никога не напуска Бога. На земята вие имате само

една бедна представа колко живо е Словото. И това е така, защото

само малцина плащат цената, за да стоят пред Святото Място. Аз

сега виждам ревността в сърцето ти и искам да ти предам от моя

Дух и Сила, защото противникът, който Исус е взел на прицел с

тази книга, беше и мой противник. Когато видях пътя, по който

тръгваш, аз казах на Исус:

“Ще го заболи, както и мен ме заболя!”

А тогава Исус ми каза:

“Един ден ще го доведа при теб и духът му ще общува с твоя

дух. Но преди това трябва много да пострада за Мене...”

Така известно време бях свидетел на живота ти, такъв, какъвто

се открива от Небето. Видях болката ти, паданията ти, ставанията

ти. В един дълъг период ти беше под моето призвание, но не и под

моя Дух и Сила. Тогава дяволът виждаше призванието ти и те

атакуваше, защото ти не беше вдигнал вярата за щит. Постепенно

раните ти отминаха и сега ти вече си готов, за да напълниш сърцето

си с Духа и Силата, които Небето даде на мен и обеща за всички

вас…”

“А в какво се състои Духът и Силата ти?” - попитах аз.

Тогава Пророкът поглади бялата си брада, погледна неопределено

нагоре и каза:

“Има една причина Светлината на Отец, Сина и Святия Дух да

става явна за сърцето на човека. И тази причина е скрита в Делото,

което Отец е сътворил във всяко сърце. Там, в сърцето, Отец е

създал очи, по-силни от очите на плътта. Там, в сърцето, Отец е

създал жаждата да Го познаеш и възлюбиш, да Го усетиш и

изпиташ. Там, в сърцето, е скрита тайната на вярата, която прави

видими невидимите неща…”
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Тогава отговорих:

“Сигурно точно това е имал на предвид Апостол Павел, когато казваше

в посланието си:

“Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви

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

просветли очите на сърцето ви…” 24

“Точно така е! Светлината има нужда да се изобрази и изяви.

Тя идва от Сърцето на Отец и мощно покорява и засенява цялата

Вселена. Но когато онзи, който бъде огрян, отрази Светлината и тя

отново тръгне към Сърцето на Отца, тогава такъв показва с живота

си, че Бог е просветлил очите на сърцето му. Само сърце, което

свети с Божията Светлина, показва, че е уловило тази Светлина.

Забележи как сутрин слънцето изгрява в светенето си и от

светлината му земята се осветява. Забележи също как слънчевият

лъч докосва водата на едно езеро и самото езеро блести. Светлината

не просто е дошла до езерото. Езерото е отразило Светлината и така

е станало още по-светло. За вярващият е най-важно да отрази

Светлината. Защото Светлината идва от Небето, за да се върне в

Небето. Вие не можете да видите това, защото сте земни. Вие дори

не можете да извлечете духовното от знаменията на физичното.

Вие дори сте слепи да видите как блести планетата Земя сред

вакуума на тъмния космос. И после да си зададете въпросите:

От само себе си ли блести така земята?

Не е ли причината за блестенето в слънцето, което я огрява?

Не каза ли Исус, че сте виделината на света? И ако го е казал,

Той несъмнено ви е потвърдил, че Небето очаква от Църквата да

свети. Не каза ли Исус, че градът, поставен на хълм, не може да се

укрие? И ако го е казал, то е, защото ви е видял духовно преселени

на това място, откъдето ние днес ви наблюдаваме. Не каза ли Исус,

че никой не държи светило под шиника, но на светилника и то

свети на всички? И ако го е казал, то го е направил, за да разберете,

че очакването на Божията Светлина е да не бъде възпрепятствана

24 (Ефесяни 1:17-18)
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от шиника на земните желания и страсти, но да бъде поставена на

светилника на Словото в сърцата ви. Сега разбираш ли колко са

важни очите на сърцето ти? Колко чудесно ви го каза Апостол

Петър:

“И така пророческото слово повече се потвърждава за нас; и

вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което

свети в тъмно място, догде се зазори и зорницата изгрее в сърцата

ви…” 25

Някога, когато Отец щеше да ме грабне при Себе Си, моят

последовател Елисей поиска кожуха ми. Той поиска Духа и Силата,

дадени ми от Небето, с които аз живях и служих на Бог Йеова във

времената на най-тежкия духовен климат. Спомняш ли си записаното

в Библията? Защото аз му дадох едно условие, преди да получи

кожуха ми. Аз му казах:

“Ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така, но

ако не, не ще бъде…”

И Елисей добре правеше, че внимаваше на думите ми, защото

Зорницата изгря в сърцето му. Знаеш ли какъв беше скритият

смисъл на условието, което му поставих? Запомни го:

Ако имаш очи за Божията Светлина, ще ти бъде така, но ако не,

не ще бъде!”

“Кажи ми тогава, Илия - кой има очи за Божията Светлина?”

Пророкът се усмихна. Явно, че въпросите ми му харесваха. Затова той

каза:

“Очите за Божията Светлина има само онзи, който я отразява.

Отец е създал Светлината Си така, че тя да е във вечно движение.

Божията Светлина няма нито миг покой. Тя или идва от Престола на

Отца или се връща при Престола Му. Но ако някъде тази Светлина

се спре, то това категорично доказва, че онзи, който я е спрял, е

във властта и пътищата на лукавия…”

Слушайки думите на Божия помазаник аз разбирах нещо твърде важно.

То вече беше на устата ми и затова отново казах:

25 (II Петрово 1:19)
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“Излиза, че онези, които искат да имат очи за Бога, нямат очи за

Бога!”

Това беше най-парадоксалното изречение, излизало някога от устата

ми, но Пророк Илия се разсмя, а след това с необикновено сериозен глас

ми каза:

“Най-сетне чувам от устата ти и виждам в сърцето ти плод,

достоен за Царя на царете. Ти го каза и аз ще ти го повторя:

Онези, които искат да имат очи за Бога, нямат очи за Бога!

Нека ти дам още неща в тази насока. Аз ти казах, че най-важно

е не да приемеш Божията Светлина, но да я отразиш. В типично

земната представа онзи уред, който отразява, се нарича огледало.

Ти забеляза в пророческото видение, че и духът на Езавел намери

слугинята си пред огледалото. А сега помисли:

Огледалото има ли очи? Не е ли то толкова безпристрастно,

щото да показва истинския образ на онзи, който се огледа в него? И

да проявява ли това огледало двойни стандарти? Да показва ли

едни като грозни, а други като красиви, според както му харесва?

А сега запомни:

Единственият начин да разпространиш Господната Светлина на

земята, е да предоставиш сърцето си за огледало в ръката Господна!

Едно огледало няма очи. Едно огледало има покорството пред

лъча от Светлина, така че ако лъчът се насочи в огледалото - да

огледа сам себе си в него. Твоето сърце не трябва да уповава на

собствените си очи, но да бъде в такова покорство пред Святия Дух,

щото когато Господ те посети със Светлината Си да огледа Сам Себе

Си в теб …”

“Господ да огледа Сам Себе Си в теб” - тези думи на Илия буквално

ме пронизаха от главата до петите. Тогава отново попитах Пророка:

“Искаш да кажеш, че Исус е Самата Господна Светлина и ако Той се е

огледал в сърцето ми, то и Неговият Образ е станал мой образ. Фактът, че

се е огледал не е ли доказателство, че сърцето ми е огледало? И нямаше

ли предвид Апостол Павел именно това, като казваше:
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“А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки

Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в

слава, както от Духа Господен…” 26

“Точно така! Но има още нещо, което трябва да вземеш предвид.

Това нещо е разковничето на Духа и Силата, които имам от Небето.

Всички човеци имат сърца, които Небесният Отец е създал като

огледала. Няма сърце, което да не е огледало. Самият стих от

“Притчи Соломонови” ти казва, че:

“Както водата отражава лице срещу лице, така сърцето - човек

срещу човека…” 27

Самият копнеж на огледалото да даде гостоприемство на

Божията Светлина показва, че такова огледало не иска да има свои

си очи, но да се наслаждава с очите на Бога. Проекцията върху

огледалото отговаря на живота ти. Образът, запечатан върху него,

става и твой образ. И колко е прекрасно, когато едно такова огледало

е в ръката на Исус. Той може да го насочва, накъдето поиска. Само

че не всички огледала отразяват Истинската Светлина и се

наслаждават с погледа на Божиите очи. Някои огледала отразяват

греха и този грях става причина човеците да имат собствено

виждане. Собственото виждане не е друго виждане, но отражение

на волята на греха, който живее в човека и се подклажда от

дявола. Разбираш ли това?”

“Да, разбирам! И копнежът ми е Небесната Светлина да посети сърцето

ми, да се отрази в него, да се насочи отново към Небето, а аз, хванал лъча

на Светлината с цялото упование и вяра на духа си да се издигна и впусна

към прицелната точка на горното от Бога призвание в Исус…”

“Прицелната точка! Добре го каза! Точно така ви насърчаваше

Павел. Защото съдбата на всеки светъл лъч е да се върне при Онзи,

Който го е изпратил. Няма нищо по-прекрасно и съвършено от това

да уловиш лъча на Духа, отразил се в сърцето ти и той да те изтегли

в небесните места. Но дали това ще се сбъдне при всички?

26 (II Коринтяни 3:18)
27 (Притчи 27:19)



46

Представи си един слънчев ден. Слънцето свети с цялата си

сила, а по земята ти виждаш огледала, обърнати с отражателите си

към пръстта.

Какво ще ги ползва тези огледала слънчевата светлина? Или

какво ще я ползва слънчевата светлина когато тези огледала не са

обърнати към нея?

Онзи, който има от Духа и Силата ми, съумява да обърне

огледалото си към Слънцето. А начинът да обърнеш сърцето си към

Бога, е да признаеш, че си сляп. Така, за кой ли път ще разбереш,

че:

Онези, които искат да имат очи за Бога, нямат очи за Бога!

Когато признаеш, че си сляп, тогава огледалото престава да се

води по отражението и погледа на греха вътре в теб. Тогава влизаш

с нозете си в съдбите на Исус, защото Той ти каза:

“За съдба дойдох Аз на този свят, за да виждат невиждащите, а

виждащите да ослепеят…”

Тогава аз попитах отново Пророк Илия:

“Кажи ми, Илия, само в Йоан Кръстител ли подейства твоят Дух и Сила?

Понеже Архангел Гавриил благовести на Захария, че Йоан ще предиде в

твоя Дух и Сила. И не е ли Святият Божий Дух зареден именно с тази Воля

- да доведе всички под съдбите на Бога именно чрез опитностите, които

имаше ти?”

А Илия отговори:

“Йоан възвести началото. Той беше предвестител на Исус. Той

направи прави пътеките на Бога и обърна сърцата на мнозина. Но

той не успя да се справи с духа на Езавел. Той беше прекалено зает

да се взира в блудствата на Ирод и чародействата на Иродиада и

така в един миг сърцето му изгуби прицелната точка от Исус. Той

беше забравил, че е писано:

“Благоразумието на човека възпира гнева му, и слава за него е

да се не взира в престъпление...” 28

28 (Притчи 19:11)
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Когато със сърцето си се взираш в престъплението, то и то ще

се взира в теб. Така сърцето ти ще отпадне. Тогава Йоан дори

изпрати учениците си да питат Господ:

“Ти ли Си Оня, Който има да дойде или друг да очакваме?”

Опитът на Кръстителя да се изправи чрез усъмняване в Исус го

постави под властта на духа на Езавел, който просто му отряза

главата. Вие трябва да вземете поуките от това. Дяволът винаги е

искал противниците му да слязат на неговата територия. А на тази

територия той винаги побеждава. Колкото до това, че Святият Дух

обърна мнозина с духа и силата, които бе дал и на мен, то помисли

какъв беше пътят на Савел. Не тръгна ли той да гони първите

християни? И ако го правеше, то това бе доказателство, че сърцето

му не беше обърнато към Бога. Той имаше собственото си виждане,

но не и Божието виждане. Той имаше очи за себе си и по тази

причина бе сляп. Но когато Слънцето Исус го заслепи в пустинята

той престана да вижда за себе си. Той ослепя и тогава прогледна.

Всемогъщият просто го накара да влезе в пещерата, в която бях

влязъл и аз. И от онзи миг, когато излезе от там, той стана един от

най-просветените слуги на Царя...”

От всичко, което Пророкът ми казваше, аз усещах как сърцето ми се

разтваря за едно ново светоусещане, един нов поглед върху Словото на

Бога, една невероятно мащабна панорама, разкриваща Божиите пълноти.

Тогава попитах Илия:

“Кажи ми, тази ли беше причината и ти да влезеш в пещерата на

Синайската планина и да се заселиш там?”

А Илия ми отговори:

“Аз знаех, че не съм направил всичко за Бога. Ангелът, който

ме вдигна в пустинята, ми каза, че пътят е много дълъг за мен. И в

онзи миг аз вече бях решил в сърцето си, че ако знам нещо за Бога,

то не съм познал както трябва. Това бе най-трудният етап по пътя

към Небето. Аз трябваше да ослепея за себе си. Така и вие трябва

да ослепеете за себе си. Аз трябваше да покажа на Всевишния, че

сърцето ми няма собствена гледна точка, че е едно огледало, в
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което Той, ако поиска, може да огледа Себе Си. Така дойде мигът, в

който Исус ме посети в пещерата и там ми каза да изляза от това

състояние, защото вече бях сляп за себе си. Това беше мигът на

пълното ми обръщане към Троицата. Тогава разбрах, че не съм бил

сам в борбата си против Езавел, защото Бог Си беше оставил седем

хиляди. Защото и Авдий, вдъхновяван поради страха си от Бога,

държеше сто пророка в две пещери и ги хранеше с хляб и вода, със

Слово и Дух, за да се нямат за виждащи в своите си очи. Сега

започваш ли да разбираш дълбочината, която ти разкривам? Сега

разбираш ли, че не огледалото, но обръщането на огледалото към

Господната Светлина е най-съдбоносно? Именно това е истинското

покаяние. Защото чрез пророк Исайя Бог прогласи на всички ви, но

не всички внимавахте в онова, което бе прогласено:

“Кой е сляп, ако не е служителят Ми, или глух както посланика,

когото изпращам? Кой е сляп както предания Богу, и сляп както

служителя Господен?” 29

За всичко това си струва да влезеш в пещерата, защото само

така можеш да направиш прави пътеките за Господ Бог. Когато

огледалото е чисто и измито със сълзи от покаяние, тогава лъчът

Светлина преминава през него и пътеките на Бога всред вас стават

прави. Защото очакването на Светия Израилев винаги е било

такова, щото Сърцето Му е копнеело да намери хора, отрекли се от

себе си и със сърца, обърнати към Него. В това отношение духът на

Езавел всякога иска да спре Божията Светлина, като обръща

огледалата към себе си. Така идва мигът, когато искам да те

посветя не само в Духа и Силата си, но и в онази защита от духа на

Езавел, която ще ти позволи да съсипеш делата й, без да пострада

от гонението против теб нито духът ти, нито душата ти, нито тялото

ти.

Както ще видиш по-нататък от съдебния процес против духа на

Езавел, генералния план на Луцифер в посвещаването на жената

Езавел почива върху стратегията на активното чародейство. Както

29 (Исайя 42:19)
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едно огледало свети, когато слънчевият лъч се огледа в него и то го

отражава, така същото това огледало е възможно да не свети, но да

тъмнее, ако имаш вярата да схванеш това.

Огледалото винаги отразява онзи, който се огледа в него!

От видението досега ти разбра, че човешкото сърце има врати.

Когато си обърнат към Бога, ти си отворил вратата “Вяра”. Когато

си обърнат към дявола, си отворил вратата “похот”. А огледалната

повърхност на сърцето ти винаги е насочена натам, накъдето си

отворил вратата. Ако имаш вяра в Бога, ти ще светиш с Божията

Светлина. Ако имаш плътски похоти ти си потенциален слуга на

духа на Езавел. Така също, ако Божият лъч се огледа в сърцето ти,

той ще рефлектира и ще се насочи навън - към измерението на

материалното. Тогава ще започнеш да говориш за Бог, да изявяваш

Неговата Правда, да излъчваш Неговата Светлина. Но какво става,

когато лъч от духа на Езавел потърси начин да се отрази навън от

сърцето ти? Става това, че този лъч ще зарази езика ти, ще се

зареди с плътските ти думи и ще се насочи към обекта, който

дяволът е избрал за следващо духовно засеняване. Сега разбираш

ли колко важно за вас е да се покорите с цялото си сърце на

изискването, което Павел остави в посланието си, където казва:

“Затова умъртвете природните си части, които действат за

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

което е идолопоклонство…” 30

Тези природни части ще съдействат само за утвърждаването на

онази отворена врата, през която влиза духът на Езавел и учи

хората да блудстват и ядат идоложертвено.

Имай разбирането, че изговореното слово е пълната изява на

духа, неговата себереализация в света. Ето защо всеки дух търси

себереализация. Когато това е Божият Дух, тогава Той ще те извиси

нагоре. Когато това е дяволът, тогава той ще те запокити надолу.

Онзи, който е с отворена плътска врата, не може да устои на

чародейните демони на Езавел. Ето защо всичко, което ти предстои

30 (Колосяни 3:5)
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да изявиш и което читателите ще прочетат, трябва да става само

при затворена към плътта врата. Едно огледало не може да бъде

едновременно отворено за земното и Небесното. Затова никога недей

да се обръщаш назад. Онзи, който се е посветил на Исус, никога

повече не обръща огледалото си назад. Помни Лотовата жена!

Защото в един миг от служението ми на земята и аз се отворих за

земното и се уплаших от Езавел. Така днес мнозина се плашат от

този дух и той бързо ги поглъща. Аз бях тръгнал по пътя на онзи

провал, който настигна Йоан Кръстител. Знаеш ли как стана това?

Ето как:

Езавел беше изпратила свой слуга да ме предупреди с думите й

Аз можех да не приема тези думи. Аз можех изобщо да се откажа

да слушам заплахите на чародейката. Но желанието ми да разбера

реакцията на Езавел след Божието мъздовъздаване над пророците

на Ваал беше много силно. Вместо да ме вълнува реакцията на

Бога, в един момент вече ме вълнуваше реакцията на дявола.

Вие не трябва да допускате никога тази грешка. Желанието да

разбереш реакцията на някого винаги отваря вратата на сърцето

към него. Така и аз отворих сърцето си за заплахата на Езавел чрез

слугата й и тъмният лъч на нейната заплаха започна да търси

реализация в устните ми. Тогава страх за живота ми се настани в

сърцето ми и аз побягнах в пустинята. Разбираш ли колко е важно

да не приемаш внушенията на лукавия? Това беше мой личен

провал и аз не искам този провал да преследва никой Божий човек.

Следвайки библейския разказ от онова време ти ще забележиш как

дяволът на два пъти се опита отново да ме свали от позициите ми,

когато пратеници на Охозия ми казваха:

“Божий човече, царят каза: Слез!”

Този път обаче поуката от провала, който имах, беше пред

очите ми и затова отговорих:

“Ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето, та нека

изгори тебе и петдесетте ти войници…”
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Разбери тези неща и ги предай на Църквата, защото духът на

Езавел няма власт над онези, които ходят с Исус в небесните места.

За теб е най-важно да разбереш от нашия разговор, че Духът и

Силата ми, с които Отец днес е заредил последната вълна на Святия

Дух, идат, за да се явят в Църквата хора като Йоан Кръстител. Хора,

пълни с призванието му, а не наказани поради съмнението му.

Хора, правещи прави пътеките на Господ. Хора, проповядващи

покаяние. Хора, проповядващи обръщане към Бога. Хора, връзващи

силата на чародейството с постоянно отворени сърца за Небесната

Светлина. Хора, които да проповядват влизане в пещерата на

Смирението и Себеотричането и превръщане на християните в

съвършени огледала за Божията Светлина. Не узреете ли за тази

промяна духът на Езавел ще продължава да държи власт в много

църкви и сърца…”

Тогава отново попитах:

“Кажи ми какво има предвид Бог, когато заявява чрез пророк Малахия:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и

страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към

чедата, и сърцето на чедата към бащите им, да не би да дойда и

поразя земята с проклетия…” 31

Денят Господен все още не е дошъл, а пък Господ визира теб в това

пророчество. Как да го разбирам?”

Пророкът ме погледна и каза:

“Отговорът на този въпрос винаги е вълнувал сърцата на

Божиите чеда. Виждам, че вълнува и твоето сърце. Затова ще ти

дам пълния поглед върху това пророчество, за да бъде сърцето ти

екипирано с дълбокото познаване на Божиите планове. Моето

участие в събитията на света все още не е приключило. Но ти

трябва да разграничиш Духа и Силата, дадени ми от Всевишния от

моята личност. Аз съм просто инструмент в ръката на Исус, докато

Духът и Дилата са движещият фактор, който върши нещата. В

крайна сметка Духа и Силата ми са Дух и Сила на Бога.

31 (Малахия 4:5-6)
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А сега забележи отново пророчеството на Малахия. Там Господ

говори, че ще ме изпрати преди да дойде великият и страшен ден

Господен. Денят Господен е определен с две думи - велик и страшен.

Когато вярващият се сблъска с понятието “Денят Господен”, той

винаги си представя Второто Пришествие на Исус. Но той никога не

се замисля, че след като идва Второ Пришествие, то такова

Пришествие винаги е след първото. И ако Второто пришествие е

Денят Господен, то преди него е имало и Първо Пришествие, което

също е Денят Господен. Нека те върна в началото на “Битие”:

“И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че

светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И

Бог нарече Светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ…” 32

Виждаш, че Бог нарече Светлината Ден?

Това беше Божият Ден. Денят Господен. Когато Исус слезе на

земята в плът, тогава беше реализирано писаното слово:

“В Него бе животът, и животът беше светлина на човеците. И

светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана…” 33

и още:

“Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на

света…” 34

Сега разбираш ли, че с идването на Исус на земята, дойде и

Светлината? А така дойде и Денят Господен. А сега нека отново да

те върна на Малахия. Бог каза, че ще ме изпрати, преди да дойде

“великият и страшен ден Господен”. С първото Пришествие на Исус

на земята се яви “великият Ден Господен”, защото Исус дойде да

възвеличи Бога. Но с Второто Пришествие ще дойде “страшният Ден

Господен”, защото тогава Исус ще дойде да порази нечестивите. И

ако преди първото Пришествие на Исус на земята се яви Йоан

Кръстител, който идеше в Духа и Силата ми, и Бог го изпрати, за да

обърне сърцата на бащите към чедата и сърцата на чедата към

бащите, като проповядва покаяние и обръщане, то и преди Второто

32 (Битие 1:3-5)
33 (Йоан 1:4-5)
34 (Йоан 1:9)



53

Пришествие на Исус отново Духът и Силата ми слизат на земята, за

да се проповядва същото покаяние и обръщане. И в двата случая

единствената причина за изявата на Духа и Силата ми е тази:

Човеците да влязат в Деня на Господа!

Човеците да обърнат сърцата си към Светлината на Господа!

Когато Исус видя стореното от Йоан Кръстител с Духа и Силата

ми, Той каза:

“…и ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да

дойде…” 35

Така и днес, в последното време преди Пришествието, Духът и

Силата ми отново са в Святия Дух. Отново ти казвам, че това не са

мои Дух и Сила, но Божий Дух и Сила. Днес земята е под ударите на

последната Езавел, която е по-страшна от първата. Чрез чародейната

активност на този дух Сатана се готви да измами целия свят. Какво

ли друго да е нужно на света, освен Божии пророци в Духа и

Силата на Илия? Какво ли друго да е нужно на Църквата, освен

това да се покае и да си спомни къде е отпаднала, за да възлюби

отново първата си любов? Колкото до личното ми участие в

последните дни, то не е свързано с Църквата, но с Израил. Защото

във времената на Голямата Скръб аз и Моисей имаме съдба от Исус

Христос да свалим покривалото, което е станало причина за

закоравяването на Израил. Със свалянето на това покривало ще се

събудят избраниците на Йеова и Исус, които ще имат духовно

заложена в сърцата си съдбата на Елисей, защото върху тях ще

слезе двоен дял от Духа ми и Силата ми, както и в ръката им ще се

намери жезълът на Моисей, за да бъдат поразени поклонниците на

последния Египет - империята на най-страшния окултизъм.

Важното за вас е да се намирате във великия Ден Господен, за

да не ви настигне страшният Ден Господен. Изберете великият ден

на Господа и първото Пришествие на Христос в сърцата ви, за да не

ви настигне страшният Ден на Господ и Второто Пришествие, когато

35 (Матея 11:14)
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Исус ще слезе от Небето със Светиите Си, за да накаже всички

нечестиви и отстъпили от вярата човеци.

Духът на Езавел повече от всякога иска да обърка Църквата с

това пророчество. Даже някои паднаха, като се провъзгласиха с

моето име. На теб не ти е нужно моето име. На никой вярващ не му

е нужно моето име. На всички ви е нужно ИМЕТО ИСУС. На всички

ви е нужно онзи Дух и Сила, с които да преживеете спасително

покаяние и влезете в онези съдби, написани от Бога, за които чрез

Исайя Той каза:

“Освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене

погледнете и спасени бъдете всички земни краища; защото Аз съм

Бог, и няма друг...” 36

Нека останалото научиш отново от разпита на духа на Езавел,

защото моето слово към теб приключва точно сега…”

Така Пророкът излезе от стаята с бавни стъпки и когато затваряше

вратата отново се усмихна. Чувствах себе си невероятно. Усещах пред

сърцето си броня, каквато нямах до преди разговора. Тази броня не просто

ме предпазваше от атаките на противника. Тя беше така скроена върху

мен, че беше невъзможно да се обърна назад, докато я нося. Докато се

чудех каква е бронята ангелът на Исус се появи изневиделица и ме попита:

“Сега разбра ли, че имаше защо да се видиш с Пророк Илия?”

“Да, разбрах!” - отговорих аз и продължих:

“Сега усещам върху себе си действието на броня, която не само ме

пази, но не ми позволява да се обърна и да стана уязвим за стрелите на

дявола...”

А ангелът каза:

“Това е бронята на увереността. Всеки, който носи тази броня,

ще бъде винаги предпазен и защитен. Досега ти имаше вяра, но

трябваше да прибавиш на вярата си и увереност...”

“А по какво се различава вярата от увереността?”

36 (Исайя 45:21-22)
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“Вярата е действието на твоето сърце, но увереността - покорство

на твоя ум. Не винаги онова, което диктува сърцето, върши умът.

Спомни си как Павел каза:

“Всеки да бъде напълно уверен в своя ум…”

Ако сърцето вярва, гледайки в една посока, а умът в този

момент гледа в друга, то между двете посоки ще настъпи конфликт,

който се нарича съмнение. Съмнението е вътрешен разнобой,

конфликт между ума и сърцето. Едва когато умът се преобрази и

започне да следва сърцето е налице увереността, защото тогава

вярата е покорила не просто сърцето, но и ума.

Сега спокойно можеш да се върнеш на съдебния процес против

духа на Езавел, защото имаш увереност и умът ти ще последва

сърцето ти навсякъде. Нещо повече - щитът на вярата ще покрие

ума ти и ти ще изпитваш много повече насърчение и радост от

осъждането на Езавел, отколкото страх и безпокойство…”
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5. ГРИМЪТ НА ЕЗАВЕЛ

В следващият миг аз отново бях свидетел на процеса срещу духа на

Езавел и думите на беззаконния дух продължаваха точно от мястото, когато

видението се прекъсна. Ето какво още казваше този дух:

“Жената Езавел се оказа много послушна на моите нашепвания

и внушения. Тя се учеше на нови заклинания и магии от мен и

постепенно взе връх в управлението на Сидон и надмина баща си

Етваал. Така дойде времето, когато аз й казах:

“Езавел, ти вече порасна и е време да започнем същинската

част на твоето обучение. За целта отиди в покоите си и застани

пред огромното сребърно огледало, където аз ще ти покажа важни

неща…”

Тя ми се покори и застана пред огледалото. Както винаги, беше

сложила тежък грим върху очите си. Тогава й казах:

“Наблюдавай грима си. Забелязваш ли, че гримът ти привлича

онези, които те гледат?”

“Да, забелязала съм го!” - отговори тя.

“Знаеш ли на какво се дължи привличането ти?”

“Кажи ми на какво?”

“Привличането ти се дължи на твоя собствен чар, който е

излъчването, идещо от лицето ти и твоето тяло. Когато някой иска

да усили излъчването на чара си, той прибягва до услугите на

грима. Гримът е създаден, за да подчертава и фокусира вниманието

на човешкия поглед точно там, където поискаш. Без грим чарът ти ще

бъде незначителен, защото няма да се подчертаят онези особености

на образа ти, които ти искаш да внушиш на гледащият те. Колкото

по-изкусно сложиш грима си, толкова по-властно ще е твоето

обаяние и твоят чар. И понеже чарът, сам по себе си не може да ти

свърши работа, то е нужно към него да прибавиш сила, та чарът ти

да стане деятел и извършител на определени задачи.

Откъде според теб излиза силата на най-големия чар?”

Езавел не мисли дълго и ми отговори:
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“От очите и от гласа!”

Нейният отговор ме зарадва. Затова й казах:

“Виждаш ли, че наистина има плод от обучението ти. Точно

така. Очите и устата са двете действителни врати на най-големия

чар. В това отношение ти стоиш по-високо от всяка блудница, която

би решила, че гърдите имат по-голяма власт. А сега знай, че през

твоите очи и уста могат да излизат послания. Посланията на устата

ти ще бъдат директни. А посланията на очите ти индиректни…”

Казаното от духа на Езавел беше толкова дълбоко, щото се обърнах с

въпросителен поглед към ангела. А той ми каза:

“Стефане, нещата в духовния свят са точно такива. Посланията

на устата са винаги директни, защото и Исус ти казва, че от онова,

което препълва сърцето, говорят устата. Директните послания

водят до директно чародейство. Колкото до очите, там положението

е по-сериозно. Пак Исус ти казва в Евангелието, че:

“Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво цялото

ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то и цялото ти

тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина,

то колко голяма ще е тъмнината!” 37

Окото е светило на тялото. Само че когато това око бъде

помрачено от духа на Езавел, то и властта на тъмнината е станала

невероятно голяма. Причината е скрита в това, че очите са врати на

човешкия дух и могат да излъчват, както и да приемат определени

послания. В крайна сметка, когато четеш Божието Слово, очите ти

поглъщат Словото и го изпращат вътре, към духа. Знаейки за тази

способност на очите, дяволът ще направи всичко възможно, така че

да накара много очи да станат врати за неговите послания. И

понеже тези послания няма да преминат през ума, а ще се насочат

направо в сърцето, затова такива послания са индиректни или

подсъзнателни. Следователно - когато някой сатанински служител

погледне към определен човек и човекът също го погледне, то от

срещата между двата погледа ще се реализира духовен мост.

37 (Матея 6:20-22)
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Тогава от очите на сатанинския служител могат да излязат зли

послания, напълно неуловими от ума, които просто да влязат в

сърцето и чак след това умът да реагира според тежестта им. Ето

тези индиректни послания ще доведат до индиректно, или тайно,

скрито чародейство. Човек може да говори с очите си, не по-малко

успешно, отколкото с устата си.

Нека по-нататъшната изповед на духа на Езавел ти даде още

по-голям поглед върху тази тема...”

Отново се заслушах в изповедта на духа на Езавел, който казваше:

“Твоите умения ще ми бъдат необходими, за да те утвърдя като

чародейка, понеже чарът ти е твърде силен, за да остане

неизползван. Искам да осъзнаеш някои принципи на чародейството.

Първият принцип е този, че плътският грим винаги създава плътски

чар и отговаря на плътското обаяние и привличане. С такъв грим и

чар ти ще владееш само плътското в човека. Вторият принцип е

този, че духовният грим създава духовен чар и отговаря на

чародейството. С такъв грим и чар ще станеш най-успешната слугиня

на нашия бог. Ако досега аз те усъвършенствах по плът, като те

научих на някои неща, то ти предстоят упражнения за духовно

засеняване, понеже нашият бог има силна мотивация да владее

духовно над Израил и тази мотивация определи изборът му върху

теб. Моят бог ще отвори врати за теб в Израил и ти трябва да

отговориш на всичките му очаквания…”

В този момент в съдебната зала настъпи оживление, защото Исус се

изправи. Тогава духът на Езавел млъкна, очаквайки с ужас следващите Му

въпроси. А Вечният Съдия посочи с пръст духа на Езавел и го запита:

“Как Луцифер отвори врати за влиянието ти в Израил?”

Тогава духът на Езавел се обърна в сферата към духа на Ахаав,

погледна го и каза:

“Всемогъщи Исусе! Тук при мен, като обвиняем, Ти Си призовал

и духът на Ахаав. Преди да започна атаките си против Израил аз

имах помощта и съдействието на духа на Ахаав. Затова, според
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Волята Си, извърши разпит на този дух, преди отново аз да разкрия

стратегиите и тактиките на моят началник Луцифер…”

Така духът на Езавел и душата на жената Езавел паднаха по лице към

дъното на сферата, в която бяха поставени и в следващия миг вниманието

на всички съдебни заседатели и свидетели бе насочено към духа на Ахаав

и душата на човека Ахаав.
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6. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА АХААВ?

Исус погледна към този дух и с властен глас запита:

“Кой си ти, дух на Ахаав?”

Тогава духът в сферата започна изповедта си, като казваше:

“Всемогъщи Исусе! Аз съм един от слугите на Луцифер, който

винаги е бил със съвещателен глас на всичките тъмни духовни

съвети, които той направи през цялата си кариера. Като лично

обучен от него, аз имах длъжността да разширявам влиянието на

тъмнината с всички начини и средства, така че за слугите-човеци

на моят началник да не съществува опасност от изобличение и

обръщане към Светлината на Йеова. Аз съм духът, който вкарва в

човеците страхът да казват Истината и да уповават на Истината.

Моето призвание и действие винаги е било специфично, защото

Луцифер ме е използвал тогава, когато трябва да се спре Небесната

Светлина. В това отношение аз имах огромен успех още при Изхода

на Израил от Египет. Когато слугата Ти Моисей беше се качил на

планината, за да получи скрижалите с Божиите заповеди, тогава

моят началник започна духовно да засенява Израил. А наши човеци

като Корей, Датан и Авирон подбудиха евреите да си излеят идол.

Тук моята намеса беше своевременна, защото успях да победя

сърцето на Аарон и той в онзи миг се страхуваше да каже Истината

за беззаконието, в което тръгваха израилтяните. Тогава този страх

отвори в него врата и аз успях да го подбудя да излее златното

теле. Това беше първата ми мащабна операция, която накара моя

началник да ме издигне по ранг и да ме използва винаги, когато се

наложи.

Когато дойдоха времената на Езавел, Луцифер ме извика и ми

каза:

“Ние трябва да отворим врата за нашето влияние в Израил.

Виж Ахаав! Той сега е цар на Израил. Аз виждам, че в него няма

любов към Закона на Йеова и затова празнотата на сърцето му

трябва да запълним последователно - първо с теб, а после с жената
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Езавел. Ти трябва да го накараш да забрави Божиите заповеди и да

ги презре, за да извърши очакваното от мен, а именно - да си вземе

жена не между израилтянките, но Езавел от племето Сидон.

Така дойде времето, когато Ахаав събра около себе си

старейшините и първенците на Израил и обяви решението си да се

ожени за Езавел. Тогава трябваше здраво да се потрудя, за да няма

никаква опозиция на царското решение…”

Докато слушах изповедта на този дух, аз разбрах, че той действително

е измежду най-важните слуги на Луцифер. Дори се опитвах да изследвам

неговата роля на много други места в Библията. Видял моето духовно

съсредоточаване, ангелът на Исус ми каза:

“Няма по-страшна юзда от юздата на Ахаав. Когато той впримчи

човешкото сърце, тогава човекът се превръща в животно, което не

знае накъде отива. Спомни си за Лот, племенника на Авраам. Той

имаше точно такава юзда върху сърцето си, защото не пожела да

следва пътя на Авраам. Така юздата на духа на Ахаав просто го

доведе до Содом. Лот знаеше, че Авраам е избраникът на Йеова.

Лот знаеше, че Бог благоволи в избраника Си. Но Лот не последва

Авраам, а се отдели от пътя му и съдбата му. Той направи

компромис с Бога. Ето затова имай разбирането, че духът на Ахаав

е дух на компромиси с Истината на Бога. Този дух е един от най-

успешните в царството на тъмнината. Можеш ли да забравиш

думите на Исус към младежа с многото имот:

“Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на

сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата. Дойди и Ме

следвай!” 38

Този младеж имаше съдба от Исус. Велика съдба от Исус.

Съдба, която щеше да го направи мощен последовател на Небето и

свидетел на Божията Слава. Този младеж чу Истината, защото

Истината му говореше и го викаше при Себе Си. Но тогава именно

духът на Ахаав натежа върху сърцето на младежа и той отказа на

Христовия призив и презря съдбата си от Бога. Имай разбирането,

38 (Матея 6:20-22)
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че духът на Езавел се появява само там, където са направени

компромиси с Истината на Бога. Затова духът на Ахаав всякога

отваря път на духа на Езавел. Духът на Ахаав е един от най-силните

демони в царството на Злото и той винаги е имал възходяща

кариера пред Луцифер. Спомни си най-сетне и Ирод в “Деяния на

Апостолите”, който държа реч пред народа, а людете извикаха:

“Глас Божий, а не човешки!”

Но Ирод не отдаде Славата на Бога, направи компромис и ангел

Господен го уби. Зад всички тези стоя духът на Ахаав. Той е и

духът, впримчил Тиатирската църква, на която Исус каза:

“Но 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…” 39

Когато Исус има нещо против някого, то е, защото този някой

има нещо против Исус! Запомни тази голяма Истина. Защото

духовният печат на Тиатирската църква днес тегне върху много

църкви, които са направили компромис с Истината на Бога. А сега

продължи да слушаш изповедта на духа на Ахаав…”

Този дух вече говореше за отделни свои атаки против цар Ахаав:

“Когато видях, че Ахаав ме слуша безпрекословно, започнах да

вкарвам в сърцето му все по-голямо беззаконие. Всички ние, които

сме подчинени на Луцифер, имаме разтворен пред себе си Закона,

който Йеова прогласи чрез Моисей. Наша длъжност пред Луцифер е

да си набелязваме някое Господно повеление и след това да

внушаваме на хората да вършат точно обратното на това, което

казва Законът. Така властта на беззаконието става много голяма.

Колкото е по-голяма властта на беззаконието, толкова по-свободни

за изява се чувстваме между хората. Така дойде момент, когато аз

поисках да вкарам в сърцето на цар Ахаав греха на пожеланието.

Понеже Законът казваше:

“Не пожелавай жената на ближния си; ни да пожелаваш

къщата на ближния си, ни нивата му, ни слугата му, ни слугинята

39 (Откровение 2:20)
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му, ни вола му, ни осела му, нито какво да е нещо, което е на

ближния ти…” 40

Аз хванах сърцето му и вкарах в него изкушението да пожелае

лозето на Навутей. И Ахаав се подаде. В началото той поиска да

купи лозето на Навутей, но когато езраелецът му отказа, тогава

царят отвори в сърцето си врата за влиянието на жена си Езавел и

така пред очите на целия Израил се извърши едно от беззаконията,

които най-много радваха сърцето на началника ми Луцифер. Всичко,

което съм бил мотивиран да върша, съм го вършил с единственото

желание да дам врата за влиянието на Езавел и да удовлетворя

сърцето на моя началник. Подобни неща винаги са били като мехлем

за Луцифер, а той постоянно търсеше начин да лекува раните си

след падението от Небето…”

Това, което този дух каза за “мехлема” на Луцифер ме учуди и дори се

запитах как е възможно да действа подобен мехлем. А ангелът на Исус ми

каза:

“След падението си от Небето Луцифер беше така ударен, щото

никога повече да не се възстанови. Бог извади Огъня Си изсред

него, лиши го от Святост и разум. И от онзи момент дяволът винаги

е търсил начин да компенсира липсата на Святостта и разума с

хитрост, лукавство, коварство и беззаконие. И понеже сърце, което

е лишено от Божия печат, винаги има вакуум, то той измъчва

лишения и той търси начин да го запълни. Духът на Ахаав е силен с

това, че неговото беззаконие “утешава” Луцифер и го кара да си

вярва, че може да изглежда като бог. Ти знаеш, че с възкресението

Си от мъртвите Господ Исус нанесе смъртоносна рана на Луцифер.

Но отвори “Откровението на Йоан” и ще видиш записаното там за

духа на Антихриста:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два

рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше

всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди

40 (Второзаконие 5:21)
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земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято

смъртоносна рана бе оздравяла…” 41

Виждаш ли как с новозаветната активност на Ахаав, спомагаща

изявата на духа на Антихрист, стана така, че смъртоносната рана на

Луцифер беше напълно оздравяла? Оздравяла именно по причина,

че беззаконието на религиозния дух проникна в Църквата и Сатана

се удоволстваше да наблюдава своите плодове в Храма на Бога.

Кой мислиш, че накара цели поколения християни да отстъпят

от Истината? Кой мислиш че накара вярващи да разменят Славата

на Бога срещу подобие на образ на смъртен човек? Не бяха ли

всички тези неща компромиси с Истината на Бога? И не е ли духът

на Ахаав лекар за нараненото сърце на Луцифер? Не е ли негов

утешител, който му казва:

“Успокой се, защото ние отново ще направим много подвизи за

царството на тъмнината!”

Ти трябва да продължиш да слушаш изповедта на духа на

Ахаав, защото той ще се разголи и така ще ти стане ясно как се

отварят вратите за духа на Езавел…”

Отново слушах изповедта на духа на Ахаав. Той казваше:

“В онова древно време, когато жената Езавел стана съпруга на

цар Ахаав, дойде мигът, когато духът на Езавел ми каза, че започва

мащабна операция по избиване на Божиите слуги, пророците. Моя

длъжност пред Луцифер беше да потискам сърцата на Израилевите

старейшини, така че, ако и да гледат беззаконието на жената

Езавел, да го премълчат и да го одобрят. Работата ми не беше

никак лесна, защото задачата не беше просто да се избият

пророците на Йеова. Големият план на Луцифер се състоеше в

духовното асимилиране на Израил, в цялостното му обръщане към

Ваала и Астарта. Жената Езавел беше усърдна и последователна и

практически тя управляваше Израил. Ахаав не можеше дори да

гъкне против нейните намерения и действия. Той беше станал

фигурант. Така в Израил влязоха четиристотин служители на Ваал,

41 (Откровение 13:11-12)
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които Луцифер разпредели и постави на възлови позиции. Въпреки

това един слуга на Йеова постоянно дразнеше, както мен и духа на

Езавел, така и самият ни началник. И това беше Илия. Гневът на

Йеова подейства чрез устата му и в онова време бяха пресушени

всички водни извори на Израил, така че дойде време на изпитание

за всички сили на тъмнината. Ние трябваше да заблуждаваме

постоянно, че Ваал ще се смили над израилтяните и ще даде отново

дъжд от небето. Но при цялото ни усърдие да избиваме Божиите

пророци, пак ние не успяхме напълно да покварим сърцата на

всички, защото в някои, като например в управителя Авдий, остана

страх от Йеова и той криеше Божиите пророци от меча на Езавел в

една пещера. Аз и духът на Езавел успявахме само там, където

вратите в сърцата на човеците бяха отворени към плътта, но при

останалите удряхме на камък. Това дразнеше Луцифер и той

нееднократно ни викаше, за да ни смъмря и изисква още по-

последователна и усърдна работа. Той посочваше списъкът си и

след това казваше:

“Аз искам целият Израил в поклонение пред мен! Целият!

Целият! Целият! А остават седем хиляди плюс този Илия, които

Йеова винаги скрива от яростта ми и стрелите ми. Чародейните ми

стрели отскачат от сърцата им и не мога да ги покваря. Това е

тежко да се понесе! Тежко, тежко!”

Можеше ли началникът ни да знае, че тежкото тепърва

предстоеше при потока Кисон? И до ден днешен случилото се при

този поток си остава една от най-големите трагедии на тъмното

царство. Защото там Илия изкла всичките ни усърдни служители.

Толкова по моята роля, Господарю. Ако имаш нещо да ме питаш,

готов съм да Ти отговоря…”

Духът на Ахаав млъкна и аз усетих как споменаването на потока Кисон

го накара да потрепери от мъка. Тогава ангелът на Исус ми каза:

“Няма по-голяма мъка за Луцифер от мъката, когато не може

да се изявява като бог. Сърцата на всички демони в тъмното

царство, както и сърцето на техния началник потръпват болезнено,
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когато някой нарече лъжата им лъжа и беззаконието им –

беззаконие. Луцифер имаше невероятно хитра стратегия против

Израил чрез жената Езавел. Духът на Ахаав, който докарва страхът

да кажеш Истината, винаги отваряше врата за чародействата на

Езавел. Но когато против Луцифер се изправи Пророк Илия, зареден

със съвършеното упование в Йеова и ревност по Името Му, тогава

цялата стратегия на тъмнината се изпари и изчезна. Но ти виж сега

как ще продължи процесът…”
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7. ТЪМНИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Обърнах се към съдебните заседатели и видях как Исус отново се

изправи и този път пак посочи духът на Езавел, като му заповяда:

“Разкажи за последствията в тъмното царство след избиването

на лъжепророците на Ваал!”

Духът на Езавел се изправи в сферата и започна изповедта си, като

казваше:

“Всемогъщи Исусе! Раната в сърцето ми още не е зараснала от

смъртоносното поражение, което претърпях при потока Кисон. То

беше за мен неочаквано. То беше изненада за цялото тъмно

царство. Ние бяхме притиснати от Илия да изявяваме сила, каквато

не притежаваме. И до днес си спомням измъчените лица на моите

поклонници, които си правеха нарязвания по лицето и ме

призоваваха, но аз не можех да сторя нищо. И до днес си спомням

как ангелът на Йеова докосна с жезъла си жертвения принос на

Илия и огънят изпояде юнците и пресуши водата. Такива неща не

се забравят. Има една нещастна обреченост в моя началник и в нас,

като негови слуги. И тази обреченост е, че ние строим и издигаме

кули в продължение на години и векове, които после Йеова събаря

за минути. Сякаш всичко, което Той допускаше да вършим, идеше

да прослави винаги Него, а не да удовлетвори нас. В онзи миг, след

поражението при потока Кисон, Луцифер свика целия тъмен духовен

съвет и там започна речта си пред нас, като казваше:

“Още един голям проект на тъмното царство беше съборен. Но

това не е краят. Това в никакъв случай не е краят. Има времена и

години, заключени във властта на Йеова, които аз очаквам с трепет.

Има времена и години, когато Той ще посети земята и ще въплъти

Сина Си като Човек. Сега е миг и час от историята, когато все още

трупаме опит, но скоро нищо от това, което сме практикували, няма

да ни ползва. Ще се наложи изцяло да променим, както стратегиите

си, така и тактиките си. Защото сега воюваме против Него, Който е

на Небето. Но в онова време ще почнем битка против Него, Който е
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на земята. Адът винаги се пълни с грешни души и те са мое

завоевание. Но Йеова е решил да започне да пълни Небето със

спасени и изкупени души.

Ето за това време трябва да се подготвим. Ето затова време

трябва да работим. Защото тогава няма да останат нито Ваал, нито

Астарта, нито Хамос, нито Молох, нито Нево, нито Мардук, нито

хилядите езически въплъщения на моята мъдрост…”

При тези му думи демоните, които чуха имената си, подскочиха

стреснати, защото бяха измежду главните началници на Злото. Но

Луцифер побърза да ги успокои, като казваше:

“Нима мислите, че ще се откажа от опита и качествата ви? Нима

мислите, че онова, което съм инвестирал и разработвал във вас

хилядолетия наред, ще се осуети? Нима мислите, че ще се

превърнете в безполезни мои слуги?

Не! Не! Не! Аз ще ви облека в нови роли и ще ви дам нови

имена. Цялата власт на тъмнината ще се превърне в една, изкусно

направена машина, в която всеки ще знае мястото си. И този

съревнователен ефект, който досега съм създавал между вас, ще се

прекрати, защото ще бъдете съединени и единомислени. Но все

още не е дошло времето. Все още не е дошъл часът. Ако и никоя

тайна в Небето да не се е укрила от мен, Йеова в Едем ме прокле и

заяви, че от потомството на Ева ще излезе Един, Който ще ми смаже

главата.

Но кой друг, освен Йеова има власт да стори това? Кой друг,

освен Единородният Му Син, може да стори това? Не е по силите на

човешки дух да се изправи срещу херувимската ми сила. Не е по

силите на ангел да застане против засеняването ми. Аз познавам

всички ангели по име и няма ангел, който да не познавам. Аз зная,

че ме подкрепи елитът сред небесните господства и сили и този

елит сте вие…”

Слушах цялата тази изповед на духа на Езавел и все още не разбирах

защо Исус поиска да стане явен тъмния духовен съвет след избиването на

лъжепророците при потока в Кисон. Тогава Божият ангел до мен ми каза:
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“Стефане, това е съдебен процес против духа на Езавел и

против неговите духовни сподвижници. Силата на духа на Езавел

получи своя апогей не в старозаветното, но в новозаветното време.

Тогава Луцифер прегрупира силите си и покри властта си в

максимална тайнственост. Ето защо съдебните заседатели, както и

свидетелите на този процес трябваше да видят и тепърва има да

научат най-важното от активността и действието на духа на Езавел.

Защото, ако с чародейната си власт този дух в древността измами

почти целия Израил, то в последните времена той работеше за

Вавилон с такава сила и невероятно постоянство, щото никак не е

чудно, че за неговата роля Апостол Йоан записа в “Откровението”:

“...понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките

народи…” 42

Когато Словото ти казва, че бяха измамени всичките народи, то

има предвид всичките. Ти присъстваш на процес срещу дух, който е

измежду най-посветените от Луцифер. И изявяването на неговите

тайни ще удари цялото сърце на Злото. Оттук нататък този процес

няма да се занимава със старозаветните подвизи на духа на Езавел,

но разпитът ще продължи така, щото да бъде разкрита новозаветната

активност на Сатана. Впрочем, виж сега каква е последната дума на

Вечния Съдия за душата на жената Езавел и за душата на Ахаав…”

Цялата зала бе притаила дъх, защото след последните думи на духа на

Езавел Исус се бе изправил. В Лицето Му се четеше божествена строгост и

гняв. Тогава Той каза:

“Ти, жена Езавел, изслуша казаното дотук от духа, който бе

назначен от Сатана да се яви в живота ти, да те обладае и използва

против Божия народ Израил. Върху твоите ръце стои кръвта на

стотици избити пророци на Небето. Върху твоите ръце стои кръвта

на убития Навутей. Върху твоето сърце стои неизтриваем печат от

Луцифер, който е превърнал духа ти в естеството му, като естество

на демон. Върху твоето сърце стоят беззаконията на чародейството,

с които ти контролираше Ахаав и отвори врата за покваряването на

42 (Откровение 18:23)
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стотици хиляди човеци. Погледни към духа, който е ръководил

сърцето ти на земята и непременно ще видиш, че си един образ към

неговия и той е един образ към теб. Небето не може да приеме

твоята поквара и беззаконие. Небето не може да прости твоите

убийства и злини. Небето вижда в теб един прояден и покварен дух

с напълно прегоряла съвест и душата на една жена, родена от

Сатана и принадлежаща му във вечността. Аз те осъждам на вечни

мъки и страдания в огненото езеро, което гори с жупел и върху теб

идва съдбата на Небесното възмездие за кръвта и болката на

всички, които си избила, покварила и излъгала. Присъдата да се

изпълни незабавно…”

В този момент двама ангели на Исус пристъпиха към сферата и

хванаха жената Езавел, а след това сферата под тях отново се разтвори и

ангелите се скриха от погледа ми, отнасяйки към огненото езеро жената

Езавел, която пронизваше с крясъци и хули залата, докато я отвеждаха.

След това Исус се обърна към Ахаав с думите:

“Ти, който поквари сърцето си с връзката си с жената Езавел,

стана безполезен цар и извърши зло пред очите Ми, по-голямо от

злото на всички царе, които бяха царували в Израил преди теб. Ти

одобряваше убийствата и чародействата на жена си Езавел. Ти се

наслади на нечестието, което тя стори на Навутей. Ти мразеше и

проклинаше слугата Ми Илия и го наричаше смутител на Израил,

когато в пълна степен твоето беззаконие смущаваше народа Ми. Ти

извърши по-голямото зло от жената Езавел, защото при все, че

Законът на Отца Ми изискваше да не си взимаш за жена никоя от

езическите народи, пак не послуша Божието Слово, нито овладя

страстите на душата си, но се наслаждаваше в греха на жена си, за

да те настигне сега и съдбата на жена ти. Аз те осъждам на вечни

мъки и страдания в огненото езеро, защото твоят грях е по-голям от

греха на жена ти Езавел и затова ти ще получиш по-голям дял от

огън и жупел…”
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Това, което Исус каза на Ахаав, в първия момент ме смути, защото от

всичко, което знаех за Езавел, аз си мислех, че тя е главната виновница.

Виждайки учудването ми, ангелът на Исус ми каза:

“Езавел е езичница от племето Сидон, докато Ахаав е

израилтянин. Езавел не беше под Закон, докато Ахаав в пълна

степен беше под Закона. Спомни си какво ти е казал Апостол Павел

за осъждението:

“Защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон

ще и да погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще

бъдат съдени…” 43

Онези, които са съгрешили под Закон, винаги имат един по-

тежък грях и престъпление отколкото онези, които са съгрешили,

без да имат закон. Защото Ахаав престъпи Закона на Отец, даден

чрез Моисей на Израиля, докато Езавел съгреши против закона на

сърцето си, тоест, поквари и прегори съвестта си. Но при Ахаав

тежестта на беззаконието е по-голяма, защото той има двойно

съгрешаване. Веднъж - против Моисеевия Закон и веднъж – против

съвестта си. Разбираш ли това?”

“Да, сега вече разбрах!” - отговорих аз. В следващият миг сферата

отново се разтвори отдолу и Ахаав също беше изнесен от Божии ангели.

Така в сферата останаха само духът на Ахаав и духът на Езавел. Вярвам,

разбираш, че това са два демона, изиграли ужасяваща и покваряваща роля

върху света. Аз знаех, че процедурата по осъждението на тези два духа

няма да е кратка, понеже Господ Исус вече пристъпваше към въпроси,

свързани с новозаветната активност на духа на Езавел. В съдебната зала

настъпи огромно оживление и то не беше случайно. Предстоеше онзи

разпит на духа на Езавел при който той щеше да разкрие плановете на

Луцифер против Господ Исус Христос и Църквата Христова.

43 (Римляни 2:12)
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8. ДУХОВНАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪМНИНАТА

В този момент стана нещо интересно. Съдиите, които бяха около Исус,

станаха и като се поклониха на Господ излязоха от страничните врати край

залата. После от същите тези странични врати се появиха други съдии,

този път - личности от времето на Новия Завет. Сред тях ангелът на Исус

ми даде да разпозная Апостол Йоан и пророк Йоан Кръстител. Видях и

един съдия, който в първия момент беше непознат за мен. Гледах го и не

можех да разбера кой е. Тогава ангелът на Исус ми каза:

“Този съдия, към когото гледаш, е един от главните обвинители

срещу духа на Езавел. Той претърпя влиянието на духа на Езавел и

насмалко щеше да отпадне, ако Исус не беше го предупредил чрез

Апостол Йоан и неговото откровение към църквите в Азия. Този

съдия е ангелът на тиатирската църква, която допусна в онези

начални времена новозаветното влияние на духа на Езавел. Ти

имай търпението и вярата да проследиш процеса и разпита, защото

именно сега той навлиза в тази пълнота, която трябва да предадеш

на Църквата, която е на земята...”

След думите, които ми каза Христовият ангел, в залата отново настъпи

тишина и всички погледи на присъстващите се впериха към Господ Исус

Христос. Той се изправи, посочи с показалеца си духа на Езавел и заповяда с

властен глас:

“Разкажи за духовната реорганизация на тъмнината от

времето, когато се родих във Витлеем Юдейски до времето, когато

бях разпнат на Голготския кръст и възкръснах от мъртвите!”

Духът на Езавел се изправи в сферата и започна изповедта си, като

казваше:

“Всички ние, като началници на тъмнината бяхме предупредени

и подготвени от Луцифер да очакваме Твоето идване в плът като

Човешки Син. В онова време властта на Римската империя беше в

своя разцвет и никой от нас не предполагаше, че именно в такова

време Отец ще избере да Те изпрати в плът, подобна на човешката.

Императорът в Рим правеше постоянни опити да асимилира духовно
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евреите, но не успяваше, въпреки, че властта му бе неограничена и

той беше разположил свои послушни прокуратори и управители

навсякъде из владенията на Римската империя. Така дойде ден,

когато всички сили на тъмнината бяха парализирани от новината,

която бързо се разчу и стана най-важната в духовния свят. Това

беше мигът, когато чрез знамението на една звезда Йеова възвести

Твоето раждане като Човешки Син. Луцифер моментално ни събра

на тъмен духовен съвет, където започна изслушването на своите

подчинени. Пръв тогава думата взе Авадон, ангелът на бездната и

началникът на всички източни религии и философии. Той раздразнен

каза на Луцифер:

“Губя контрол върху мои посветени слуги и не мога да разбера

защо. Йеова е създал необикновена звезда, с която да изпълни

предсказанията за раждането на Сина Си. Сякаш всички други

звезди престанаха да съществуват за онези, които тръгнаха след

Витлеемската звезда. Това е позор за мен. Астрологията, която

усърдно сме разработвали и практикували, в един момент стана

така, че работи за изявата на Сина на Йеова. Аз ги видях как

влязоха в една пещера и се поклониха на Детето, което се роди от

утробата на Мария. А това несъмнено е Божият Син, защото

духовният Му ореол блести със силата на слънцето. Като прибавим

и това, че ангели възвестиха на пастирите, че се е родил Спасител

положението става извънредно тежко…”

Луцифер силно се раздразни от доклада на Авадон, но не каза

нищо. Разбирахме, че е дошъл момента, когато той ще пристъпи

към плановете си, които бе разработвал през хилядолетията, като

бе изпипвал всеки детайл подробно. Тогава Луцифер каза:

“Това, което се случи във Витлеем, въобще не пасва на

изчисленията ми и очакванията ми. Исус се яви на земята преди

времето Си и това ме кара да бързам…”

Тогава херувимът посочи един от слугите си, който се наричаше

Ваал и който в Стария Завет беше духът на съпротива против

пророците на Йеова, като му каза:
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“Досега ти беше Ваал и работеше против пророците на Йеова.

От този момент името ти вече не е Ваал, но дух на Антихрист. Ти ще

бъдеш от сега и довека моят пророк на земята и ще утвърждаваш

сърцата на човеците, които аз ще придобия за духовното си тяло...”

До онзи момент Ваал беше наистина един от първите петима в

царството на тъмнината. Той беше началникът на Вавилон. Този

Ваал се изправи и каза на Луцифер:

“Каквото върша, го върша както трябва и сърцето ти твърде

скоро ще бъде зарадвано от уменията ми и възможностите ми…”

В следващият момент Луцифер посочи Ваалфегор, като му каза:

“Както си ми бил верен хиляди години, така ще ми бъдеш верен

и сега, защото ти предстои битка за отваряне на врати…”

Тогава той погледна и към мен, като ми каза:

“Дойде времето, когато ще правиш за мен не просто победи, но

категоричен триумф, където и да отидеш. Аз ще ти сложа такъв

грим, щото ще бъдеш изненадан колко успешно ще играеш ролята

на бог. Но всяко нещо с времето си…”

В онзи момент Ваал наистина се захвана за работа. Той побърза

да се настани в сърцето на цар Ирод и да му внуши, че Ти трябва да

бъдеш убит. Тогава царят се срещна със слугите на Авадон, които

бяха забравили, че са представители на източните религии и

извършиха огромно предателство спрямо всички висши окултни

демони, които бяха ги обучавали в тънкостите на астрологията. Те

се поклониха на Теб и Ти принесоха ливан, смирна и злато за ужас

на Авадон, който скубеше косите си и се чудеше как е възможно

това.

Всъщност - Йеова твърде внимателно и прецизно наблюдаваше

всичките ни съвещания и заговори, като винаги ни изпреварваше и

осуетяваше замисленото от нас. Ваал дори си вярваше, че Ирод ще

съумее да те убие. Той дотолкова беше прехласнат от идеята и

намерението си, щото дори тържествуваше и предвкусваше смъртта

на Младенеца. Но Йеова прати ангела Си и той предупреди Йосиф,

който стана и бързо отиде в Египет. Нещо повече – настъпи такова
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объркване в плановете ни, щото Ти и семейството Ти сякаш бяхте

изчезнали от лицето на земята. Не можехме да ви намерим,

колкото и да търсим и това ни накара да признаем, че Йеова просто

ви беше скрил в присъствието Си, където ние не можем да влезем.

Дори и избиването на стотици младенци в околностите на Витлеем

не успя да излекува нараненото самочувствие на духа на Антихриста.

В онези дни аз забелязах как в пустинята живееше един мъж,

който поразително приличаше в духа си на Пророк Илия. Той ходеше

като него, говореше като него, гледаше като него, обличаше се

като него. Споделих наблюденията си на Луцифер, а той ми каза:

“Този мъж е Йоан Кръстителят, пророк на Йеова. Той вече е от

твоята компетенция и затова намери начин да го спреш. С този мъж

Йеова прави нещо като генерална проверка преди служението на

Сина Си. Той ще работи за покаяние сред хората...”

Самата дума “покаяние” ме удари така силно, че Луцифер ме

задържа да не падна. Тогава той ми каза:

“Виждаш ли, в духовния заряд на тази дума е скрита твоята

слабост и унищожаването на твоята активност. Помниш ли как

Ваалфегор ти показа мазето на човешкия дух? Помниш ли как ти се

потвърди неведнъж, че от това мазе излиза убийствена светлина?

Йеова така Си е направил сметката, щото с покаяние човеците да

отварят сърцата си за Духа Му и така самото покаяние да направи

прави пътеките за Неговата изява. Ти трябва да спреш пророка на

Йеова. Спомни си уменията с жената Езавел, защото те ще ти бъдат

необходими сега...”

Така аз започнах да търся начини за отпор срещу пророка на

Йеова. Не се наложи да търся дълго, защото очите ми съзряха

Иродиада, която беше жена на Филип - братът на Ирод. Не бе никак

трудно да вкарам в сърцето й пожелание, та тя да поиска да бъде

съпруга на Ирод. Целта оправдаваше средствата. Пророк Йоан

действаше твърде силно и трябваше да бъде спрян. Така Ирод, като

се подаде на похотта и пожеланието си към жената на брат си

Филип, стори беззаконие и взе братовата си жена за своя собствена.
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Това не убягна от очите на Йоан, който в този момент стъпи на моя

територия. В сърцето му вече имаше мисъл не само проповядването

на покаяние, но и конфронтацията със собствения му земен цар.

Луцифер бе извънредно доволен от постигнатото. Той ми каза:

“Едно от нещата, които ще ни донесат огромен успех, ще бъде

това да отклоняваме Божиите пратеници от видението и призванието

им. Видението на Йоан беше да проповядва покаяние и в това

видение Йеова му даваше Сила. Но ето, че сега той прибави към

видението си и конфликта с Ирод и Иродиада. Той стана съдник на

царя си, а това непременно работи в наша полза. В съденето на

греха на Ирод Йеова не му даде сила, но точно това отприщи

царския гняв…”

Думите, които Луцифер каза на духа на Езавел ме учудиха много.

Тогава се обърнах към ангела на Исус с въпросителен поглед. А той ми

каза:

“Стефане, спомни си думите, които Архангел Гавриил благовести

на Захария за служението на Кръстителя:

“Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие

няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. И

ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог. Той

ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне

сърцата на бащите към чедата, и непокорните към мъдростта на

праведните, да приготви за Господа благоразположен народ…” 44

Виждаш ли, че в това видение няма нищо, свързано със

съденето на Ирод и произнасянето на присъда против неговите

дела. Ирод и Иродиада се оказаха камък, който спъна служението

на Кръстителя. Ирод и Иродиада бяха клопка на Сатана, за да се

задвижи съдбата, записана в Божието Слово:

“Царското заплашване е като реване на лъв; който го дразни

съгрешава против своя си живот…” 45

Йоан Кръстител силно подразни не само Иродиада, но и самият

Ирод и така съгреши против своя си живот. Той не остави в ръката
44 (Лука 1:15-17)
45 (Притчи 20:2)



77

на Бога да изобличи и да отсъди съдба за Ирод, но заявяваше на

всеуслишание пред земния си цар:

“Не ти е позволено да имаш братовата си жена…”

В този момент Ирод затвори Йоан в тъмница, а Йоан мислеше,

че Господ ще го освободи от тъмницата, за да продължи мисията

си. Но можеше ли Бог да наруши писаното Си Слово? Можеше ли да

извади пророка Си от властта на царското заплашване, след като

самият Му пророк продължаваше и в тъмницата да вика против

Ирод и брака му с Иродиада и така да дразни както царя, така и

обладаната от духа на Езавел? Разбираш ли, че това бе отместване

от прицелната точка на видението и призванието на Кръстителя?

Точно така духът на Езавел вкара в главата на Йоан съмнение, че

щом мисията му за проповядване на покаяние е осуетена от този

затвор и тъмница, то е възможно и Исус да не е Месията, но да

дойде след Него друг, който да го извади от тъмницата и да му даде

изходен път за продължаване на проповядването на покаяние.

Така дойде миг, в който Йоан изпрати учениците си да питат Исус:

“Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?” 46

Знаеш ли коя бе причината за това съмнение?

Причината беше тази, че Кръстителят вкара по човешки във

видението и служението си неща, които не му бяха отредени от

Господ и така попадна под прицела на царската ярост и заплашване.

И понеже Господ не го освободи от тъмницата, то пророкът се

усъмни, че Исус е Месията. За жалост - това беше една от победите

на духа на Езавел. Впрочем - чуй това в изповедта на духа на

Езавел...”

“За първи път от толкова време Луцифер бе така удовлетворен от

активността ми. Той наблюдаваше сълзите и охканията на Йоан в

тъмницата и сърцето му се пълнеше със задоволство. Едновременно

с това той ми каза:

“Това не ми е достатъчно! Докато е жив, той все още е опасен!

Но сега вече е предаден под моята власт, защото е в територията на

46 (Матея 11:3)
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съмнението, а там Йеова не се подвизава. Ти виждаш колко силно

Иродиада мрази Йоан Кръстителя. Използвай това. Раздвижи малко

уменията си. Импровизирай!”

Така аз наистина импровизирах и усилията ми се увенчаха с

успех. Защото успях да омая сърцето на Ирод със силния чар на

дъщерята на Иродиада, която танцуваше пред него и в онзи момент

царят й се обеща в клетва да й даде, каквото и да му поиска. Така

дойде златният ми шанс и аз се реализирах в устата на момичето,

като поисках главата на Кръстителя. В този момент на помощ ми се

притече духът на Ахаав, защото Ирод имаше респект от Йоан,

понеже знаеше, че пророкът говори Истината. Но когато в сърцето

му се настани страхът да каже Истината и да признае, че не може

да вдигне ръката си против помазаника на Йеова, дойде един от

най-тържествените мигове за царството на тъмнината. Това беше

бляскава церемония, на която присъстваха Луцифер и всички

големи началници. И когато главата на Кръстителя се търколи в

нозете на палача, Луцифер каза с неповторимо блаженство:

“Ето най-сетне гледка, която да излекува раните ми от

поражението при потока Кисон...”

Въпреки гледката, тя отново беше помрачена, когато ангел

Господен се яви изневиделица и хвана духа на Кръстителя, за да го

отведе горе. Явно, че въпреки съмнението, което допусна в главата

си, Йоан остана докрай угоден на Йеова и Той Си го прибра. След

този тържествен миг силите на тъмнината се активизираха и в

мнозина дойде нов кураж, че можем да бъдем успешни против

Йеова, Теб и Божието царство. Но дните минаваха бързо и така

дойде мигът, когато Ти, Исусе, беше разпнат на Голготския кръст.

Нашият началник беше толкова радостен от гледката на разпятието,

щото всички в един момент си помислихме, че Небето се е предало,

понеже Божият Син умря. Ние нямахме разумът да проумеем защо

е тази смърт и защо Ти, Всемогъщи Исусе, беше причислен към

престъпниците и Отец позволи да бъдеш убит. Луцифер дори

очакваше Небето да изпрати власти и господства  за преговори, в
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които да се реши подялбата на света. Всички бяхме толкова

радостни. Беше настъпил най-тържественият миг за царството на

тъмнината. Луцифер дори си позволяваше да цитира думите Ти,

които Ти изрече пред първосвещениците, като казваше:

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

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

сега е вашият час и на властта на тъмнината…” 47

“Дойде моят час! Дойде моята власт! Дойде вечното царство на

Денница!” - крещеше нашият началник всред одобрителните

възгласи на стотици хиляди религиозни демони. Беше нещо като

спектакъл. Беше нещо като тържество. В онзи миг, като гвоздей на

програмата бе мощното изпълнение на духа на Ахаав, който

впримчи устата на един от Твоите ученици, Симон, наречен Петър.

Този Твой ученик на три пъти се страхуваше да каже Истината и се

отрече от Теб, което бе като инжекция от духовен наркотик за

всички присъстващи.

Но знаехме ли ние, че ни е било писано да се радваме само три

дни?

Силите на смъртта и ада предупредиха началника ми, че вече

Си взел ключовете им и това накара Луцифер да посърне. А в мига

на Възкресението Ти всички сили на тъмнината се заковаха като

парализирани.

Знаехме ли ние, че победата ни ще излезе пирова?

За съжаление не знаехме!

Това беше най-страшният и черен ден за Луцифер. Той мълчеше

и никой не смееше да наруши мълчанието му. Всички сили на

тъмнината се чувствахме като изиграни, смазани, унизени, съсипани.

Това беше ден за погребение на всички розови илюзии на Луцифер.

После, само петдесет дни по-късно, бяхме ужасени от огромния и

величествен водопад от Светлина, който се изля от Престола на

Йеова и започна да влиза в сърцата на човеците. Беше дошло най-

мъчителното и усилно време за тъмнината. Времето на голямата

47 (Лука 22:52-53)
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битка с Църквата Христова и Святия Дух. Окопитването ни вървеше

бавно и трудно. Цялата стройна организация на тъмнината, която

Луцифер беше създавал в течение на хилядолетия, бе раздробена и

духовните ни рефлекси бяха почти умъртвени. Действащите до

онзи момент религии на земята бяха съкрушавани от благовестието

на първите Ти служители.

Но после дойде едно друго време, когато нашият началник

отново се окопити. Той събра по-главните началници от нас, като

каза:

“Битката не е изгубена. Ние все още не сме казали последната

си дума. Възкресението на Исус и изливането на Святият Дух ни

удари смъртоносно, но Йеова тепърва има да гледа какво ще върша

аз...”

Тогава моят началник посочи религиозните началници - князът

на Рим и князът на Гърция, като им каза:

“Вземете всичките си демони и им дайте нови имена и нови

роли. Имам великолепен план, с който ще ви внедря в последната

рожба на моята мъдрост!”

Така Луцифер извади пред нас един свитък, който нарече “Книга

на смъртта”. Според записаното в този свитък ние разбирахме, че

нашият началник беше направил свой прочит на Евангелието и бе

напълнил Твоите думи с нова трактовка и начин на богослужение.

Древногръцката и древноримска митологии вече бяха пропаднали

като духовно влияние, но затова пък идваше ново време, когато

Твоето Евангелие щеше да стане основа за най-лукавата измама и

въплъщение на духа на Антихриста.

“Аз ще вкарам света в Църквата и така тя ще стане моя

църква!” - заканваше се нашият началник и действително успя.

Някогашните религиозни демони, били богове под опеката на княза

на Рим и княза на Гърция, станаха покровители в християнската

религия. Гръмовержецът Зевс се покри като “Свети пророк Илия

Гръмовержец”. Богът Ерос, като един от успешните подчинени на

Ваалфегор, стана “Свети Валентин”, покровител на влюбените. Богът
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Дионисий, като друг твърде успешен содомски дух на алкохолизъм,

стана “Свети Трифон Зарезан”, покровител на винарите и лозарите.

Богинята Диана, като богиня на лова, получи едно от най-важните

въплъщения и това я издигна във величествен ранг в царството на

тъмнината, защото тя се въплъти като “Света Богородица” и

“Светата Дева”, а на собственото й религиозно капище в Ефес беше

свикан събор, в който тя тотално установи контрола си над

християнската религия. Непрестанната активност на духа на

Антихриста отваряше нови и нови възможности и скоро църквата се

напълни с езически ритуали и нови идоли. Книгата на смъртта,

която Луцифер беше създал се пълнеше постоянно и това направи

така, че раната, която нашият началник получи при Възкресението

Ти, оздравя. Луцифер отново управляваше света с пълна сила.

Един ден той ме извика при себе си и ми каза:

“Ето че започвам с теб онова, което някога ти обещах. Аз сега

ще сложа върху тебе грим, който ще те направи неуловим за

повечето християни. Ела с мен в покоите ми, защото искам да ти

покажа нещо!”

Така аз тръгнах с моя началник и влязох в покоите му. Онова,

което той ми показа, ме изненада силно. Луцифер беше отворил

библията и оттам хващаше слово, като го държеше в ръцете си.

След това той ми каза:

“Приближи се към мен!”

Аз се приближих, а той взе словото и започна да го полага по

лицето ми. След това взимаше още слово и отново го полагаше по

лицето ми. Усещах се странно. Усърдието му беше толкова голямо,

щото с огромно търпение и внимание, той продължаваше да взима

от словото и да полага по лицето ми. В един момент той каза:

“Приключих. А сега можеш да се огледаш!”

Огледах се и се вцепених. От огледалото ме гледаше светъл

ангел с поразителна красота и благородство. Разликата му спрямо

Божиите ангели беше само тази, че той сякаш беше женски ангел,

подчертаващ някакво женско начало, а не мъжко такова.
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“Какво е това, което ми направи? Защо ме изобрази така?”

А Луцифер с ехидно задоволство отбеляза:

“Това е гримът върху твоят образ, който ще мами християните и

ще ги кара да се кланят на мен. Това е гримът, който ще направи

много силна властта на чародейството в Църквата. Ти трябва да

бъдеш горд, че те използвам за това дело, защото аз не съм ти

показал всичките си умения и възможности. Ти, например, никога

не си виждал най-съвършената измама, която съм подготвил за

света. Впрочем, виж я, защото ще се насърчиш…”

В този момент Луцифер отвори една врата пред мен и ме въведе

в най-скришната си стая. Когато влязох там и видях личността,

стояща пред мен, аз просто се парализирах, защото не вярвах на

очите си.

Там сякаш стоеше Ти, Исусе!

В първият момент бях готов да побягна, но Луцифер ме спря,

като се смееше ехидно и продължително.

“Изплаших те, нали?” - попита той, а след това продължи:

“Това е моето съвършено творение, за което са запазени

последните дни на света. Това е Антихристът и той е щастлив, че ще

може да работи с теб и да провежда волята си чрез твоята

активност. Хиляди години аз го създавах с неуморно вдъхновение и

омраза против Йеова...”

Тогава Антихристът се изправи и каза:

“Всеки един от стотиците милиони демони на Луцифер би бил

щастлив да работи с мен, но нашият бог избра теб, защото не е

забравил качествата ти, уменията ти и възможностите ти, които ти

прояви досега. Ние с теб нямаме друго място за работа, освен в

Църквата. Ние с теб нямаме други обекти за поразяване, освен

християнските сърца. Ние с теб ще направим много за световното

владичество на Луцифер и никой друг няма да е толкова успешен,

колкото нас. Приготви се да работиш усърдно, защото почвата за

твоята активност трябва да се разоре.

Като начало започни активността си в Тиатирската църква…”
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Така аз отидох в Тиатирската църква и очите ми веднага

забелязаха човеци, които дращеха нервно духовните си уши.

Луцифер стоеше до мен и се усмихваше. Тогава той ми каза:

“Ето, че законите на Йеова ми правят място за действие. Тези

тука не искат да слушат Гласа Му и са хванати от духовна краста и

сърбежи…”

Това, което Луцифер каза за сърбежите, ме учуди и аз се опитах да

изследвам за какви сърбежи става дума. А ангелът на Исус, който беше до

мен, направи едни стихове от “Второзаконие” буквално да заблестят пред

очите ми. Ето какво гласяха тези стихове:

“Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с

краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш. Господ

ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с омайване на

сърцето, и ще ходиш пипайки всред пладне, както слепият пипа в

тъмнината…” 48

Тогава ангелът на Исус ми каза:

“Стефане, забелязваш ли сега какво е това проклятие?

Това е проклятие за всички, които не искат да слушат Гласа на

Святия Дух, но уповават на плътската си похот и собствения си ум.

Ето такива хора е посочил Сатана на служителя си. Нещо повече –

забележи, че след крастата идва умопобъркване, слепота и омайване

на сърцето. Запомни тогава, че умопобъркването, слепотата и

омайването са запазена марка на духа на Езавел. А за най-голямо

убеждение си спомни какво е говорил Апостол Павел на своя

съработник Тимотей:

“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото

учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по

своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се

обърнат към басните…” 49

Сега разбираш ли, че в действителност гримът на Езавел ще

покварява онези, които търсят учители по своите си страсти? Сега

разбираш ли, че в действителност духът на Езавел обича да се
48 (Второзаконие 28:27-29)
49 (II Тимотей 4:3-4)
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превъплъщава като учител, задоволяващ естествената похот на

човеците?”

В този момент в ума ми отново изплуваха думите на Исус, с които

Апостол Йоан се обръща към ангела на Тиатирската църква:

“Но 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…” 50

Тогава отново попитах ангела:

“Нима искаш да кажеш, че духът на Езавел обича да играе ролята на

учител на вярващите и да си присвоява длъжността на Божий пророк?”

“Точно така е! Но именно затова духът на Езавел е най-опасен,

защото неговото влияние в Църквата ражда най-опасните чародеи

и антихристи. Но ти продължи да слушаш изповедта на Езавел,

защото разпитът вече отива към края си и настъпва кулминацията

на този съдебен процес…”

Така аз отново се върнах на изповедта на духа на Езавел. Ето какво

казваше този дух:

“Видях човеците, които нервно дращеха ушите си и им се

представих, като светъл ангел. Влязох в умовете им и видях там

неограничен простор за действие. Тези хора прегърнаха моите

внушения и започнаха да работят за утвърждаването на властта ми.

Аз им въздигнах учители по техните страсти и те бързо се отклониха

от Истината. Скоро с учудване забелязах нещо, заради което

Луцифер ме обсипа с още повече почести и ме направи постоянен

представител на всичките си духовни съвети. А какво всъщност

забелязах. Забелязах това, че образът в сърцата на тези хора,

които се покоряваха на властта ми, бързо заприличваше на образа

на Антихриста, когото бях видял в покоите на Луцифер. Тогава

отново отидох при моя началник и го попитах как така става тази

работа и каква е властта, с която ме е облякъл, за да се раждат

толкова успешно антихристите. А той ми каза:

50 (Откровение 2:20)
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“Силата на едно слово е не толкова в самото слово, колкото в

образа, който то може да изгради. Словото е материалът за

изграждане на образа, но не е важен материалът, а онзи, който го

гради. Божието Слово без Божия Дух е най-добрата глина в ръцете

ми, с която аз изграждам образа на моя син.

Твоята сила е в това, че чарът и обаянието, които притежаваш,

отварят сърцата на мнозина, за да ги завладея аз. А колкото до

привидно поразителната прилика между образа на моя син и

Образа на Исус, то тази прилика се крие във факта, че материалът е

един - Свещеното Писание, но творците са различни. В единият

случай съм аз, а в другият - Йеова...”

Казаното от Луцифер ме потресе. За първи път разбирах колко хитра и

лукава е старовременната змия. Дяволът правеше така, щото вярващите да

изгубят Духа на Словото, а след това инжектираше в тях собствения си

дух, та чрез него да изгради своя си образ. Тогава извиках с цялата болка

на сърцето си към ангела, който беше до мен:

“Къде се крие силата и властта на Езавел? Защо успява? Защо е така

скрита?”

А ангелът ми отговори:

“Силата е в грима! Сатана така изкусно е направил този грим,

щото да е невъзможно да го свали никой човек. Това е по силите

само на Бог!”

Тогава отново извиках:

“Нима Исус ме направи свидетел на този процес, просто за да

регистрирам колко силна е Езавел? За какво ми е да знам, че е силна,

когато тя би останала с грима си и би продължила да лъже хората? Няма

ли Исус да ми даде помазанието Си, за да сваля грима на Езавел? Искам да

сваля грима на Езавел! Искам този дух никога повече да не радва сърцето

на Луцифер!”

Сърцето ми беше развълнувано. Усещах как целия се треса, без да

мога да се овладея. Тогава ангелът на Исус ми каза:

“Виждам, че ревността за Божия дом ще те изяде! Но Исус

никога не би те извикал като свидетел на този процес, ако накрая



86

не би получил и силата, за да свалиш грима на Езавел! Ти ще

свалиш грима на Езавел, защото си посочен за съдия от Вечния

Цар. А заедно с теб този грим ще свалят и всички, които приемат с

вяра посланието на тази книга…”
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9. ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ

В онзи момент видението, свързано със съдебната зала се прекрати. Аз

повече не бях в състояние да слушам изповедта на злия дух, защото в

сърцето ми беше пламнал огън, който не можех да потуша. Ангелът на Исус

хвана духа ми и ме въведе в една блестяща от светлина стая, където

седнах на необикновено красив трон. Почувствах се неловко, защото

смятах, че този трон едва ли ми подхожда, но в този момент тронът се

завъртя около оста си и срещу мен аз видях да седи Господ Исус Христос

на друг, още по-прекрасен трон. Той ме гледаше и се усмихваше. Тогава

ме попита:

“Сега пламна ли ревността ти за Мен? Сега обичаш ли Ме

повече? Сега готов ли си да умреш за Името Ми?”

Наведох главата си, защото не можех да издържа погледа Му. Казах:

“Господи Исусе! Това видение силно развълнува сърцето ми. Чрез това

видение аз се усетих като алпинист, изкачващ висок връх и когато ми

оставаше само педя, за да го покоря, той се отдалечи от мен. Защо стана

така?”

Тогава Исус ми отговори:

“Защото не ти, но само Аз мога да сваля грима на Езавел. Това

не е по силите на човека. Нещата, които извайва ръката на Сатана,

могат да бъдат разрушени само от ръката на твоя Господ! Вярваш

ли в това?”

“Вярвам Ти, Исусе! Цялото ми същество Ти вярва!”

“А искаш ли да разбереш в какво се състои гримът на Езавел?”

“Да, Господи!”

“Помисли тогава върху думите, с които Аз се обърнах към

ангела на Тиатирската църква.

Какво му казах? Не му ли казах, че жената Езавел учи людете

Ми да блудстват и да ядат идоложертвено?”

“Да, Исусе! Точно така го каза!”

“Ти вече разбра, че блудството е, когато някой излива семето

си на земята, подобно на Онан, така че това семе да няма никаква
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сила да зачева и ражда плод. Но запита ли се ти в сърцето си кое е

идоложертвеното? Защото именно идоложертвеното е гримът на

Езавел!”

Трябваше да Му призная, че не бях се запитвал. А Исус продължи:

“Има един най-страшен идол пред сърцата на Моите хора. Той е

съвкупност от всички идоли на земята. И активността на Сатана

направи така, че много църкви пожертваха на този идол.

Знаеш ли кой е този идол?”

Опитвах се да отговоря, но нямах отговор. А Исус продължи, като ми

каза:

“Запомни, че няма по-страшен идол, който да застава между

Мен и вас от идолът, който е този свят. Този свят е най-страшният

идол, който застава пред вярата на людете Ми. Затова амбицията

на Сатана беше да вкара светът в Църквата, така че Църквата да

напусне Небесните места и да отиде в света. А когато отиде в света,

тя му пожертва най-скъпото, което имаше. Тя му даде Моето Слово.

И в този момент това Слово, поставено пред идола, се превърна в

идоложертвено. Идолът хвана Словото Ми и изгони от него Духа

Ми. След това започна да покварява страница по страница и лист по

лист цялото Ми Свещено Писание. Така то изгуби Духа Ми, но

затова пък изобилно се подкваси с духа на света.

Сега разбираш ли, че всеки, който се храни с Божие Слово,

което е било пожертвано пред идола, който е този грешен свят, яде

идоложертвено, за да се изобрази в сърцето му образът на звяра?

А светът много обича своето си. Той слага печат върху всичко,

което е негово. Знаеш ли какъв печат слага светът върху всичко,

което изучава и смята за свое собствено постижение? Знаеш ли

какъв е печатът, който той сложи и върху Божието Слово, за да

покаже, че вече не е Божие, но е негово?”

Замислих се над въпроса на Исус. А думата сама дойде в устата ми.

Тогава казах на моя Господ:

“Господи, от думите, които Ти ми говори, аз разбрах, че моментът, в

който Божието Слово беше поставено пред идола, наречен свят, от този



89

момент това Твое Слово стана логия, подобна на всички логии в света. Ето

защо аз вярвам, че това идоложертвено, с което духът на Езавел иска да

храни вярващите, е теологията…”

Исус ме погледна и се усмихна. А после каза:

“Сега ти вече знаеш какво е гримът на Езавел. Сега ти вече

знаеш с какво тя учи вярващите. Сега ти вече знаеш как Сатана

вкарва в сърцата на хората образът на смъртен човек, който е

образът на звяра. Сега ти вече знаеш, че Словото Ми не е логия,

нито е наука, подобна на светските науки. Сега ти вече знаеш, че

няма по-страшен враг за вярата на християнина от теологията.

Понеже Аз дойдох на земята, за да се сбъдне писаното:

“Словото стана плът...”

И единственият начин да придобиете Образа Ми е като

уповавате на Истината, която само Святият Дух може да ви даде.

Моят Дух не е теолог. Моят Дух не дава дипломи. Моят Дух

изгражда Образа Ми във всяко вярващо, искрено и покорно сърце.

Колкото до духът, който дава дипломи и образование на човеците

по плът, то този дух изгражда най-смъртоносните крепости в

сърцата на човеците. Този дух е скулпторът на зверовия образ и за

да успее максимално в измамата над света, той използва Свещеното

Писание, което веднъж вече е било пожертвано на света и така е

изгубило Божия Дух, за да се намери в духа на заблудата.

Иди и кажи на братята и сестрите Ми да се отрекат от теологията,

защото тя е гримът на Езавел. Този грим привлича не по друга

причина, а защото е наслаждение за плътския ум и никога в нищо

не изобличава. Този грим е учението, което е приятно да се гледа,

понеже прави човека в положение на по-горен от ближния си.

Аз свидетелствам на четящия това пророческо слово, че Небето

никога не е вдъхновявало никое теологическо образование и никоя

диплома. Аз свидетелствам, че всеки, който храни сърцето си с

теология, е обречен никога да не Ме срещне и познае като Господ.

Аз свидетелствам, че най-голямата измама над народите и племената

в това последно време е измамата на грима на Езавел, на
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теологията, която ще излъже мнозина, че са познали Господ, когато

всъщност са Ме припознали в “друг Исус, в друг дух и друго

благовестие...” Всичко в тази теология е материал, който е изгубил

Святия Ми Дух и е напълнен с духа на Антихрист. Всичко в тази

теология е грим, който дяволът слага върху лицето си и върху

лицата на своите служители, за да не бъде разпознат до самия

край, но да разрушава сърцата и да изгражда в тях пълнотата на

своя богопротивен образ.

Кажи на братята и сестрите Ми, че Аз съм Господ, Който

образува божественото в сърцата ви, а дяволът е духът на Езавел,

който образова скверното в сърцата ви.

Аз съм Господ, Който образувам!

Дяволът е духът на Езавел, който образова!

Аз съм Господ, Който ви давам Дух на мъдрост и на откровение.

Дяволът е духът на Езавел, скрит зад идоложертвена теология,

който покварява поклонниците си с измамно спокойствие, гордост

и тщеславие. Именно гримът на този дух е причина Храмът Ми да се

напълни с плевели и да започне реализацията на отстъплението

чрез фалшивите доктрини на тщеславната църква. Настъпил е

последният миг преди края, когато всеки от вас трябва да се

запита:

Кой образ искам да утвърдя в сърцето си?

Настъпил е последният миг, преди края, когато всички трябва

да разберете, че Словото Ми е онова, което изгражда Образа Ми. Но

без Духа Ми това Слово се превръща в материал, който се използва

от дявола, за да гримира служителите си и да ги държи скрити и

успяващи в покваряването на последните поколения на земята.

Колкото повече една църква е изградена върху фалшивите доктрини

на теологията, толкова по-силен ще бъде върху нея гримът на

Езавел. Не прилепяйте сърцата си към никаква логия или софия,

защото всички те са дошли от света, за да останат в света. В Моето

Слово Аз никъде не съм свидетелствал в полза на теология или

теософия, теолози или теософи. В Моето Слово Аз ви предупредих
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никого на земята да не наричате свой учител, защото само Аз съм

вашият Учител. Но земята твърде скоро се напълни с тиатирски

църкви, в които лъжеучители и лъжепророци на Сатана бързат да

чародействат и омайват, както и да учат вярващите да мразят и

отхвърлят пророците Ми. Затова чедата на Езавел Аз ще убия с мор,

ако не се покаят и обърнат към Мен. Затова учителите по плътските

страсти ще тръшна на болно легло и всичките църкви ще познаят,

че всред тях е подействал Господ. Нека думите на Апостола Ми

станат съвършена защита за сърцата ви:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, -

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота

- не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти;

а който върши Божията воля, пребъдва до века…” 51

В този момент Господ прекрати видението Си към сърцето ми и аз

останах с Присъствието на Духа Му с библията в ръката си. Вече знаех от

Него, че всеки, който е предприел духовното пътуване, което ми бе дадено

чрез тази книга, е облечен от Бога с властта и силата на съдия, който е

осъдил духа на Езавел и е разрушил демоничното му влияние в църквите.

Бъди благословен във Вечното Име на Господ Исус Христос!

Нека Святият Дух те утвърди като един, който е силен да осъди и

унищожи греха и покварата в обществото на Бога! Амин и Амин!

51 (I Йоаново 2:15-17)
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ПОСЛЕСЛОВ

Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. И аз вярвам, че тя

ще разпали в сърцето ти любов към Господ Исус Христос. Моля те нито за

миг да не забравяш думите Му, но да започнеш да съсипваш делата на

лукавия, като свалиш грима на Езавел и разкриеш всички заговори, които

лукавият е направил чрез теологията си в Храма на Живия Бог.

Запомни, че битката с духа на Езавел е битка на живот и смърт. Битка,

в която победилите ще се наслаждават да седят на престоли и Отец ще им

даде да извършат написания съд. Битка, в която победените ще мамят и ще

бъдат мамени докрай, за да изреват с ужасни гласове тогава, когато ще е

късно.

В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел и зарадвай

Сърцето на твоя Господ!

В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел, за да слезе в

Храма Дух на мъдрост и на откровение!

В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел, за да бъдат

възцарени Чистотата, Смирението и Любовта, а не дипломите, куфарчетата

и вратовръзките.

В Името и чрез Силата на Исус свали грима на Езавел!

Амин и Амин!

Авторът
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