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“Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха,

продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом,

огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, - подобно на

това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви...” 1

“Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще

го изгуби; а който изгуби, ще го опази...” 2

СЯНКАТА ДО АВРААМ

Скъпи братко! Аз моля моя Господ Исус Христос да обгърне сърцето ти

и душата ти с онази пълнота на Святия Дух, с която всички истини на тази

книга да бъдат за теб животворно семе, което Божията Благодат да развие

до съвършен кълн, за да бъдеш познат от цялото Небе като растение на

Правдата. Зная, че щом си намерил сила да отвориш страниците на тази

книга, то със сигурност Духът, на Когото аз служа, е Същият, на Когото

служиш и ти. Не зная дали някога си преживявал загуба или си изпитвал

горчивия вкус на омразата и презрението. Но е Истина, че всеки, който

тръгне да следва Спасителя с право сърце, непременно ще изпие горчивата

чаша на такова отхвърляне и гонение, щото с всеки следващ ден да усеща

себе си, като все по-чуждо тяло за света и все по-реален в областите на

Божията Слава и Присъствие.

Когато преди няколко години започнах атакуването на крепостите на

Вавилон аз не предполагах, че това ще ми донесе толкова много болка и

разочарование. Аз вярвах, че всички църкви ще разпознаят в мое лице

Божий пратеник. Заблуждавал съм се. Стана точно обратното. Вдигна се

такъв вой, такава мътилка, такава върховна религиозна истерия, щото за

миг дори си помислих, че вълната е толкова голяма, че ще изненада и Господ

Исус. Но моят Спасител не се изненада. Напротив - каза ми думи, които ме

смутиха. Той ме докосна със Съвършената Си Любов и каза:

1 (Лука 17:28-30)
2 (Лука 17:32-33)
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“Стефане, това, което досега видя, е само прелюдия към

началото. Затова нека не те смущават първите нервни рефлекси на

Вавилон. Ти все още не си го порязал с най-острото на Меча Ми,

така щото Словото Ми да прониже до разделяне. Когато започне

пронизването и разделянето, едва тогава ще разбереш какво е да

бъдеш гонен, преследван и мразен…”

Аз запомних завинаги думите на Исус и с всяка следваща книга чаках

да се случи предначертаното от Него. А когато на духовния небосклон

изгряха двете пророчески видения против духа на Езавел и против духа на

Корей, започнах ясно да усещам рефлексите на религиозния дух. А те бяха

такива, че Сатана вече се прицелваше не в гонителите ми, а в онези, които

вече бяха приели предишните книги на Християнско служение “Мория”.

Така, като с размахване на диригентска палка, телефонът ми започна да

звъни и един по един започнаха да се обаждат хора, получили десетки

книги от “Мория”. Повечето от тях казваха едно и също:

“Презираме те! Не искаме повече твоите книги, защото не са

доктринални! Не ни изпращай повече от твоите книги, с които като

християни нямаме нищо общо. Ние скъсахме и изгорихме досегашните ти

книги, защото те разбрахме какъв си…”

Шокът върху сърцето ми беше твърде голям. Бях подготвен за всякакви

атаки от лукавия, но точно за такива не бях дори и помислял. Не можех да

си представя и вярата ми не можеше да даде разумно обяснение на това,

което се случваше. То беше в разрез с духовния принцип за сеенето и

жъненето. Аз очаквах, че когато пророческото слово се посее в сърцата, то

тогава непременно ще изгрее в тях Зорницата. Но ето, че Зорницата не

изгряваше, но напротив - всичко, което беше се приемало с вяра, просто

се повръщаше и сърцата на мнозина изхвърляха Словото, изпратено от

Исус да ги спаси и измъкне от Вавилон. Сърцето ми до такава степен беше

утеснено, щото в един момент усетих, че само след крачка ще падна в

пропастта на отчаянието и депресията.

“Понеже не беше неприятел, който ме укори, това бих

претърпял, нито беше оня, що ме мразеше, който се повдигна

против мене, тогава бих се скрил от него; но ти, човек, равен на
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мене, другар мой и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме

сладко, с множеството ходехме в Божия дом...” 3

Исус видя страданието ми и един ден нахлу в сърцето ми с ново

помазание. Силата на Святия Дух, която Господ изля към сърцето ми, беше

толкова силна, щото без всякакво усилие започнах да забелязвам неща,

които никога не бях виждал и които се явяваха като отговор на всичките

ми страхове и утеснения. Тогава Исус започна ясно да говори в сърцето

ми. Той каза:

“Това, което ти сега преживяваш, са го преживявали винаги

всички Мои последователи. Колко повече, когато Отец Ми те е

посочил за Негов пророк и слуга. Онези, които се покланят на Отец

Ми в Дух и Истина, вървят по стъпките на Авраам. Те са безплътни и

чисти. Те са истински поклонници, истинско благоухание за Сърцето

Му. Но винаги край тях пъплят други, които не са безплътни, но

плътски. Винаги до Светлината на Авраам се прокрадва и търси да

се прилепи и сянката на Лот. Ето защо не е чудно, че поклонници

на Лот бързат да станат като неговата жена. И след като Аз съм ги

избавил от содомския плен и нечестие, се обръщат назад, за да

станат стълпове от сол. Всичко това ти трябва да видиш с един друг

поглед, защото сега ще ти дам духовно пътуване в Книгата на

Началата, а след това ти ще разкриеш истинския смисъл на всичко,

което ще видиш и преживееш, за да опази пророческото слово

сърцата на всичките Ми братя и сестри…”

След последните Си думи Исус започна да подготвя сърцето ми за

духовното пътуване в “Книгата Битие”. Аз трябваше да видя там с Неговия

поглед сянката, която Лот хвърляше върху живота си и сърцето си.

Сянката, която беше и причината за мнозина отново да станат противници

и гонители на пророческо служение, след като веднъж вече са били

просветени и са вкусили от великите дела на Божия Пророчески Дух.

 Укрепи сърцето си, братко мой, защото нещата, които ще преживееш

и видиш, приемайки с вяра тази книга, ще бъдат наистина твоето съвършено

освобождаване от всички връзки на този свят и неговия княз. Амин и Амин.

3 (Псалом 55:12-14)
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1. ДУХОВНОТО ПЪТУВАНЕ В “БИТИЕ”

Ето как започна моето духовно пътуване със Спасителя Христос. В миг,

когато бях се отдал на размисъл и исках напълно да освободя душата си от

белезите и раните на всякакви удари, които преживявах, Исус дойде към

духа ми и сърцето ми, като каза:

“Укрепи се и се възрадвай, защото благоволението, с което

Отец Ми те е възлюбил, е много голямо. И Той няма да спре, докато

напълно не извърши Делото Си на Святия Си Хълм. А сега ела с

Мен, защото ще те водя в Началото, в онова Начало, когато Отец Ми

погледна към земята и намери на нея мъж по сърцето Си след

праведния Ной…”

След думите Си Исус издигна духа ми и само след миг бях във видение.

Аз и Господ стояхме над мрачно място, което беше особено отблъскващо.

Някаква застоялост се излъчваше от него. Това беше място сред скали и

хълмове, а в низината под тях имаше шатри. Общото въздействие от вида

на това място беше такова, каквото човек би изпитал, ако влезе в къща, в

която не е пристъпвал човешки крак от много години. Така непременно

погледът ще забележи паяжини и прах, полепнали навсякъде. Ето така аз

гледах мястото, на което ме бе завел Господ и забелязах как една огромна

паяжина бе простряна над него. Затова Го попитах:

“Исусе, какво е това място? Защо е толкова злокобно и пусто?”

А Той ми отговори:

“Това място е Харан. И ето така изглежда светът, от който

искам да ви отделя, за да Ми бъдете свидетели и свещеници. Но ти

сега наблюдавай какво ще направи Отец Ми…”

В този миг видях как от Небето дойде сияние и огря една малка шатра.

После видях как човек излезе от шатрата и влезе в самото сияние. Така

чух Гласа на Отец, който казваше на избраника Си:

“Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си

дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям

народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за

благословение. Ще благословя ония, които те благославят и ще
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прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички

земни племена…” 4

Миг след думите на Отец Исус отново ми проговори, като каза:

“Виждаш ли сега какъв беше Божият призив към Авраам? Отец

Ми го посочи и извика, за да излезе от отечеството си, да излезе от

света, на който е служил и на който се е кланял, за да служи и за

да се кланя само на Него. Но по-важното е да забележиш, че върху

Авраам имаше съдба. И съдбата му беше в него да се благославят

всички земни племена.

Как мислиш? С какво Отец Ми би благословил чрез Авраама

земните племена? Нима би благословил земното, за да стане още

по-земно? Нима би им дал от онова, в което и без това имат в

изобилие?”

Отговорих:

“Господи, ако Отец благославя земното, то е, за да го направи Небесно!

Понеже Отец е Дух и иска поклонници в Дух и Истина. Ето защо и Неговите

благословения биха били такива, щото в пълна степен земното да стане

небесно и плътското да стане духовно…”

“Точно така, момчето Ми! Именно по тази причина Авраам беше

наречен “Отец на вярата”. Защото Небесното, за разлика от

земното, се получава с вяра. Сега разбираш ли в действителност, че

когато Отец Ми посети Авраам в Харан, Той го дари със Силата на

Собствената Си Вяра? Защото Отец е Един и Той е на небесата. Но

Авраам бе наречен “Отец на вярата” и “Отец на множество народи”,

защото животът му щеше да служи за Небесно вдъхновение на

всички, които обичат Господ и Словото Му. Не ви ли каза Апостолът

Ми именно това:

“Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са

Авраамови чеда; и писанието като предвидя, че Бог чрез вяра

щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието

на Авраам, казвайки: “В тебе ще се благославят всичките народи”.

4 (Битие 12:1-3)
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Така щото тия, които имат вяра се благославят с вярващия

Авраам…” 5

Но ти отново погледни видението, защото тепърва има да

видиш най-главното в него…”

След думите на Исус отново бях във видението. Забелязах, че светлото

сияние просто обгърна Авраам и остана в духа му, така че Авраам започна

да свети. Вече знаех, че тази светлина отговаряше на Вярата на Отец,

която беше положена в него. А аз забелязах, че Авраам просто извика

около себе си цялото си домочадие и всичките си роднини. Светлината от

сърцето му започна да ги докосва и те също започнаха да светят. Всичко

това беше много красиво в това видение, защото го гледах от високо и

видимо нещата приличаха на това да наблюдаваш малка светулка в тъмна

нощ, която докосва тъмни точици и те също започват да светят, макар и не

със същата сила, с която свети тя. И вътре в мен Святият Дух така насочи

погледа на сърцето ми, защото забелязах как една малка черна точица не

беше осветена от Светлината на Авраам, за разлика от другите. А когато

Авраам тръгна да излиза от Харан и го последва домочадието му, тази

малка тъмна точица също тръгна да го следва. Беше ми чудно и в същото

време непонятно как така тъмната точица следва светлото сияние. Тогава

се обърнах към Исус и Го попитах:

“Господи, ако виждам това, което и Ти виждаш, то е ясно, че с Авраам

тръгна и човек, който не повярва във видението, дадено му от Всевишния...”

А Исус ми отговори:

“Тази малка тъмна точица прие видението от Авраам за

истинско. Но тя не го прие по дух, а по плът. Затова оттук нататък

до края на цялото видение тази тъмна точица ще оставя сянка

върху своя собствен живот, защото никога не прие Светлината на

Авраам да я ръководи и освещава...”

Нямах никакво съмнение и затова казах на Господ:

“Исусе, това е Лот, който е Авраамовият братанец. Той последва Авраам,

защото вярваше, че покрай него ще намери големи земни благословения...”

А Господ ми отговори:

5 (Галатяни 3:7-9)
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“Не просто това, Стефане! Това е роденият по плът, когото Отец

Ми изпита както никой друг, за да останат животът му и съдбата му,

като ясни белези за всички, които не следват Господ с цялото си

сърце и с всичките си помисли. Затова виж следващата стъпка от

видението, която напълно ще просветли ума ти…”

Отново бях във видението, което ми даваше Исус, но сега то беше

твърде много променено. Виждах отново Авраам и Светлината, която беше

в него. Тя нито за миг не беше намаляла, но напротив - беше се увеличила.

Другото, което ми направи огромно впечатление, бе това, че земните

благословения на Авраам бяха твърде много. Той имаше стотици слуги,

специално обучени войни и твърде много добитък. Шатрите и владенията

му се простираха на километри. От друга страна Лот също беше забогатял.

И неговите шатри и добитък също се простираха на километри. Въпреки,

че прекрасно знаех библейския разказ, в това видение нещата за първи

път ме учудиха. Затова запитах моя Господ:

“Исусе, как да разбирам това, което става в живота на Авраам? Та

нали Ти Сам ми каза, че той ще служи за благословение, та земните племена

да станат небесни. А ето, че тук наблюдавам огромно земно изобилие върху

живота му. Не се ли получава конфликт? От една страна - Авраам е

духовно благословение за човеците, а от друга - притежава невероятно

земно изобилие...”

Исус се усмихна. А после ми каза:

“Ти наистина виждаш подробности, които друг не може да види.

И това е така, защото Святият Дух те подбужда да видиш всичко

това. Но сега помисли върху нещо, с което ще те провокирам:

Ти как би разбрал колко тежи вярата ти в Бога, ако не сложиш

върху другата везна онази тежест, която да й противостои? Когато

отидеш на пазар не слага ли продавачът тежест на кантара, за да

разбере съвсем точно колко тежи стоката?

“Да, Господи! Разбира се, че слага! В противен случай никой не би

знаел колко тежи стоката…”

А Исус отново ми каза:
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“Как тогава Отец Ми да разбере дали вярата на Авраам тежи

повече от земното? Не трябва ли Той да сложи достатъчно земно

изобилие в живота на Авраам, за да види дали ще устои сърцето

му? Виж сега отново сърцето на Авраам, за да разбереш, че

Всевишният никога не бърка в плановете и преценките Си. Защото

огромното земно изобилие в живота на Авраам отговаряше на

изпита му дали ще опази Съвършенството на Вярата, с която Отец

Ми го роди и извика в призвание. Но ти сега виж какво е сърцето

на Лот. Има ли и то светлината на Авраам?”

Погледнах във видението към Лот и видях, че той не просто беше

онази черна точица в началото при Божия призив, но точката беше станала

голяма и хвърляше сянка около себе си. Затова казах:

“Господи, при Лот нещата са коренно различни. Той просто не носи

Духа на Авраам…”

А Исус допълни:

“Винаги, когато на едно място се съберат горното и долното, ще

настъпи конфликт. Лот нямаше вярата на Авраам да проумее, че

ако има в живота му изобилие, то не се дължи на благоволението

върху него, но на Божия избор над Авраам. Нещо повече. Прочети

коментарът на Битие за конфликта между Авраамовите и Лотовите

говедари…”

Отворих библията си и прочетох твърде ясните думи, които гласяха:

“И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като

имотът им беше много, и не можеха да живеят заедно, появи се

спречкване между Авраамовите говедари и Лотовите говедари…” 6

Замислих се над писаното и духовната реалност върху този факт стана

удивително ясна. Тогава продължих да говоря на моя Господ като Му

казах:

“Господи, един от пророците Ти, Амос, каза в Словото Ти, че двама не

могат да ходят заедно, ако не се съгласят. А те не могат да се съгласят, ако

не са на един дух. Толкова е красноречиво всичко. Толкова е убедително.

И аз вярвам, че духовния коментар на “Битие” иде да покаже, че докато

6 (Битие 13:6-7)
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имотът на Авраам беше Господ Бог Всемогъщият, то имотът на Лот бяха

всички земни користи!”

“Точно така момчето Ми! Защото виж как Авраам отговори на

Лот. Не му ли каза, че ако той тръгне наляво, Авраам ще тръгне

надясно, а ако той тръгне надясно, Авраам ще тръгне наляво? Защо

Авраам без всякакъв страх беше готов да тръгне както наляво, така

и надясно? И не беше ли отговорът му клопка за земния Лот, който

не виждаше по-далеч от плътта си? В крайна сметка накъде тръгна

Авраам след спора си с Лот? Наляво или надясно?”

Слушайки въпросите на моя Господ бях готов в първия миг да отворя

библията и да прочета за посоката, но Святият Дух ме спря… И Слава на

Живия Бог, че го направи. Тогава отговорих на Исус:

“Господи, той тръгна нагоре!”

Исус се усмихна и допълни:

“Точно така, момчето Ми! Той тръгна нагоре… Той тръгна на

онова пътуване към нещата, които са далече по-горе, защото Бог го

заведе на Хълма Мория, където той щеше да види Моя Ден. И видя

го и се зарадва. Блажени всички, които разберат, които прогледнат

и видят, че служение “Мория” е духовна изява на Хълма Мория. И

ако мнозина презират това служение, то е, защото нямат сила да

изкачат този Хълм. В техните сърца не живее вярата на Авраам, но

користолюбието на Лот. Затова такива твърде скоро се превръщат в

Лотови жени, които нямат желанието да забравят за блудния и

грешен свят, но се обръщат назад и като блудници Ме оставят.

Такива ще намерят и заслуженото въздаяние за своето нечестие.

Но нека сега да продължа да те водя, защото трябва да видиш

следващата стъпка на Небесното видение…”

Така аз отново бях във видението от Господ. То вече напълно напусна

живота на Авраам по обясними причини. Прицелът на моя Бог бе животът

на Лот и аз духовно трябваше да видя нещата, които Исус ми показва. А те

бяха такива, щото напълно изумиха сърцето ми. Нека сега ти кажа какво

видях. Видях братко такова прекрасно вълшебство от багри и тонове,
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които бяха украсили земята, щото в първия момент останах без дъх. Тогава

попитах Господа:

“Какво е това място?”

А Исус ми каза:

“Трябва да го разгледаш отблизо, за да го видиш добре…”

След думите Си той хвана духа ми и ме свали над земното пространство.

Тогава видях възможно най-голямото земно изобилие, което е възможно.

Красиви зелени поля, тучни ливади и пасища, величествени кедри, плодови

градини, бистри ручейчета и звън на птици. Цялата природа сякаш дишаше

с такава неповторима наслада, щото знаех, че не е във възможностите на

човешката воля да откаже блаженството да пребивава на такова място.

Тогава Исус ми каза:

“Ето такава изглеждаше земята, която се падна като дял на

Лот. Земя красива и привлекателна, която има силата да държи

като магнит всички, които са земни. Но ти внимателно виж какво

ще се случи, когато Лот стъпи там…”

Обърнах се във видението и видях как Лот с цялата си свита от слугини,

добитък и шатри влезе в тази земя. А сянката, която той хвърляше,

попадна върху самата земя и земята започна да се преобразява. Всичко

красиво и прекрасно в нея изчезна и в следващия момент забелязах, че

плъзнаха змии и гущери, дърветата повехнаха, а пръстта започна да се

превръща в пясък. И стана така, че нищо от красивото видение, вече не

остана в него. Напротив - гледах една изсъхнала и покрита с пясък земя и

около нея - Лотовите говедари и свита, както и самия Лот. Това буквално

ме смая. Бях шокиран. Бе нещо невъзможно на пръв поглед. Затова паднах

в коленете на Исус и Го запитах:

“Какво става, Господи? Къде се изгуби красотата на видението? Защо

изведнъж всичкото плодородие и красота отстъпиха място на пустиня, на

змии и гущери?”

А Господ ми отговори:

“Защото Словото Ми е Дух и ти трябва да го четеш с

водителството на Святия Дух, а не с аршина на теологията и
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човешката мъдрост. Понеже виж какво говори “Книгата Битие” за

избора на Лот…”

Отворих библията си и прочетох точния цитат, който казваше:

“Лот, прочее, повдигна очи и разгледа цялата равнина на

Йордан и видя, че беше добре напоявана догде се стигне в Сигор,

(преди да беше разорил Господа Содома и Гомора), като Господната

градина, като Египетската земя…” 7

Едва прочел цитата Господ ме попита:

“Какво ще рече да сравнявш нещо, като Господната градина?

Няма ли това да е Божият Едем, в който живяха първите човеци?

Но забележи, че след като веднъж е било направено сравнението,

че земята е като Господната градина, в следващия момент авторът

е добавил ново определение - като Египетската земя…

Но може ли Господната градина да прилича на Египетската

пустиня?”

“Не, Господи! Те са абсолютно противоположни…”

“Защо тогава Моисей, като е писал “Битие” е взел, че е добавил

такова определение за избора на Лот? Не са ли днес Моите пророци

онези, за които пророк Йоил писа, като каза за тях, че:

“Земята пред тях е като Едемската градина, а зад тях - гола

пустиня…” 8

Защо Лот избра дял, който бе като Господната градина, а в един

момент, когато го придоби, той се превърна в пустинна Египетска

земя…”

Думите на моя Господ бяха твърде дълбоки, но аз вече знаех отговора

им, защото Святият Дух преизпълваше сърцето ми. Тогава Му казах:

“Господи, ако някой избере нещо, в което Ти не благоволиш и го

направи, подтикнат от алчност и користолюбие, то тогава и най-голямото

благословение би се превърнало в проклятие. Защото, без съмнение, Лот

направи добър избор в земното, но фатален избор в Небесното. Затова и

цитатът от “Битие” показа първо – земния избор на Лот, и второ - небесния

избор, който сам си пожела, защото се отдели не просто от Авраам, но от
7 (Битие 13:10)
8 (Йоил 2:3)
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вярата и Светлината му. Ето затова пророците Ти, за които говори пророк

Йоил, когато изобличават нечестието в църквите, го правят, за да стане

явно, че колкото и една църква да изглежда като Господната градина, то

ако Ти не благоволиш в нея, тя просто се превръща в гола пустиня…”

“Не просто това, момчето Ми! Тя става зло място, където идва

мерзостта, която докарва запустение. Защото когато всички в тези

църкви тичат на корист и бързат на грабеж, то е дошло времето за

такива да Ми станат противници, да станат Лотови църкви, пълни с

човешката заблуда. Но и това не е всичко, защото сега в това

видение си пред прага на една от най-големите тайни на Моето

Слово. Тайната, свързана с духовното разпознаване на отстъпилата

църква. Тайната, свързана с града на човека-Антихрист, който е

едно изкусно копие на Небесния Ерусалим...”

Силата, с която Исус изговори думите Си беше толкова голяма, щото

няма да бъде пресилено ако ти кажа, че чувствах не просто помазание, но

река, която се вливаше в сърцето ми. Затова попитах моя Господ:

“Каква е тайната, Господи, която искаш да ми разкриеш?”

А Исус каза:

“Виж отново, че изборът на Лот направи така, че по плът той

придоби Йорданската равнина, която беше добре напоявана, но

духовно той си избра Египет, сиреч, вярата не в Бога на Сион, но

във Фараон, който е князът на този свят. А сега виж какъв друг

избор си направи Лот…”

Не беше нужно никакво духовно усилие да видя другия избор, просто

защото Божият пръст светеше върху стиховете от “Битие”. А те гласяха:

“А Лот се засели между градовете на Йорданската равнина, и

преместваше шатрите си, докато стигна до Содом…” 9

Едва прочел за избора на Лот Исус отново ми каза:

“И какво излиза? Излиза това, че Лот веднъж си избра Египет, а

втори път си избра Содом. А сега погледни “Откровението”, което

дадох на Апостола Си Йоан и Ми кажи как се нарича градът, в който

ще се установи звярът, който е човекът-Антихрист...”

9 (Битие 13:12)
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Отворих библията си на “Откровението на Йоан” и там прочетох думите

от единадесета глава, където за труповете на Моисей и Илия се казваше:

“И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който

духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде

разпнат…” 10

Ето, че Исус отново продължи с думи към сърцето ми:

“Сега разбираш ли къде Ме разпнаха? Сега разбираш ли кои Ме

разпнаха? Земните учители по земната си човешка мъдрост ще

кажат на мнозина Мои братя и сестри, че бях разпнат в Ерусалим.

Но всеки, който живее в Евангелието Ми и има очите на Духа Ми ще

разбере, че никога Ерусалим не може да разпне своя Цар. Защото

Ме разпна не духовният Ерусалим, който е Святата Ми Църква, но в

действителност Ме разпнаха онези, чиито сърца всякога са били в

Содом и Египет. Разпнаха Ме повторно онези, които са под сянката

на Лот и търсят земното, като презират Небесното. И понеже Лот

избра да живее духовно под властта и сянката на Содом и Египет,

то и затова белезите на живота му трябва да станат явни, за да

възвърнат братята и сестрите Ми във вярата на Авраам.

Нека всеки, който е мъдър и с просветено сърце, да приеме

посланието Ми в тази книга. За да разбере, че когато някога

Апостолът Ми Петър говореше с болка за Лот, той не правеше

реклама на живота му, но по-скоро - показа изходния път за

всички, които биха искали да излязат от властта на Содом и Гомор,

като напуснат онези общества, станали придатък на силната

Фараонска власт, която строи пирамиди и търси да засенява

сърцата на продажни служители.

Оттук нататък книгата, която ти давам ще продължи с видения,

които ще ти покажат онези белези в живота на Лот, които не трябва

да присъстват в живота на никой християнин, който размишлява за

вечността и изработва Спасението си с трепет и страх от Бога…”

10 (Откровение 11:8)
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2. ВИДЕНИЕТО С ВРАТАТА НА ЛОТ

Скъпи ми братко, както вече разбра от нещата, които прочете, тази

книга е необикновена. А необикновеното в нея е това, че четящият

придобива не просто знание от “Книгата Битие”, но онзи поглед на Исус,

който ще му позволи да надникне в областите на Духа, за да види

действителното състояние в живота на Лот. И не просто това. Този духовен

поглед ни е нужен, за да знаем със сигурност какво се случва с онези,

които не искат да следват Авраам и да се вдъхновяват от живота му, а

решат да се вдъхновяват от други, които са били край Авраам, но никога

не са били обект на Съвършеното Божие благоволение. Ти вече се убеди,

че Лот избра Содом и Египет. Той се отдели от Авраам, но в действителност

същината на трагедията му беше тази, че воден от користолюбие той

изгуби възможността да изживее живота си по Божия начин. А всеки, който

не живее по Божия начин, непременно ще заживее със сатанинския такъв.

Когато Исус ми даде вдъхновението и помазанието да разсъждавам

върху следващите стъпки от живота на Лот, Той ме попита:

“Как мислиш? Не е ли вярата онази врата, през която Господ

вашият Бог влиза в сърцата ви, за да ви измъкне от властта на този

свят?”

“Да, Исусе! Така е!” - отговорих аз и продължих:

“Сам Ти ни каза, че стоиш до вратата на сърцето и хлопаш. И ако чуе

някой хлопането Ти и Ти отвори, ще влезеш при него и ще вечеряш с него

и той с Тебе…”

Тогава Исус продължи, като каза:

“Виж сега видението, което ще ти дам. Защото ще видиш не коя

да е врата, но вратата на Лот, сърцето на Лот. Знай, че въпреки

недостойната обхода на Лот с помазаника Му Авраам, Отец Ми

продължи да обича Лот. И Той го обичаше не заради силните

свидетелства на вярата му, но по-скоро - заради избора Си върху

Авраам и заради любовта, която Авраам продължаваше да храни

към Лот. Понеже, кажи Ми, не продължи ли Авраам да обича Лот?”
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“Господи, той не само го обичаше, но когато разбра, че е бил пленен,

сам стана и със своите бойци освободи от плен него и всичките содомски

жители…”

“Ето тук трябва да спреш и проумееш, че точно така, както

Авраам освободи Лот от плена, точно така и Аз ви освобождавам от

властта и плена на този свят. За съжаление, даже и след свободата,

която ви давам, мнозина не искат да Ме следват, но отново се

завръщат под властта на Содом. Защото точно така постъпи и Лот.

Той не се върна при Авраам след освобождението от плена на

ходологоморските царе, но отново предпочете да живее на онова

рисковано място, където дебнат всякакви зли духове. Точно такова

предупреждение, в духа на случилото се с Лот, ви остави и Моят

Апостол Петър. Защото той каза за всички, живеещи под сянката на

Лот, следните думи:

“…от каквото е победен някой, на това и роб става. Понеже,

ако, след като са избягали от светските мърсотии чрез познаването

на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и

остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо

от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали

пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат

от предадената на тях свята заповед. С тях се е случило това, което

казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и:

Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” 11

Ето така, след освобождението на Лот от плена му, дойде още

по-голям затвор за него. И с Авраамовия братанец се случи ето

това…”

След последните Си думи Господ ми даде видение. Аз бях във видението

над самия град Содом и още по-точно - над къщата на Лот. Вътре в самата

къща беше светло, защото при Лот бяха дошли пратеници на Бог Йеова. Но

вън, пред самата къща, се бяха насъбрали стотици кучета и свине. Кучетата

виеха и лаеха яростно, а свинете квичаха и грухтяха, като натискаха

вратата на Лотовата къща. В цялото им виене и лаене и изобщо в самата

11 (II Петрово 2:19-22)
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шумотевица и дандания от животински звуци чух ясно самото им послание.

А то беше:

“Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да

ги познаем…” 12

И аз ясно видях как Лот обърна гръб на двамата пратеници на Бога и

отвори вратата на къщата си, като излезе отвън - сред самите кучета и

свине. Тогава лаят и квиченето им, воят и грухтенето им станаха направо

невъзможни за слушане. В този миг Исус се приближи до мен и ми каза:

“Ти не бива да пропускаш нито една подробност от това видение.

Затова нека сега двамата с теб слезем долу, при самата Лотова

къща, за да наблюдаваш Лот и най-вече - вратата на дома му…”

Така Господ хвана духа ми и само след миг аз бях до самия Лот. Той бе

излязъл пред вратата на дома си и се опитваше да усмири кучетата и

свинете, които буквално го притискаха, а някои дори се опитваха да впият

зъбите си в нозете му. И там стана нещо страшно, което очите на сърцето

ми едва удържаха да гледат. Нозете на Лот постепенно се превърнаха в

кучешки нозе, а главата му ставаше като глава на свиня. Тази свиня

започна жално да грухти и в самото грухтене аз разпознах точните му думи

от библейския разказ. Той казваше:

“Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие. Ето имам

две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и

сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само на тези мъже не

струвайте нищо, понеже затова са влезли под покрива на стряхата

ми…” 13

В този момент Лот изглеждаше много по-жалък от самите кучета и

свине. Той бе затворил вратата на дома си от външната страна и самата

Светлина, която се излъчваше от Божиите пратеници, не можеше да го

предпази. Тогава Исус, Който стоеше до мен, ме попита:

“Как мислиш? Не е ли странно поведението на Лот? Има ли той

вярата да проумее, че тези мъже влезли под стряхата му, не са

дошли да се крият от Содомското нечестие, а по-скоро - да скрият

него и целия му дом от това нечестие? А Лот, вместо да се скрие
12 (Битие 19:5)
13 (Битие 19:7-8)
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под Съвършената Божия Сила, отвори вратата и излезе сред кучета

и свине, за да заприлича и той самия на куче и свиня и да им

направи предложение, което най-добре илюстрира падението на

сърцето му.  Защото, какво ще рече да предложиш девствени чеда

за гавра и поругаване, само и само, за да защитиш Божиите ангели?

Имат ли ангелите нужда от такава суетна защита? Не е ли точно

обратното, а именно - че Лот се нуждае от защита, а не пратеници,

пълни с мощта и Силата на Йеова? И изобщо - кое накара Лот да

изпадне в такова помрачение на ума и сърцето си?”

Погледнах отново към самото видение, защото то говореше всичко. И

затова казах на Спасителя:

“Господи, той направи фатална грешка. Той отвори вратата на дома си

за жителите на Содом. Той не само я отвори, но я затвори и зад себе си,

като излезе сред тях...”

Тогава Исус тихо ми каза:

“Ето това се нарича отпадане от вярата. Защото тази врата

беше Лотовото сърце и тя най-добре илюстрира духовното му

състояние. Помисли тогава. Ако Аз родя с Духа Си един човек, а

после родя с Духа Си и друг, то няма ли двамата да станат братя,

родени от Единия Дух? Не се ли наричате братя и сестри именно

защото сте новородени и Бог е вашият Родител и Баща?”

“Да, Господи Исусе! Така е!”

Следващите думи на Господ силно ме удариха, защото не бях мислил в

такава дълбочина върху реакцията на Лот. Той ме попита:

“Кой тогава ще да е родил Лот, за да казва той на содомските

жители:

“Моля ви се, братя, не правете такова нечестие!”

И ако содомските жители са му братя, няма ли и той да е роден

от същия дух, който е направил и тях, и него? Сега разбираш ли

защо нозете на Лот станаха като нозе на куче, а главата му - като

глава на свиня? Сега разбират ли всичките Ми братя и сестри, че

ако някои отворят вратата на сърцето си за света и всичко що е в

света, те ще умрат духовно и отново ще бъдат родени за света,
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защото лукавият ще направи пълно възкресение на стария човек?

Тогава нозете им непременно ще станат нозе на кучета, защото ще

се върнат на стария бълвоч, а главите им - глави на свине, защото

ще свидетелстват в пълна степен на тиня и кал. Защото, момчето

Ми, само тиня и кал бяха жалките напъни на Лот. Затова кажи на

всичките Ми братя и сестри:

Никой, който стои в света, не може да победи света, но светът

го побеждава! Да стоиш в света и да търсиш позиции против свине

и кучета - това е равносилно самият ти да станеш като свиня и

куче!

Защото, без всякакво съмнение, пратениците на Отца Ми имаха

невероятно голяма мощ и сила, защото те в пълна степен сразиха

Содом с огън и сяра. Но те предадоха посланието от Отец Ми на Лот

не като повторят неговия грях и паднат на неговото ниво, но ето

как:

“Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, вкъщи,

и затвориха вратата…” 14

Кой ще чуе днес Гласа на Отца Ми? Кой от живеещите в

днешния Содом и Египет ще има сила да си спомни писаното:

“Простирах ръцете си цял ден към бунтовнически люде, които

ходят по недобър път след своите помисли...” 15

И ако, несъмнено, Отец Ми простира ръка към коравовратните,

пленени от светския дух, то какъв е отговорът на такива към слугите

Му, пророците? Виж какво искаха всичките жители на Содом...”

Отговорих на Исус:

“Господи мой! Те казваха на Лот:

“Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да

ги познаем…” 16

“Значи, както сега сам се убеждаваш, кучета и свине, нарекли

бълвоча си доктрина и тинята си благоволение, искат да разпознаят

Божиите пророци, като едни от тях. Да ги намерят доктринални

14 (Битие 19:10)
15 (Исайя 65:2)
16 (Битие 19:5)
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като тях, да пасват на светският им дух, на тщеславието им, на

похотите им, на алчността им. Да бъдат търговци като тях, да бъдат

хулители като тях. Да скачат и крещят като тях. Да блудстват като

тях. Да квичат от смях като тях. Да живеят в същата мерзост на

запустение като тях.

Може ли това да се случи? Може ли Божиите пратеници да

позволят на Содомските жители да ги разпознаят като едни от тях?

Може ли пратениците на Отца Ми да паднат в същата пропаст на

нечестие само и само да угодят на животинските им страсти? Няма

ли да направят друго? Няма ли да поразят със слепота онези, които

се имат за виждащи в собствените си очи?”

“Да, Господи мой! Защото е писано за Божиите пратеници, че:

“…поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на

къщата, и малък и голям…” 17

“А не направих ли Аз същото, когато кучета и свине Ми казваха:

“Да не сме и ние слепи…” 18

Какъв беше отговорът Ми към тях?”

“Исусе, Ти каза на фарисеите и книжниците:

“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате,

виждаме, грехът ви остава…” 19

Слушайки отговора ми, Исус добави:

“Също така, ако Содомските жители биха били слепи, те не биха

казвали на Лот да изведе Божиите пратеници пред дома му, за да

ги познаят. Но понеже се имаха за виждащи, затова бяха поразени

със слепота.

И сега става ли ти ясно защо книгите на пророческо служение

“Мория” ослепиха мнозина, така щото да не могат да виждат?

Именно защото решиха, че доктрините им са достатъчни, за да

са зрящи!

Но ти отново виж вратата на Лот. Защото мнозина те приеха

като Божий пратеник, както и Лот прие ангелите. Но после, като

17 (Битие 19:11)
18 (Йоан 9:40)
19 (Йоан 9:41)
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започна религиозната истерия на Вавилон против Хълма Мория,

побързаха да отворят вратата на сърцето си и да излязат сред

кучетата и свинете на светския дух. Такива нека се покаят за

малодушието си и да Ми позволят отново да ги издърпам със силна

ръка зад вратата. Защото нечестието на този свят е толкова голямо,

че огън и сяра се пазят приготвени за всяко беззаконие.

Колкото до нещо повече върху вратата на Лотовото сърце, то

помисли, че във всяко сърце Аз наистина раждам по две дъщери,

които семето на човешки дух не е докосвало никога. И тези две

дъщери са Моята Истина и Моята Любов. А сега се върни отново и

виж какво стана, когато Лот излезе пред вратата и каза:

“Ето имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви

изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно…”

Какво ще се случи тогава с Моята Истина и с Моята Любов?”

Думите на Исус бяха едни от най-дълбоките, които някога сърцето ми

беше получавало. И аз Му казах:

“Господи, Твоето учение не е човешко. Сам Апостол Павел казваше, че

благовестието, което проповядва не е човешко, защото той от човек не го

е приел, но в откровение лично от Теб. Ето защо мисля, че когато светският

дух обезчести Твоята Любов и Твоята Истина, то тогава тези обезчестени

дъщери ще станат блудници, както станаха блудници и дъщерите на Лот,

понеже той ги пожертва не просто на содомските жители, но на самия

дявол…”

“Точно така, момчето Ми. И ето тук, в това най-скришно и най-

дълбоко библейско знание, извадено от пластовете на Словото Ми

можеш да разбереш и най-съкрушителните оръжия против княза и

духа на този свят. Всичко това ще получиш в следващото видение,

което ще ти дам, защото то е видението с Лотовите дъщери, които в

духовна пълнота отговарят на обезчестената Истина и поруганата

Любов...”

Братко мой, затаи дъх, защото си все още в началото на тази книга.

Ако съдържанието в нея те е изобличило, аз със сигурност ще зная, че Бог
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те е посочил като един от Неговите, способен да разбере наказанието от

Бащата към всичките Му синове.

Бог да те благослови!

Амин и Амин!
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3. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВИТЕ ДЪЩЕРИ

Скъпи братко, книгата все още не е приключила с духовния поглед

върху Содом, но тук моя Господ Исус прави една крачка напред, за да

разбереш някои дълбоки духовни истини, които дяволът никога не е искал

да бъдат явни за Божия народ. Няма защо да те убеждавам, че Лот имаше

нечистота в сърцето си. Ако досегашните разсъждения и видения не са ти

дали тази представа и убеждение, то се върни и отново прочети всичко.

Словото е Дух и ако някой иска да види в него измишленията на плътта,

такъв просто нека знае, че не върви, но дори препуска по пътя на Лот.

Както вече сам забеляза, духовно Лот отвори вратата на сърцето си за

нечестието на содомските жители. Нещо повече - той живееше в Содом,

макар и да се опитваше да пази себе си от нечестието на другите. Съвсем

друго би било, ако бе останал като помощник и спътник на Авраам, но Лот

имаше свой поглед и намерение върху живота си. И дори след като Господ

изгори Содом и Гомор, той не остана да живее в малкия град Сигор, в

който побягна с дъщерите си, но се качи в планината и живееше в една

пещера. Именно върху тази пещера и случилото се в нея Исус ми даде

видение и нещата, които аз видях там, бяха трагични в пълния смисъл на

думата. Ето и самото видение:

Господ ми даде да видя самата пещера, както и Лот и дъщерите му. Те

бяха нежни и красиви. Едната беше по-стара, а другата – по-млада. Но друго

в самото видение ме впечатли. И това беше фактът, че и двете дъщери на

Лот нямаха никакво присъствие от Бога. Тогава попитах Исус:

“Господи, Ти ми каза, че раждаш в сърцата ни Своите две дъщери. И

аз зная, че по-старата е Истината, защото за нея свидетелства, както

Старият Завет, така и Новият, а по-младата е Любовта, защото тя съвършено

изяви себе си, когато Ти се яви на земята. Какво тогава ще рече това

някой да има Истината и Любовта, но те да не бъдат потвърдени от Тебе?”

А Господ ми отговори:

“Това ще рече, че Истината вече не е Истина и Любовта вече не

е Любов. И забележи, че атаката на лукавия против Лот не започна

с Любовта, защото той никак не може да имитира Любовта. Но в
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действителност дяволът атакува Лот с похулената Истина. Спомни

си думите на Апостола Ми Петър, защото и на него, както и на теб,

много пъти давах да разсъждава върху живота на Лот…”

Отворих “Второто съборно послание на Апостол Петър” където прочетох:

“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между

вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни

ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще

навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват

техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще

се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи, но

тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното

погубление не дреме…” 20

Тогава Исус продължи като каза:

“Сега разбираш ли, че учителите на похулената истина в пълна

степен ще извършат волята на дявола, така, както я извърши по-

старата дъщеря, която каза на сестра си:

“Баща ни е стар и няма мъж на земята да влезе при нас, според

обичая на цялата земя…”

Защо няма мъж на земята? Защо за тези две осквернени дъщери

не се намери мъж на земята, та трябваше да преспят с баща си?”

“Господи, ако духовно погледнато двете дъщери са Истината и Любовта,

то тяхното предназначение в сърцата на човеците е да ги направят да

живеят в Небесни места, а не на земята. Ето защо няма мъж на земята,

който да обладае Истината и Любовта, понеже те не са земни, но Небесни.

Друг е въпросът, когато дяволът опорочи Истината и Любовта. Тогава тези

две дъщери непременно вършат блудство с оня, в чието сърце се намират...”

“Точно така, момчето Ми. И ето тук е важно да разбереш, че

първо идва ролята на похулената Истина и чак след това - ролята

на похулената Любов. Защото похулената Истина отговаря на

теологията, която е прочитът и трактовката на светския дух върху

Свещеното Писание.

Виж тогава как теологията казва на охладнялата Любов:

20 (2 Петрово 2:1-3)
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“Ела, да упоим баща си с вино и да преспим с него, за да

запазим потомството от баща си…” 21

Ето тук, момчето Ми, става ясен духовният проблем на теолозите

и техните човешки поучения. Те не желаят да въздигат потомство

на Бога, но въздигат потомства за себе си! Понеже всеки, който би

искал да въздига потомство на Бога, би оставил Бог да въздигне

Сам потомството Си чрез Семето на Божието Слово. Но когато

Истината бъде осквернена, тогава идват учителите по човешките

страсти, които опиват Църквата Ми с виното на религията, с виното

на Вавилон, за да запазят собствените си потомства. Тогава и

Любовта Ми, която е охладняла, бърза да повтори беззаконието на

похулената Истина, за да се родят извратени и тщеславни общества,

които обичат света, а не Небето.

Разбираш ли, момчето Ми? Охладнялата Любов е именно онази

любов, която е сменила прицела си и бърза да въздига в църквата

потомства на човеци вместо потомства на Бога. Затова именно така

изглеждат църквите на Лот. Това са църкви на човешката заблуда,

в които всичко се прави в името на човека, а не в Името на Бога. И

двигателят на всичко това са двете омърсени и покварени дъщери:

Теологията, като похулена Истина и копнежа към всичко

светско, като осквернена Любов!

Но ти отново виж какво ще стане, когато двете дъщери преспят

с баща си…”

Отворих библията си на “Битие” и там прочетох стиховете, които

гласяха:

“Така и двете Лотови дъщери зачнаха от баща си. И по-старата

роди син и го наименува Моав; той е и до днес отец на моавците.

Роди и по-младата син и го наименува Бен-ами; той е и до днес

отец на амонците…” 22

Едва прочел цитата, Исус ми каза:

“Ако Авраам и до днес е отец на множество народи, които биват

благославяни с неговата вяра, то не са ли Моав и Амон и до днес
21 (Битие 19:32)
22 (Битие 19:36-38)
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бащи на своите духовни поколения, както ти говори това и стихът

от Словото? Но някои нямат очи да заплачат, а камо ли - да четат

дълбочините на Словото Ми. Но ти виж с какви думи Отец Ми се

закле в Гнева Си, преди да продължа с теб в още по-дълбокото…”

Господният пръст вече беше посочил категоричните стихове от книгата

на пророк Софония, които гласяха следното:

“...заклевам се в живота Си, казва Господ на Силите,

Израилевият Бог, Моав непременно ще бъде като Содом, и амонците

като Гомор, място, завладяно от коприви и солници, вечна

пустота...” 23

А Исус отново говореше в духа ми:

“Ако Отец Ми се закле във Вечния Си Живот, че Моав

непременно е Содом и Амон непременно е Гомор, то това иде да ти

покаже, че в Неговите очи стореното някога от дъщерите на Лот е

духовно и тези Моав и Амон са духовни олицетворители на всички,

които поради плътските си страсти похулват Истината и Любовта.

Нещо повече! Виж как отново Апостолът Ми Петър предупреди,

че Отец Ми не просто порази Содом и Гомор, но го направи с

определена цел, за която е писано, че:

“…ако Той осъди на разорение содомските и гоморските

градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония,

които щяха да вършат нечестие…” 24

Колко от братята и сестрите Ми, които днес са в Църквата Ми,

могат да видят този пример? Колко от братята и сестрите Ми имат

сила да излязат от онези общества, които са Содом и Гомор? Колко

от служителите Ми биха се покаяли, че са въздигали потомства по

човешки, когато е трябвало да оставят Сам Бог да въздига Своите

Си?

Но ето затова пророкът набляга, че Моав и Амон са не просто

Содом и Гомор, но “място, завладяно от коприви и солници, вечна

пустота”. Колкото до “солниците”, следващото видение, което ще ти

23 (Софония 2:9)
24 (II Петрово 2:6)
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дам, напълно ще ти обясни защо Лотовата жена стана на стълп от

сол, но сега внимателно виж копривата. Какво е копривата?”

“Господи, това е едно земно растение, което много жили…”

“Земно растение ли каза?”

“Да, Господи!”

“Виж тогава как Аз се обърнах към всички ви, като казах за

духа на фарисеите:

“Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени. Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако

води, и двамата ще паднат в ямата…” 25

Забелязваш ли, че веднага, след като говоря за растенията, Аз

правя ударение върху това, че тези растения са и слепи водачи?”

“Да, Исусе! Това е очевидно!”

“Не просто очевидно! Не просто това! Защото ако отвориш Битие

и видиш как Отец Ми порази Содом и Гомор, то ще ти направи ясно

впечатление, че началото на Божия Гняв беше поразяването със

слепота на тълпите около къщата на Лот, но краят на Гнева говори

така:

“Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на

градовете и земните растения…” 26

Забелязваш ли и тук земните растения, както вече ги видя в

думите Ми към фарисеите, а и в пророчеството на Софония? За

растения ли говори тука Бог или за онези, които порази с огън и

сяра?”

“Господи Исусе! Думите Ти са удивително точни, защото Словото Ти е

Дух. И ако някой иска да следва Духа Ти, той непременно ще разбере, че

земните растения са човеци, с корени по земното, с копнежи по плътското.

А всяко такова растение няма за почва Твоето Евангелие, но по-скоро -

пръстта на непреобразения си ум и почвата на плътската похот. С такива

дори е трудно да общуваш, защото непременно жилят…”

Исус се усмихна. А после ми каза:

25 (Матея 15:13-14)
26 (Битие 19:25)
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“Било, че жилят или не жилят, било че съдържат желязо, което

ги закоравява към гласа на Духа Ми, или не съдържат, било, че са

растения или слепци, те не могат да избягат никъде от Словото Ми.

А то ще ги преследва, докато ги сполети съдбата на Лотовата жена,

за да се сбъдне писаното от пророка, че такива ще са солници,

обитаващи вечната пустота. Затова направи внимателно сърцето

си, за да ти говоря за най-дълбокото в тази книга, а именно - за

стълповете от сол, на които ще се превърнат всички, които живеят

под сянката на Лот и са духовни потомци на Моав и Амон...”
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4. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВАТА ЖЕНА

Братко мой, искам да знаеш, че Злото никога не спира да атакува

онези човеци, които попаднат под властта му. Докато в човека има устои,

които не са разрушени и паднали, то и до този момент дяволът ще работи

против живота му. Заблуждават се онези, които си мислят, че дяволът ще

удари оттук малко и оттам малко, а после ще спре да си почине.

Нищо подобно!

Всеки демон на Луцифер има за цел да превърне плътта на човека в

изява на собственото си съществуване. И за да няма притеснения от

човешкия дух, този демон просто ще го разруши със заблуди, за да живее

все по-спокойно и лесно в него. Знай, че само в човешкото тяло и душа

демоните се чувстват комфортно. Отвън те нямат покой. Това ти казва и

Господ в Словото Си:

“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през

безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се

върна в къщата си, отгдето съм излязъл. И, като дойде, намира я

празна пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си

седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и

последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

Също така ще бъде и на това нечестиво поколение…” 27

“На кое нечестиво поколение?” - би попитал ти. Ами аз говоря, братко

мой, за това нечестиво поколение вече няколко глави. Това са онези,

които като Лот отварят вратата на дома си, за да излязат вън сред свинете

и кучетата и да влезе в сърцата им светският дух. Защото, помисли, че

нечистият дух, излязъл из човека, се връща и пак влиза. Но той не би

могъл да влезе, ако вратата не е отворена. Само, че тя не само е отворена,

но е зейнала широко и дори го кани. Тогава този демон вика със себе си

още по-големи и зли демони и се връща. Сега разбираш ли, че Господ не

иска да види никой от нас сред това нечестиво поколение?

Защото това е поколението на Лот!

Църквите на Лот!

27 (Матея 12:43-45)
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Солените стълпове на човешката заблуда!

Това е поколението на тези, които са имали вярата на Авраам и са

вървели с Авраам, но в един момент, пленени от богатствата на този

мръсен и нечист свят, са се отказали да вървят с Авраамовата вяра и са се

отделили от нея, за да отидат да живеят в Содом и Египет. А Содом и

Египет непременно ще изпратят седем демони, по-зли от онзи, който е

обитавал сърцето, докато то е било невярващо. И виж сега как намират

тези демони къщата, от която е излязъл първия демон. Намират я, както

казва Словото “празна, пометена и наредена”. Някой е живял в тази

къща и я е подредил. Но кой друг да сложи ред и чистота в сърцето ти,

освен Святият Дух? Кой друг да помете, да изчисти и нареди? Кой друг да

направи сърцето ти, като Свято обиталище за Троицата?

Ето, че съществува проблем при някои. Защото, след като са познали

Господа и Спасителя и не са последвали Примера Му, те пак са се вплели в

живота на развалата и греха. И последното им състояние е станало по-

лошо от първоначалното. Това последно видение е и кулминацията на

откровенията, които Господ излива чрез тази книга. Защото ако в моето

сърце имаше рани от потомците на Лот, то в сърцето на моя Господ каква

ли рана ще има? Какво ли ще чувства Той, когато е спасил сърца и души,

готови повторно да Го разпънат и продадат за богатствата и користите на

този свят? И нека сега ти кажа, защо в това видение ще се открие най-

дълбокото в цялата книга. Преди всичко - искам да знаеш, че Бог обича

всички християни, независимо от пъстрите деноминации, прокарани от

религия, традиция и всякакви човешки фактори. Затова в това най-последно

време Той изпраща слугите Си, пророците, за да разбият лъжеученията на

онзи дух на Антихрист, който в “Откровението” е наречен лъжепророк. И

ето, че в един миг нещата сякаш потръгват. Точно така те потръгнаха и за

Лот и неговия дом. Докато содомските жители се радваха на нечестието си

и блудстваха в леглата си и в кръчмите си, цялото домочадие на Лот се

изнесе навън от Содом. Но тогава дойде и изричната заповед на Божиите

пратеници. Защото те казаха на Лот и семейството му:
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“Бягай за живота си; да не погледнеш назад, нито да се спреш

някъде в цялата тая равнина. Бягай на планината, за да не

погинеш…” 28

Виждаш ли, братко, най-опасното за сърцето ти, след като те посети

пророческото слово, е да се обърнеш назад, когато Бог ти е казал:

“Бягай!”

Точно така назад се обърнаха мнозина, които първи приеха

пророческите книги на служение “Мория”, без да разбират, че Словото на

Бог не може да се осуети и духовните закони, които се задвижват, носят

онази съдба, която веднъж вече са донесли на друг преди тях. Затова и

Апостол Павел говореше на Тимотей, като казваше за Словото, че:

“Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за

изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да

бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко

добро дело…” 29

За съжаление в много църкви първите три цели на Словото са просто

задраскани и е останало само “наставлението в Правдата”. Няма я

поуката, няма го изобличението, няма го поправлението. А ето, че в живота

на Лот има толкова много скрити духовни неща, щото аз те питам:

Къде ще отиде Божият народ, ако не знае тези дълбочини? Къде ще

отидат потомците на Лот, ако въобще не знаят, че са се превърнали в

такива? Къде ще отиде и на какво ще заприлича жената на Лот, ако не

знае, че само за миг да обърне назад главата си и ще стане на стълп от

сол?

Зная, че и сам можеш да си отговориш на тези въпроси, но не затова

ги задавам. Аз просто искам да внимаваш на знаменията на Божието

Слово. Защото поуката от Лотовата жена непременно ще роди изобличение

към сърцето ти, а след изобличението ще дойде и поправление. Тогава ти,

укрепен от Святия Дух, ще можеш да наставляваш мнозина в Правдата и

да ги подготвиш за Деня на Исус.

А сега, след това дълго въведение нека ти кажа и самото духовно

преживяване, което Исус ми даде с Неговото видение.
28 (Битие 19:17)
29 (2 Тимотей 3:16-17)
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Аз виждах бягащият Лот с дъщерите му и жена му. Самото видение от

Исус ми беше дадено така, щото и аз самият не можех да гледам назад.

Просто - погледът на сърцето ми се движеше бързо зад бягащите пред мен

човеци. Имах чувството, че съм репортер, който е пратен в някоя размирна

страна и се движи с джип, като просто снима бягащите пред него. Имаше

особено напрежение, което бе надвиснало от небосвода. Защото небето

беше притъмняло от облаци и на моменти го прорязваха светкавици. Беше

затишие пред буря. Някакво абсолютно мълчание се стаи над цялата земя,

така щото ушите ми долавяха само учестеното дишане на бягащият на

няколко метра пред мен Лот и семейството му. В този момент усетих над

главата си ръката на Господ. Той ме докосна. А после каза:

“Сега внимавай, защото в това видение нечестието над Содом

вече се поразява...”

Миг след думите Му чух грохот, който сякаш падаше отгоре, а след

това пътят бе залян от силна светлина. Няма да е силно, братко, ако ти

кажа, че най-вероятно такова би било усещането и преживяването, ако

някъде падне атомна бомба. Миг от грохот, а после ослепителна светлина и

ударна вълна, която помита всичко по пътя си. Може би ще попиташ тогава

как не бяха пометени Лот и дъщерите му, докато бягаха. И аз се чудя на

това, но зная със сигурност, че ги извеждаше Божията ръка и докато те

бяха верни на заповедта да не се обръщат, то и Бог ги пазеше. И ето, че

Святият Дух нахлу със Сила в сърцето ми, защото идваше сюблимният миг

на цялото видение. Видях как жената на Лот се обърна назад и погледна

към Содом. Точно в този момент руменината на лицето й изчезна и то

избледня за някакви части от секундата. Докато се усетя аз вече гледах

една статуя от сол, и един застинал ужас в цялото изражение на лицето,

което безжизнено ме гледаше. В този момент Исус ме спря над Лотовата

жена, а Лот и семейството му все така бягаха, докато се превърнаха в

малки силуети, облени от невероятния блясък на взрива, паднал над Содом…

Искам да ти кажа, скъпи ми братко, че досега сърцето ми е

преживявало много и различни видения. Бил съм на такива места, които

Бог ми е посочвал, които малцина биха преживели да гледат с очите си.

Но изражението на Лотовата жена беше повече от ужасно.
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Това беше изражение на безвъзвратността!

Виждаш ли, човек може да изглежда по различен начин. Виждал съм

по телевизията смляно от бой лице на боксьор. И все пак за това лице има

надежда, че ще оздравее. Виждал съм лице на майка, изгубила сина си,

върху което печатът на скръбта е бил съкрушаващ. Но и тази скръб един

ден може да си отиде и тя да се примири със съдбата си. Но лицето на

Лотовата жена беше такова, щото цялото му изражение говореше за това,

че в цялата вечност това лице ще си остане такова. Лице на ужас от

загубата. Лице, което си е мислило, че Господ Бог се шегува, когато в

действителност Той е бил най-сериозен в намеренията Си. Лице, което си е

мислило, че и този път, подобно на много други Бог ще покаже милост, но

точно в този момент Милостта е била толкова далече, колкото е Небето от

земята и Божиите помисли от човешките такива. И ето, че Господ ми каза:

“Разгледай внимателно Лотовата жена, защото неслучайно тя

се превърна на стълп от сол. Защото тази Лотова жена в

действителност отговаря на цялата светска църква, която обърна

гръб на Господ и погледна назад.

Впрочем, можеш ли да Ми кажеш кога ти гледаш назад?”

Дори и не исках да отговарям на Исус. Защото тази дума “назад” бе

станала за мен синоним на нечестие и беззаконие. Но Господ неслучайно

ме питаше така. Затова Му отговорих:

“Господи, ако например си тръгвам от някое скъпо за мен място, аз ще

обърна поглед назад, за да го видя още веднъж…”

Исус се усмихна, а после ми каза:

“Даже и да си тръгнеш от това скъпо за теб място, то няма ли

сърцето ти да остане в него, щом толкова много го обичаш? Няма

ли да те тегли носталгия по това място? И няма ли, ако имаш сгоден

случай, да се върнеш в него?”

Думите на Господ сякаш ме събориха. Но после усетих как Святият Дух

ми даде такава Благодат и такава нежност, защото казах:

“Господи, Ти ме роди в Сион. И аз искам да се върна в Сион. Там е

мястото, където живее сърцето ми. И където и да отида, мислите ми са все

там…”
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Тогава Исус каза:

“Ето така, ако и Лотовата жена да напусна Содом, сърцето й

остана в Содом. А Бог е верен да даде на всекиго нещата, които

търси и иска. Нали така ви и казвах:

Искайте и ще ви се даде! Търсете и ще намерите!

Затова кажи на всички, които те презират, Моите думи към тях,

защото Аз непременно ще им дам нещата, които искат. В Живота на

Отца Си се заклевам, че ако на някого сърцето му е в Содом, той ще

си получи Содом точно така, както го получи и Лотовата жена.

Защото никой не може да излъже Господ, че Го обича, когато сърцето

му гледа назад към този свят! Така Лотовата жена се обърна назад,

защото в Содом останаха всичките й съкровища. Всичкото й злато и

сребро, всичкия й имот, всичките й приятелки.

Затова кажи на всичките Ми братя и сестри, че:

Никой не може да избяга от сърцето си! Никой не може да се

скрие от сърцето си! И ако някой е събирал съкровища в този свят,

който е Содом и Египет, то и сърцето му ще остане при съкровището

му, колкото и да се опитва да бяга!

А сега, момчето Ми, нека ти поговоря за истински дълбокото в

знамението с Лотовата жена. Забележи, че тя не стана на стълп от

злато или стълп от сребро, нито на стълп от желязо. Тя стана на

стълп от сол. Защо точно на стълп от сол се превърна Лотовата

жена? Понеже някой би решил, че солта Ми върши работа и дори

би цитирал Собствените Ми думи в Евангелията, където казвах, че:

“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се

осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се

тъпче от хората…” 30

Ако съпоставиш по плът тези стихове, то ще излезе, че най-

верните Ми последователи и слуги би трябвало да изграждат

Лотови църкви, защото в тях ще има не просто малко солчица, но

стълпове от сол. Каква е Моята сол? И каква е солта на дявола? Ти

помниш ли най-соления си ден, когато те посетих с Духа Си?”

30 (Матея 5:13)
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“Не, Господи! Не си спомням за такъв ден!” – отговорих аз. Тогава

Исус докосна с ръката Си главата ми и спомените запрепускаха пред

сърцето ми. И в един миг се видях, разтърсен от собствените си сълзи в

една малка църква, където предавах живота си в ръката на Господ и

отварях вратата на сърцето си за Него. А това наистина беше най-соленият

ден на живота ми. Защото солта от собствените ми сълзи задавяше гърлото

ми. В този миг бях недостоен пред Исус, защото разбрах, че все още имам

твърде много да пътувам, докато придобия Неговия ум. Затова Му казах:

“Господи, сега аз разбирам, че Твоята сол са сълзите на чистото и

разтърсващо покаяние. Защото именно на това Ти ни призоваваше - да

проповядваме покаяние и да обръщаме сърцата на човеците към Твоята

чудесна Светлина. Защото вярвам, че нищо друго не пази така сърцата в

Теб, както сълзите на покаянието...”

Исус ме погледна с такава нежност, с такава топлота и грижа, щото в

този миг знаех, че имам всичко, което едно сърце би искало да има. Имах

своя Господ в сърцето си. Имах прободената Му ръка над главата си. Имах

кръвта Му, която също беше солена и ми даваше съвършена жажда за

Неговото присъствие. Тогава Той ми каза:

“Запомни, че солта винаги ще доведе човека до жажда. Когато

това е солта на покаянието и солта на кръвта Ми, тогава и жаждата

на такъв човек ще е за богатствата, далече по-горе от този свят.

Тогава такава църква ще се пълни с Божия Слава и действително

ще бъде Божий стълп от сол. Стълп и подпорка на Истината. Но виж

сега как изглежда солта на този свят, от която сол стана и този

стълп на Лотовата жена…”

След думите Си Господ ми даде ново видение. Стоях на брега на голямо

море, което бучеше и се вълнуваше. Всред вълните му стояха хиляди

човеци, които дори и не обръщаха внимание на бурята. Те сгъваха дланите

си в шепи и гребяха морска вода, а след това я пиеха с удоволствие. Други

бяха си направили цели заграждения в плитката част на морето и аз видях

как там те добиваха сол в огромни количества. Всичко това ме изуми. И

там Исус ми каза:
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“Ето я другата сол. Ето морето, което е този свят. Ето

нечестивите, които се къпят в него и пият водите му. И водите им се

услаждат, защото в тях има сол. Има квас от самия Луцифер, който

е хитър да дава награди в този живот на всички, които му се

поклонят. Става ли ти сега ясно, момчето Ми, че ако в някоя църква

има не просто сол, но стълп от сол, то компромисите с духа на този

свят са станали толкова много, щото цялото Ми Евангелие е било

покварено за да служи само на такива, които се препитават от

солта на това море и от кваса на този свят.

Виж сега цялата пророческа картина върху Вавилон с очите на

Апостола Ми Йоан, защото той видя същото, което сега виждаш и

ти…”

Отидох на “Откровението на Йоан” и там прочетох твърде показателните

думи против Вавилон, религиозното царство на дявола. Ето стиховете,

върху които Бог спря сърцето ми. Защото това бяха възгласите на онези,

същите, които видях и при видението с морето. Те жалееха за града си

Вавилон и казваха:

“Горко, горко граде велики, облечен във висон, багреница и

червено и украсен със злато, скъпоценни камъни и бисери; защото

в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник,

всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от

морето, застанаха отдалеч, и викаха, като гледаха дима от неговото

изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град…” 31

Едва прочел стиховете, Господ ми каза:

“Кажи на такива и нека знаят:

Содом приличаше на вашия град, защото нечестието му беше

същото! Защото и във Вавилон и в Содом се намират всички, които

се препитават от този свят! И както някогашните гледаха дима от

изгарянето на Содом, така и днешната тщеславна църква, отстъпила

от Името Ми и станала жена на Лот, ще преживее и види дима от

изгарянето на Вавилон!

31 (Откровение 18:16-18)
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Нека всичките Ми братя и сестри да се покаят, защото Небето

повече няма да търпи солените стълпове на човешката заблуда!

Князът на този свят няма нищо в Мен! Но в действителност

изобилието на нещата, които дяволът има, са квасът, родил

поколението на бунтовни и непокорни на гласа Ми. Квасът, който

накара много църкви да станат Лотови жени и да се обръщат към

онова, което е долу, а не да гледат към онова, което е горе.

Нека онези, които презряха и похулиха Пророческия Дух,

ръководил слугата Ми, паднат и молят Отец Ми за прошка. Нека

онези, които бягат от светското нечестие, никога не обръщат назад

главите си, но да раздадат имота си на сиромасите, за да нямат

никакви връзки със Содом, Египет и Вавилон! Защото където е

съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти!

Аз го изговорих, Аз го изрекох…”
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