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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

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

под съвършеното водителство на Господ Исус! Това е пророческо видение,

разкриващо съдебния процес против духа на Корей. Докато писах книгата,

Бог ми даде да преживея пълнотата на такова Небесно освежаване, каквото е

възможно само тогава, когато си коленичил пред Престола на Благодатния

и Превъзвишения.

С тази книга Исус ще те издигне високо и в сърцето ти ще се влее

Духът и Силата на Моисей, неговото смирение и кротост, неговата мъдрост

и любов. Имай вярата да участваш на този знаменателен съдебен процес,

защото след изповедта на духа на Корей ти ще знаеш със сигурност едно:

Луцифер няма какво повече да крие от Живата Църква на Исус!

А сега тръгвай с вяра, защото Вечният Съдия иска да ти даде наградата

на пророка, когото си приел в името на пророк!

Авторът
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1. ПРИЗИВЪТ НА СЪДИЯТА

Скъпи приятелю! Аз те благославям в Името на Исус и моля Бог да

подготви сърцето ти и ума ти за дълбочините и височините, които ще се

открият пред теб, защото по Божията Воля в ръцете ти е попаднала книга,

разкриваща съдебния процес против духа на Корей. Искам да знаеш, че

пътят, който извървях за написването на тази книга, никак не беше лек.

Срещу служение “Мория” вече се бяха надигнали твърде много противници.

Исус веднъж вече ме бе призовал като свидетел на съдебен процес и това

бе процесът против духа на Езавел. Така, от Божията Милост и Благодат,

стоящи върху мен, се роди пророческото видение “Да свалиш грима на

Езавел”. Вярвам, че ти си запознат със съдържанието на тази пророческа

книга и Господ е потвърдил на сърцето ти нейната дълбока актуалност и

необходимост точно в това най-измамливо време на дявола.

Когато написах видението “Да свалиш грима на Езавел” в сърцето

ми дойде голяма радост и пълно удовлетворение. Вече бях изпитал

освобождаващата сила на Божието помазание и знаех, че всеки човек,

който приеме с вяра дълбоките истини на тази книга непременно ще се

почувства като духовен великан. Но след много малко време Исус отново

дойде към сърцето ми, за да ми говори. Тогава от устата на моя Господ

излязоха изненадващи ме въпроси. Той ме попита:

“Как мислиш? Видението за съдебния процес против духа на

Езавел, което Отец Ми благоволи да ти даде, ще извърши ли Волята

Ми? Ще освободи ли съвършено Моите братя и сестри?”

А аз Му отговорих:

“Господи, много мои братя и сестри бяха развълнувани от дълбочината

на откровенията и познанието за духовните реалности, които получиха от

този съдебен процес. Понеже Ти Сам ми каза и потвърди в сърцето ми, че

истинските победители над дявола Си ги видял в най-точния библейски

стих от “Откровението”, говорещ именно за тях, където се казва:
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“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на

своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз,

щото да бягат от смърт...” 1

Ето защо аз вярвам, Господи, че именно такава беше Волята на Отец -

християните да станат свидетели на този съдебен процес и да победят духа

на Езавел чрез словото на своето свидетелстване...”

Тогава Исус отново каза:

“Точно така, момчето Ми! Небето вече регистрира стотици,

които приеха с вяра видението против духа на Езавел и така

пророческото слово съвършено отвори вратите на много сърца за

очистващото и обновяващо ума Присъствие на Святия Дух. Но ти не

знаеше, че има още един противник на слугите на Отца Ми и той

остана в сянка. Той остана скрит за тебе, въпреки че многократно

си усещал зъбите му и атаките му...”

Казаното от моя Господ ме изненада. Аз наистина не знаех и не можех

да се досетя за какъв дух ми говори Исус. Тогава се обърнах към Него и

отново казах:

“Господи, липсва ми нещо! Липсва ми знание за пълното разбиране на

това, което искаш да ми говориш. Та нали Ти ме призова в Духа и Силата

на Илия? Нали Ти ми каза, че духът на Езавел е основният противник на

Божиите слуги, пророците? Нали ангелът, пратен от Теб, който ме водеше

по време на съдебния процес, говори на сърцето ми и ми каза, че всеки,

който върви в стъпките на Пророк Илия, приема в живота си белезите на

неговия живот и служение? Какъв друг дух да имат за противник Божиите

пророци?”

Тогава Исус отговори:

“Ти наистина трябва много дълбоко да се потопиш в духовното

осмисляне на стиха от “Откровението”, където Йоан ти казва, че

победителите над Сатана го побеждават със словото на своето

свидетелстване.

Виждаш ли, че става дума за свидетели?

1 (Откровение 12:11)
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Защото мнозина воюват с дявола, но го побеждават само

свидетелите. Не казах ли Аз на първите Ми служители, че ще Ми

бъдат свидетели, както в Ерусалим, така и до края на земята?”

“Да, Господи! И вярата на сърцето ми винаги се е стремила да придобие

тази чудесна и велика отговорност - да бъда Твой свидетел...”

В следващия миг Исус изрече думи, които бяха отварянето на невидим

прозорец, зад който заблестя съвършено Светлината на Сион. Той ми каза:

“Ти не можеш да бъдеш Мой свидетел, ако преди това не си

станал свидетел на Отца Ми. Отец Ми има предимството пръв да те

познае като Негов свидетел, защото Отец Ми е по-голям от Мене и

Аз дойдох на земята да извърша не Моята, но Неговата Воля.

Защото непременно идва времето, когато мнозина ще се окажат

свидетели единствено на себе си и дявола, понеже никога не са

познавали Волята на Отца Ми.

Но ето затова Отец Ми те е посочил - за да бъдеш Негов слуга и

свидетел, а така непременно да свидетелстваш и за Мене...”

Слушах Исус и не разбирах дълбочината на нещата, в които Той лично

ме водеше. Но въпросите Му продължаваха към сърцето ми и прозорецът

към Сион заблестяваше все по-силно и силно. Ето следващите думи на моя

Спасител. Той каза:

“Ти никога нямаше да си свидетел на съдебния процес против

духа на Езавел, ако Отец не бе хвърлил върху теб кожуха на Илия.

Този кожух опази и съхрани сърцето ти и нито една от стрелите на

Сатана нямаше власт върху теб. Но запита ли се защо много от

стрелите на Сатана имат власт върху онези, които трябваше да

приемат огненото пророческо послание? Запита ли се защо преди

да направи сватбата на Сина Си Отец изпраща слугите Си към

поканените, за да ги повикат на сватбата, но поканените не искаха

да дойдат и безсрамно наскърбиха и изгониха слугите Му? Само дух

на Езавел ли се подвизава всред тях? Или само Пророк Илия ли е

свидетел на Отца Ми? Спомни си, че когато ангелът Ми те водеше и

ти разговаря с Пророк Илия, там, пред златния светилник, имаше

още един свидетел на Отца Ми...”
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Не бяха нужни никакви думи повече, за да разбера, че Исус подготвяше

сърцето ми и ме призоваваше за втори съдебен процес. Тогава казах:

“Господи, излиза, че всеки, който иска да бъде Твой свидетел, трябва

да се покори на слугите на Отца и да признае съвършеното право на Отец

да даде изходен път пред Църквата чрез Духа и Силата на Илия и чрез

Духа и Силата на Моисей. Досега аз знаех кой е духовният противник на

Пророк Илия, но никога не съм знаел кой е духовният противник на

Пророк Моисей...”

А Исус добави:

“За да получиш нужното знание за всичко това ти трябва да

преживееш и видиш нещата, които ще ти дам сега...”

В следващият момент Господ вдигна духа ми и ме отнесе нависоко.

Така отново бях пред златния светилник и гледах с очите на сърцето си

двамата свидетели на Бог Йеова. Застанал зад мен, Исус повдигна мантията

Си и покри главата ми, като ми каза:

“Ти не можеш издържа Присъствието на Отца Ми, защото Той е

Огън пояждащ. По Неговата Милост и Личен Избор сега те покривам

с Благостта Си и ходатайството Си, за да чуеш Гласа Му и разбереш

причината, поради която си извикан тук...”

Тогава сърцето ми чу Гласа на Отец. Това беше Глас, чието ехо отекваше

сякаш из цялото Небе или сякаш цялото Небе ми говореше думи. Гласът на

Отец беше толкова дълбок, щото чувствах как думите Му ме дърпаха, за да

ме грабнат в себе си и да ме приберат навътре, в една най-неизследима

дълбочина, каквато никога не бях преживявал. Докато Той ми говореше аз

имах чувство, че сърцето ми пада към Него, в Него и чрез Него.

Ето думите, които моят Създател и Творец изговори:

“Аз, Бог и Отец на духовете, Създателят на всяка жива твар и

Изпълващият всичко във всички, те призовах за Мой свидетел и

слуга. Аз благоволих да ти открия духът, който дразни очите Ми и

разгневява сърцето Ми, защото съм го осъдил и презрял. Църквите

получиха Моята Съвършена Милост чрез видението, в което беше

разкрит, оголен и изобличен духът на Езавел. Но сега ти предстои

да видиш съдебния процес против духа, с който Луцифер се гордее
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най-много - духът на Корей. Духът, който накара много църкви да

презират Моя Суверенитет и Личния Ми избор. Духът, който накара

мнозина да се измамят, че могат да бъдат свидетели на Сина Ми,

без никога да са Ме познавали и без Аз някога да съм ги познавал.

Болката в Сърцето Ми е същата, каквато беше при Изхода на

Израил. Защото мнозина решиха, че могат да отидат при Сина Ми,

без да съм ги привлякъл Аз и без да съм ги научил да познават

Волята Ми. Затова днес църкви на Корей, Датан и Авирон ги очаква

съдбата да се поклонят на Антихрист и да станат най-яростни

противници на Спасението по Благодат.

Аз ще заредя сърцето ти с това помазание и мъдрост, с което

всички ще разберат, че могат да бъдат Божии свидетели, когато

съвършено се покорят и признаят, че Вечният Бог Йеова благоволи

в двама свидетели и само с придобиването на техния Дух и Сила

Църквата ще намери Вратата към Небето.

А сега, служителю Мой, виж онова, което ръката Господна ще

направи, защото то е знамение за всеки, който се нарича с Божието

Име...”

В този момент Гласът на Отец престана, а Господ Исус повдигна

мантията Си от духа ми и очите ми вече наблюдаваха златния светилник и

двамата свидетели на Бог Отец. Моисей, и Илия гледаха право пред себе

си. Тогава видях как от Моисей излезе съвършено светло сияние, а също

такова сияние излезе и от Илия. Двете сияния започнаха да се приближават

едно към друго и в един момент те се сляха. Тогава стана чудо. Общият

образ от духовете на двамата свидетели беше Образът на моя Господ Исус

Христос. Това ме изуми и аз се обърнах към Исус, а Той ме гледаше и се

усмихваше. След това ми каза:

“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец

Ми, Който Ме е пратил... А Той е поставил пред Престола Си двамата

Си свидетели Моисей и Илия, защото Моисей съвършено отговаря

на Силата на Бога, а Илия съвършено отговаря на Волята. Бог е

Дух, а духът е съвкупност от Сила и Воля.
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Разбираш ли това? Разбираш ли сега, че вярващите в Името Ми

трябва да бъдат освободени не само от духа на Езавел, който

работи против покаянието и извращава Словото Ми с грима на

теологията, но и от духа на Корей, който кара църквите да презират

Божия Суверенитет, изявен в слугите Му пророците и инжектира в

сърцата на богоотстъпниците измамна гордост, високоумие и чувство

за непогрешимост? Нека сега да те заведа на още едно място, за да

добиеш пълната представа за всичко, което видя...”

В следващия момент двамата с Исус напуснахме мястото на златния

светилник и Той ме отведе в територията на тъмното царство на Луцифер.

Искам да знаеш, братко мой, че когато Исус се движи някъде, само по

Неговата Лична Воля Той може да бъде видян, усетен и разпознат. Ако Исус

не желае това, то не е възможен нито контактът с Него, нито Собственото

Му разкриване пред когото и да било. Ето така ние с Господ бяхме на

територията на тъмното царство, но гъмжащите, като хиляди бръмбари и

влечуги демони не можаха нито да ни видят, нито да ни усетят. Аз и моят

Господ бяхме скрити във Вездесъщото Присъствие на Отца. Тогава Исус ми

показа Луцифер от много близо. Аз видях, че той наистина беше херувим с

четири лица, от които бликаше постоянна духовна струя към подчинените

му. Волята на Исус обаче бе да видя не толкова падналия херувим, колкото

това, че по подобие на златния светилник пред Престола на Бог Йеова, и

тук имаше двама свидетели пред престола на Луцифер. Единият от

свидетелите вече ми беше познат. И той беше духът на Езавел. Но другият?

Другият беше духът на Корей. Разглеждах много внимателно образа на

духа на Корей и мога със сигурност да ти кажа, че това беше най-

отвратителният образ, който някога съм съзирал. Ако можеш си представи

едно зло и озъбено куче и поглед, в който има повече злоба от злобата на

целия свят. Ето така изглеждаше духът на Корей. Дух, имащ типично

кучешка глава, или по-скоро глава на вълк. Тогава Исус ми каза:

“Както сам забеляза, Стефане, и тук има двама свидетели. Те са

личните приближени на Луцифер и чрез тях падналият херувим се

противи на Отца Ми и на Неговите слуги, пророците. Духът на

Корей, който ще бъде изобличен чрез пророческото видение, което
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ще ти се даде, е вторият по значение дух в царството на тъмнината.

Сред милионите демони в царството на лукавия той си е спечелил

прозвището, че е “личният копой” на Луцифер. Ето този копой

беше постоянният пратеник на дявола против живота и служението

на Моисей и неговата върховна изява против Пророка беше чрез

Корей. Затова и името на Корей стана нарицателно за активността

на този дух. Днес той има неимоверно голяма сила в църквите и по

тази причина мнозина горят и късат книгите, които Небето заповяда

да бъдат написани, а ти беше посочен да извършиш това дело. На

съдебния процес този дух ще оголи сам себе си и в неговите

изповеди ти ще разбереш как е оставил почерка си на много места

в Библията. А сега укрепи сърцето си и смири душата си, защото ще

ти изпратя ангела Си, за да ти дам онзи достъп, който ще те облече

в Духа и Силата на Моисей...”

След тези думи Исус прекъсна видението Си към мен и аз усетих как в

сърцето ми нахлу Сила от Святия Дух, която укрепи духа ми и направи

сърцето ми способно да разбере пълнотата на Небесното послание.
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2. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Докато се бях отдал на размисъл върху живота и служението на

Пророк Моисей и очаквах Исус да ме призове за свидетел на съдебния

процес против духа на Корей, стана така, че отново усетих присъствието

на Христовия ангел. Той докосна с жезъл духа ми и ми каза:

“Ето, че отново Вечният Съдия ти дава чудесната привилегия да

бъдеш свидетел на съдебен процес. Този път това е процес против

Корей, който е личният копой на Луцифер...”

Сърцето ми силно затуптя и в следващия момент вече очаквах да видя

съдебната зала и рубинената маса със съдиите. Ангелът видя вълнението

ми и каза:

“Много си нетърпелив. На такъв съдебен процес не можеш да

отидеш без духовна подготовка. А аз съм изпратен от Царя на

царете да ти дам тази готовност. Ти действително трябва да бъдеш

зареден с вярата, която съвършено ще затвърди в теб видението,

което преживя с Исус пред Престола на Отца...”

Тогава го попитах:

“Сигурно имаш предвид знамението, което извърши Отец с духовете

на Моисей и Илия?”

“Точно него имам предвид!” - каза ангелът и продължи:

“Защото силата на вярата е в силата на свидетелството, а

силата на свидетелството е в достоверността на образа. Не можеш

да бъдеш свидетел на Исус, ако нямаш Образа на Исус. А не можеш

да имаш Образа на Исус, ако не знаеш как Този Образ се постига и

изработва в сърцето...”

Тогава отново му казах:

“От видението, което ми даде Исус, аз разбрах, че Образът на Исус е

съчетан от Силата и Волята на Отца. Затова двамата свидетели пред

Престола на Бог Йеова отговарят на Божията Сила и Божията Воля...”

“Точно така е!” - отговори ангелът и продължи:

“Но мнозина днес изобщо нямат духовната представа и знание

защо в последните дни на земята идват слугите на Отца, пророците.
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Мнозина изобщо нямат духовната представа, че Небето няма да

приеме нито един, в когото съвършено не е изграден Образът на

Исус. Оня, който не разпознае слугите на Отца, категорично доказва,

че не е в Образа на Господ. Защото всичките Си слуги, които днес

Отец изпраща към поканените, са движени от Духа и Силата на

Моисей и от Духа и Силата на Илия. И само тези, които имат Образа

на Исус, ги разпознават като Божии пратеници и пророци. Затова

преди свидетелството, което ще дадеш на Божията Църква, като

присъстваш на съдебния процес против духа на Корей, трябва да

дадеш едно друго свидетелство за всички човеци, които се наричат

християни. А сега се приготви, защото аз ще те заведа в Живото

Евангелие...”

Това, което ангелът каза за “Живото Евангелие” ме учуди и дори ме

смути. Тогава го попитах:

“Какво е това “Живо Евангелие”? Не съм чувал за такова нещо...”

Думите на Божия пратеник бяха повече от дълбоки. Той каза:

“Това е Словото Дух. Това е съвършеното свидетелство на Духа

на Истината, Който може да ти даде да изпиташ в духа и сърцето си

Живота на Бога.

Ти влизал ли си някога в спомените на Отца? Ти запитал ли си

се как Йоан би написал Откровението, ако Отец не му бе дал да

изживее Неговите мисли, които пребъдват из род в род? Ти знаеш

ли колко велика е привилегията Бог Отец да ти покаже Живота на

Евангелието?

Защото в Небето няма минало и бъдеще. В Небето всичко е

“днес” и “сега” и живата точка на Вечността се пресича и живее

винаги и само с изговореното слово от Божиите уста. Онзи, който

вярва в Словото на Бога, влиза да живее в Живота на Бога. А в този

Живот Господ Исус Христос е Същият, вчера, днес и завинаги...”

“Тогава ме води!” - отговорих аз и ангелът хвана духа ми и ме издигна

високо. Бях облян от Небесна Светлина, когато всичко около мен придоби

размери и очертания. Бях влязъл с духа си в Живото Евангелие. Там видях

Спасителя Христос, Който с трима от учениците Си вървеше пред мен и
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ангела. Известно време ние вървяхме след тях и аз дори не забелязах как

утъпканият път, по който вървяхме, се смени с тясна планинска пътека,

която се виеше и отиваше все по-нагоре. И в един момент Исус се спря,

вдигна ръцете Си и хвана качулката на наметалото Си, като покри главата

Си. Тогава от наметалото започна да блика вътрешна светлина, от която

очертанията на дрехата се размиха и от цялото естество на Исус започна

да излиза ослепителна светлина. Миг след това Спасителят блестеше със

силата на слънцето и очите ми вече не удържаха да Го гледат. Тогава

ангелът ми каза:

“Не се опитвай вече да Го гледаш, защото това, което стана тук,

е духовното преображение на Спасителя. Защото Силата и Волята

на Святия Дух, които извират в Него, са вече много по-силни от

силата и волята на човешкото Му естество. Ти по-скоро погледни

нагоре, към Небето...”

Послушах ангела и вдигнах погледа си към Небето. Тогава забелязах

облак, който не приличаше на естествените облаци, защото от краищата

му към земята се изпразваха заряди на божествено помазание и Сила,

подобни на светкавици. В самата среда на облака се отвори врата и оттам

аз видях да слизат при Исус двамата свидетели на Бог Йеова - Моисей и

Илия. Те се приближиха при моя Господ и Моисей коленичи пред Него като

Му каза:

“Господарю мой, аз свидетелствам в Името на Отца, че в Теб

съвършено е изобразена Неговата Сила. Писаното няма да се

осуети, защото Отец простря от Сион скиптъра на Силата Ти. Владей

всред враговете Си...”

Исус погали главата му и Моисей се изправи, а след това пред Него

коленичи Илия и Му каза:

“Господарю мой, аз свидетелствам в Името на Отца, че в Теб

съвършено е изобразена Неговата Воля. Жертва и принос Отец не

Ти поиска, но Ти приготви тяло, за да изпълни всичко, записано в

Книгата на Живота. И ето, днес Твоето Сърце Му се представи, за да

извърши Неговата Воля...”
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Исус погали и Илия, а след като и той се изправи, прегърна и двамата.

След това те отново влязоха в облака, така, както бяха излезли. В този

момент ангелът на Исус ми каза:

“Чрез това видение към сърцето ти днес Исус разпечатва

тайната на духовното Си Преображение, защото без знанието на

тази тайна никой няма да участва в Грабването, нито пък ще

наследи Божиите обещания, дадени в Завета...”

“Каква е тогава тайната?” - попитах отново аз. А ангелът ми отговори:

“Тайната е точно тази, че последното изливане на Святия Дух е

заредено със Силата и Волята на Бог Отец, с Духа и Силата на Илия

и с Духа и Силата на Моисей. Онзи, който приеме пратениците на

Йеова, непременно ще облече сърцето си с Волята и Силата и така

ще преживее духовното Преображение, което преживя и Исус и на

което Отец прати да свидетелстват Моисей и Илия.

Колкото до църкви, обладани от дух на Езавел и дух на Корей,

те в пълна степен ще имат духовното разложение на трупове,

достойни за явлението на Антихриста. И ако Духът и Силата на

Илия са в проповядването на спасително покаяние, то Духът и

Силата на Моисей са в проповядване на смирение и в силата на

онази вяра, за която е писано:

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича

син на фараоновата дъщеря, и предпочете да страда с Божиите

люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като

разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските

съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. С вяра напусна

Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като един,

който вижда Невидимия...” 2

Само чрез Духа и Силата на Моисей вие можете да излезете от

света и да не се плашите от гнева на светския дух и всички негови

служители. Днес духът на Корей е изпратен от Сатана, за да накара

много църкви да изгубят бъдещата награда, като похулят слугите

2 (Евреи 11:24-27)
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на Отец, обикнат света и не разпознаят Божия пръст, който посочва

и изобличава.

Блажен и Свят всеки, който повярва на пророческото видение,

което ще се излее чрез тази книга, защото времето е твърде кратко,

а дяволът - твърде коварен против всички, които живеят на земята,

а не пребъдват в Небесните места с Исус. Сега погледни към духа

си и изяж свитъка, който ти давам, защото така ще се намериш

свидетел на съдебния процес против духа, който лишава църквите

от Силата Господна...”

В следващия момент се обърнах към духа си и очите на сърцето ми

съзряха свитък. Тогава този свитък влезе в духа ми и пред очите ми отново

се появи съдебната зала, в която веднъж вече бях свидетел против духа на

Езавел.
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3. ОТНОВО В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

Искам да знаеш, братко мой, че по силата на своето въздействие

присъствието на съдебен процес е може би най-удивителната изява на

Божията освобождаваща Сила. Защото не е голямо нещо да се сражаваш с

противниците си. Тогава те са против тебе и ти си против тях. Но когато

видиш дух, който хилядолетия наред е покварявал земята и е вършил

безнаказано мръсните си дела, а в един момент е поставен в духовна

сфера и от него лъха жалко присъствие на осъдена и отречена завинаги

личност, то тогава сърцето се изпълва с неповторимо блаженство.

Както при първия съдебен процес, така и сега забелязах същата зала,

която отново се пълнеше със свидетели. Този път обаче оживлението беше

по-голямо от предишния път, вероятно защото разпитът на духа на Корей

щеше да направи така, че за мнозина изповедите му да се окажат съвсем

нови и непознати. Докато разсъждавах именно върху това и наблюдавах

пълнещата се зала, ангелът на Исус дойде при мен и ми каза:

“Замислял ли си се, че сега, когато ти предстои да свалиш

знанията от изповедите на духа на Корей, ти самият предизвикваш

невероятен интерес в духовния свят. Защото съдебният процес все

още не се е случил. Той е някъде там, в бъдещето, заповядан по

предузнанието на Отца. Но когато с вяра си влязъл в предузнанието

на Бог, трябва да знаеш, че Вечният Йеова не пуска всекиго в

Сърцето Си. Там влизат само посочените от ръката Му. Когато при

първия съдебен процес против духа на Езавел ти свали изповедите

на този дух и ги направи явни, това предизвика трус в духовния

свят, защото ако и Луцифер да управлява стотици милиони демони,

само малцина познават плановете му и присъстват на тъмните му

духовни съвети. Ето защо не само братята и сестрите ти в Христа, но

самите демони разбраха много стратегии и тактики на началника

си. Някои от тях дори възроптаха защо е трябвало хилядолетия

наред Луцифер да крие от тях тайни, които да стават явни не от

него, а от Божий слуга. И в това отношение е вярно писаното в
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Библията, че не само демоните, но дори и самите ангели желаят да

надникнат в нещата, в които Отец посвещава слугите Си…”

“Небесни пратенико!” - отговорих аз:

“Това знание е пречудно за мен, но то ми дава още по-голяма

увереност да приклоня сърцето си и да стоя с вяра на този съдебен процес.

Но как тогава ще разбера изповедите на духа на Корей, ако не е твоето

чудесно водителство?”

Тук ангелът ми каза:

“За мен е привилегия, защото аз съм твой съслужител, изпратен

от Царя на Царете. Моята длъжност е да държа духа ти в Небесните

места и да ти потвърждавам, че чутото, видяното и преживяното е в

съвършено съгласие със Словото на Йеова и че Той няма да направи

нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.

Затова и този съд против духа на Корей няма да бъде, ако Отец не

разкрие намерението Си пред теб и пред всички, заради които си

призован да бъдеш свидетел тука. Но сега наблюдавай внимателно,

защото съдебният процес вече започва…”

И действително, в залата настъпи пълна тишина. Ангел, от който се

излъчваха светловиолетови вълни, обяви със силен глас:

“Внимание, влиза съдът!”

Тогава зад рубинената маса се отвориха врати и аз видях как от там

влязоха съдиите, на които бе дадено да ръководят съдебния процес против

духа на Корей. Първият, който влезе, бе моят Господ Исус Христос, а след

Него се появиха и други съдии. Единият от тях разпознах без всякакво

усилие и това беше Пророк Моисей. Образът и лицето му бяха същите,

каквито ги видях при Преображението на Исус на високата планина. Той

имаше красива побеляла коса, падаща на вълни край раменете му и брада,

стигаща до гърдите му. След погледа ми върху него сърцето ми се насочи

да гледа друг съдия, в когото имаше интересна подробност. Той държеше

жезъл, който бе необикновен, защото в самия си връх имаше клони, а по

клоните – бадеми. Обърнах се към ангела за потвърждение на хрумналата

ми мисъл, а той каза:
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“Точно така е! Това е Аарон, братът на Моисей, а жезълът в

ръката му е властта, която ти и читателите на тази пророческа

книга ще получите, като духовна сила, ако повярвате на всичко,

което ще се разкрие на този съдебен процес. С този жезъл, с тази

власт и сила, всеки от вас ще може да отвори земята под духа на

Корей и така веднъж завинаги да го лиши от възможността да лъже

и развращава църквите…”

Отново се загледах към съдиите и както при миналия процес, така и

тук видях, че всеки имаше камък, съшит в тогата си, като власт от Отец,

дадена за вечни векове. Към съдиите, които видях, мога да прибавя и

един, който ме учуди със светлостта на лицето си. Той беше много по-млад

от останалите и по земна възраст отговаряше на възрастта на Господ Исус

- около тридесет и три години. Колкото и да се опитвах да разбера кой е,

не успях, просто защото тайната на неговото присъствие на процеса беше

голяма. Тогава се обърнах към ангела и го попитах:

“Кой е този млад съдия?”

А ангелът ми отговори:

“Това е първият от пророците на Отца след Адам...”

Побързах да кажа:

“Нима това е Енох?”

А ангелът се засмя и продължи:

“Не, Стефане! Това не е Енох. Енох е много по-късен пророк,

защото е седмият след Адам. А това е първият. Нима си забравил

думите на твоят Господ, Който заяви на фарисеите:

“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в

пъкъла? Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и

книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще

биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде

върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на

праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото

убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това

ще дойде върху туй поколение…” 3

3 (Матея 23:33-36)
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Виждаш ли, че кръвта на първия пророк на земята е кръвта на

Авел? Знаеш ли кой го уби? Приготви се да разбереш отговора,

защото кръвта на Авел вика от земята и чрез този съдебен процес

Отец отговаря на нейния вик…”

В този момент Исус и всички съдии се изправиха и залата притаи дъх.

Погледнах към очите на Исус и видях, че в тях имаше гняв, какъвто никога

не бях виждал да има у моя Господ. Аз знаех, че хилядолетия наред Той е

чакал Съда на Великия Ден и в тази благословена минута устата Му се

отвориха и Той заповяда властно:

“Да влязат обвиняемите!”

След Неговата заповед, както при първия път, огромното пространство

пред рубинената маса, което беше място за извеждане на обвиняемите, се

отвори така, както се разтваря бленда на фотоапарат. Аз видях как четири

ангела носеха прозрачна сфера, а вътре в сферата видях двама паднали

ангела и душите на петима човеци. Двамата паднали ангела бяха духът на

Корей и духът на Валаам, а душите на петимата човеци бяха следните:

Каин, Корей, Датан, Авирон и Валаам. Погледнах духа на Корей и образът

му ме изуми в чудовищните си форми. Това бе озъбено лице на куче или

по-скоро вълк. Устните на това лице потреперваха нервно, а трепетът се

предаваше като нервни конвулсии по цялото му тяло. Тогава ангелът на

Исус ми каза:

“Разгледай внимателно духа на Корей, защото всичко, що излиза

от него е злоба и ярост. Сега те са по-силно изявени от всякога,

защото никога повече този дух няма да може да извърши нищо

против Господния народ и това допълнително внася напрежение в

сърцето му. Виж сега и душите на човеците Каин и Корей, Датан и

Авирон. Забелязваш ли, че и те са възприели формите на земния си

вдъхновител?”

Погледнах към душите на Каин и Корей, Датан и Авирон и забелязах,

че те са един образ към вдъхновителя си. Нещо повече - от главите на

Корей, Датан и Авирон се издигаше дим, а косите им бяха сплъстени и

силно опърлени. Гледката дори не ме учуди, защото в духа и сърцето си

помнех как земята се отвори всред Израилевия стан и огънят на ада погълна
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живи Корей, Датан, Авирон и всичкото им потомство и последователи.

Колкото до духът на Валаам и душата на човека Валаам, те изглеждаха по-

различно. Духът на Валаам имаше образ на лисица с хитри и коварни очи.

Докато се опитвах да разсъждавам за него и дори да се питам защо и той е

призован на съдебния процес против духа на Корей, ангелът на Исус ми

каза:

“Не се чуди, че в този процес е призован и духът на Валаам,

защото този дух е личният подчинен на духа на Корей. Там където

не може да се подвизава вълкът, винаги идва на помощ лисицата.

Ако някъде не успеят насилието и злобата, на помощ им се притичват

хитростта и коварството. А по-нататък, в изповедите на духа на

Корей, ти ще разбереш това в по-пълни подробности. Но ти вече

погледни към Съдията, защото процесът започва точно сега…”
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4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА КОРЕЙ?

Погледнах към моя Господ и видях как Той вдигна дясната Си ръка и

посочи към сферата, а след това каза с възможно най-властния Глас, с

който Го бях чувал да говори:

“Кой си ти, дух на Корей?”

Властта и твърдостта в Гласа на Исус не бяха никак странни. Гледайки

изкривеното от злоба и ярост чудовищно лице, аз знаех, че то трябва да

бъде респектирано от такава власт и сила, щото дори да не си въобразява,

че може да се измята или избегне Небесното възмездие. Затова при

въпроса на Исус духът на Корей се килна назад и падна в самата сфера.

Бях повече от сигурен, че при произнасянето на въпроса от устата на Исус

беше излязла огромна духовна сила, която като куршум беше блъснала

сърцето на нечестивия дух. Много от свидетелите на процеса дори ахнаха

при вида на всичко това. Но ето, че духът на Корей с мъка се изправи в

сферата и започна своята изповед, като казваше:

“Всемогъщи Исусе! Създателю на Небето и земята, Началнико

на всеки дух и всяка твар! Заставам пред Твоя Съд в скончанието

на времената според Словото, с което ме осъди и което ме е

преследвало през всичките дни на моето служение пред Луцифер.

Аз съм измежду най-личните и посветени на Луцифер слуги и

само Антихрист и Мамон са стояли по-високо в помислите на моя

началник. Аз съм духът на сатанинска злоба, завист и презиране на

Божиите слуги, пророците. Аз съм духът, който всякога през всички

хилядолетия непрестанно и упорито е търсел и намирал начин да се

противи на Божия Суверенитет, като винаги съм изграждал в

поклонниците си ненавист и омраза към пратениците на Небето.

Моята кариера датира от най-дълбоката древност, защото на мен

Луцифер отреди честта да бъда първият убиец в човешката история.

Нека сега последователно разкрия как бях призован и

забелязан от моя началник. Когато Вие изхвърлихте моя началник

от присъствието Си и му определихте земята за владение, тогава

той насрочи съвещание на всички тъмни сили. Споменът за Небето,
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както в него, така и в нас, беше твърде силен и векове наред ние не

можехме да се примирим с положението си на паднали ангели.

Въпреки това имаше един факт, който накара моя началник да си

въобрази, че Небето се е предало и че скоро ще бъде извършена

подялба на духовния свят. Този факт бе грехопадението на Адам и

Ева. Вие отлъчихте първите човеци от Присъствието Си точно така,

както нас и нашия началник. Това накара Луцифер да вярва, че

човешкият род става негово лично притежание. В онова древно

време, в първите години след грехопадението, имаше огромен хаос

сред тъмните сили, защото Луцифер все още не беше разпределил

нито зоните си на влияние, нито духовните ни длъжности, нито

началниците, нито подчинените. Ето защо цялото царство на

тъмнината беше като бръмчащ кошер, в който всеки дух се

опитваше да бъде над другия и да властва над него. Изключение

правехме само ние, архангелите, защото още при Сътворението

Йеова ни беше дал по-голяма власт, мощ и заложби. В онова най-

древно време, когато имаше само двама представители на човешкия

род, беше голяма привилегия за нечист дух да му бъде позволено

да изкушава и съблазнява Адам и Ева. Луцифер помнеше думите, с

които Йеова му обеща, че ще постави вражда между неговото

потомство и потомството на жената. Затова фактът на раждането на

Каин беше по своему знаменателен за херувима. Той с години

разглеждаше растящия Каин и се питаше:

“Къде е враждата на Йеова? Защо най-сетне не ми я покаже?”

Но така или иначе Йеова не показваше все още никаква вражда

срещу Луцифер. Напротив - Адам и Ева родиха втори син, на име

Авел и той също започна да расте, без да се случва нищо особено.

Това караше нашият началник да нервничи и от скука да си

организира специални спектакли, в които определени от него

демони влизаха в диви животни и си устройваха борби. Един ден

той ме извика и ми показа животно, което му харесваше. Тогава ми

каза:
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“Виж този вълк. Той ми харесва, защото е безмилостен и

безпощаден. На няколко пъти вече успява да убие овце от стадото

на Авел. Ти също можеш да бъдеш и ще бъдеш като този вълк,

защото вече съм те посочил за мой вълк. Искам да наблюдаваш

Каин и Авел. Има нещо, което вече ме кара да се безпокоя…”

Тогава аз започнах да наблюдавам живота на Каин и Авел.

Скоро забелязах, че сърцето на Каин гледаше надолу, към земята,

докато сърцето на Авел гледаше нагоре, към Небето. Каин

предпочиташе да живее според собствените си плътски разбирания,

докато Авел постоянно разпитваше Адам и Ева за Бога. Точно това

определи моето отношение и симпатия към Каин, защото от сърцето

на Авел излизаше светлина и не можех да се приближа до него.

Един ден видях как Адам и Ева казаха на двамата си сина да

принесат жертва на Бога и да Го помолят да умилостиви земята,

която им беше дадена, поради заплахата от многото диви зверове,

в които все така се подвизаваха демони на Луцифер. Видял това, аз

докладвах на господаря си за предстоящото жертвоприношение. А

Луцифер ми каза:

“Ето, че дойде времето на враждата. Знаех си аз, че рано или

късно Адам и Ева повторно ще потърсят връзка с Небето. Друг е

въпросът дали Йеова ще им отговори, понеже са грешни и грехът

вече живее в тях…”

След това се обърна към мен и продължи:

“Ти си ми нужен, защото мнозината ми слуги гледат, но не

наблюдават, докато ти не само гледаш, но и наблюдаваш. Какво

друго да е нужно на човешкия род, освен жертва и принос за грях?

А в това отношение Авел вече ме притеснява, защото по всичко

личи, че търси възвръщане към Йеова и Царството Му.

Не позволявай това да се случи. Бъди вълк спрямо него, както

са вълците спрямо стадото му…”

С тези думи Луцифер веднъж завинаги определи служението,

стоенето и мотивацията ми против човешкия род. Зареден с ярост и

злоба към Авел аз отидох против живота му точно в мига, когато
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той и брат му принасяха жертва на Йеова. И докато Авел

принасяше заклано агне с вярата на сърцето си, Каин принесе от

плодовете на земята с недоверие и съмнение, че изобщо си струва

труда да прави всичко това. В онзи момент ангел Господен, пратен

от Йеова, докосна с жезъла си жертвата на Авел и огън излезе от

жезъла, с който Небето показваше, че приема жертвата, докато

върху плодовете на Каин не дойде никакво одобрение и тази

реакция на Бога озвери брата на Авел. След видяното аз се върнах

и докладвах на Луцифер случилото се, а той подскочи и буквално

ми изкрещя:

“Пророк! Йеова Си създаде пророк! Как не можах да предвидя

това? Ами че отсега нататък Той ще ръководи човеците с вяра! А с

тази вяра те духовно ще живеят отново в Присъствието Му!

Убий този пророк! Премахни този пророк! Току виж, че всички

поколения след Адам и Ева тръгнат да правят приноси… Какво ще

владея аз тогава? Убий този пратеник на Небето! Премахни този

шпионин на Троицата! Ах, как ме боли сърцето! Ах, как ме боли…”

Никога преди това не бях виждал Луцифер толкова ядосан и

съкрушен. Явно, че жертвата на Авел имаше по-огромна стойност в

очите на Йеова, отколкото изобщо бяхме предполагали. Не се

бавих нито миг повече и затова насочих цялата си ярост и злоба

към сърцето на Каин. В началото той не ме пускаше напълно, защото

в себе си имаше още останки от любов към брата си Авел и моята

злоба не можеше напълно да отвори сърцето му. Нещо повече.

Един ден Йеова го въведе в Присъствието Си и му каза:

“Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако

правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро,

грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го

владееш…” 4

Така аз все още натисках вратата на Каиновото сърце и с всеки

изминал ден той имаше все по-малко сила да владее връхлитащия

го от мене грях. За моя голяма утеха Каин не знаеше, че доброто,

4 (Битие 4:6-7)
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което той смята за добро, беше всъщност самочувствието на

собствената му праведност, а не дълбоко осъзнатата му нужда от

Божия Благодат. Ето защо той продължаваше да се препъва в

собствената си представа за доброто, ако и да сподели с брат си за

Божието послание към сърцето му. Един ден отидох при Луцифер и

му казах:

“Нещо ми липсва, княже! Укрепи ме, защото при все, че

злобата ми е предостатъчна и яростта ми е като прелял поток, пак

не мога да му внуша да убие брат си Авел…”

Тогава Луцифер ме изгледа с ехидно задоволство и каза:

“Знаех си, че ще опреш до моята мъдрост. Защото наистина ти

липсва нещо в стратегията, но сега аз ще те екипирам и с него…”

Тогава той бръкна в мантията си и извади от там една малка

змия, която се извиваше и трептеше в ръката му. Това беше ново

слово от началника ми, слово-дух, на което и до днес човешките

сърца не могат да устоят. Държейки малката змия в ръката си

Луцифер ми каза:

“Тази малка змия може да извърши повече неща от хиляди

големи чудовища. Пусни я в сърцето на Каин и сам ще видиш

резултата от моята мъдрост…”

След това той ми я подаде, като се смееше силно и ехидно.

“Как се нарича тази малка змия, княже мой? - попитах го аз. А

той отговори:

“Това е завистта!”…”

Казаното от Луцифер в изповедта на духа на Корей буквално ме

потресе. Тогава се обърнах към ангела на Исус и го попитах:

“Толкова ли е силна тази малка змия на Сатана?”

А ангелът ми отговори:

“Ако Отец избира малките неща, за да засрами големите, то

нима мислиш, че Луцифер няма в извратената си мъдрост също да

избира малки неща, които да имат по-голям ефект от големите?

Сърцето на човека не е голямо и в него не могат да влязат големите

неща. Първо влизат малките, а когато се развият и станат големи,
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то и сърцето се уголемява като тях. Спомни си как Исус ти е казал,

че Небесното Царство прилича на малко синапено зърно, което,

като се посее в сърцето на човека и порасне, става по-голямо от

всички големи дървета. Ето тук е силна и мъдростта на Луцифер.

Защото неговите малки семена и малки змии могат да пораснат и

доведат до чудовищен ефект. Най-малкото, спомни си писаното в

“Притчи”:

“Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да

устои пред завистта?” 5

Но ти се върни отново към изповедта на духа на Корей, защото

това е само началото на дълбокото ти посвещение в духовните

реалности…”

Отново се върнах към изповедта на духа на Корей. А той продължаваше

да говори за атаките си против Каин:

“Взех малката змия от моя началник и от този момент тя стана

мой естествен почерк на всяко време и място. Така отидох при Каин

и я пуснах в сърцето му. Скоро дойде ефектът. Аз забелязах как с

всеки изминал ден духът на Каин се променяше и скоро той

заприлича на вълк, какъвто бях и аз. Тогава в него узря решението

да убие Авел и той наистина отиде и заби ножа си в гърба му, като

прободе сърцето му. Почувствах невероятно удоволствие от вида на

изтичащата кръв, която шуртеше като фонтан, на бързи тласъци. Но

скоро забелязах нещо, което ме притесни и дори ме ужаси. На

мястото, където изтичаше кръвта на Авел, блестеше светлина,

която не можех да понасям. Тази светлина тръгна надолу и без

всякаква съпротива преодоляваше пластовете на земята, докато

стигна над мястото, наречено ад и преизподня. Там самата светлина

се концентрира във вид на сияние и остана да свети там. Колкото

до духа на убития Авел, ангел, изпратен от Йеова, го вдигна нагоре

и го прибра в Присъствието на Троицата. Моментално след тази

гледка аз отидох при Луцифер, за да докладвам видяното. Той ме

изслуша с необикновена сериозност и внимание. А след това двамата

5 (Притчи 27:4)
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с него отидохме на лобното място на Авел и видяхме, как пролятата

му кръв беше оставила светла диря, слизаща до сиянието над

самата преизподня. Тогава моят началник Луцифер въздъхна и каза:

“Йеова е имал необикновено благоволение върху Авел, защото

това, което виждат очите ми, е Дух от Неговия Дух, Който ще бъде

постоянен напомнител пред Престола Му и ще мотивира делата Му

на земята.

Но кой е знаел, че така ще свърши всичко това? В мислите Му

аз не мога да вляза, ако и да знам много от тайните Му…”

Думите на Луцифер ме учудиха за кой ли път. Не можех да си обясня

как така кръвта на Авел е изтекла в земята и е създала това необикновено

сияние до самата преизподня, до самият ад. Тогава се обърнах към ангела

и го попитах:

“Какво е всичко това, за което духът на Корей говори в изповедта си?

Как така кръвта на Авел образува това светло сияние?”

А ангелът на Исус ми отговори:

“Нима не си спомняш думите на Отец към Каин? Нима не си

спомняш как Той му каза:

“Какво е това, което си сторил? Гласът на братовата ти кръв

вика към Мене от земята...”

Сега разбираш ли, че в действителност духът на Корей е дух на

съпротива против Божия Суверенитет? Защото Отец Си избра мъж

по Сърцето Си, за да го направи Свой пророк и това беше втората

рожба на Адам и Ева, а именно - Авел. И когато бе проляна кръвта

на Авел, тогава и Божието благоволение, стояло върху тази кръв,

отиде след нея, за да свидетелства на нея. Защото това бе праведна

кръв, невинна кръв, на която кръв Отец свидетелства с Духа Си.

Ти и читателите на тази книга няма да разберете всичко това,

ако по Божията Милост точно сега Отец не те въведе в най-

вътрешното на Своето Светилище...”
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5. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ

След тези си думи ангелът на Исус хвана духа ми и двамата

напуснахме съдебната зала, за да се озова след много кратък миг пред

огромен златен олтар, блестящ като слънцето. В средата на този олтар аз

видях светилник, наподобяващ твърде много на еврейската менора. На

светилника горяха седем светила и именно от тяхното горене светлината

пред олтара беше толкова голяма и заслепяваща. Тогава ангелът ми каза:

“Сърцето на Отец е преживяло твърде много неща и крие в

себе си неизмеримо дълбоки тайни. Но тайната, която по Божието

благоволение ще ти бъде разкрита сега, е свързана с първата смърт

на първия човек в човешката история, която беше смърт на

праведник, изкупен по Божието Предузнание, за да бъде свидетел

против нечестието на целия свят. Сега Бог Отец пренася духа ти в

онова време, когато Каин уби Авел, за да видиш всичко, което се

случи не с твоите, а с Божиите очи…”

След тези думи ангелът се скри от погледа ми и аз видях Господ Исус

пред самия светилник, като казваше на Отец:

“Отче, на земята беше извършено първото убийство и там се

проля кръвта на праведния Ти Авел, който Ни принесе жертва без

недостатък от стадото си. По Твоята Воля душата на този праведник

сега се явява пред Теб…”

Тогава Исус посочи с ръка към една от вратите встрани от олтара и

оттам аз видях да влиза Божий ангел, хванал за ръка душата на Авел. Така

ангелът и Авел се приближиха пред олтара и коленичиха пред Исус, а Той

положи ръката Си върху главата на Авел и му каза:

“Ти беше праведен и определен от Отец за първи пророк на

земята, след Адам. Твоята жертва е жертвата на Пророческия Дух,

Който завинаги ще ходи по земята и ще бъде смутител на тъмните

дела на Луцифер. Твоята кръв е Пророческият Дух, изпратен от

Отца Ми, Който винаги ще вика от земята и ще осъди света за

нечестието му. Твоята кръв винаги ще свидетелства на Божиите

слуги, пророците и те ще имат силата чрез нея, за да изявяват на
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света Волята на Отца Ми. А в края на дните и в скончанието на

времената, когато Отец ще осъди света заради злините му, Той ще

изиска твоята кръв от земята, защото всичко праведно и Свято

излиза от Отца и ще се събере в Него, чрез Него и за Него…”

След думите на Исус проехтя и Гласът на Отец. Той казваше:

“Аз полагам твоята кръв в земята и тя ще стои там, докато

отидат в пръстта всички, които са пръст и докато влязат в Духа Ми

всички, които са Дух. От тази кръв в земята ще произрасти сила и

тя ще укрепи нозете на всички, които вършат Правда. От тази кръв

в земята ще излезе Гняв и той ще погуби всички, които вършат

беззаконие. Защото в кръвта на Авел Аз, Отец на духовете и на

всяка твар, Изпълващият всичко във всички, положих Силата на

Моя божествен избор и ненарушимостта на Моя Личен Суверенитет.

В кръвта на Авел ще бъде Животът. В кръвта на Авел ще бъде и

Смъртта. Кръвта на Авел ще докара едни до Вечния Живот, а други

- във вечната смърт. Аз изрекох това и в Себе Си се заклех…”

След тези думи на Отец до мен отново се появи ангелът на Исус, като

ми каза:

“Положи завинаги в сърцето си тези думи на Отец. Защото за

тяхната сила свидетелства цялата Библия. Защото за жертвата на

Авел Словото ти говори с думите:

“С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез

която, за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог

свидетелства за даровете му; и чрез тази вяра той и след смъртта си

още говори...” 6

Ето тук, в това, че и след смъртта си Авел още говори, ще

откриеш Силата на Божия Суверенитет. Защото в Сърцето на Отца

говори не само Кръвта на Исус, но и кръвта на Авел. И ако някой

презре Кръвта на Исус и я счете за празно нещо, ще го преследва

кръвта на Авел. Именно затова кръвта на Авел е в земята, а Кръвта

на Исус е на Небето. И не е възможно да приемеш Силата на

Кръвта, която е на Небето, ако не приемеш силата на кръвта, която

6 (Евреи 11:4)
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е на земята. Защото ако човеците презират кръвта, която е на

земята, колко повече ще презират Кръвта, която е на Небето.

Това са дълбоки неща и за тях е нужно мъдрост, посвещение и

вяра. Защото, в съгласие с кръвта на Авел, която е на земята и

олицетворява Пророческия Дух, Отец първо изпрати Йоан Кръстител,

за да направи прави пътеките на Господ, и чак след това дойде

свидетелството на Кръвта, която е на Небето. Спомни си тук и

въпросът на Исус към учениците Му:

“Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще

повярвате, ако ви говоря за небесните?”

А Исус наистина говори за кръвта на Авел, защото предупреди

фарисеите, че ще бъде изискана кръвта на всички пророци, от

кръвта на Авел до кръвта на Захария. Как мислиш тогава? Кръв ли

имаше предвид Исус, за да говори за изискването й или Самия

Пророчески Дух, Който е бил отхвърлен и презрян?”

“Мисля, че става дума за Пророческия Дух!” - отговорих аз. А ангелът

продължи, като каза:

“Силата на видението в Божието Светилище, което Отец ти

даде, цели да разбереш - ти и всички братя и сестри на Исус, че

единственият начин да разберете съвършено делото на Христовата

Кръв, е непременно да проумеете делото на Авеловата кръв.

Защото Христос не би се появил на земята, ако кръвта на Авел,

сиреч, Пророческият Дух на Отца, не бе направил прави пътеките

Господни. А твоят Господ отдаде почит на Авеловата кръв, като

дойде да се кръсти от Йоан в реката Йордан, казвайки му:

“Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним

всичко що е право…” 7

Кой в църквите днес е заинтересуван за правото на Отец да

довежда сърцата до покаяние? Кой в църквите знае и помни силата

на писаното:

“…защото Бог “е покорил всичко под нозете Му”. А когато ще е

казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този,

7 (Матея 3:15)
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Който Му е покорил всичко), когато казвам, ще Му е било покорено

всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е

покорил всичко, за да бъде Бог все във все…” 8

Ако някой вярва в Сина, но не се покорява на Гласа на Отца,

той губи и Сина, и Отца, защото кръвта на Авел вече свидетелства

против такъв, че е пленен от духа на Корей. Защото такъв е

забравил писаното, където се казва:

“Внимавайте да не презрете Този, Който говори; защото ако

ония не избегнаха наказанието, като презряха Този, Който ги

предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние,

ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата!” 9

 Затова сега отново се върни към изповедта на духа на Корей,

за да разбереш какво беше наказанието на тези, които презряха

Този, Който им говореше от земята, като им изпращаше пророците

Си…”

8 (I Коринтяни 15:27-28)
9 (Евреи 12:25)



32

6. ДУХОВНАТА СЪПРОТИВА НА ДУХА НА КОРЕЙ

ПРОТИВ ПРОРОК МОИСЕЙ

Отново се върнах към процеса против духа на Корей и този дух вече

говореше пред съдебните заседатели за своята активност във времената,

когато Бог Отец насочваше Изхода на Израил от Египет. Ето думите от

изповедта му:

“След години и векове на усилна работа аз постепенно израствах

пред погледа на началника ми Луцифер и той не предприемаше

нито едно от делата си, без да се допита до мен. Благодарение на

активността ми се лееха реки от кръв и човешката гибел беше

станала естественото ми занимание и подвизаване. Очите ми

виждаха как се лее кръвта на много прободени с острото на ножа

сърца, но аз не забравих за кръвта, пролята от Авел. Моят началник

също не забрави за тази кръв, защото Духът на Йеова постоянно

напомняше за нея. Така дойдоха времената, когато Израил беше

под робството на Фараон в Египет. От седалището на тъмнината

беше издадена заповед към всички окултни, религиозни и земни

демони да притесняват и убиват народа на Йеова. Колкото повече

пъшканията и охканията на евреите се засилваха, толкова повече

грейваше усмивка върху лицето на нашия херувим. И имаше защо.

Споменът от величието на Йосиф, с който Йеова прослави Името Си

през седемте гладни години постепенно беше забравен от египтяните

и те отново властваха над евреите с пълна сила. Фараон беше

послушна пионка в ръцете на Луцифер и често нашият началник си

устройваше посещения в двореца му или се разхождаше доволен

из хилядите тайни коридори и зали на пирамидите. Беше едно

спокойно време за тъмнината.

Един ден Луцифер ни извика при себе си и каза:

“Мълчанието на Йеова започва да ме смущава. Четиристотин

години Той мълчи за пъшкането и охкането на народа Си. В такива

случаи Неговият почерк върху събитията става по-опасен за нас,
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отколкото ако всеки ден реагира на активността ни. В такива случаи

идва ефектът на прелялата вода…”

Казаното от Луцифер беше твърде интересно за мен и аз се обърнах

към ангела на Исус, за да разбера какъв е този ефект на “прелялата вода”.

А ангелът се усмихна и ми каза:

“Бог никога не мълчи. Онова, което някой би счел за мълчание,

просто е трупане на гняв. Макар паднал от Небето и лишен от разум,

Луцифер е пълен с извратена мъдрост и хитрост. Затова той добре

си дава сметка, че дългото “мълчание” непременно ще доведе до

ефекта на “прелялата вода”. Четиристотин години дяволът се е

противил на Божия народ и го е потискал в робство, унижение и

страдание. Но в тези четиристотин години се е събирал и Божий

Гняв. Представи си една голяма река, която ти искаш да спреш на

всяка цена, като имаш власт и неограничени възможности. Тогава

ти слагаш една каменна преграда пред нея и започваш да вдигаш

висок бент. Редиш камък до камък, за да спреш водата и в един

момент успяваш. Водата сякаш е укротена, но това е само на пръв

поглед. Защото нейният извор е жив и вечен. Затова тя постоянно

приижда и приижда и ти трябва постоянно да вдигаш бента, така че

в един момент бентът става много висок, а налягането на водата -

твърде силно. Всякаква перспектива на онова, което би решил да

правиш с водата вече се обезсмисля, защото продължаването на

строежа на бента е твърде рисковано, тъй като налягането е твърде

огромно, за да го издържи каквато и да е стена. А сега си представи

как четиристотин години Луцифер се е противил на Божия народ и

е издигал стената си пред него, за да го раздели от Живия Бог.

Четиристотин години Божият Гняв се е трупал против нечестието на

Луцифер. Можеш само да предполагаш каква е грамадата от вода

пред бента, построен от дявола…”

Повече думи от Христовия пратеник не бяха необходими и затова аз

отново се заслушах в изповедта на духа на Корей. А той продължаваше да

цитира Луцифер:
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“Какво да правим, за да ликвидираме този ефект? Искам

мнението ви!”

Всички мълчахме и не знаехме какво да кажем. В един момент

се изправи Ваал и каза:

“Не е ли най-ефективно народът на Израил просто да се

изтреби до последния човек?”

А Луцифер отговори:

“Това е невъзможно! Йеова няма да го допусне. А при

перспективата египтяните сами да си правят тухли и Фараон да

впрегне собствения си народ за постоянното строителство, идеята

става недопустима...”

Тогава станах аз и предложих следното:

“Княже мой, очите ми наблюдават отдавна, че еврейките са

необикновено плодовити, за разлика от египтянките и това

несъмнено се дължи на Йеова, в Чиято власт е отключването и

заключването на всяка утроба. Израил има типично патриархален

ред, което подсказва, че заплаха за нашето царство са само чедата

от мъжки пол. Нека да ограничим възпроизводството на Израил.

Нека Фараон да издаде указ, така че на бял свят да остават само

чедата от женски пол, защото е сигурно, че Йеова едва ли ще изведе

народа Си и ще подейства чрез потомки, в които тече Евината кръв

и са податливи на Евиното изкушение…”

Казаното от мен Луцифер прие с дълбоко задоволство. И той

заяви на всеуслишание:

“Ето затова съм избрал дух по сърцето си, за да бъде личният

ми съветник и приятел…”

А след това се обърна към князете на Египет, Ра и Озирис, като

им каза:

“Чухте волята ми! Изпълнявайте…”

Действително, в онова време Фараон издаде указа, с който

всяко мъжко родено дете биваше убивано с острото на ножа. На

екзекуцията винаги присъстваха дежурни демони на Луцифер, с

цел да не бъде пропусната никоя еврейска майка. Но ето че един
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ден, докато седях с Луцифер в покоите му, при нас дойде един от

слугите на Ваалфегор, следящи за изпълнението на екзекуциите с

новородените и каза с твърде сериозен глас на Луцифер:

“Княже, объркани сме! Указът се осуети от една еврейска

майка, до която нямахме достъп, тъй като Йеова я беше покрил в

Присъствието Си. Той ни изпревари и сега детето плува в едно

малко ковчеже по вълните на Нил…”

Луцифер скочи, а след него и аз, като веднага отидохме да

видим какво ще се случи с ковчежето, в което беше повито и

поставено бебето. Стояхме над реката и гледахме как вълните

носят ковчежето. Тогава Луцифер заповяда на няколко хиляди

демона да вдигнат вихрушка над водата, та вълните да обърнат

детето и то да се удави. За съжаление, там, сред самата река беше

Ти, Господарю Исусе, и държеше ръката Си простряна, така че

никой от нас не можеше да прояви духовните си възможности и

усилия. Тогава, за кой ли път, Луцифер призна пред приближените

си, че може да действа само тогава, когато не се намесиш Ти или

някой от Троицата. Но този път Ти се намеси и ние видяхме как

дъщерята на Фараон видя ковчежето и прибра бебето при себе си.

“Всяко добро за зло…” - промърмори тогава Луцифер, защото

прекрасно знаеше, че Фараоновата дъщеря вярва в неговите

богове и е посветена и отдадена на окултизма. След това отново

каза:

“Не може някакво си бебе, довлечено от водата, да застане

против царството ми…”

А за по-голяма сигурност той инструктира Ра и Озирис да бдят

над растежа на Моисей и да го привлекат в най-дълбоките води на

окултизма и магията.

Минаха години и Моисей порасна, а Фараоновата дъщеря го

наложи с такъв авторитет пред Фараон, щото в цялото царство се

говореше, че той е следващият жив бог на слънцето. Невидими

фактори обаче направиха така, щото Моисей знаеше, че е евреин.

Вероятно дойката му или дори самата Фараонова дъщеря му беше
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споделила всичко това. Така дойде фаталният ден, в който сърцето

на Моисей беше събудено за народ

а му. Минавайки на оглед върху строителните работи на

израилтяните, той видя как египетски началник наказваше

израилтянин. Тогава Моисей уби египтянина и никой не успя да му

попречи. А след убийството в сърцето му дойде страх и той побягна

от лицето на Фараон. Това беше черен ден за Луцифер. Той ни

беше строил и крещеше в лицата ни:

“Изпуснахте го значи…”

А след това се обърна към Ваалфегор и със суров глас му каза:

“Четиристотин години не се ли насити да биеш евреи? Защо

точно днес не възпря слугата си, та възбуди ревността на Моисея за

Израиля! Не разбра ли, че за по-голямото зло се изискват

компромиси от по-малкото зло! Изисква се лукавство, лукавство,

лукавство! Докога ще ви повтарям всичко това? Докога ще съм

обграден от некадърници?…”

А след това се обърна към мен и каза:

“От днес нататък той е в твоята компетентност. Затова намери

начин да го убиеш…”

Трудна беше задачата, поставена ми от Луцифер. А още по-

трудно беше да наблюдаваме знамението с горящата къпина, с което

Йеова се разкри на слугата Си Моисея и го привика в посвещение

за Себе Си. Докато наблюдавах отдалеч разговора между Моисей и

Йеова, аз разбрах, че имам на какво да разчитам и все пак ще мога

да убия Божия Пророк. Едни думи на Моисей ме накараха да видя,

че е настъпил златният ми шанс. Тогава бързо отидох при Луцифер

и му казах:

“Имам шанс да убия Моисей!”

Очите на началника ми светнаха радостно.

“И какъв е шансът?”

Тогава пак му казах:

“Днес, докато Йеова посвещаваше Моисей като Пророк, открих

недостатък в избраника Му, който смятам да използвам…”
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“Какъв недостатък? - недоумяваше Луцифер. А аз продължих,

като му казах:

“Ами че той не е обрязан според завета, сключен между Йеова

и Авраам. Спомни си, че когато Йеова сключи завета Си с Авраам,

му заповяда всяка мъжка рожба да бъде обрязвана на осмия ден. А

Моисей не беше обрязан, просто защото още на първия ден беше

поставен в онова ковчеже. Затова и Моисей се притесни пред Него

и Му каза да си избере друг говорител, защото думата му едва ли

ще тежи пред израилтяните, след като не е в завета на Авраам…”

“Ха, ха, ха! Изключително, превъзходно, гениално… Йеова Си е

направил примка и дори не подозира това. Знаех си, че мога да

разчитам на теб. Знаех си, че докато другите само виждат, ти

забелязваш…”

След тези думи Луцифер влезе в покоите си и извади от там

пергамент, върху който негови шпиони от времето на Авраам бяха

записали ред по ред завета на Йеова с Авраам и потомството му. А

след това ми заповяда да държа словото на Йеова върху самия дух

на Моисей, та Йеова да види “пропуска” Си. А словото, което аз

трябваше да положа върху духа на Моисей се състоеше в

собственоръчно написаните думи от Луцифер:

“Господи Йеова! Нима Си забравил писаното Си Слово! Нима

Вечният Йеова е забравил как се кле на Авраам и му заповяда

думите Си, Твоите думи, Господи Йеова:

“А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е

обрязано, тоя човек да се погуби измежду людете си, защото е

нарушил завета Ми…” 10

Никога не бях виждал началника ми така радостен. “Гответе се

за погребение, гответе се за спектакъл, защото Йеова никога няма

да наруши Словото Си и непременно ще убие Моисея. Каква наслада

за мен! Какво богатство за очите ми - да гледам как Небето убива

онзи, когото е пазило четиридесет години…”

10 (Битие 17:14)
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Взел словото от Луцифер аз се приближих до Моисея точно в

мига, когато Йеова го изпращаше против Фараон с думите:

“А ти кажи на Фараона: Така говори Йеова: Израил Ми е син,

първородният Ми; и казвам ти: Пусни сина Ми да Ми послужи; но

ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще заколя твоя син,

първородния ти…” 11

И когато Моисей тръгна, аз застанах над духа му и положих

словото, с което ме изпрати Луцифер. А реакцията на Йеова не

закъсня и Той изпрати против мен Своя Архангел Михаил. Миг след

това Михаил застана пред мен и попита:

“Какво е това, което си намислил? Нима си решил да подбуждаш

Господ към ревнивост…”

“Всевишният трябва да изпълни Словото Си, с което се е заклел

на Авраам!” - отговорих аз.

“А нима не знаеш, че Вечният Йеова никога не греши в Избора

Си и намерението Му остава твърдо и няма кой да го осуети?”

“Този път аз ще го осуетя... Защото цялото Небе е свидетел, че

Моисей трябва да бъде убит, според Завета на Йеова с Авраам…”

Думите ми сякаш тежаха с непоклатима убедителност, въпреки,

че Архангел Михаил продължаваше да се препира с мен за

Моисеевото тяло. Затова пратеникът на Небето отново ми каза:

“Волята за смърт или живот и съдбата на всяка твар не е ли от

Бога? И ти ли ще заставаш против Личния Му Суверенитет…”

“Нима аз заставам против Неговия Суверенитет? А не застава

ли Той против думите на Собствените Си уста? Нека сега изпълни

Словото Си, с което се кле на Авраам. Защото ако аз съм творение и

лъжа, Той е Творец и не може да лъже…”

Думите ми бяха така изкусно премерени, че Луциферовото

лукавство трептеше в мен с пълна сила. Тогава Архангел Михаил

каза:

“Господ да те смъмри Сатано! Господ да те накаже за безумието

на твоята дързост…”

11 (Изход 4:22-23)
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А след това се отдели от Моисеевото тяло. Тогава видях как Ти,

Исусе, се приближи към Моисея с меч в ръката Си и вече го

нападаше пред гостилницата. Но изобщо не видях кога Архангел

Михаил докосна сърцето на Сепфора и я дари с Божията мъдрост,

така че съпругата на Моисея взе остър кремък, обряза краекожието

на сина си и докосна с кръвта нозете на Моисея. В този момент,

когато първите капки от кръвта паднаха на земята, кръвта на Авел

подейства в нозете на Моисей, защото кръв се събра с кръв и

принос се докосна с принос. В следващият миг аз преживях една от

големите си лични трагедии. Бях загубил в спора си с Бога. Бях

забравил, че кръвта на Авел свидетелства на пророците Му и Той

винаги може и намира начин да извика нейната сила. Моисей вече

беше изцяло осветен и напълно покрит от завета на Авраам, понеже

Архангел Михаил подейства в Сепфора с мъдрост и нейната

своевременна намеса изкупи тялото му. Това, което Фараоновата

дъщеря не успя да направи за четиридесет години, Сепфора направи

за четири минути. Бях чрезмерно съкрушен, но Луцифер ме утеши,

като ми каза:

“И все пак ти направи неповторим спектакъл. Всеки ден не се

случва такова нещо - Йеова да изпраща - първо Михаил, а после и

Сина Си. Помисли само как Михаил каза Йеова да те смъмри за

дързостта ти. Ето такива духове са ми нужни - дръзки и нахални,

жестоки и безмилостни. Не съжалявай за станалото, защото оттук

нататък - колкото е време, все ще е в битка.

Дързост, дързост, дързост! Как обичам тази дума! Нека те утеша

с един човек, защото е перспективен, ако и да е евреин. Името му е

точно такова - свързано с дързостта…”

Така Луцифер ме заведе всред тухларните на Фараон, където

десетки хиляди евреи правеха тухли, а след това ми посочи един

охранен надзирател, като ми каза:

“Виждал ли си такова чудо? Хем евреин, хем надзирател! Малко

от Израил стават такива, понеже малко продават душите си на мен.

Този мъж е Корей. Мъж по сърцето ми. Коварен, а едновременно с



40

това - такъв сладкодумен хитрец. От сега нататък е твой. Искам го

твой образ и подобие, защото ми е скрита карта и коз за точно

определено време...”

След тези думи Луцифер ме остави с човека Корей и аз започнах

да го подготвям за коварната роля, която щеше да играе против

Моисей и Божия народ Израил...”

В този миг видението, свързано със съдебната зала се прекрати и

ангелът на Исус ми каза:

“Време е сърцето ти да почине и да се освежи след дълбоката

изповед на духа на Корей, защото следващите му думи ще ударят

самото сърце на Злото и за тях ти трябва да си напълно укрепен в

Духа и Силата на Моисей. Сега Исус те вика при Себе Си, за да ти

разкрие как Духът и Силата на Моисей днес стоят в последното

изливане на Святия Дух и какъв е начинът да придобиеш този Дух и

Сила…”

След думите на Христовия ангел се почувствах залян от невероятна

Божия Благодат и само след миг се видях как седя на престол, а срещу мен

стоеше Господ Исус на още по-красив и великолепен престол...
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7. ДУХЪТ И СИЛАТА НА МОИСЕЙ

Ето думите, с които Исус започна разговора Си с мен. Той ме попита:

“Развълнува ли се сърцето ти, Стефане? Разбра ли дълбочините

на Словото Ми? Изненада ли те изповедта на духа на Корей?”

Отговорих:

“Господи, повече от всичко друго ме развълнуваха виденията, които

ми даде Ти и в които ме водеше Твоят ангел. Имам усещането, че започвам

да се влюбвам в образа на Моисей и с цялото си сърце да желая неговата

съдба. Колкото до изповедта на Корей, то наистина разбрах, че е възможно

най-силният дух на Луцифер в царството на тъмнината. Защото само от

мисълта за Величието на Отца всяка твар би отпаднала сама в себе си и не

би надигнала главата си, а ето, че духът на Корей не само не отпада, но

дръзва да застава против Божия Суверенитет…”

Тук Исус отговори така:

“Чудесно е, че сърцето ти търси онова, което е най-горе и седи

отдясно на Отца. Чудесно е, когато протягаш ръка към Отец Ми и

желаеш Той да те изпълни с Духа и Силата на Моисей. Но за да се

случи всичко това и за да бъде подготвено не само твоето сърце, но

и сърцата на всички твои братя и сестри, които прочитат тази книга,

Аз трябва да положа нужното помазание в сърцето ти, нужното

вдъхновение и пълнота от образа на Моисей. Затова нека започна

делото Си в теб с едни въпроси:

Знаеш ли защо Отец Ми заповяда такава съдба за Моисей? Знаеш

ли защо той нямаше съдба, подобна на съдбата на всички други

евреи? Знаеш ли защо Божият Избор попадна именно върху един

необрязан евреин, живял четиридесет години под сянката и властта

на окултизма и бил много по-близо до Сатана, отколкото до Бога?

Защото, както ти сам вече чу изповедта на духа на Корей,

съществуваше един сюблимен момент, когато Аз пресрещнах Моисей

до гостилницата и исках да го убия, но Сепфора, подбудена в

сърцето си от Михаил, направи умилостивение. А сега Ми кажи:
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Как може твоят Господ да избира мъж по Сърцето Си, а в

следващия момент да поиска да го убие? Не можеше ли Отец да Си

избере някой, който твърдо е спазвал Завета Му с Авраам, вместо

да дава храна за илюзиите на Луцифер и така да се стига до спор за

Моисеевото тяло?”

Отговорих:

“Господи Исусе! Това знание е пречудно за мен и се страхувам, че

едва ли имам отговор, който да Ти дам. Зная само това, че когато Отец

посочи някого, за да извърши Волята Му, то по-скоро Вселената би се

поклатила, отколкото Той да се разколебае в Избора Си.

Аз вярвам и съм убеден, че Моисей трябваше да изживее точно тази

съдба, дадена му от Бог Йеова и ако историята на човечеството можеше да

се повтори и човешкият род наново да започне началото си от Адам и Ева,

то непременно пак щеше да се стигне до робството на Израил от Египет и

до Изхода, който Отец заповяда чрез Пророка Си Моисей. По-скоро си

мисля, че съдбата на Моисей е пряко свързана с Изхода на Израил и с

тежестта на видението му да бъде личният говорител на Бога…”

Исус слушаше отговора ми и се усмихна. А после каза:

“Вървиш в правилната посока и така показваш, че можеш да

приемеш дълбочините Ми. Но Аз нека те върна в самото начало на

Сътворението.

Можеш ли да кажеш кой бе възможно най-първият говорител

на Отец? Кой беше благословен и надарен с изобилно помазание за

да възвестява Величието и Славата на Отец, Сина и Святия Дух?”

Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:

“Господи, това беше херувимът Луцифер, помазан да засенява и да

стои на Божия Свят Хълм всред огнените камъни?”

“Точно така, момчето Ми! Значи, както сам се убеждаваш,

Йеова веднъж вече беше разочарован от първи Свой служител…

Как мислиш? Иска ли твоят Отец да получава разочарование

след разочарование? Иска ли твоят Отец да издига служители,

които поради величието си в един момент да се обръщат против

Него или Царството Му? Няма ли този път Той да постъпи по друг
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начин? Няма ли да избере толкова малък служител, който никога

да не забравя, че е малък, така че в цялото си стоене малкият да

зависи от Големия? Няма ли тогава малкият съвършено да извърши

Волята Му? И не са ли малките неща именно нещата, в които Отец

обича да се прославя? Защото Той един единствен път Си позволи

да направи нещо голямо, като дори предварително знаеше, че това

голямо нещо няма да стои, но ще падне…

Ето в това отношение, до избирането от Отца, Моисей беше

малък човек с малка съдба. Четиридесет години той беше чужд на

Израил и на тежненията на евреите. В самото си рождение той

беше отделен от Завета на Бог с Авраам и по тази причина беше с

необрязано тяло. Какъв по-малък в Божиите очи човек от именно

този Моисей. Ето тук е първата стъпка към обличането с Духа и

Силата на Моисей:

Да живееш пред Божиите очи с постоянната мисъл, че си

малък!

Спомни си, Стефане! Кой в това отношение напълно се покрива

с живота на Моисей? Кой беше възможно най-далеч от Благодатта

и Спасението Ми и по естеството си беше Мой гонител и неприятел?

Не беше ли това големият книжник и фарисей, напреднал в Юдаизма

повече от всички други и наричащ себе си Савел от Тарс?”

“Да, Господи мой, той беше. Защото той дишаше насилие и смърт против

първите Ти последователи и одобряваше тяхното залавяне и убиване…”

“А в Новия Ми Завет ти послания от Савел ли четеш?”

“Не, Господи! Те са от Апостол Павел…”

“Е, както сам се убеди, Савел трябваше да стане Павел и

големият трябваше да стане “малък и нищожен”, както се и

превежда духа на името му. Нямаше ли тогава този най-малък

измежду Апостолите, определящ себе си като “главният грешник”

да извърши най-голямото дело за Бога?”

“Да, Господи мой! Павел стана стълп на вярата…”

“Значи, както сам го каза, малките неща са стълповете на

вярата, за разлика от големите неща, които често имат съдбата и
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ориста на Вавилонската кула. Но нека продължа да те водя в тази

първа черта от Духа и Силата на Моисей със следващия Си въпрос:

Защо малките неща са толкова успешни в Божия план? И защо

колкото по-малко е едно нещо, толкова е по-успешно и Сатана не

може да застане против него?”

“Господи, мисля, че Сатана продължава да живее със самочувствието

на голям, а един голям би могъл да поквари само големите неща. Малките

със сигурност биха били толкова малки, щото са скрити от погледа му и

той не може да им се противи. Затова си мисля, че колкото по-малко е

едно нещо пред Божиите очи, толкова е и по-здраво…”

“Точно така момчето Ми! Представи си колко време ще ти е

нужно, за да откриеш игла в купа сено. Малките неща са неделимите

неща. Отец така е устроил Вселената Си, че тя и до днес е утвърдена

благодарение на атомите, които са неделими. Затова запомни и

втората стъпка към обличането с Духа и Силата на Моисей:

За колкото по-малък имаш себе си в Божиите очи, с толкова по-

неразделено сърце ще Го следваш и ще Му се покоряваш!

Не оставих ли Аз примера, който да следвате? Не каза ли

Словото Ми за този пример:

“Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;

Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да

държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе

Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в

човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже

смърт на кръст. Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името,

което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се

поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните

същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за

слава на Бога Отца...” 12

Можех ли Аз действително да бъда Онзи Голям, Който и съм?

Можех ли да държа равенство с Бога и да изискам възмездие и

наказание за противниците Си? Можех ли в деня и часа, когато Ме

12 (Филипяни 2:5-11)
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заловиха, да се примоля на Отца Си или дори Сам да заповядам да

Ми прислужват повече от дванадесет легиона ангели? Разбира се,

че можех… Но тогава Моят Образ, който исках да ви дам, вече

нямаше да бъде угоден на Отца Ми, защото щеше коренно да се

различава от образа на свидетеля Му Моисей. Сега разбираш ли, че

в действителност Моисей трябваше да има спомените на живота си

и те постоянно да му напомнят колко е малък. Защото малките

неща нямат собствена сила и от само себе си уповават на големите.

И никога слугата не е по-голям от господаря си. Докато големите

неща могат да се измамят и да решат да се справят сами. Точно

тогава настъпва падането им, защото срещу тях идва най-големият,

който е паднал, за да ги обладае и направи свои слуги.

Най-малкото, спомни си думите Ми:

“Ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в

Небесното Царство…” 13

Едно дете никога не забравя, че е малко и беззащитно и по тази

причина то съвършено вярва и се осланя на Силата на своя Баща.

Ето такова дете беше Моисей. Той беше по детски искрен. По детски

се гневеше и натъжаваше и беше най-смиреният човек на земята. А

сега отново си спомни писаното за Пророка в единадесета глава на

“Посланието към Евреите”…”

Отворих библията си на това послание и отново си прочетох думите за

Моисей:

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича

син на фараоновата дъщеря, и предпочете да страда с Божиите

люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като

разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските

съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. С вяра напусна

Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като един,

който вижда Невидимия...” 14

Едва бях прочел стиховете, а Исус ме запита:

“На каква възраст стана Моисей?”
13 (Матея 18:3)
14 (Евреи 11:24-27)
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Отговорих:

“Господи, той порасна и отказа да се нарича син на Фараоновата

дъщеря!”

“…“Порасна” ли Ми каза, Стефане?”

“Да, Исусе! Така е записано…”

Тук Исус отново каза:

“Аз не те карам да четеш написаното, а да видиш написаното.

Защото мнозина четат и остават слепи през целия си живот. Защото

стихът от “Евреи” не ти казва, че Моисей е пораснал, но че е

“станал на възраст”… На каква възраст е станал Моисей, за да се

откаже от родството си с Фараоновата дъщеря?”

Отговорът проблесна в ума ми:

“Господи, той стана на онази възраст, в която да приеме родството си

с Бога!”

“Както сам се убеждаваш, това ставане на възраст при Моисей,

беше такова, че ако и да се имаше за голям човек в Египет, той

стана малък в очите на Бога и точно тогава той презря богатствата

на Египет, защото стана дете на Бога. А един, който е току-що

роден, не е голям. Той е малък. Това е и третата стъпка от Духа и

Силата на Моисей:

Когато видиш себе си като малък в очите на Бога, тогава

ставаш точно на онази възраст, с която отказваш да се наричаш син

на света и ставаш син на Бога!

Точно така постъпи Моисей. Но за още по-голямо убеждение

прочети края на чудесния стих. Защото там е писано защо Моисей

не се уплаши от царския гняв…”

Казах:

“Господи, той не се уплаши, защото издържа като един, който вижда

Невидимия…”

“А ти знаеш ли кой вижда Невидимия? Това е онзи, който

уповава във всичко на Него! А на Бог уповават онези, които нямат

собствена сила, понеже са малки. Така за кой ли път разбираш, че
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в духа и сърцето си Моисей беше малък, беше дете. Запомни и

четвъртата стъпка към обличането в Духа и Силата на Моисей:

Когато дълбоко в себе си знаеш, че нямаш собствена сила и

уповаваш от все сърце на Божията, тогава издържаш като един,

който вижда Невидимия!

Тези четири стъпки към Духа и Силата на Моисей са най-

важното в живота на християнина. Само с тяхното спазване вие

можете да напуснете властта на този свят. И най-вече - властта на

Фараоновата дъщеря, която днес духовно е тщеславната църква,

отстъпила от учението Ми и прегърнала духа на света.

А сега нека премина към конкретните стъпки, формиращи не

просто нищите духом, но самите служители на Бога, движени от

Духа и Силата на Моисей...”
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8. МОЛИТВАТА НА БОЖИЯ ЧОВЕК МОИСЕЙ

След последните Си думи Исус хвана духа ми и ме понесе нагоре.

Тогава, за кой ли път, се озовах пред златния светилник, където бяха

свидетелите на Бог Йеова. Този път те изглеждаха различно за очите ми.

Виждах две млади маслинени клончета, точно така, както ги е видял и

пророк Захария. В долната си част всяко от клончетата имаше златна цев и

от нея изтичаше масло, което капеше в специален алавастрен съд. Исус се

приближи до светилника и взе алавастрения съд с маслото в него, а след

това ми каза:

“Искам да изпиеш маслото от този съд и то да влезе в сърцето

ти, защото само чрез силата на онова, което изпиеш, ще можеш да

разбереш как Святият Ми Дух свидетелства на Духа и Силата на

Моисей…”

Така аз взех алавастрения съд и започнах да пия от мирото. Вкусът му

със сигурност беше небесен, без никакъв аналог на такъв вкус на земята.

И в следващият момент всичките ми жили се запалиха и към сърцето ми

нахлу огромна светлина и топлина. Видението, в което Исус беше пред

златния светилник с двамата свидетели, просто изчезна. Затова пък се

появи Словото-Дух, което беше като гигантска разтворена библия, на

която страниците изглеждаха като врати, зад които блести ослепителна

светлина. Тогава до мен се появи и Господ Исус, като ми каза:

“Всичко, което ще преживееш тук, разкажи и напиши на книга,

защото Моите братя и сестри повече от всякога имат нужда от

мирото на Пророк Моисей, от неговото помазание и Сила…”

Така двамата с Господ спряхме пред една от страниците на Словото-

Дух, която беше като врата. Исус отвори вратата и ние влязохме. А зад

тази врата пред погледа ми се откри изобилие от безценни камъни.

Диаманти и сапфири, рубини и смарагди блестяха с всички цветове на

дъгата. Тогава попитах моя Господ:

“Какво е това изобилие от съкровища? Нещо подобно не беше ли и в

стаята на пророк Амос, където ме въведе ангелът по време на съдебния

процес против духа на Езавел?”
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А Исус отговори:

“Точно така е. Сега си в Небесната стая на Моисей, в Неговото

Небесно обиталище. Това е една от най-богатите стаи в цялото

Небесно Царство. Тук ще видиш всички думи, които Моисей, воден

от Отец, изговори на Израил. Тук е Моисеевото Петокнижие, ако и

на земята плътският поглед да го възприема само като няколко

стотин страници. Словото-Дух е живо и тук всяка дума, родена от

Сърцето на Отец, е като скъпоценен кристал, а всяко откровение и

просветление, като благороден камък. И тази книга, която сега

Небето заповядва за написване, един ден ти също ще видиш като

Небесен кристал, който ще седи в твоя Небесен дом. Не ти ли

казваше мъдрецът от “Притчи” същото:

“С мъдрост се гради къща, и с разум се утвърждава. И със

знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни

богатства…” 15

Вие нямате по-голяма надежда и блаженство на земята от това

- ходещи в Моя Път и живеещи в Моето Слово да изработвате дом

неръкотворен и вечен. Аз те доведох тук, защото има един

определен скъпоценен камък, в който Светлината на Духа Ми се

пречупва така, че да заблестят съвършено Духът и Силата на

Моисей. Затова Аз ти дадох да пиеш от мирото на маслиненото

клонче, защото без помазанието на Моисей, няма да разбереш Духа

и Силата му. А сега вземи този диамант…”

Пръстът на Исус беше посочил скъпоценния камък и аз го взех и

поставих пред очите на сърцето си. В следващия миг зрението ми заплува

навътре, в самата сърцевина на диаманта и аз видях слово на древно-

еврейски, което разбирах без всякакво усилие. Това беше деветдесетият

псалом, молитвата на Божия човек Моисей. Тогава казах на Исус:

“Господи, това е молитвата на Моисей, записана в Книгата на

Псалмите!”

А Исус добави:

15 (Притчи 24:3-4)
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“Това не е просто молитвата на Моисей. Това са Духът и Силата

на Моисей, с които днес е зареден Святият Ми Дух. Това са онзи Дух

и Сила, които Отец заповяда да слязат върху всички църкви,

защото грабването ще настъпи почти всеки момент. Искаш ли сега

двамата с теб да видим молитвата на Моисей, а не просто да я

четем?”

“Господи мой, убедих се в четенето няма полза, защото писане книги

няма край и многото четене е труд на плътта. Затова ми позволи да видя

нещата с Твоите очи, а не с моите, защото многократно се убедих, че съм

сляп, а и Пророк Илия ми каза, че огледалото няма очи. То може само да

отразява нещата. Моля Те, нека сърцето ми отрази вярно онова, което Ти

виждаш…”

Чул последните ми думи, Исус каза:

“Да! Аз виждам, Стефане! Аз виждам как хиляди години Моисей

стои като свидетел пред Трона на Отца Ми и неговата молитва влиза

в Сърцето на Бог Йеова, за да излезе от това Пламенно и Любящо

Сърце Сила за всички, които се прекланят пред Пророческия Дух и

не презират кръвта на Авел. Нека сега ти покажа, за да видиш

молитвата на Божия човек Моисей…”

Докато Исус говореше, пред очите ми изплуваха думите на Пророка:

“Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро

сърце…” 16

Тогава Исус ме попита:

“Как разбираш тези думи? Защо му е на човек да брои дните

си? И кое е онова броене, което ще те направи да си придобиеш

мъдро сърце?”

“Господи, тези думи са твърде дълбоки, но едва ли Моисей има предвид

това някой да се упражнява в математика или да изработва календари…”

“За съжаление някои в Църквата Ми са решили, че най-

угодното за Мен дело е да направят по някой календар и да го

напълнят с цитати от Библията. Но не това е броенето, което

16 (Псалом 90:12)
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Моисей има предвид. Виж други стихове от тази молитва, за да

разбереш твърде дълбокото, в което те водя…”

Така пред погледа ми изплуваха други стихове:

“Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме

годините си като въздишка…”

Тогава казах на Господа:

“Господи, ако Моисей говори за годините на човешкия живот, като за

въздишка, то едва ли има смисъл в това някой да раздробява въздишката.

Тя е толкова кратка, че евентуалното й раздробяване няма да ни донесе

никаква полза. Защото, ако и ние човеците да носим на ръката си по един

електронен часовник, раздробяващ дори секундата на стотни, то на Твоята

ръка няма никакъв часовник, което ме кара да мисля, че Ти броиш времето

по друг начин…”

Исус се засмя. А после каза:

“Точно така е. Аз наистина броя времето по друг начин. Пак

Моисей в молитвата си ти казва това:

“Защото хиляда години са пред Тебе като вчерашния ден, който

е преминал, и като нощна стража…”

Но и в това няма да намериш пълнотата, която искам да ти дам.

Защото със сигурност ще стигнеш само до знанието, че от Адам до

днес са шест дни и предстои седмият, който е Божията Почивка.

Нещо друго, още по-дълбоко искам да разбереш. Защото Моисей ти

говори не за часове, не за минути, не за седмици, месеци или

години, но именно за дни. Значи на теб ти е нужна Божията

Мъдрост, за да сметнеш дните си, а не другите по-малки или по-

големи единици за време. Нека да ти помогна, за да приемеш

Истината. Спомни си думите на Апостол Павел:

“И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова

прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]…” 17

Ако ти не си свой си, то значи, че нищо в твоя живот не е твое,

но е Мое, защото Аз съм те купил с кръвта Си. И ако действително

ти нямаш нищо твое, то защо Моисей ще те кара да броиш нещо,

17 (I Коринтяни 6:19-20)
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което считаш за свое? Понеже той казва: “Научи ни така да броим

дните си…” Ако всичките ти дни са посветени на Бога, то има ли

смисъл да ги броиш? Броенето не е ли примка? Не тръгна ли Давид

да брои Израил и не падна ли така в примка?”

“Да, Господи! Но Словото стои… А в това Слово молитвата на Моисей

продължава да вика към Бога да ни научи да броим дните си, за да си

придобием мъдро сърце...”

“Значи, както сам се убеждаваш, смисълът на броенето не е в

самото броене, но в това да си придобиеш мъдро сърце… Именно

Божията Мъдрост, която липсва в сърцето на човека е причината

Моисей да се моли така. Защото онзи, който е влязъл в Святия Дух,

е влязъл в Деня Господен и живее в Деня Господен. А Този Ден е

само Един…”

Слушах Исус и от устата ми излезе благодатно слово, което запали

духа ми:

“Господи Исусе! Ти Си Денят Господен! Защото Павел ни учеше, че

всички ние сме синове на Деня, синове на Светлината. А сам Ти казваше:

“Докле имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете

просветени чрез Светлината…” 18

Воден от всичко това, аз отброявам в живота си две неща:

Една тъмна и черна нощ, когато не Те познавах и загивах в тъмнината

на греха. И Един Светъл Ден, Който ме намери и спаси, за да живея в Него,

чрез Него и за Него...”

Исус ме погали. А после продължи, като каза:

“Ето това е първото, което служителят в Духа и Силата на

Моисей трябва да затвърди в сърцето си:

Онзи, който е влязъл в Господа, живее в Господа и в Неговия

Ден. И както Денят свидетелства за себе си със Светлината, така и

онзи, който е от Деня, свидетелства за Деня и Денят свидетелства

за него!”

“Какво е тогава мигът на Грабването, след като вече сме в Деня?” -

попитах аз. А Исус отговори:

18 (Йоан 12:36)
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“Мигът на Грабването е моментът, в който Отец вдига Деня Си

от земята, за да я залее Нощта на Антихриста. Защото Денят на

земята днес сте вие, Моята Църква. Вие сте виделината на света. И

град, поставен на хълм, не може да се укрие. Аз обещах да бъда с

вас през всичките дни до свършека на света и именно затова Денят

свидетелства на Църквата. Забележи - до свършека… Но не и при

самия свършек. Защото свършекът е мигът, когато Денят Си отива

от земята и всички, които са в Него, също си отиват, а на земята

остават онези, които са се отрекли от Деня и са предпочели Нощта.

Ето защо всеки, който иска Духа и Силата на Моисей, трябва да

заживее с онази вяра в Мене, с която да Ме познава като Ден

Господен. Защото Аз съм Истинската Светлина, която осветлява

живота на всеки човек. Но ти продължи нататък с молитвата на

Моисей, защото следващите думи вече са програма на Святия Дух и

Отец съвършено ще се съобрази с тях…”

Докато Исус говореше, пред очите на сърцето ми изплуваха следващите

думи на Моисей. Ето какво гласяха те:

“Развесели ни съразмерно с дните, в които Си ни наскърбявал.

И с годините, в които сме виждали зло…” 19

Едва бях прочел думите, когато Исус отново ми каза:

“Виждаш ли сега, че това, което прочиташ, са думи, свързани с

най-мащабната изява на Святия Дух? Късният дъжд на Духа, който

вече се излива на земята, иде да отговори точно на тези думи от

молитвата на Моисей. Забелязваш ли как Пророкът казва на Бог:

“Развесели ни съразмерно...”

Какво представляват съразмерните неща?”

Отговорих:

“Господи, това е когато две неща имат еднакъв размер. Тогава те са

съразмерни…”

“Значи, както сам се убеди, за да отговори Отец Ми на

молитвата на Моисей, Той трябва да приложи такава мярка от

19 (Псалом 90:15)
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Благодат в Святия Дух, щото напълно да компенсира дните и

годините, в които е наскърбявал народа Си. Така ли е?”

“Точно така е, Господи!”

“Сега помисли кога Отец наскърбяваше народа Си и колко

време продължи това наскърбяване? Колко бяха годините, през

които Господният народ е виждал зло и едновременно с това е бил

воден  от Моисея, защото Пророкът говори свидетелствата на своя

живот?”

Още докато Исус ми говореше, онова Свято миро, което бях изпил,

вече работеше в ума ми и там се бе появил стихът, даващ отговор на

въпроса Господен. Тогава Му казах:

“Господи, Словото Ти говори в “Посланието към Евреите” с думите:

“Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в

преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, гдето

бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме. И видяха делата Ми

четиридесет години. Затова възнегодувах против това поколение. И

рекох: Всякога се заблуждават в сърцата си. Те не са познали

Моите пътища…” 20

Виждам от този истински стих, че Господният народ беше наскърбяван

четиридесет години, поради онези в него, които бяха на духа на Корей и

възроптаха против Господния Суверенитет. Четиридесет години Израил

обикаляше с Моисей из пустинята, докато не умряха последните бунтовници

измежду нечестивите...”

Тогава Исус каза:

“Ако четиридесет години Отец наскърбяваше в Гнева Си, то

няма ли и четиридесет години да развеселява в Милостта и Благостта

Си? Защото именно това ще рече “съразмерно”. Няма ли днес едно

последно изливане на Святия Дух, което отдавна вече е започнало,

защото към църквите Отец вече праща слугите Си пророците? Няма

ли онези, които приемат Гласа на Отца чрез слугите Му, да усетят

съвършено радостта от Присъствието Му? Колкото до нещо по-

20 (Евреи 3:7-10)
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дълбоко от това, то спомни си думите, които говорих за времената

преди Моето Пришествие...”

Отворих “Евангелието от Матея” и там прочетох думите на моя Спасител:

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

Човешкия Син…” 21

А Исус ме попита:

“Как бяха Ноевите дни? Какво имаше по време на Ноевите дни?”

“Господи, тогава имаше потоп?”

“А днес няма ли един последен потоп, едно последно и най-

велико изливане на Духа Ми? И няма ли това най-велико изливане

съвършено да се съобрази с молитвата на Моисея? Защото, спомни

си от “Битие”, колко време продължи потопът?”

Знаех прекрасно отговора и затова казах:

“Господи, четиридесет дни изворите на голямата бездна изливаха

водите си на земята…”

“Няма ли тогава, съразмерно на тези четиридесет дни потоп и

на онези четиридесет години от скръб в пустинята, да има днес

четиридесетгодишно последно освежаване преди свършека? Защото,

спомни си какви бяха думите на Отца Ми към коравовратните

израилтяни? Понеже от тези думи ще разбереш защо дните се

превръщат в години…”

Отворих на книгата “Числа” и там прочетох думите на Божия Гняв:

“Според числото на дните, през които съгледахте земята,

четиридесет дена, всеки ден за една година, четиридесет години ще

теглите поради беззаконията си, и ще познаете какво значи Аз да

съм неблагоразположен...” 22

А Исус продължи към мен, като ми каза:

“Ако Отец Ми е наскърбявал, понеже е бил неблагоразположен,

то няма ли, отговаряйки на молитвата на Пророк Моисей, да стане

благоразположен към народа Си? И няма ли тогава, според числото

на дните, в които се изливаше потопът в Ноевите дни, всеки ден да

стане година и четиридесет години Господният народ да бъде
21 (Матея 24:37)
22 (Числа 14:34)
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освежаван? Сега разбираш ли, че Отец Ми благоволи в думите на

Моисея твърде много и затова Той е Негов свидетел?

Защото днес Святият Дух е зареден с Духа и Силата на Моисей,

нужни на църквите, за да дойде онова смирение, и онова влюбване

в Господа, при което всички вие ще напуснете властта на светския

дух и ще издържите, облечени в радостта от последното освежаване.

Знай, и нека го знаят всичките Ми братя и сестри, че няма

освежаване за църкви, които презират Божиите слуги, пророците!

За такива потопът на Святия Дух няма да послужи за издигане, но

по-скоро ще ги издави и остави на земята. Защото духът на Корей е

твърде много уплашен от Духа и Силата на Моисей и от последните

думи на Пророка, в които се крие върховното благоволение на

Отца. Виж и тях и нека ти разкрия тайната им, преди отново да се

върнеш на процеса против духа на Корей…”

Отново пред очите ми се появиха думи от молитвата на Моисей:

“Нека се яви Твоето дело на слугите Ти, и Твоята слава върху

чедата им. И нека бъде върху нас благоволението на Господа

нашия Бог, да ни ръководи; и утвърждавай за нас делото на ръцете

ни; да! Делото на ръцете ни, утвърждавай го…” 23

Едва бях прочел прекрасните думи, когато Исус отново ми каза:

“Какво ли друго дело да яви Отец Ми в слугите Си пророците,

освен приготвянето на онзи светъл и чист висон, с който всеки ще

бъде блажен да участва на Сватбата на Агнето? Защото Аз днес

благоволя в теб и в делото, което ще извърши тази книга, понеже

тя не е земна и човешка, но Небесна и Божия. И всеки, който

послуша и приеме пророк в името на пророк, ще получи награда на

пророк. Понеже онези, които са силни да родят човеците в Духа и

Силата на Моисей и в Духа и Силата на Илия, са слугите на Отца Ми!

А между тях си и ти, понеже си бил посочен преди създанието на

света. Аз свидетелствам на всеки, който чете тази книга, че Славата

Божия ще се яви в живота му.

23 (Псалом 90:16-17)
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Колкото до онези поканени, които не поискаха да послушат

слугите, но безсрамно ги наскърбиха и изгониха, (както сториха и с

теб) то такива са изгонили не човек, но Духа на Отца Ми. Такива са

се поругали с кръвта на Авел и неизменно попадат под духа на

онова нечестиво проклето поколение, от което в Деня на Страшния

Съд ще се изиска отговорност защо презряха Пророческия Дух и

защо в духовните си естества са като вълци грабители и като жени

Езавел…”

Тук видението ми от Господ Исус се прекъсна и аз отново усетих до

себе си Христовия ангел, който ми каза:

“Ти си блажен, понеже вкуси от Скритата Манна. Блажени онези,

върху които попадне и капчица от мирото на Моисей…”

След тези думи той отново ме въведе на съдебния процес.
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9. КОРЕЙ, ДАТАН И АВИРОН

Духът на Корей вече говореше за атаките си против Израил и Пророк

Моисей. Той казваше:

“Дойде мигът, когато Моисей бе извикан от Небесният Йеова на

върха на Синайската планина, където във вид на облак беше слязла

Славата на Троицата. Всички ние гледахме отдалеч как Пророкът на

Йеова влиза в присъствието Му, а тогава Луцифер раздразнен ми

заповяда:

“Сега е времето! Сега е времето! Действай!”

Не бяха нужни повече думи от началника ми. Бързо влязох в

сърцето на Корей и започнах да изливам вътре в него злоба и

презрение към Моисея, като едновременно с това му поставих

мисъл, която като муха да блуждае в ума му и да не го оставя нито

за миг. Мисълта беше следната:

“С какво този Моисей струва повече от мен? И защо всички

трябва да повтарят:

“Моисей каза това! Моисей каза онова!”

Има ли промяна в живота на Израил? Никаква промяна няма,

защото Моисей е чисто и просто самозванец, който си въобразява,

че му говори Господ. Нищо подобно! Господ е всред всички ни и се

изявява във всички ни…”

Мисълта беше повече от ефектна, защото човекът Корей често

ходеше от шатра на шатра и обикаляше всички, които мислят като

него, между които други двама - Датан и Авирон - бяха най-

послушни на внушенията ми. Така постепенно атмосферата се

натягаше, защото седмици наред Моисей не се връщаше. Аарон

често говореше с Исус Навин и Халев, като им казваше да успокояват

обществото, но постепенно техните думи изгубиха тежест и

авторитет. Точно тогава дойде златното време за моята активност.

Миг преди да атакувам Аарон Луцифер извика мен, духът на Езавел

и духът на Ахаав при себе си, като ни сподели следното:
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“Сега е моментът да засенявам. Сега е моментът да ги покваря.

Знаете ли с кое от лицата си ще го направя? Аз ще бъда тяхното

теле! И знаете ли защо ще им бъда теле? За да ги излъжа, че онези,

които им дадоха златото, са много повече духовно свързани с тях,

отколкото самият Пророк на Йеова.

Ха, ха, ха! Това ще бъде най-мащабната ми операция и най-

сладкото ми отмъщение против Йеова…”

Тогава херувимът се обърна към духа на Ахаав и му каза:

“Днес и в следващите дни Истината на Йеова трябва да стане

табу за устата на Израилевите старейшини и водачи. Наблюдавай

Аарон! Имаш шанс да впримчиш устата му, защото за него името

Израил тежи повече от Името Йеова…”

След това той се обърна и към духа на Езавел:

“Искам властно чародейство! Искам силен ефект от него! Искам

всички омаяни и с приспани съвести. Вземи стотици хиляди от

въздушните птици и си свърши перфектно работата…”

След тези думи той се обърна към мен и каза:

“Време е да детронираш Моисей и да възцариш нов лидер на

Израил. Лидерът Корей и неговите говорители Датан и Авирон.

Искам реч от Корей! Искам знаменателно слово, което да отвори

вратите на всички сърца за мене…”

След тези думи той ни изпрати по задачите ни. Тогава аз влязох

в сърцето на Корей и много скоро там вече беше готова речта,

която щеше духовно да парализира целия Израил. И ето, че Корей

се изправи сред роптаещите против Аарон и Моисей израилтяни и

започна да им говори думите, които му дадох. А ето и самите думи:

“Слушай Израилю думите на боговете, които си забравил.

Слушай и приклони сърцето си, защото много бързо забравихте

любовта на Египет и уважението на египтяните…”

В този момент някои се опитаха да влязат в опозиция на Корей.

Тогава аз още повече извисих гласа на слугата си и той продължи

речта си, като казваше:
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“Нека всеки от вас погледне на златните си накити. Нека види

златните обици, които Египет му подари. Имате злато, люде на

Израил! А какво ви подари Моисей, освен изподрани от ходене

крака и подпухнали пети?. Нима ще вярвате на жезъла му повече,

отколкото на добрината на Египет? Нима забравихте рибата, която

ядохте даром в Египет? Нима забравихте краставиците и дините,

праза и лука? Там имахте бъдеще, защото животът ви беше ясен.

Но дори тогава, когато решихте да излезете, Фараон не само ви

пусна, но заповяда на целия Египет да ви благослови със златото

си… Забравихте ли това? И сега сте тръгнали подир човек, който ви

остави в подножието на една планина и вероятно отдавна си е

плюл на петите, защото главата му не ражда нищо повече, с което

да ви лъже. Къде е обещаната му земя? Къде са обещаните му

заповеди от неговия измислен бог? Нека сега истинските богове

проговорят в Аарон и изявят силата си в златото на Египет. Така ще

стане ясно кой кого лъже…”

Думите от речта ми имаха невероятен ефект, защото като по

даден сигнал всички започнаха за свалят обиците от ушите си и да

ги трупат пред Аарон. В следващия миг духът на Ахаав ми казваше:

“Влез и дай нужното вдъхновение в сърцето на Аарон, защото

той вече се страхува да каже Истината…”

Тогава аз влязох и пред ума на Моисеевия говорител изплува

образът на Луцифер, който той с вещина и умение създаде от

златото, което разтопи в огън. Това беше изключително тържествен

ден за всички тъмни сили. Луцифер седеше върху телето и се

усмихваше, а хилядите евреи викаха с висок глас:

“Тия са боговете ти, о, Израилю, които те изведоха от Египетската

земя…”

Въпреки тържествения миг, Луцифер скоро отново щеше да

претърпи поражение, а с него и аз и всички сили на Злото. Защото

Пророкът Моисей се върна със скрижалите от върха на Синайската

планина и при вида на телето около което танцуваха пияни и

избезумели евреи гневът му пламна. Тогава в един миг Йеова
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искаше да погуби народа Си за радост на Луцифер, но Пророкът Му

за кой ли път стана ходатай за Израил и Йеова не постъпи според

Гнева Си. Докато началникът ни гледаше как Моисей стрива телето

му на ситен прах, той ми крещеше:

“Мразя този Моисей! Тази гледка ме убива! Тя е отрова за духа

ми и ужас за очите ми. Намери начин да го спреш! Не се отказвай

да му се противиш…”

Тогава паднах пред него и му казах:

“Господарю мой, сам ти ме учеше, че каквото е време напред -

все ще е битка. Но това не е последната ни дума. Един идол е

строшен, но ние ще направим хиляди нови и пак адът ще гълта

душите на човеците…”

Думите ми сякаш го успокоиха и той каза:

“От днес нататък трябва да работиш върху една нова плоскост

на измамата и лукавството. Трябва да лишиш умовете и сърцата от

благоговеене пред Йеова и да им внушиш, че Той е толкова

безличен, щото е лишен от възможността да има Личен Избор. Това

ще бъде най-големият удар против Неговия Суверенитет. Понеже

Моисей от ден на ден се свързва най-вече с Божия Суверенитет.

Затова народът на Израил трябва да забрави, че Йеова има Лични

избраници. Това е начинът да внедрим наши хора във властта и

управлението на Израил. Само това е начинът…”

Взех тази заповед на Луцифер и тя стана нещото, което през

цялата си кариера ревностно съм желаел да върша. Паметник за

изпълнението на тази заповед стана мигът, когато Корей, Датан и

Авирон възроптаха против Моисея. Преди обаче да атакувам Пророк

Моисей чрез тези тримата, аз имах генерална репетиция чрез

собствената му сестра Мариам. Понеже Моисей си взе за жена

етиопянка и така си навлече гнева и неодобрението на брат си и

сестра си. Така вече имаше отворена врата за мен и аз се реализирах

в устата им с думите:

“Само чрез Моисея ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас?” 24

24 (Числа 12:2)
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А това не убягна от погледа на Йеова, защото Той им се изяви в

шатъра за срещане и там Гневът Му пламна против Мариам, като я

порази с проказа и само застъпничеството на Моисей я възвърна

към живот. Тогава Луцифер ми каза:

“Всеки пламнал Божий Гняв против еврейско беззаконие лекува

раните ми, понеже показва колко много съм актуален всред народа

Му. Продължавай, защото нищо не радва така сърцето ми, както

твоята активност…”

Аз, естествено продължих, без да подозирам, че скоро Гневът

на Йеова задълго щеше да парализира активността ми. Винаги,

когато се удаваше възможност, аз карах израилтяните да роптаят

против Моисей, но това се виждаше малко в очите на началника ми

и той искаше още. Така дойде миг, когато бях напълно уверен, че

опитът за духовен преврат сред Израил ще успее, тъй като Корей,

Датан и Авирон бяха си създали достатъчно много привърженици и

много от именитите мъже на Израил ги подкрепяха. Нещо повече -

бяха левити, отделени за богослужение в скинията. Ето защо, без

всякакво бавене аз започнах атаката си против Пророка Моисей и

брат му Аарон, като се реализирах в устата на Корей:

“Стига ви толкоз! Цялото общество е свято, всеки един от тях, и

Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното

общество…” 25

Спазвайки съвсем точно инструкцията на Луцифер аз правех

именно заповяданото. Исках да подбудя Израил да въстане против

Суверенитета на Йеова, да Го обезличи и лиши от възможността Му

да Си има Личен Избор и Лично одобрение измежду Израил. Моисей

видимо не се притесни от атаката ми, но просто падна на лицето си

и се поклони на Йеова. А после застана пред Корей и му каза:

“Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свят, и кого ще

направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере, ще

направи да се приближи при Него. Това направете: ти, Корее, и

цялата ти дружина, вземете си кадилници, турете в тях огън, и

25 (Числа 16:3)
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турете в тях темян пред Господа утре; и когото Господ избере, той

ще бъде свят. Стига толкоз и вам, левийци…” 26

След тези думи Моисей продължи към Корей, като казваше:

“…малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели вас от

Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при

Него, за да вършите службата на Господната скиния, и да стоите

пред обществото, за да им служите? Той те направи да се

приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти братя,

левийците; а искате ли и свещенството? Така, че ти и цялата ти

дружина сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, та да

роптаете против него?” 27

Смирението в Моисей и брат му Аарон започна сериозно да ме

безпокои. Моята атака сякаш нямаше никакъв ефект върху тях. По-

скоро - ефектът дойде върху Датан и Авирон, които още толкова се

закоравиха след думите на Пророка и отказаха да му се покорят,

когато Моисей прати да ги повикат. Нещо повече - моята собствена

злоба изригна в тях и те казаха на Моисея:

“Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат

мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел ли

искаш да направиш себе си над нас? При това не си ни довел в

земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и

лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем…” 28

Много по-късно Луцифер щеше да ми признае, че върхът на

беззаконието ми е бил в последните думи на Датан и Авирон,

свързан с извъртането на очите. Понеже Моисей беше Пророк на

Йеова, Негова зеница всред Израил. Така че думите на Датан и

Авирон предизвикаха Божий Гняв, който Моисей с огромни усилия

и моление успя да ограничи само върху най-закоравените и най-

послушните на гласа ми. Но в онова време, в онзи миг и час на

създалия се конфликт, ние забелязахме нещо, което сериозно

притесни Луцифер, а аз бях ужасен от вида му….”

26 (Числа 16:5-7)
27 (Числа 16:9-11)
28 (Числа 16:13-14)
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Тук духът на Корей млъкна след дългата си изповед, защото видимо се

усещаше, че целият се тресе в сферата и трудно може да организира

думите си. Обърнах се към ангела с въпросителен поглед. А той ми каза:

“Спомни си за ефекта на прелялата вода, за който ти говорих

по-назад в тази книга. И не само си го спомни, но се приготви да

видиш знамението на Йеова, не през изповедта на духа на Корей, а

във видението, което ще получиш точно сега…”

След тези думи видението, свързано със съдебния процес, просто

изчезна и аз се намерих всред гъсто множество от хора, стоейки над самите

тях.
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10. ЗЕМЯТА, КОЯТО ОТВОРИ УСТАТА СИ

Няма защо да ти казвам, че това беше най-мащабното видение, което

ми беше давано от Господ Исус Христос. Стоях над Израилевия стан и

гледах към Господната скиния, пред която горяха светила в специални

златни светилници. Тогава до мен се приближи Господ Исус и ми каза:

“Стефане, нали видя с какви думи приключи изповедта на духа

на Корей?”

“Да, Господи! Той каза, че е видял нещо, което е притеснило Луцифер,

а него дори го е ужасило…”

След думите ми Исус хвана духа ми и го обърна надолу, към земята,

като ми каза:

“Виж сега онова, което виждам и Аз…”

Погледнах и бях шокиран. Бог беше дал на погледа ми особена

способност, като тази, които имат рентгеновите лъчи, които проникват, за

да виждат вътрешностите на тялото. Така аз гледах не просто към земята,

но към нейните вътрешности, където видях съвършено светъл облак, или

по-скоро - искрящо от светлина кълбо, стоящо на около един километър

дълбочина от основата на земята. Тогава се обърнах към Исус и Го

попитах:

“Господи Исусе! Не е ли това Божият Дух, който свидетелства на

кръвта на Авел, така че тя винаги да вика към Бог Йеова от земята?”

“Точно така, момчето Ми! Това е Божият Пророчески Дух, Който

укрепява нозете на Божиите пратеници и слуги! Защото, погледни

към нозете на Моисея и забележи онова, което забелязвам Аз…”

Погледнах към нозете на Пророк Моисей и видях, че в тях влиза

светъл лъч от светещото под земята кълбо. Тогава отново попитах Исус:

“Господи, Моисей знае ли тайната, която ми разкриваш?”

А Исус отговори:

“Той винаги е знаел тази тайна, защото Отец Ми го избра за

мъж по Сърцето Си, с когото може да говори лице в лице… Затова и

в облака на Божията Слава Аз винаги разговарях с Моисея и Той

познаваше Образа Ми.
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Но ти виж какво ще се случи сега, защото именно затова си

извикан тука и ти се разкрива осъждението над духа на Корей…”

След тези думи Господ приближи духа ми толкова близо до земята и

до Моисея, щото имах чувството, че ей сега ще го докосна. Усещах огромна

сила под земята, сякаш, че цялата беше под много високо напрежение от

електрически ток. Тогава погледнах към Корей, Датан и Авирон и видях

как от кръговете на самите им сърца надничаха злобни очи на вълци,

които бяха демоните на духа на Корей, а от самия човек Корей надничаше

духът, когото Исус осъжда чрез видението в тази книга. В този миг Моисей

вдигна жезъла си и в целия стан настъпи пълна тишина. Тогава Пророкът

каза:

“От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша

всички тия дела, и че не ги правя от себе си…” 29

След тези думи Моисей погледна към земята, видя светещото сияние и

то озари лицето му, макар никой от множеството да не забеляза това. А той

продължи отново да говори:

“…ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или

ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то

Господ не ме е изпратил; но ако Господ направи ново нещо, ако

отвори земята устата си, та погълне тях и всичко, което е тяхно, и

те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха

Господа…” 30

След думите на Моисея стана нещо чудно. Светлото сияние се надигна

нагоре и разцепваше земните пластове с такава лекота, каквато човек не

може да си представи. Така земята се разцепи и под краката на Корей,

Датан и Авирон се отвори дълбока бездна и те с ужасен рев се свлякоха в

рова и падаха надолу, а светлото сияние се вдигна нагоре и застана над

самата Господна скиния. Падаха жени, деца, старци, шатри, кучета, овце и

изобщо всичко, което Гневът Господен беше белязал за предмет на

унищожение. Мога със сигурност да кажа, че това беше ужасна гледка,

защото отдолу, откъм самия ад, подобно на пушек под налягане изскачаха

демоните на ада и с диви крясъци и смехове прибираха жертвите си.
29 (Числа 16:28)
30 (Числа 16:29-30)
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В този момент Израил плачеше. Всички, които гледаха Божието

въздаяние, се тресяха като листа, клатени от вятър. Самият аз се тресях,

въпреки, че зад мен беше Господ Исус и това беше видение на нещата от

миналото, а не реалност от настоящето. Погледнах на Пророк Моисей и

видях огромна мъка, изписана на очите му. Докато в други очи забелязвах

ужас, в очите на Моисей имаше скръб и болка. Тогава Исус добави към

видяното от мен:

“Можеш със сигурност да знаеш, че човекът, който най-много

плака за погублението на беззаконните и поради безумието им

пред Бога, беше Моисей. Той е човекът от Стария Завет, който с

ходатайството и любовта си е влизал в Пролома повече от всички

други и е спасил повече живот от всеки друг. Сега разбираш ли

защо ти беше дадено това видение?”

“Да, Господи! То ми бе дадено, за да смиря душата и сърцето си и да

призная пред Вечния Йеова, че Той е, Който посочва и избира. Той е,

Който към едни закоравява, а към други показва милост. И горко на онези,

които възроптаят против правото Му да има Свой Личен Избор и изява на

Собствения Си Суверенитет…”

След думите ми Исус добави:

“Нека всеки, който чете тази книга, знае, че духът на Корей е

дух на съпротива против Божия Суверенитет. И всички, които станат

проводници на злобата и беззаконието му, ще бъдат сполетени от

същата съдба, както техните предшественици. Знайте, че като ваш

Господ, Аз ходатайствам за вас, за да бъдат простени греховете ви

и умити сърцата ви. Но правото и властта да избира съдове според

намерението Си и по Волята на Сърцето Си си остава власт и право

на Отец Ми. Негови пророци ще бъдат само онези, които Той посочи,

но не и тези, които сами сочат себе си.

Защото може ли някой да вземе нещо върху себе си, ако не му

е било дадено? И не е ли Отец Ми Този, Който отдавна е посочил

едни да бъдат съдове на гнева Му, а други - предмети на Милостта

Му?

Няма по-голямо безумие от безумието на Корей!
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Защото кой от вас е бил съветник на Отца Ми, за да го ползва

безумното съизволяване с Бога? Кой от вас Му е дал нещо, та Бог да

му е длъжник?

Бъдете далеч от духа на Корей и не бързайте да отсъждате за

нищо, докато отново не дойда в Славата Си. Защото мнозина никога

не са познавали Волята на Отца Ми, понеже са паднали, подлъгани

от другия дух, когото сега ще разпитам в съдебната зала. Затова

нека отново да те върна там…”

След тези думи Господ отново ме върна в съдебната зала. Гледайки

сферата и измъченото от ужас лице на духа на Корей аз вече прекрасно

разбирах защо е този ужас и тази мъка.
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11. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА ВАЛААМ?

Ето последните думи, с които духът на Корей продължаваше изповедта

си, преди Исус да посочи духът на Валаам в сферата:

“Гледайки как падат живи в ада всичките ми служители, аз

преживях ужасна болка. Тогава разбрах, че до края на дните ми

най-голям враг на присъствието ми и делата ми ще си остане кръвта

на Авел. Понеже със силата на тази кръв, когато и да поискаше или

решеше, Йеова ме събаряше и аз не можех да сторя нищо.

Последните ми усилия, които бяха много краткотрайни, бяха в

измамата, която положих в много сърца, та Моисей и Аарон да

бъдат обвинени, че са избили Господни люде. Но и на тази моя

проява в отговор дойде язва от кръвта на Авел, която погуби

десетки хиляди, така че всички се уплашиха от Господния Гняв и

затвориха вратите си към мен и моето присъствие.

В онези дни, когато в земята потънаха дружините на Корей,

Датан и Авирон, Луцифер свика извънредно съвещание на тъмните

си сили. Тогава той започна реч, като казваше:

“Никой не е бил толкова успешен, колкото духът на Корей. Вие

трябва да гледате на неговата трагедия, като на стъпка нагоре.

Защото това не е последната дума на личния ми свидетел. Това в

никакъв случай не е последната му дума. Ние изгубихме прекрасни

служители, но на тяхно място ще дойдат нови. Човек се ражда

смъртен и тленен, а ние сме безсмъртни и нетленни. В това е

превъзходството ни над човешкия род и докато аз се наричам син

на огъня и светлината, Луцифер, личният ми свидетел ще стои до

мен и ще бъде украшение на силата ми…”

Думите на началника ми ме накараха да се окопитя и от онзи

момент на тъмното съвещание аз знаех, че той завинаги е спечелил

сърцето ми и аз съм спечелил неговото. След съвещанието Луцифер

ме извика в покоите си и ми каза:

“Оттук нататък ще е по-трудно, но не невъзможно. Нужен ти е

помощник, нещо, като дясна ръка и личен подчинен, който да
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успява там, където не успява вълкът. Знаменията на Йеова бяха

много силни и ще се помнят и разказват с години. А Моисей пише

книга, в която Йеова му говори нещата от самото Сътворение и до

днес. Тези свитъци стават много опасни, защото изговореното слово

се забравя, но написаното - не. Самите графични символи винаги

ще извикват Духа на Йеова и Той ще им свидетелства със Самия

Себе Си. На земята вече дойде писаното Слово на Троицата, а Йеова

пази това Слово с Духа Си и ние не можем да го унищожим. Ето

защо ти е нужен помощник. Щом не можем да повалим Израиля

отвън, ще го повалим отвътре…”

Думите на началника ми ме учудиха. Тогава го попитах:

“Как да те разбирам? Това е нещо ново за мен…”

А Луцифер отговори:

“Чрез Моисей Йеова направи нещо ново - отвори земята и

погълна служителите ни. Затова и аз измислих нещо ново. Намислих

да купя онези Негови пророци, които ми позволят да го направя.

Ето затова ти казвам, че започваме атака отвътре, от самото духовно

тяло на Йеова, каквото е Израил. Понеже, виждаш ли, злобата,

яростта и завистта вършат работа, но още повече работа ще ми

вършат самоволното смирение, притворството и лицемерието. Досега

ти се изявяваше без маска и свърши много работа. Но с духа, който

ще прикрепя до теб, ти ще имаш маска, която успешно ще заблуди

мнозина. Вместо роптаене - ласкаене. Вместо сблъсък - поглъщане!”

За кой ли път се убеждавах, че сърцето на Луцифер е

неизчерпаема съкровищница от хитрост и лукавство. Тогава отново

го попитах:

“Ще имам ли все още шанса да си отмъстя на Пророка Моисей?”

“Шансът е златен!” - отговори Луцифер, а след това влезе в

покоите си и изведе от там духът, който щеше да стане мой личен

подчинен. Това беше духът на Валаам. Духът, който с измама и

лукавство може да купува сърцата на Божиите слуги…”

След тези думи духът на Корей се изправи в сферата и проговори на

Исус, като Му каза:
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“Всемогъщи Исусе! Нека бъде според Волята Ти! Тук, на този

процес, Ти Си призовал като обвиняем и духът на Валаам, който

може да разкрие личното си посвещение от Луцифер, както и

връзката си с мен. Според Волята Си, ако Ти е угодно, извърши

разпит на този дух, защото моето служение до свършека се преплита

изключително с активността на духа на Валаам…”

След последните си думи духът на Корей се наведе с лице, обърнато

към тъмнината, от която беше изваден. Цялата зала и всички свидетели

притаиха дъх, защото Исус се изправи, вдигна дясната Си ръка и посочи

духът на Валаам, като го запита:

“Кой си ти, дух на Валаам?”

След думите Му аз видях как духът на Валаам се изправи в сферата и

започна своята изповед, като казваше:

“Всемогъщи Исусе! Създателю на Небето и земята, Началнико

на всеки дух и всяка твар! Заставам пред Твоя съд в скончанието на

времената според Словото, с което ме осъди и което ме е

преследвало през всичките дни на моето служене пред Луцифер.

Аз съм духът, който е личен слуга и приближен към духа на Корей.

След провала на Корей, когато земята отвори устата си и погълна

служителите му, аз бях посочен от Луцифер и извикан при него.

Моят началник в посвещението, което ми даде, ми каза:

“Отдавна забелязвам, че имаш особено мнение за акциите на

личния ми свидетел. Смущава ли те нещо в активността му и делата

му…”

“Да, княже мой!” - отговорих му аз и продължих – “Смущава ме

това, че е много видим и открит. А силата на една измама е толкова

по-голяма, колкото по-дълго бъде задържана в тайно…”

“Изключително и превъзходно мнение. Мнение на дух, който

ми е нужен. А ти искал ли си да бъдеш измежду посветените ми?

Искаш ли съдба, в която ще заставаш против най-силните на Йеова?”

Няма защо да крия, че въпросът на Луцифер беше много

съблазнителен. Тогава му казах:
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“Аз съм твой слуга и роб и ще служа винаги и само на твоите

интереси!”

“Интересно!” - възкликна Луцифер и добави:

“В теб има неразработени умения и възможности. Нужна е само

малка тренировка и ще станеш лисица на място. А на една лисица

мястото й е до вълка…”

С тези думи моят лукав началник определи служението ми,

защото до свършека на времето аз бях и останах лисицата до

неговия вълк. Моя длъжност пред Луцифер беше да направя

максимално невидим духа на Корей, което постигах с лицемерие,

ласкателство и чрез силата на парите. Колкото до името, с което

останах за вечността, то това беше името на един Божий пророк,

който Луцифер ми посочи и чието покваряване беше първата ми

сериозна победа. Когато пристъпвах против живота и служението

на Валаам, Луцифер извика началникът на всяка плътска похот,

наречен Ваалфегор, като заповяда:

“Покажи му твоето племе, племето на моавците и техния цар

Валак, защото той няма да успее против Валаам, ако преди това не

влезе в сърцето на Валак...”

Тогава Ваалфегор се поклони на Луцифер и ме заведе при царя

на моавците. Това беше цар, болезнено амбициран против Израил.

От сутрин до вечер той държеше подчинените си военачалници и

им крещеше да търсят начини против народа на Йеова. Аз влязох в

сърцето на този цар и разруших всичките му предишни планове

против Израил, като насочих ума му само в една мисъл и едно

намерение, което се затвърди и скоро даде плод. Валак събра

подчинените си и им каза:

“Откажете се от битка с Израил. С битка няма да стане. Те

сразиха аморейците. И с нас ще се случи същото, ако не сме мъдри.

Но аз получих просветление от Ваалфегора, докато му жертвах. Той

ми подсказа решението, което ще ни даде победата. Ще наемем

против Израиля Божия пророк Валаам, защото всичко, което досега

той е пророкувал, е излязло вярно…”
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Тогава царят се обърна към ковчежника си и му каза:

“Не жали злато и сребро, бисери и диаманти. Напълнете дисагите

си с тях и не се връщайте, докато Валаам не ми прокълне Израил!”

Слугите на Валак тръгнаха към Валаам, а Луцифер се приближи

при мен и в онзи миг ми каза:

“Да не се откажеш, нито да се примириш, понеже този Валаам

чува Божия Глас, но върши работа и за нас…”

Чул словото от изповедта на духа на Валаам, аз се учудих. А ангелът

на Исус ми каза:

“Стефане, историята на Валаам е една от най-покритите в

Стария Завет и затова онзи, който иска да разбере беззаконието на

пророка, трябва да внимава във всички думи, записани за живота

на Валаам. Забелязваш ли как Луцифер каза на служителя си, че

Валаам чува Божия Глас, но върши работа и за силите на мрака?

Виж тогава записаното за него в двадесет и четвърта глава на

книгата “Числа”, защото то напълно обяснява думите на Луцифер…”

Отидох на “Числа” и видях там записаното за Валаам:

“И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя

Израиля, не отиде както друг път да търси гадания, но обърна

лицето си към пустинята…” 31

Тогава ангелът продължи, като ми каза:

“Виждаш ли, че Валаам често е прибягвал до услуги на Луцифер?

Недей пита Бога защо е допуснал това със слугата Си, защото Той

не дава отчет на никого за намеренията и делата Си. По-скоро -

виж в изповедта на духа на Валаам как продължава да се развива

духовната деградация и падение на пророка…”

Отново се върнах към процеса и заслушах думите на беззаконния дух.

А той казваше:

“Така слугите на Валак отидоха при Валаам, а заедно с тях

отидох и аз. Наблюдавах Валаам и видях, че вратата на сърцето му

не е напълно отворена към Йеова. Това ми даде уверение и надежда,

че със сигурност ще успея против него. Този Валаам контактуваше

31 (Числа 24:1)
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не само със Силата на Йеова, но се обръщаше за съвет и към

гадателски духове на Луцифер. Това допълнително укрепи позициите

ми, защото Валаам направи първа крачка към падението си. При

вида на златото, среброто, бисерите и диамантите, с които дойдоха

посланиците на Валак, той не намери сила да ги изпъди, но им

каза:

“Пренощувайте тука и ще ви дам отговор, според каквото ми

каже Господ…” 32

Така, в тази вечер, когато ги пусна в дома си, за да пренощуват,

Валаам извади камъните си, с които гадаеше и ги разхвърли по

земята. Това беше радостен миг за Луцифер, който веднага ме

инструктира да говоря в сърцето му да прокълне Израил. Но докато

още почвах словото си към него Светлината на Йеова буквално ме

изхвърли настрани и Йеова отново взе контрол върху пророка Си,

като строго го предупреди да не приема никога повече посланици

на Валак, нито да се допитва до камъните си. Въпреки привидното

ми поражение Луцифер беше радостен и възхитен. Тогава той ми

каза:

“Виждаш ли къде е успехът ти? Той е именно в това, че принуди

Йеова да се намеси. Това винаги работи в наша полза, понеже

Йеова се намесва свръхестествено, когато нещата не вървят

естествено. Никой друг Негов пророк не е падал толкова, колкото

Валаам. Понеже Валаам не само прие пратениците на Валак, но и

ги остави да пренощуват в дома му. А пуснеш ли змия да пренощува

под завивките ти, то успехът за змията е сигурен. Аз успях против

Ева не защото тя копнееше да падне, а просто защото се съгласи да

общува с мен…”

Казаното от Луцифер ме потресе. В този миг напълно разбрах

посланието на Апостол Павел, в което Господ заповядваше на служителя

Си да запише думите:

“Затова - “Излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И

не се допирайте до нечисто” и “Аз ще ви приема, и ще ви бъда

32 (Числа 22:8)
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Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва Всемогъщият

Господ...” 33

А ангелът на Исус допълни към стиха думите си:

“Сега разбираш ли, че чрез духа на Валаам Сатана ще успее

там, където не успява духът на Корей? Сега разбираш ли защо той

каза на личния си копой, че му дава подкрепа от друг дух? Сега

разбираш ли защо Луцифер каза на духа на Корей, че е нужно

“вместо роптаене - ласкаене”, и “вместо сблъсък - поглъщане”? И

най-вече - погледни на посланието на Апостол Юда, понеже този

Апостол беше един от малкото служители, на които Исус даде да

познават съвършено стратегиите и тактиките на духа на Корей.

Прочети думите му, Стефане…”

Отворих библията си на посланието на Апостол Юда и ето кои думи

заблестяха пред сърцето ми:

“Горко им, защото ходят по Каиновия път, заради печалба се

впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото

упорство…” 34

А ангелът продължи словото си към мен, като каза:

“След всичко, което се разкри досега на този съдебен процес

пред очите на сърцето ти, виждаш как Христовият Апостол е изявил

духа на Корей в три определения. А ти беше посочен от Вечният

Йеова, за да бъдат разгърнати тези три определения в тази пълнота

и дълбочина, без които Църквата завинаги ще остане пленница на

този дух. Исус иска всички читатели на тази книга да разберат това.

Ето духовната картина на трите стълби, които са най-краткият

път към ада:

Първо: Каиновият път.

Този път отговаря на завистта, на онази малка змия, която

духът на Корей вкарва в сърцето на човека. Божиите слуги,

пророците винаги са извиквали завист в онези, които нямат тяхното

помазание и сила. Такава завист дойде и в твоя живот, и затова бе

намразен и оплют, охулен и презрян. Понеже никой от тези, които
33 (II Коринтяни 6:17)
34 (Юдово 11 стих)
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ти завиждаха, нямаха смирение, нито Сила от Отца, за да платят

цената, която си платил. Белегът, по който ти и братята и сестрите

ти ще познаете, че някой е тръгнал по Каиновия път, е реакцията,

която имаше Корей спрямо Моисей. Хора, обладани от духа на

Корей със завист, имат силата само да извикат гневно:

“Той на най-святият ли ще се прави?”

или: “Само на него ли Господ му говори?”

Такива, вместо да роптаят, нека платят цената, за да им говори

Господ и на тях.

Второ: Валаамовата заблуда.

Тази заблуда идва от духа на Валаам, който е лисицата до

вълка на Луцифер. Това е заблудата, която накара църквите да

почитат пророци на заплата, щатни пророци, пророкуващи видения

от собственото си сърце, за да се сбъдне писаното от пророка:

“Поради запустяването на Сионския хълм, лисиците ходят по

него…” 35

Отец твърде силно ревнува за слугите Си и никога няма да

допусне нито един от Избраните Му да пророкува за пари. А ако

такъв се намери, то той е вълк в овча кожа, който е успял да се

внедри в Храма чрез действието и активността на духа на Валаам.

Именно за такива предупреди и Апостол Петър, който ви казва:

“…оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя

на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но биде

изобличен за своето беззаконие…” 36

Трето: Кореевото упорство.

Това са всички онези, които днес презират слугите на Отца и не

искат да разпознаят пророк в името на пророк, за да получат

награда на пророк, но имат себе си за праведни в собствените си

очи. Такива са виновни за грях против кръвта на Авел и твърде

скоро земята се отваря и ги поглъща. Затова те са земни човеци със

земни представи и още по-земна вяра, която ще ги отведе при онзи,

който ги е измамил и обладал. Именно това Кореево упорство е
35 (Плач на Еремия 5:18)
36 (II Петрово 2:15-16)
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причината Исус да заяви, че никой пророк не е приет в родината си.

Защото, ако някой те приеме, то такъв с цялото си сърце ще

доказва, че този свят не е неговия дом, но с вяра той търси друго

отечество, на което свидетелстват и плодовете на сърцето му…”

След тези думи ангелът на Исус отново ме върна на процеса и аз

продължих да слушам изповедта на духа на Валаам. Ето как продължаваше

да говори този дух:

“Думите на Луцифер ме успокоиха и аз действително разбрах, че

съм спечелил против Валаам. Затова с търпение и последователност

подбудих Валак да изпрати още по-именити и заможни посланици,

с повече злато и сребро, бисери и диаманти от първите. Сам

Луцифер ме беше научил, че ако не успея първи път, съм длъжен

да опитам втори, трети, четвърти, пети и хиляди пъти дори, докато

успея. Той казваше в знаменателни речи на всичките си демони:

“Ако всичките ми тъмни сили работят една година за

покваряването на един слуга на Йеова, пак това струва повече от

милион избити езичници. Никога не се отказвайте, защото винаги е

възможно в следващия момент да успеете…”

Заредени със силата на тези негови думи началствата и

властите му работиха с такова удивително постоянство, щото

последните времена пред пътя на Господния народ той постави

хиляди примки и ями, в които се спъна и падна мнозинството.

Колкото до Валаам, и при втория път той прие пратениците на

Валак в дома си и това отприщи Гнева на Йеова, Който го остави да

ходи според упорството на непокаяното си сърце, без да забравя да

го държи под контрол. Благодарение на активността ми Валаам

стана, оседла ослицата си и тръгна с моавските първенци. Аз стоях

в сърцето му и дори репетирах проклятията против Израил. Но

точно тогава се случи чудото, което не само аз, но и всички сили на

мрака и Злото никога не забравиха. Понеже Йеова реагира и

изпрати ангел Господен, който застана на пътя на Валаам и с меча

си докосна духът на ослицата. Този ангел погледна към мен и ми

каза:
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“Излез от сърцето му и забрави за мисията си, защото нямаш

никакъв шанс да прокълнеш Израил...”

Думите му ме ядосаха и аз още повече се вселих в ума на

Валаам, като казах на ангела:

“Този пророк не е на територията на Йеова и аз няма да

изляза…”

Ангелът не се смути от думите ми, но продължи, като каза:

“Кой си ти, за да определяш кое е територия на Йеова и кое не

е? Не изпълва ли Неговият Дух небето и земята? И ти би ли

направил това, което правиш, ако Той не е допуснал и не ти е дал

власт, за да го направиш…”

Не бях мислил върху тези думи на ангела, защото Луцифер

забраняваше на подчинените си каквато и да е мисъл за Йеова.

Затова се отказах да слушам думите му и вкарах във Валаама гняв,

така че той удари ослицата, която се бе спряла поради ангела,

който й препречваше пътя. Но ангелът на Йеова беше неотстъпчив

и в един момент докара ситуацията до такова място, където ослицата

не можеше да избегне, нито наляво, нито надясно. Бях повече от

бесен и моя бяс в пълна сила се предаде на Валаам, който започна

да налага животното с тоягата си. Тогава, изненадващо за мен, за

Луцифер и въобще за всички сили на Злото, ослицата проговори с

човешки глас, при което умът на Валаам беше шокиран, а сърцето

му бързо се отрезви, а аз трябваше да го напусна. В този миг при

мен дойде Луцифер, като се смееше ехидно и ми каза:

“Това тук си е личен почерк на Йеова! Ха, ха, ха! Това дори и аз

не мога да постигна. Но ти не се бой! Защото Валаам не се е покаял,

но само се е разкаял, а в разкаянието няма изходен път. Приготви

се да прокълнеш Израил, защото Валаам не е чист пред очите на

Йеова…”

 Тогава Валак започна да посочва различни места, от които

Валаам да му прокълне Израил. И при първото посочено място,

когато бях готов да изсипя проклетии чрез устата му, аз забелязах с

ужас, как под нозете на Валак се появи светлото сияние на Духа на
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Йеова, което свидетелстваше на кръвта на Авел. Това светло сияние

влезе в нозете му и застана на устата му, а аз ужасен от вида му

просто излязох от Валаам и гледах отдалеч.

В онова време Валаам цели четири пъти благослови Израиля за

ужас на Ваалфегор, който скубеше косите си и вкарваше злоба и

ярост в царя си Валак, но нищо не можа да се промени. За кой ли

път Йеова доказваше превъзходството Си над нас. От онзи миг аз

бях повече от мотивиран да работя против пророците на Йеова,

макар да гледах с болка как Валаам беше убит с острото на ножа и

Йеова въздаде върху него от пламенния Си Гняв. Болезнено беше и

за Ваалфегор да гледа как Финеес убива една от слугините му и то

в момент, когато можеше да си въздигне потомство с еврейска

кръв…”

В този момент Исус се изправи и с гневен Глас заповяда на духа на

Валаам да спре да говори и на духа на Корей отново да се изправи в

сферата. Реакцията Му ме учуди, но ангелът Му, който бе до мен, ми каза:

“Сега съдебният процес навлиза в най-важната си част, защото

ти предстои да разбереш каква беше новозаветната активност на

духа на Корей и на духа на Валаам, понеже и двата духа на Сатана

получиха своя апогей не в старозаветно, но в новозаветно време...”
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12. ЕКЗЕКУТОРЪТ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

В съдебната зала настъпи голямо оживление, защото всички чувстваха,

че духът на Корей в изповедта си ще изговори тайни, замълчани от векове

и така ще бъде осветена онази власт на тъмнината, която винаги е била

най-малко позната. Господ Исус се изправи и всички притихнаха. Тогава

Той отново посочи духа на Корей и му заповяда:

“Разкажи за духовната реорганизация на силите на Злото от

мига, когато се родих на земята като Човешкия Син и до времето,

когато бях разпънат на Голготския кръст!”

Духът на Корей се изправи в сферата и отново започна своята изповед,

като казваше:

“Всемогъщи Исусе! Аз получих най-голямата си власт и най-

голямата реализация на заложбите си точно във времето, когато Ти

се роди във Витлеем Юдейски. Новината за Твоето раждане на

земята буквално беше парализирала всички тъмни сили. След

известно време Луцифер ме извика в покоите си и с много сериозен

глас ми каза:

“Помниш ли от миналите векове твоят противник Моисей?”

Отговорих му:

“Никога няма да го забравя...”

А Луцифер продължи към мен с други думи:

“Ти знаеш, че преди няколко години на земята се роди Синът на

Йеова. Тогава подбудихме Ирод да го убие, но Йеова скри Сина Си.

Ето, че Синът Му отново се появи в Израиля и сега живее в Назарет.

Можеш ли, гледайки знаменията на Йеова със Сина Му, да си

спомниш кои думи на Моисей се сбъднаха дословно, според както

ги изрече Пророкът?”

Тогава му казах:

“Княже мой, в онова древно време Моисей се обърна към

Израиля и пророкува, като каза:



81

“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти,

пророк, както е въздигнал мене; Него слушайте...” 37

Като виждам, че Йосиф взе Детето и отиде да живее за

известно време в Египет, то не е чудно, че Йеова въздига Сина Си

точно така, както въздигна Моисея. Понеже Той повика Сина Си от

Египет, както от Египет възлезе и Моисей…”

Тогава Луцифер ми каза:

“Не си изгубил стария си рефлекс да забелязваш тогава, когато

другите само виждат. Ето защо сега се отваря голяма врата за твоята

сила и мощ. Понеже ще те възправя не просто против някакъв

пророк, но против Пророка, Който събира в Себе Си казаното от

всичките пророци. Виж добре Исус и запомни, че никога няма да

успееш да влезеш в Сърцето Му, понеже там не може да влезе

никой, освен Йеова с Духа Си. Ето защо ти ще Му се противиш само

чрез определени от мене лидери на Израил. А аз имам такива. Имам

Анна и Кайафа, имам малки и големи, имам фарисеи и садукеи. Те

ще бъдат изява на твоята сила и ти ще почнеш да ги употребяваш,

когато дойде времето, защото то още не е дошло…”

След тези думи към мен Луцифер ме изпрати на специален

оглед върху всичките му слуги и аз проверих и видях, че те

наистина ще послужат в ръката ми. Нещо повече - двамата с духа

на Валаам имахме постоянно взаимодействие, така че с всеки

изминал ден, месец и година чувствахме себе си все по-уверени

против мисията Ти на Спасител на човешкия род. Един ден Луцифер

ме извика при себе си и ми каза:

“Днес ще бъде особен ден. Пратеник на Йеова ме предупреди,

че Йеова допуска да изпитам Сина Му в пустинята. Ето защо аз

определих с мен да дойдеш ти и духът на Езавел, за да видите

силата ми…”

Така аз и духът на Езавел бяхме с началника си, когато той Ти

се изяви в пустинята и започна да Те изкушава. Беше убеден и

сигурен, че това е най-великият му шанс да победи вярата Ти и

37 (Второзаконие 18:15)
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Духа Ти. Беше готов да се откаже от властта над целия свят и да Ти

я подари само срещу един поклон. Той с месеци преговаряше

стихове от Святото Писание, с които искаше да Те обърка и подбуди

към беззаконие. За голямо негово разочарование той не успя и

яростта му изригна с пълна сила. Той крещеше пред всичките

началници на Злото и им казваше:

“Този свят е мой, мой. Синът на Йеова да си ходи в Неговия

свят! Той няма място в моя свят, защото аз създадох свят на грях и

смърт, а Той отнема и греха, и смъртта.

Защо още стоите като вързани? Не преставайте да Му се

противите, не преставайте да сеете зло! Защото името ми е Сатана,

Сатана, Сатана! Ако аз не мога да Му дам отпор, то кой ще стори

това?”

След това във вълнението си се обърна към мен:

“Искам да убиеш Сина на Йеова, дори това да е последното

нещо, което ще направиш! Нека злобата и завистта в сърцата на

главните свещеници придобие ясни очертания на заговор! Защото

аз лично ще се заема против Него, а ти трябва да подготвиш

почвата...”

След тези си думи Луцифер отиде против живота на Юда

Искариотски и направи така, че сърцето на Твоя апостол да натегне

в стремеж по парите. Нашият началник беше разтворил крилата си

против духа на Юда с онова негово лице, което е лицето на теле. И

понеже в Юда не се задържа Твоето Слово, а той още отговаряше и

за касата на Твоето служение, то в крайна сметка моят началник

влезе в него и роди вътре в сърцето му плода си. През същото това

време аз усърдно работех в сърцата на хиляди човеци и  оставях

отворени врати за злоба и ярост. Моята съпротива против думите Ти

и служението Ти, фанатичната омраза и ненавист, която изграждах

в мнозина против Теб, бяха причина, Ти, Всемогъщи Исусе, да кажеш:

“Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя

дом…” 38

38 (Матея 13:57)
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Така дойде великият ден за силите на Злото, когато Юда доведе

стражата на първосвещениците в Гетсиманската градина. В тази

градина Луцифер направи последния си неуспешен опит да победи

вярата Ти и смирението Ти пред Йеова. Аз свидетелствам, че никой

жив човек на земята не е преживявал по-голям натиск от нашият

началник от натиска, който преживя Ти. Защото, докато Ти се молеше

на камъка, вдигнал лице към Небето, нашият началник беше

разтворил херувимските си крила и се опитваше да Те засенява

едновременно с четирите си лица. И понеже не успя, то ангел от

Йеова дойде да Те укрепява, а Луцифер - запъхтян и изтощен,

както никога, се обърна към мен и духа на Езавел, като каза:

“Опитах всичко! Заложих всичката си сила! Изкарах от сърцето

си максимума на духовния натиск, но не успях да Го поклатя. Дори

кръв изби навън от порите на челото Му, но Той остана непоклатим.

Аз отидох против човека Исус, но забравих, че Той е Бог и не може

да бъде победен. Сега сигурно ще дойде възмездие от Йеова и Той

ще унищожи моя свят и човешкия род...”

Тогава му казах:

“Княже мой! Ако ти действително не успя да Го поклатиш, то

защо Той доброволно се предава на стражата на първосвещениците.

Не е ли сега моментът да Го убия…”

В следващия миг Луцифер обърна настроението си на сто и

осемдесет градуса. И той изкрещя от възторг:

“Ами че да! Въпреки, че не успях да Го поклатя, Той все пак е в

ръцете ни! Какво Си намислил, Йеова? Какво Си намислил?”

Докато началникът ни задаваше въпроса си, Ти, Всемогъщи

Исусе изрече едни думи, които още толкова заблудиха началника

ни. Ти, Исусе, каза:

“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…” 39

39 (Лука 22:52-53)
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Тези Твои думи имаха огромен ефект върху Луцифер и той

започна да крещи:

“Дойде моят час! Дойде моята власт! Дойде вечното царство на

Денница!”

А след това ми каза:

“Искам Го мъртъв, час по-скоро! Сега е в ръцете ти! Убий Го!”

Така дойде моят час. Хиляди мои демони влязоха в сърцата на

хиляди човеци и ги заредиха със злоба и гняв. Десетки мои избрани

демони влязоха в сърцата на главните свещеници и старейшини и

ги заредиха със завист. А самият аз и духът на Валаам се настанихме

съответно - Валаам в Анна, а аз в Кайафа. Така дойде мигът, когато

Ти, Исусе, беше изправен пред мен, и аз се реализирах чрез устата

на първосвещеника, като Те питах:

“Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли Си Христос

Божият Син?”

И тогава Ти отговори:

“Ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите Човешкия

Син седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци…” 40

В този миг всичката ми злоба и завист се изявиха против Тебе,

защото обладаният от мене първосвещеник разкъса дрехата си и

извика:

“Той богохулства! Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето

сега чухме богохулството. Вие какво мислите?”

А цялата тълпа отново реализира моите внушения:

“Изложи се на смъртно наказание…”

В този миг Твоето тяло наистина беше в ръцете ми. И аз, верен

на Луцифер, излях върху Теб цялата злоба, гняв и ярост, които бях

трупал против Теб в дните и годините на Твоето земно служение. И

в онова време единственият, който ме разпозна и не поиска да ме

пусне в сърцето си, беше Пилат Понтийски, който разбираше, че

причината за Твоята екзекуция и смъртно наказание бе именно

завистта, която инжектирах в обладаните от мен главни свещеници

40 (Матея 26:64)
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и старейшини. Тогава той си изми ръцете, но въпреки това беше

притиснат от друг началник на Злото, от княза на Рим, на чийто

натиск той не можа да откаже и така беше подписана смъртната Ти

присъда. В онзи миг, когато римските войници Те разпъваха на

кръста, а цялото войнство на мрака наблюдаваше екзекуцията,

Луцифер ме посочи и прегърна, като каза:

“Ето го главният екзекутор над Сина на Йеова…”

Демоните крещяха от възторг, но никой от нас не знаеше, че

победата ни ще излезе пирова. Три дни по-късно Ти възкръсна, за

да настъпи най-тежкото и усилно време за тъмнината…”

Духът на Корей млъкна. Едва тогава, след цялата му изповед аз

усещах, че ако има дух от тъмнината, когото да мразя с цялото си сърце, то

това беше духът на Корей. Исках час по-скоро Господ Исус да го посочи и

той да бъде хвърлен в огненото езеро. Ангелът усети чувствата ми против

нечестивия дух, а после ми каза:

“Оттук нататък в твоя живот ти имаш чудесната привилегия и

шанс да отвориш земята под Корей. Сега вече разбра, че този дух е

убиецът на Исус. Сега вече разбра, че ако има някой, който да

убива божественото присъствие на Исус в това последно време, то

този убиец е духът на Корей. Тук беше разкрита кулминацията на

неговата изповед, но сега ти и читателите на тази пророческа книга

ще преживеете кулминацията на божественото откровение. Защото

Исус държи в ръката Си нещо, което иска да даде на теб и на

всичките Си братя и сестри…”

Докато ангелът на Исус ми говореше видението със съдебния процес

изчезна. Вместо това се озовах в бяла стая и очите ми съзряха как зад

ангела се приближи моят Господ. Тогава ангелът коленичи пред Него и Му

се поклони, като каза:

“Господи, служителят Ти видя всичко, което трябваше да види

и записа всичко, което трябваше да се запише. Аз Ти благодаря за

привилегията да му бъда водител на този съдебен процес…”

След тези думи ангелът се изправи и усмихна, а след това се скри от

погледа ми.
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13. ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ

Погледнах към моя Господ и забелязах, че Той държеше в ръката Си

жезъла на Аарон, който беше процъфтял и вързал зрели бадеми. Тогава

Исус ми каза:

“Запомни, че ако има причина, поради която си бил роден на

тази земя, то е било, защото Отец те е посочил за свидетел на тези

съдебни процеси, които сърцето ти преживя в Духа Ми. Животът на

Моето Тяло, животът на Църквата Ми, би бил немислим, ако в нея

продължат да се подвизават свидетелите на Луцифер. Затова с тези

видения те бяха изобличени и оголени, за да разпознаят братята и

сестрите Ми най-ужасните противници на вярата в Бога. Волята на

Отца Ми е най-великият връх, към който можете да се стремите в

живота си. Тази Воля никога няма да се поклати. Ако някой застава

против нея, той всъщност застава против себе си, защото писаното

не може да се изличи:

“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” 41

Всичко, в което ти видя да се подвизава духът на Корей, е

допуснато от Отца Ми. Но винаги, когато Отец е решавал, силите на

Злото са били смазвани и съкрушавани. Защото кръвта на Авел,

момчето Ми, не е кръв човешка и земна. Кръвта на Авел е Божият

Пророчески Дух, Който свидетелства за Волята на Отца Ми на

земята. Нека, преди да ти дам жезъла на Аарон, да ти покажа нещо,

за което не знаеш...”

“Кое е това нещо, Господи?” - попитах аз. А Исус отново продължи,

като каза:

“Това е тайната за изявата на Божия Суверенитет. Това е

тайната, че със слугите се открива Началото на Спасението чрез

вяра, но и със слугите идва и Краят на Спасението чрез вяра. В

Началото и в Края стои Отец Ми. А до Отец Ми стоят слугите Му, за

да се сбъдне писаното:

41 (Притчи 21:30)
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“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие

Своето намерение на слугите Си, пророците…” 42

Спомни си Словото Ми! Защото в началото, преди да се явя Аз,

дойде един, който да направи прави пътеките на Господ и да

приготви благоразположен народ за Сърцето Му. И това беше Йоан

Кръстителят. Той предиде в Духа и Силата на Илия, защото чрез

него Отец Ми възвести Началото на Моята Спасителна мисия. Но

днес вие живеете не в Началото, а в самия Край. И за този Край Аз

ви говорих в притчата Си, където казах:

“Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на

Сина Си. Той разпрати слугите Си да повикат поканените на

сватбата; но те не искаха да дойдат…” 43

Знаеш ли защо поканените не искаха да дойдат?”

Въпросът на моя Господ беше повече от дълбок. Тогава му казах:

“Господи, винаги ме е измъчвал този въпрос! Та нали поканените са

същата тази Твоя Църква, за която Ти положи Живота Си? Защо поканените

не искат да се вслушат в гласа на слугите?”

Отговорът на Исус бе ослепителна светкавица за сърцето ми. Той каза:

“Защото днес Църквата преживява рефлекса на Израил, който

имаше покривало над сърцето си. Същото това покривало днес стои

над поканените и именно то им пречи да видят Истината…”

“А какво е това покривало, Господи Исусе?” – попитах отново аз.

Тогава Господ ми каза:

“Това е чадърът на харизматичното мислене, с който духът на

Корей и духът на Валаам заблуждават вярващите. Всеки, който е

под този чадър, е поканен и не може дори и да си представи, че

освен поканени, има и слуги. Всеки, който е под този чадър, живее

с мисълта, че ако има пророци на Бога, те упражняват дарбата

пророкуване и мястото им е сред поканените. Но това не е вярно!

Защото за дарбите Апостол Павел ви каза:

“А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза…”

Помисли тогава!
42 (Амос 3:7)
43 (Матея 22:2-3)
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Дали всеки е посочен от Отца Ми да Му бъде слуга? Не ти ли

казва притчата Ми, че Небесният Цар изпрати слугите Си да повикат

поканените на сватбата? Ако всички са слуги, то къде ще са

поканените? Ако всички са поканени, то къде ще са слугите?

Запомни думите на твоя Господ и нека всеки, който иска да е

угоден пред Лицето на Отца Ми, да ги запомни:

Всеки може да пророкува, но не всеки е пророк! Пророкуването

е изява на дарба, а пророкът се движи в дар и призвание!

Именно тук се отваря най-голямата врата от незнание. Защото

никой не се замисля върху писаното от Апостола Ми:

“Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде

съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати…” 44

Дарбите се прекратяват, понеже са дадени за обща полза на

всички. Но съвсем друг е въпросът със слугите на Отца Ми, понеже

те не се движат с дарбите на Святия Дух, но с дар и призвание

лично от Отца Ми. И за разлика от дарбите, които се прекратяват,

пак Апостолът Ми Павел ще ви каже, че:

“...даровете и призванието от Бога са неотменими…” 45

Ето затова, когато Небесният Отец изпраща слугите Си към

поканените да ги повикат на сватба, поканените отказват да дойдат.

Защото, заблудени от духовете на Корей и Валаам, и свикнали да

обясняват всичко с дарби, те отхвърлят най-скъпоценните дарове

от Отец за Църквата. Но ти помисли! Когато Младоженецът поиска

ръката на Своята Невяста, Той не провожда ли слуги до Невястата,

които да й дадат дарове в залог на Любовта Му? Коя е тази Невяста,

която отказва Небесни дарове от Отца? Разбрала ли е тази Невяста,

че ако в дарбите на Святия Дух стои дарбата пророкуване, то Отец

заповяда това, защото слугите Му идват само в Началото и в Края, а

през останалото време Святият Дух трябва да компенсира липсата

им? И Той прави това именно чрез дарбите.

Кажи на братята и сестрите Ми, че никой никога няма да

победи духа на Корей и духа на Валаам, ако не признае Божия
44 (I Коринтяни 13:9-10)
45 (Римляни 11:29)
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Суверенитет и правото на Отец Ми да Си избира слуги по Сърцето

Си и чрез тях да изпита основите на всички църкви. Защото най-

голямото незнание в Църквата Ми е незнанието, свързано с кръвта

на Авел, с кръвта, която е Божият Пророчески Дух. Прочети отново

думите на Отец Ми към Каин, за да разбереш дълбокото, в което те

водя…”

Отворих библията си на “Битие” и там прочетох думите на Отец:

“Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене

от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да

приеме кръвта на брата ти от твоята ръка…” 46

Едва бях прочел думите на Отец, когато Исус отново ми каза:

“Виждаш ли как земята отвори устата си и прие кръвта на

Авел? Не отвори ли същата земя устата си, за да погълне Корей,

Датан и Авирон? И знаеш ли кога отново тази същата земя ще

отвори устата си? Няма ли това да е във времената на Голямата

Скръб, когато отстъпилата църква, пленена изцяло от духа на

Корей и от духа на Антихрист ще излезе като река от устата на

змея, за да се опита да погълне Израил, олицетворен от жената в

пустинята? И няма ли тогава кръвта на Авел да стори същото, което

стори и при бунта на Корей, Датан и Авирон? Виж и това, за да го

знаят всички, които вярват в Името Ми…”

Божият пръст вече беше посочил в сърцето ми твърде знаменателните

думи от дванадесета глава на Откровението, където е записано следното:

“И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да

направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото

земята отвори устата си, та погълна реката, която змеят беше

изпуснал из устата си…” 47

В следващия момент Исус ме попита:

“Знаеш ли защо става възможно това отваряне на земята? Не

казва ли Откровението в единадесета глава, че Отец Ми изпраща

двамата Си свидетели да пророкуват, облечени във вретища? И не

са ли това свидетелите Моисей и Илия? Сега разбираш ли, че точно
46 (Битие 4:10-11)
47 (Откровение 12:15-16)
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в онова време на Голямата Скръб Израил е хванал здраво жезълът

на Аарон! Този жезъл, Стефане…”

Докато Исус ми говореше, аз усещах как ме залива невероятна Благодат

и Сила. Защото Той ми даде да хвана жезълът на Аарон и аз почувствах

как кръвта на Авел навлезе в жилите ми и нахлу в сърцето ми. А след това

Господ пак продължи да ми говори:

“Виж сега от книгата “Числа” в кой миг процъфтя жезълът на

Аарон?”

Отговорих:

“Господи, това стана, след като с последната язва беше потушен

бунтът на Кореевите отстъпници. Защото тогава Отец заповяда на Моисея

да извика всички от левитските свещенства и всеки да си приготви по един

жезъл. Ето тези жезли бяха положени пред шатъра за срещане. Нещо

повече. Отец там направо визира, че прави това против духа на Корей,

защото казва:

“Така ще направя да престанат пред Мене роптанията на

израилтяните, с които те роптаят против вас…” 48

Тогава Исус ме попита:

“Защо процъфтя жезълът на Аарон? Защо тази бадемова пръчка,

отрязана и окастрена, изгладена и украсена, намери сила не само

да се вкорени в земята, но само за една нощ да процъфти и върже

плод?”

Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:

“Господи мой! Именно кръвта на Авел даде сила на жезъла да процъфти.

Божият Пророчески Дух и Божията ревност върху слугите Му направиха

това знамение…”

След тези мои думи Исус се изправи и каза:

“Ето знамението, което правя с тази книга! Аз свидетелствам с

Името Си и с Името на Отца Си, че всеки, който приеме пророка Ми

в името на пророк, ще получи награда на пророк. И ако до днес не

сте знаели каква е наградата на пророка, то запомнете думите на

вашия Господ и Бог:

48 (Числа 17:5)
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Жезълът на Ааарон е наградата за всеки, който приема пророк

в името на пророк! Само с този жезъл вие ще изгоните властта на

Ахаав и Езавел, на Корей и Валаам от Моя Храм!

Този Свят жезъл непременно ще разцъфти в сърцата ви и

благоуханието на плода вътре във вас ще бъде за едни животворно

ухание, което докарва живот, а за други - смъртоносно ухание,

което докарва смърт!

Нека всички Мои братя и сестри, които не считат този свят за

свое отечество, побързат да се облекат в Духа и Силата на Моисей и

в Духа и Силата на Илия. Защото на такива сам Господ повелява в

сърцата им:

Отворете земята под Корей! Извикайте силата на Авеловата

кръв! Нека в сърцата ви процъфти Силата, с която Отец ще въздаде

в Ревността и Гнева Си над двамата свидетели на Луцифер, които

се противят на Божествения Му Избор и Суверенитет!

Въздайте на вълците и лисиците в Храма Ми, хванете Ми

малките лисици, които погубват лозята, защото днес лозята цъфтят

и е миг преди края, миг преди свършека!

Аз го изговорих, Аз го изрекох…”
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