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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи читателю!

В ръцете ти е попаднало пророческото слово за осъждението на духа

на Мамон. Това е най-дълбоката пророческа книга, давана ми от Исус и аз

със сигурност зная, че тя съвършено ще освободи сърцето ти от властта на

единствения дух от царството на тъмнината, когото Господ Исус нарече

“господар”. Няма да има по-голяма радост в сърцето ми, а вярвам и в

Сърцето на моя Господ, от радостта да те видя победител над Мамон, да те

видя облечен в Твърдостта и Силата на Канарата, която е Исус.

Тази книга е и за всички, които вървят по пътя на Юда Искариотски, а

не знаят за това. На всички тях казвам, че ги обичам и моята молитва за

тях е да бъдат върнати от пътя на погибелта час по-скоро и възможно най-

безболезнено. Останалото нека допълни Сам Господ Исус и Неговото Свято

помазание, изпълнило страниците на тази книга! Бог да те благослови!

Авторът
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1. ПРЕДГОВОР

Скъпи читателю! По Волята на Бога, у Когото са заключени всички

човешки съдби, сега в ръцете ти попада книга, която не е родена в този

свят. Всичко, за което ще прочетеш в нея, е духовно, изпитва се духовно и

касае събития, случили се някога или предстоящи скоро да се случат. За

разлика от земните неща, които се виждат, могат да се докоснат и пипнат с

ръка, духовните неща могат да се изпитат само със сърцето. Но дори в това

отношение човек би бил много слаб и не би имал сила да стане свидетел

на невидимото, ако не го води Божията ръка. В това отношение аз трябваше

дълго да стоя пред Бога и да чакам мига, в който Той ще ме посвети в

дълбочините на Своята тайнствена премъдрост и Всевечна промисъл.

Досега Исус засвидетелства на сърцето ми Своята богата Благост и Милост,

защото бях посочен от Него да стана свидетел на два съдебни процеса -

против духа на Езавел и против духа на Корей. Водителството, което имах

за тези съдебни процеси, бе уникално по своя замисъл и изпълнение. Над

духовното ми естество стоеше ангел Господен и той подготвяше сърцето ми

за всички духовни стъпки, които трябваше да направя.

Преди няколко месеца Исус отново ми проговори и ми каза, че съвсем

скоро ще ме употреби за свидетел на нов съдебен процес, този път против

духа на Мамон. Изпитах радост и блаженство от Божието докосване и от

перспективата да стана свидетел на този нов съдебен процес. Затова в

смирение започнах да чакам мига и часа, в който Бог ще излее цялото

видение и ще ме направи участник в него.

Нека ти кажа, скъпи ми читателю, че съпротивата на дявола против

написването на тази книга бе възможно най-голямата, която съм имал в

живота си. Чувствах против духа си не просто вятър, но цяла скала, която

ме притискаше и в продължение на много нощи и дни не ми даваше дори

да мисля по тази книга. Това беше страшно. Това беше някакъв кошмар,

който сякаш никога нямаше да свърши. Това беше продължителна агония

на всичките ми духовни устои. Тогава разбрах, че духът на Мамон е този

дух, чрез който падналият херувим Луцифер владее целия свят. Тогава
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проумях, че докато дори частица от мен стои в света или харесва нещо от

света, тази книга няма да бъде написана.

Слава на богатата Милост и Благост Божия, защото въпреки съпротивата

на дявола чрез молитстващите чародеи по църквите, моят Господ отново

ми даде да превъзмогна утесненията и да отворя ума си и сърцето си за

прекрасните дълбочини и височини, в които само Той може да заведе

човек.

И така, скъпи ми читателю, след като вече си отворил първата

страница на тази книга, аз моля моя Господ Исус да те покрие със

Съвършената Си Сила - точно така, както покри и мен, за да станеш

свидетел и съучастник на едно от най-грандиозните и най-прекрасни

изживявания, на които човешки дух може да стане свидетел и съучастник -

изобличението и осъждението на духа на Мамон - духът на сребролюбието,

алчността и светското богатство. Духът, който по силата на своето място в

тъмния духовен свят, е огледало на тъмната и извратена природа на

Луцифер и най-пълнокръвен образ на нечестивото дяволско сърце.

Нека Бог укрепи сърцето ти и обнови ума ти с всички истини на тази

книга! Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮДА

Както вече ти казах в предговора, аз очаквах моят Господ да изпълни

обещанието Си и да ме направи участник на съдебния процес против духа

на Мамон. А в това очакване душата ми постепенно стигна до такова

изнуряване, че в един момент си казах:

“Край! Това е! Не съм достоен да понеса тежестта на такива откровения

и дълбочини…”

Точно тогава усетих над духовното си естество присъствието на ангел

Господен. То беше толкова живо и реално, колкото реален е някой, който

застава зад гърба ти и те наблюдава. По силата на невидими сензори, ти се

обръщаш, защото дразнението е твърде силно, за да не реагираш. Така аз

се обърнах и цялото ми духовно естество прогледна в духовния свят. В

началото всичко бе като в мъгла, но само след миг аз забелязах Христовия

пратеник, който блестеше в светлите си дрехи и държеше жезъл. Тогава

той ми каза:

“Стефане, небе и земя ще преминат, но това, което Исус

изговаря с устата Си, не може да премине. Защото Той е Господ и

Бог, Алфа и Омега…”

Отговорих:

“Божий пратенико! Аз зная, че не съм достоен за това видение, защото

добре знам, че собственият ми живот стои против мен и ме обвинява…”

Ангелът се усмихна, а после докосна главата ми и каза:

“Ако Алфата докосва Омегата, а Началото докосва Края, то

няма ли Онзи, Който е най-високо, да благоволи в онези, които са

най-ниско? Нима нямаш очи да видиш, че силата на всяко едно

призвание е извървяването на Пътя, на целия Път? Ако Онзи, Който

те призовава, е в края на Пътя, то няма ли ти да си в началото?

Нима мислиш, че Отец би те посочил, ако не би прославил Името

Си?

Но ето така Отец работи и Неговият почерк е ненарушим и

утвърден до века. Той винаги ще гази и мачка враговете Си с онези,

които са в края на петата Му. Той винаги ще изненадва лукавия и
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онзи, който надига високо лицето си. Затова ти сега направи

внимателно сърцето си, защото съм пратен да ти дам поглед и

готовност за съдебния процес против духа на Мамон...”

След последните си думи Христовият пратеник хвана ръката ми и

двамата с него се озовахме в Живото Евангелие. Усещах, че се намирам в

някаква маслинова горичка, която ухаеше с цялата си сила. Беше тъмно и

вятърът, който се движеше сред клоните, ги правеше да се олюляват.

Изведнъж погледът ми съзря място, което бе осветено от Небесна Светлина.

Нямаше прожектори, нямаше дори и запалени светилници, но въпреки това

цялото светло пространство блестеше с неземна Светлина, а аз и ангелът

се приближавахме към него. Сърцето ми започна да тупти твърде силно,

защото нещо в това видение вече ми подсказваше, че ще зърна моя Господ

и Спасител. И наистина, само след стотина метра, които извървяхме, аз

видях Исус - коленичил над объл и бял камък. Той беше вдигнал главата

Си нагоре - към Славата на Отца и Небесните звезди. Всичко в излъчването

на моя Господ ме заслепяваше. Бях готов да стоя така с часове. Да гледам,

да гледам, да гледам и видението да не свършва. Тогава ангелът докосна

рамото ми и ми каза:

“Не затова си извикан тука, Стефане! Не затова! Погледни

Господ, защото има да видиш нещо, без което не би имал сила да

вървиш по-нататък в това видение…”

След думите си ангелът вдигна жезълът си и с него посочи към Господ.

Тогава от ангелския жезъл излезе сноп от светлина, като малък слънчев

лъч. И аз видях как лъчът се спря върху Лицето на Исус. Погледнах натам,

накъдето сочеше лъчът, и изтръпнах… Върху Лицето на моя Господ имаше

тънки бразди от Кръв, която се стичаше от челото Му. Те прорязваха

бузите Му и слизаха към брадата Му. Знаех, че това беше най-тежкото

страдание на моя Спасител, но никога не бях виждал всичката мъка, скръб

и печал така ясно запечатани. Тънки бразди Кръв, бликнала от върховното

напрежение и натиск върху Сърцето Му. Миг след това видях как в

Светлината на Исусовото Присъствие се появи ангел, който хвана ръцете

Му и ги помаза с Небесно миро. Кръвта, обаче, все така оставаше да

бразди върху Лицето на Исус. Тогава Той се изправи и тръгна към спящите
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Апостоли, а ангелът просто изчезна. Докато Господ вървеше с бавни

крачки към учениците Си, за да ги събуди, аз усетих шум. В началото той

беше далечно заглъхващо ехо, но с всяка минута ставаше все по-ясен.

Докато напълно разбрах, че самото видение в Живото Евангелие следваше

неумолимата точност на фактите. А ангелът ми каза:

“Виж онова, което ще видиш, и го запиши на книга, за да го

предадеш на братята и сестрите на Исус. Защото сега ще видиш

тайни неща, за които не знаеш, а трябва да знаеш. Сега ще видиш

личност, която никога не си виждал, а трябва да видиш. Сега ще

преживееш духовно послание, което не си преживявал, а трябва да

преживееш…”

След думите си ангелът просто хвана ръката ми и така ние двамата

вървяхме много близо зад Господ. Тогава забелязах в далечината как към

Господ и събудените Му ученици се приближаваше шумно крещяща тълпа.

В челните редици на тази тълпа аз видях стражата на първосвещениците и

самият Юда. Те бяха хванали двете му ръце и ги стискаха, а в лицата им се

четеше някаква дива радост и удоволствие, един своеобразен екстаз от

всичко, което се случваше. Бях буквално потресен, защото наяве нещата

изглеждаха много по-убедителни от всякакво въздействие, което би ти

оказал който и да е филм, правен за Исус. А ангелът ми каза:

“Ти все още не виждаш най-главното, защото тази шумна тълпа

е във властта на тъмнината и в часа на тъмнината, а в тъмното

никой не може да види тъмните. Сила да види тъмните в тъмното

има само Онзи, Който те е призовал…”

Едва изговорил последните си думи ангелът отново вдигна жезъла си и

го насочи към тълпата, Юда и първосвещениците. И така отново видях как

слънчевият лъч излезе от жезъла и освети лицето на Юда и мястото над

самата му къдрокоса глава. Тогава онемях от учудване. Видях дух, който

по изгледа си беше като велик император. Той имаше дълга златоткана

мантия, която невидим вятър вееше зад него и така мантията падаше върху

цялата крещяща тълпа. Ето защо впечатлението от изгледа на този дух

поразяваше сетивата по величието си. Той беше свил златните си устни и

гледаше с такова презрение, гордост и невъзмутимост на обстановката,
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сякаш, че не се предаваше Господ Исус, а се разиграваше театър или цирк.

Този дух държеше в ръцете си въже, чийто край беше сплетен на ласо. И

това въже беше обиколило шията на Юда, като буквално се стягаше около

нея. Самият дух постоянно придърпваше въжето и това караше Юда не

просто да ходи, но дори да се затичва. Понечих да обърна главата си и да

кажа на ангела първата ми хрумнала мисъл, но той ме изпревари, като

каза:

“Точно така е! Ето това е духът на Мамон. Ето това е духът,

който, за разлика от всички други духове в царството на тъмнината,

живее в сърцето на Луцифер, а не просто в присъствието му.

Затова величието на осанката му впечатлява толкова много очите.

Но ти продължи да гледаш в това видение, защото все още не си

видял най-главното…”

Продължих да гледам във видението и то вече беше такова, че чух

Юда да казва на първосвещениците:

“Онзи, Когото прегърна и целуна, Той е Исуса, Той е Юдейският цар…”

След думите на Юда, когато оставаха само десетина метра между него

и Господ, той пусна ръцете на първосвещениците и се затича към Исус,

като Го прегърна и погледна в очите. В този миг забелязах, как духът на

Мамон плътно се прилепи до Юда, заставайки над него и държейки главата

му. А Исус проговори:

“Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син?” 1

Думите на Господ блъснаха духа на Мамон и той буквално отхвърча на

няколко метра. Но после се окопити и като държеше въжето, с което беше

вързал шията на Юда, го дръпна силно. Юда понечи да каже думи, но те

така и не излязоха от устата му. Вместо това вдигна ръцете си, хвана

Лицето на Господ и като го приближи до устата си, целуна Го. В следващия

момент стражата на първосвещениците скочи да залови Господ, а сред

учениците Му настъпи паника, понеже един вдигна нож, та посегна към

стражите. А ангелът Господен ми каза:

“А сега нека двамата с теб да продължим да следваме Юда, за

да видиш нещата, които никога не си виждал…”

1 (Лука 22:48)
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Така видението, в което участвах със сърцето си, вече премина в

онези невидими страници на Евангелието, познати само на Господ и на

онези, на които Той би благоволил да открие.

Ето какво виждах, скъпи ми читателю:

Виждах как Юда бягаше със запъхтяно лице и в джоба на наметалото

му дрънкаха сребърниците, които беше получил от главните свещеници.

Над него все така стоеше духът на Мамон, който не си правеше труда да

бяга с него, а просто плавно се носеше, подобно на облак. И ето, че Юда

влезе в стаята на малка къща, където си легна…

В този миг видението се прекрати, а ангелът ми каза:

“Това е последната спокойна нощ в живота на Юда. Затова сега

ще пренеса видението на другата сутрин, за да видиш какво ще се

случи с Юда…”

Така аз отново бях във видението с Юда. Виждах как той вече беше

станал и извадил кесията със сребърниците. После просто ги изсипа на

земята, така че те се разпиляха по целия под и заблестяха от светлината

на утрешното слънце. Юда клекна и започна отново да ги събира, а тогава

погледът му се вцепени, така че изгуби ума и дума. Той погледна дланите

на ръцете си и видя по тях Кръв. Гледайки всичко в това видение и аз в

първия момент бях смутен, защото не можех да си го обясня. Тогава

ангелът ми каза:

“Ето затова ти казах да внимаваш във всичко, което ще ти се

открие във виденията, които ти дава Господ. Нима забрави как

лъчът на Отца, който излезе от жезъла, освети Лицето на твоя

Господ? Нима забрави как цялото Му лице бе прорязано от малки

бразди Кръв, която бликна от челото Му? Нима забрави как Юда

хвана с ръцете си Главата на Исуса, та Го целуна? Ето тази Кръв

сега е по ръцете на предателя и той не може да я понесе…”

Отново гледах Юда. Той се тресеше, сякаш по тялото му преминаваше

електрически ток. Всеки път, когато той докосваше кървавите си длани,

ставаше така, че духът на Мамон, който беше над него, бе разтърсван от

конвулсии. И аз прекрасно знаех, че това се дължи на Кръвта на Исус. В

следващия миг видях как Юда взе малък месал, служещ за покривка за
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храна, и нервно започна да бърше ръцете си, нежели премахне Кръвта на

Исус. Но това не помогна. Кръвта все така стоеше по дланите. След това

Юда започна да крещи и панически търсеше вода. Накрая намери каменна

делва пълна с вода и пъхна ръцете си в нея, нежели успее да премахне

кървавите петна. Но и това не помогна. Кръвта все така стоеше върху

дланите, за да му напомня злото, което сътвори. С треперещи ръце той

събра тридесетте сребърника и се затича към Храма. След това намери

Анна и Кайафа и им каза:

“Съгреших, че предадох невинна кръв! Принесете, моля ви, жертва за

опрощението на греха ми…”

Реакцията му просто накара първосвещениците да се разсмеят, а

единият от тях се обърна към него и каза:

“Нам що ни е?”

И като продължи да се смее, допълни:

“Ти гледай…”

В този миг Юда гледаше като избезумял. Опита се да каже дума, но

въжето на Мамон беше толкова стегнато около врата му, щото не произнесе и

сричка. Той извади сребърниците от джоба на наметалото си и ги хвърли в

нозете на първосвещениците, а след това се обърна и тичайки, излезе от

Ерусалимския Храм…

Никога в целия ми живот на вяра Господ не ми беше давал по-

шокиращо и ужасно видение от видението на Юда пред свещениците в

Храма. Виждах един човек, обесен в духа си от Мамон, който след много

кратко време щеше да изпълни върху себе си и проклятието на подобна

плътска смърт. А ангелът Господен ми каза:

“Сега разбираш ли защо видя всичко това? Сега разбираш ли

защо си свидетел на Юдовото падение? Колко ли силен ще е онзи

дух, който би те накарал да продадеш и предадеш Кръвта на Исус?

Сега разбираш ли, че именно Кръвта по дланите му го доведе до

разкаяние, което не води до покаяние, но до лудост? Защото от

всяко беззаконие има възвръщане, но от беззаконието на Юда

възвръщане няма. Затова някога Господ вашият Бог каза за него:
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“Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко

на този човек, чрез когото Човешкият Син се предава! Добре би

било за този човек, ако не бе се родил…” 2

Как мислиш? За какво раждане ти говореше тук Исус? Дали за

физическо раждане или за новорождението в Святия Дух?”

Отговорих:

“Господни пратенико! Кръвта на Исус е тази, която ми дава Живот! Но

Кръвта на Исус беше и тази, която накара Юда да полудее и да се обеси.

Защото, при все, че той се опита да я изчисти от ръцете си, не успя. Ето

защо аз вярвам, че е по-добре някой да не е ставал християнин, отколкото

след като е станал - да продаде Кръвта, в която е Спасението му…”

А ангелът допълни:

“Иди и кажи на всичките си братя и сестри, че в Кръвта на

Исуса е Животът и ако някой продаде този Живот за сребърниците

на Мамон, то тогава няма да остане Кръв, като жертва за грехове,

но Кръв, като едно страшно очакване на Съд и огнено негодувание,

което ще изпояде противниците. Защото именно от случилото се с

Юда Апостол Павел взе поука, за да ви запише думите в “Послание

към Евреите”. Понеже за Юда не остана вече жертва за грях,

понеже той я продаде на Мамон и на дявола…”

“Какво остана тогава за Юда?” - попитах аз. А ангелът ми отговори:

“Остана едно страшно очакване на Съд и именно на този Съд

Отец те е призовал като свидетел, за да дадеш на това последно

поколение от християни Истината за силата и властта на Мамон.

Преди това обаче трябва да видиш как свърши Юда…”

Така ангелът отново ме върна във видението с Юда. Той държеше

въже в ръката си и тичаше като избезумял из Ерусалимските хълмове. В

един момент намери едно високо дърво и се качи на него, като върза на

един от клоните му края на въжето, а другия край, който беше направен

като ласо, окачи на шията си. До него, все така неизменно стоеше духът на

Мамон и докато гледаше как жертвата му се готви да се самоубие, опъна

докрай духовното въже, с което бе вързал духа му. Ето защо положението

2 (Марк 14:21)



13

на Юда беше по-страшно и ужасно от на който и да било човек. Защото

Юда, като сложи примката на шията си, скочи от клона и увисна надолу.

Тялото му се килна и започна да се люлее. Тогава стана нещо, което ме

изуми и потресе. Мамон с огромна сила дръпна собственото си въже и

духът на Юда започна да напуска тялото, което и без това се гърчеше. За

мен беше учудващо, но духът на Юда започна да излиза през устата. И

понеже напънът, който Мамон направи спрямо него, беше ужасяващ, то от

силата на изтръгването на Юдовия дух стана така, че самият му стомах

подскочи нагоре, а след това се пукна на мястото на пъпа и червата на

Юда изскочиха навън. Изпитах такава погнуса и отвращение, такова

непосилно утеснение в сърцето си и духа си, че ангелът до мен просто

извъртя главата ми и ми каза:

“Сега разбираш ли по-добре и писаното за Юда? Сега разбираш

ли защо за него беше казано, че:

“…като падна стремглав, пукна се през сред, и всичките му

черва изтекоха…” 3

Отец ми не ти дава това видение, за да плаши теб или което и

да е от чедата Му, но да видиш действителната сила на духа на

Мамон. Понеже, когато някой бива обесен, то той ще умре, но

когато и самият му корем се пукне, то такъв преди да се обеси, вече

е бил обесен в духа си, както Юда. Но и това не е най-страшното,

което си видял. Защото най-страшното е мястото, където Мамон ще

отведе Юда. Виж и това, преди да бъдеш екипиран и подготвен за

съдебния процес против духа на Мамон...”

И действително, докато ангелът Господен ми говореше, аз вече виждах

как Мамон отнася Юда в ада. И понеже двамата с ангела се движехме във

Вездесъщото Присъствие на Бог Отец, то и затова следяхме от близо Мамон

и Юда. И ето, че накрая Мамон се спря на едно дълбоко и зловещо място в

ада и прикова Юда върху скала, чиито остри краища бяха като зъбите на

акула. Аз видях как острите ръбове буквално се впиха в духа на Юда и

останаха там. А Мамон, който вече се смееше ехидно в лицето на Юдовия

дух, бръкна в мантията си и извади същата кесия с тридесет сребърника,

3 (Деяния 1:18)
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която Юда хвърли в Храма, при все, че този път сребърниците не бяха

физически, но духовни. Видял сребърниците, Юда изкрещя:

“Недей, за Бога! Не ми показвай всичко това!”

А Мамон му отвърна, все така смеейки се:

“Какъв бог? Тук няма бог! Тук аз съм бог и ето образът, който

вечно ще звънти в ушите ти. Ето образът, който ти си придоби, като

ми се поклони с цялото си сърце. Не проповядваше ли Месията

именно това? Нима сърцето ти е забравило думите Му, че гдето е

съкровището ти, там ще си и ти? Ха-ха-ха!”

След думите си, казани през продължителен и гърлен смях, духът на

Мамон просто отвори кесията и сребърниците полетяха в духа на Юда. Те

буквално се залепиха там, а звукът от звънтенето остана, ако и те да бяха

спрели да падат. Това бе непоносим, дрънчащ звук на метал, който караше

лицето на Юда да се свива в гримаса от ужас. А ангелът Господен ми каза:

“Виж сега отблизо най-страшното. Защото тези сребърници са

духовният образ, който Мамон изгради в поклонника си…”

Така ангелът отново вдигна жезъла си и аз видях как самите сребърни

монети започнаха бързо да ръждясват, като ръждата започваше да пълзи

по духа на Юда, подобно проказа, която поразява тялото. А ангелът добави:

“Ето тук духът на Юда ще ръждясва през цялата вечност до

Съда на Великия Ден, за да се изпълни Словото, което Отец Ми даде

на Апостола Си Яков, а той го записа за предупреждение на всички

църковни водачи и водени, които се покланят на Мамон…”

Знаех прекрасно, че това бяха твърде верните стихове, в които за

богатите тщеславни църкви се казваше:

“Златото и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще

свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…” 4

И тогава ангелът отново ми каза:

“Сега разбра ли, че омразата и презрението към духа на Мамон

в сърцето ти трябва да са толкова големи, колкото са големи

властта и силата, с които той покварява сърцата на много Божии

служители?

4 (Яков 5:3)
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Само с тази омраза и с това презрение към духа на богатството

и просперитета ти можеш да спасиш и опазиш съвършено сърцето

си от него. Защото всички, които тръгнаха по пътя на Юда, за

цялата вечност ще получат и дела на Юда. Защото днес адът е

пълен с потомци на Юда, с пастири-търговци и пастири-наемници,

които никога не са внимавали в Словото на Всевишния Отец.

Тогава, според страстите на сърцата им, Отец ги остави да грабят

ненаситно всички користи и богатства, за да допълнят и те мярката

на бащите си, от които се учиха и вдъхновиха. Затова, след всичко,

което сега получи, смири сърцето си пред Вечният и Свят Съдия и

възлюби Словото Му и Примера Му с цялото си сърце и с всичкия си

ум. За да осъдиш духа на Мамон още в този живот и да се явиш в

Деня на Господа с чисто сърце и непорочни помисли…”

След последните си думи ангелът Господен прекъсна видението в ада

и аз усетих към сърцето си прилив на Божия Благодат и Сила, които бяха

изпратени от Исус, за да ме подготвят за съдебния процес против духа на

Мамон.
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3. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

(ИЛИ ЗА ДУХОВНОТО ЕКИПИРАНЕ МЕЖДУ ДВЕ ВИДЕНИЯ)

Приятелю мой, скъпи ми читателю! Едва ли е нужно да те питам какво

си изпитал, докато си ставал съучастник и свидетел на виденията, дадени

ми от Христовия ангел. Такива видения не могат да не разтърсят дълбоко

човека, до основите на сърцето, за да изпитат всичките му помисли и

желания, всичките му принципи и мотиви и изобщо - целия му мироглед.

Така и аз, след самите видения, имах нужда от почивка, от духовно

освежаване и екипиране, защото със сигурност разбрах, че духът на Мамон

не е като милионите други демони, подопечни на Луцифер. Неговата

невероятна власт и сила ме накараха да разбера, че ако има Съвършена

защита и сигурност, то тя може да бъде само под сянката на моя Господ

Исус. И сега нека ти кажа как се развиха по-нататък нещата, преди да

бъда извикан на съдебния процес против духа на Мамон. Истина е, че

самата идея за написването на тази книга със сигурност е хвърлила в ужас

и паника много тъмни сили, защото аз почувствах над духовното си

естество струпвания на толкова много свидетели от духовния свят, щото

със сигурност разбрах, че ми предстои да изживея неща, които малцина

човеци биха били посочени да изживеят. И докато все така разсъждавах, в

този ред на мисли, Исус се яви пред сърцето ми с цялата Си Слава и Сила.

Никога не бях Го виждал в такова Небесно великолепие и Съвършена

пълнота. В други видения Той идваше при мен, облечен в ленени дрехи и

сандали на нозете Си, но този път очите ми виждаха Царя в цялата Му

красота и Съвършенство. Отворих устата си, за да изразя невероятното си

възхищение и удивление от вида на Господа, но Той докосна главата ми и

ми каза:

“Зная какво чувстваш, зная какво мислиш, зная какво се

готвиш да Ми кажеш. Но не затова съм дошъл при теб, а за да ти

дам онези истини и дълбоки духовни неща, без които ти не би бил

екипиран да участваш на такъв съдебен процес. Понеже, кажи Ми,

като какъв видя духа на Мамон във видението, дадено ти от Моя

ангел?”
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Отговорих:

“Господи, това беше дух, който поразяваше с изгледа си. Той беше

като император с цялото великолепие на осанката си. Лицето му беше от

злато, а погледът му би накарал мнозина да коленичат и да му се

поклонят...”

“Точно така е, момчето Ми! Точно така изглежда духът на

Мамон. И сега, когато виждаш Мен в цялата Ми Слава, можеш ли да

кажеш коя слава е по-голяма - Моята или тази на Мамон?”

Погледнах към Господ и видях, че цялото Небе сияеше от Светлината

Му, която извираше от Него. В далечината на синевата, там където като

звезда блестеше Небесният Ерусалим, аз виждах стотици хиляди ангели,

които плавно разтваряха крилата си, за да улавят Светлината, излизаща от

Господ, а след това повторно да я разпръснат нататък, където тя намираше,

подобно на вълните в езерото, краищата на Небето, и там се разплискваше

на хиляди малки искри. Тогава просто наведох главата си и казах тихо:

“Господи Исусе! Твоята красота е несравнима! Твоята Слава е вечна!

Твоята Сила е удивителна! Сравнен с Тебе духът на Мамон е просто малка

и жалка бледа сянка, на която е дадено да хвърля тъмнина до определено

време на една малка прашинка в Космоса, наречена Земя. Нима мога да

събера в ръцете си онова, което не може да се събере? Нима мога да изпия

с погледа на очите си онова, което не може да се изпие? Нима мога да се

насладя на красотата, на която не можеш да се насладиш?”

Господ се усмихна на въпросите ми. А после каза:

“Виждаш ли, момчето Ми? Когато духът ти полети с Мен и

излезе вън от решетките на земното, едва тогава разбираш в каква

суета е вкарал дяволът стотици милиони и милиарди човеци. И

понеже Аз винаги исках да Ме помните такъв, какъвто бях в

Евангелието, а именно - приел образ на слуга, то затова мнозина

изгубиха вярата да Ме възприемат и като Господар. Но Аз съм Онзи,

Който съм.  В сърцата на човеците непременно съм слуга, но по

отношение на лукавия винаги съм Господар. А Моето име е Цар на

царете и Господ на господарите.

Ти как мислиш? Защо Аз съм Господ на господарите?”
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Въпросът на Исус в първия миг ми се стори лесен, но след това

разбрах, че не мога да отговоря. Напрягах ума си и мислено прехвърлях

всички библейски знания и цитати, но нищо не помогна. Затова казах:

“Господи мой! Не знам защо Си Господ на господарите…”

А Исус каза:

“Ако не знаеш защо съм Господ на господарите, ти не можеш да

бъдеш свидетел на съдебния процес против духа на Мамон. Но Аз

ще ти дам да разбереш Истината, като ти покажа видението, с което

ще изпитам сърцето ти…”

След последните Си думи Исус постави пред сърцето ми видение.

Намирах се в морска вода и вълните ме блъскаха с голяма сила. А Исус ми

каза:

“Сега си в морето. В морето, което отговаря на този свят. Искаш

ли да останеш тук, сред вълните?”

Видението беше толкова живо и усещанията - толкова ясни, щото

извиках:

“Господи, извади ме! Не искам да остана тук!”

Тогава Господ ми посочи с ръката Си брега, който беше прорязан от

скали и ми заповяда:

“Плувай нататък, към скалите…”

Заплувах и постепенно стигнах до скалите. А Исус отново каза:

“Виж внимателно двете скали, защото се различават и избери

на коя от скалите да се качиш…”

Погледнах скалите и видях, че действително се различаваха. Едната

скала беше гладка, със заоблени форми, сякаш умишлено създадени от

скулптор, а другата беше дива скала, ръбеста скала, чиито скални късове

будеха страх и неприязън. И аз отново чух заповедта на Господ:

“Избери скалата, на която да се качиш…”

Цялото ми същество се стремеше към гладката скала, понеже чувствах

вътрешна умора и перспективата да легна и почина върху гладкия камък

ме блазнеше с невероятна сила. Тогава заплувах към гладката скала, така

че само след миг вече излизах от морето и се качвах върху нея. Това беше

приятно и хубаво място. Това беше скала от мрамор, толкова изящно
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шлифован, че дори без въображение би го възприел за снежнобял чаршаф.

Нещо повече - гладкостта на скалата ме привличаше толкова много, щото

вътрешно ме накара да се катеря нагоре и да се кача на едно възвишение,

което приличаше на трон. Реших, че точно там ще си почина. Ще седна и

ще се любувам на красивия залез… И в миг, когато скалният гладък трон

беше буквално пред очите ми, стана така, че една морска вълна се разби в

гладката скала и я обля със солените си води. Това имаше ефект на

смазка, така че изведнъж под краката ми стана хлъзгаво и аз загубих

равновесие, като паднах по гръб. Тогава хлъзгавата гладка повърхност ме

грабна и повлече надолу, а аз извиках от ужас. Само след миг виждах как

падам отново не просто в морето, но в мрежа, нарочно поставена пред

морските води, за да ме улови. Падайки в мрежата аз видях как тя се

затвори над мен и там се появи духът на Мамон, който вдигна мрежата, в

която бях аз, като ме погледна. Изтръпнах, защото очите му бяха страшни.

Чувствах се пленник, чувствах се роб, чувствах се като изигран глупак,

платил жестока цена за своята наивност. Гордостта и надменността в очите

на Мамон ми казваха:

“Аз съм ти господар и ще ме слушаш, инак ще умреш в тази

мрежа! Аз съм ти господар и ти не можеш да напуснеш властта на

мрежата ми…”

А Исус? Къде беше Исус?

Исус, братко мой, просто Го нямаше. Той беше изчезнал, сякаш никога

не ми беше давал видението и не ми се беше явявал в Славата Си. В този

миг извиках с цялата сила на сърцето си, а гласът ми се задави в сълзи.

Извиках така, че все едно се борех за живота  и спасението си. А Господ

ме чу и се появи. Тогава духът на Мамон просто остави мрежата и с бързи

крачки се отдалечи навътре и надолу - в самата дълбочина на морето. В

следващия миг погледнах очите на Исус. Те бяха много тъжни и аз знаех,

че Той беше плакал за мен. И ето, че Господ се приближи, разтвори

мрежата и ми подаде ръка, за да стана. А след това каза:

“Направи погрешния избор! Избра погрешната скала! Направи

избора, в който се препънаха най-големите Ми служители. И ти не

направи изключение от правилото… Затова нека бъде внимателно
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сърцето ти и да Ме слуша, защото ще ти дам думи на Живот.

Запомни, че тук, на тази гола и коварна скала, е силата на Мамон

да бъде господар над сърцата на мнозина. Защото той им предлага

спасение от морето на света чрез богатството си и парите си. Тогава

всеки, който има богатството и парите на света, забравя за злото,

понеже е прегърнал земния рай, измисления рай на Луцифер, който

се предлага на всеки, който му се поклони. А не можеш да избереш

дял от двата рая. Или ще обикнеш Небесния и ще намразиш земния

или ще обикнеш земния и ще се отречеш от Небесния. Понеже,

кажи Ми, кое те привлече в тази скала?”

Наведох главата си и не исках да отговарям на моя Свят Господ. Но

Той ме чакаше и затова казах:

“Господи Исусе! Скалата беше гладка и впечатли твърде силно очите

ми, така че гледката ме измами!”

А Исус отвърна:

“Гледката те измами, защото докато плуваше в развълнуваните

води на морето, мислеше за земното, а не за горното. Ти забрави

думите Ми, че в света имате скръб и реши да стъпиш на скала,

която предлага уют и комфорт, а не скръб. А на такава гладка

скала всичко винаги ще върви измамно гладко, докато вълните на

света не я залеят. А когато скалата бъде залята от вълните на света,

едва тогава разбираш, че гладкото е само една измамна илюзия,

която да те накара да търсиш спасение в нея. Понеже, кажи Ми,

кой те улови в мрежата си, когато се подхлъзна и падна?”

Искаше ми се по-скоро да бях мъртъв, отколкото да отговарям на Исус.

Но все пак Му казах:

“Господи, улови ме духът на Мамон в мрежата си, като ми каза, че ми

е господар и трябва да го слушам, защото съм в мрежата му…”

Следващият въпрос на Господ беше като плесница, за която искрено

Му благодаря:

“Сега разбираш ли вече защо Аз съм Господ на господарите?”

Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:
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“Господи, ако някой превъзмогне над духа на Мамон, който е господар

на този свят и над неговия земен и измислен рай на парите, то в

действителност такъв става господар над Мамон и не Мамон владее над

него, но той владее над Мамона. Но аз обърках всичко, защото се показах

недостоен в това видение. Моля Те да ми простиш!”

Тогава Господ ми каза:

“Аз поисках да бъдеш недостоен и Аз заповядах да се объркаш,

за да се огледат в твоето недостойнство и объркване мнозината,

които се поклониха на Мамона, за да се покаят и така да изберат

другата скала. Понеже те освободих от духа на Мамон още тогава,

когато ти дадох огненото слово против търговците в Храма, които

са най-верните поклонници на Мамон и бързат да вземат дела си на

гладката и бяла скала… Впрочем - искаш ли сега да излезеш от

морето на другата скала, която е Моята скала и Моето Спасение?”

Сърцето ми затуптя от блаженство. Затова извиках:

“Искам, Исусе!”

А Господ, Който просто ходеше над вълните, ми каза:

“Ами тръгни тогава, за да видим докъде ще стигнеш. Аз ще те

чакам горе…”

Така Исус застана на върха на скалата, а аз излязох от морето и

стъпих на нея. Едва стъпил, изревах от болка, защото бях бос, а острите

камъни се забиваха в петите ми. Нещо повече - от продължителното стоене

в морската вода петите ми се бяха изнежили. Стиснах зъби и продължих да

се катеря по скалата. А морето ме забеляза и надигна вълните си, които

започнаха с ярост да се забиват върху скалата. При всяко плисване на

вълна, бях блъскан с такава сила, щото за миг се пусках от скалата, а след

това отново се хващах за острите й ръбове. Тогава погледнах ръцете си и

се уплаших. Дланите ми кървяха, защото острите ръбове на скалата бяха

оставили дълбоки прорези по тях, сякаш от стотици малки ножове или

игли. А не бях стигнал доникъде. Бях едва в началото. Нямаше място на

скалата, където да се хвана и то да не ми донесе болка и порязване. В

един момент дори почувствах, че съм на път да отпадна повторно. Затова

извиках към Исус:
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“Господи, кръв изби по ръцете ми и е все по-трудно да се изкача при

Теб…”

А Исус каза:

“Колкото по-нагоре се качваш, толкова повече кръв ще избива

и толкова по-яростни ще са вълните. Защото тази кръв по дланите

ти не е твоята кръв, но е Моята. Тя бликва винаги, когато острите

ръбове на Словото Ми те изобличат и порежат поради греховете ти.

Готов ли си да продължиш изкачването, въпреки раните, въпреки

болката, въпреки ръбовете и въпреки всички причини, които биха

ти казали да се върнеш назад?”

Погледнах ръцете си, защото ме боляха и кръвта все така изтичаше от

тях. И затова казах на моя Господ:

“Исусе! Предпочитам да умра тук, на тази скала, отколкото да се

върна на гладката. Аз не зная дали някога ще се изкача отгоре, но за мен

са по-желателни всичката болка и всичкото нараняване от изобличенията

на Твоето Слово, отколкото онази хлъзгава и измамлива скала, носеща

привкус на холивудско студио, на която като блуден син стъпих с нозете

си…”

Исус се усмихна, слезе при мен и ми подаде ръка, а аз почувствах как

неземен тласък ме отхвърли нагоре и само след миг бях при Него - на

самия връх. И там Господ ми каза:

“Виждаш ли, момчето Ми, когато тръгнеш да живееш Божието

Слово, а не просто да го четеш, както правят мнозината, тогава

разбираш, че смъртта на Моята Скала е по-желателна от живота на

другата. Защото животът на другата е измислен холивудски рай,

който се проповядва с голям възторг и винаги има доволно много

удавници, които търсят бързите пътища към ада. А да преживееш

смъртта на Моята Скала ще рече да се отречеш от себе си. Защото

никой друг не е Господар над Мамон, освен твоят Господ. И ако Аз

се нарекох Господ на господарите, то не беше, за да хваля каквито

и да са земни господари, но да свидетелствам с Духа Си, че Сила

над духа на Мамон имат само онези, които са предали живота си на

Мене. Защото истински господар пред очите на Отца Ми не е онзи,
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който господарува, но този, в когото Господ царува! Помисли

тогава защо някога прогласих в Евангелието думите Си:

“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се

привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона…” 5

Какво значи да намразиш единия, а да обикнеш другия?”

“Господи, това ще рече да намразя Мамона, а да обикна Теб…”

Исус се усмихна и продължи с въпросите:

“А какво значи към единия да се привържеш, а пък другия да

презираш?”

Тогава Му казах:

“Господи, това ще рече да позволя на духа на Мамон да ме върже с

въжето си така, както върза Юда Искариотски. А тогава бих Те презирал,

понеже е писано, че:

“Сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира…” 6

Едва чул отговора ми, Исус каза с твърде сериозен Глас:

“А не ще ли въздаде Отец Ми на такива, които се отричат от

Мене и Ме презират, при все, че прободената Ми ръка ги докосна и

дари с Небесния Живот? Защо ти, който имаш в изобилие от Духа

Ми, взе че се обърка във видението и побърза да се качиш на

другата скала? Не иде ли това да покаже, че Силата, с която Отец

Ми ще въздаде на беззаконните, ще е толкова голяма, щото без

Негова намеса и праведният би отстъпил?”

Отговорих:

“Господи, някога Апостолът Ти Петър записа едни думи, които до днес

винаги ме смущаваха, но сега, след двете видения с двете скали разбирам

колко прав е бил. Защото Петър каза думите:

“Защото дойде времето да се започне съдът от Божието

домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на

тия, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако

праведният едвам се спасява, то нечистият и грешният где ще се
5 (Матея 6:24)
6 (Псалом 10:3)
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явят? Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават

душите си на верния Създател, като вършат добро…” 7

Господ се усмихна и добави:

“Ето затова на Моята Скала се израниха ръцете ти и нозете ти -

защото страдаше по Божията Воля. Колкото до скалата на Мамон,

то тя е заповядана от Отца Ми и днес ти бе изпитан в нея, за да

паднеш подобно на много други. Но за разлика от другите - да

приемеш поука и поправление.

Виж сега с какви думи Отец вдъхнови пророка Си Езекиил, за

да се обърне към княза на Тир, който е същият този дух на Мамон в

старозаветните си подвизи…”

Божият пръст вече беше посочил онези стихове от “Книгата на пророк

Езекиил”, които гласяха:

“Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим: О, хохо!

Строши се оня, който беше порта на племената! Обърна се към

мене! Ще се напълня аз, като запустя той! Затова така казва Господ

Йеова: Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе

много народи, както морето повдига вълните си. Те ще сринат

стените на Тир и ще съборят кулите му; и Аз ще изстържа пръстта

от него и ще го направя гола скала. Ще бъде място за простиране

на мрежи всред морето; защото Аз го изрекох, казва Господ Йеова,

и ще стане корист на народите...” 8

Стиховете буквално изумиха сърцето ми, защото аз вече бях преживял

видението с тази гола скала и измамния и хлъзгав трон. Затова казах на

Господ:

“Исусе, нима църквите не виждат, че Тир е голата скала, която е корист

на народите и света? Нима не знаят, че така попадат под Божия гняв?”

А Исус ми отвърна:

“Никой не попада под Божия Гняв просто ей така. Скалата

заслужава пленниците си и пленниците си заслужават скалата,

защото всякога са я търсили в сърцата си и проповядвали от

амвоните си. Ето затова ти дадох това видение - да бъдеш екипиран
7 (I Петрово 4:17-19)
8 (Езекиил 26:2-5)
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и подготвен за всякакви удари от дявола. Понеже ако Сатана не

успее да те спре с гонение - ще опита с пари. Тогава, ако не си

укрепен и осветен, измамно ще стъпиш на тази гола скала, която

създава впечатление, че е спасително място за удавниците. Но това

е само на пръв поглед. Понеже, ако някой се подхлъзне, (както се

случи с теб във видението) той не просто ще падне в мрежата на

Мамон, но ще потъне толкова дълбоко в морето, че адът за такъв

ще бъде неизбежен. Затова нека сега те въведа на съдебния процес

против духа на Мамон, защото там ти ще чуеш тайни, скрити от

създанието на света и Отец Ми ще оголи сърцето на Луцифер, за да

спаси погиналото и укрепи остатъка Си, избран по Благодат...”

След тези думи видението от Исус се прекъсна и аз почувствах

дълбока промяна в сърцето си. Промяна, с която действително осъзнах, че

Исус е не просто Господ, но и Господар в сърцето ми. Амин и Амин!
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4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА МАМОН?

Братко мой, скъпи ми приятелю!

Аз не зная какво са преживявали всички Божии чеда, когато Господ им

се е откривал по един или друг начин, в едно или друго видение. Но със

сигурност мога да ти кажа, че виденията, които получих в съдебната зала

по време на процеса против Мамон, са най-великата и уникална изява на

Божията Милост и Благодат в моя живот.

Нозете ми отново стъпваха в същата зала, където Господ Исус направи

да бъдат оголени личните свидетели на Луцифер - духът на Езавел и духът

на Корей. Но смея да твърдя, че сега обстановката бе малко по-различна

от тази на предишните два съдебни процеса. Защото този път броят на

присъстващите сякаш беше не удвоен, но дори утроен. А оживлението в

залата, по силата на своето въздействие едва ли би имало аналог на друго

оживление на какъвто и да е съдебен процес.

Ангелът Господен, който се яви в живота ми, за да ми даде първия

тласък за написването на тази книга, отново беше до мен. Той бе облечен

празнично – нещо, което забелязах при всички свидетели в залата. Тогава

го попитах:

“Защо всички са облечени толкова празнично? Защо и ти изглеждаш

различно от предишните съдебни процеси?”

А ангелът отговори на въпросите ми с въпроси:

“А защо Господ Исус ти се яви в цялата Си Слава и

великолепие?”

И понеже се бавех с отговора си, добави:

“Не разбираш ли, че цялото създание с усърдно ожидане е

чакало този миг, когато ще бъде оголено сърцето на Луцифер. Няма

по-голяма Слава за Вечния Съдия от тази - да изпълни древното Си

Слово против падналия херувим. Няма по-голяма привилегия от

тази - да участваш на такъв съдебен процес. Защото, за разлика от

всички други сатанински духове, били те началства и власти на

нечестието в небесните места, били те земни зверове или демони

на ада, този дух на Мамон живееше в сърцето на Луцифер през
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цялата история на света - от грехопадението до Милениума. И

понеже времето на този съдебен процес е през Милениума, когато

Луцифер е хвърлен в бездната и Ангел Господен е запечатал над

него, то едва ли има по-важен съдебен процес, в който да се изяви

тайната на Луциферовата гордост и превъзнасяне, тайната на

неговия бунт и падение. А в този дух на Мамон са скрити всички

тайни на Сатана. Затова внимавай на всичко, което ще видиш,

което ще чуеш и което ще разбереш, за да го запишеш на книга и

така Църквата на Исус да има съвършеното познание за дълбоките

води на нечестието, в които се къпе целия свят…”

Ангелът млъкна и аз отново отправих погледа си към залата, която все

така се пълнеше и очаквах процесът да започне. И ето, че в един миг, като

по даден сигнал оживлението и шумът престанаха и погледите на всички се

впериха към един триметров ангел, от когото се излъчваха светловиолетови

вълни. Той погледна към рубинената маса на съдиите и каза с властен глас:

“Внимание! Влиза Съдът!”

След думите му зад рубинената маса се отвориха врати, като от

нищото и аз видях как в залата влязоха Господ Исус Христос и множество

съдии с Него. Този път те бяха твърде много, но въпреки това успях да ги

различа в две половини. Първата половина бяха съдии с червени наметала

и тоги, а втората половина - със сини наметала и тоги. Всеки от съдиите

имаше съшит скъпоценен камък в тогата си, който отговаряше на властта

от Отец, дадена на съдията за вечни векове. Тогава попитах ангела:

“Защо съдиите се различават по цвета на тогите си? И защо този път

са толкова много?”

А ангелът ми отговори:

“Тези, с червените тоги, отговарят на пророците, които

написаха Стария Завет. Те го написаха не просто водени от Святия

Дух, но със собствената си кръв, понеже бяха гонени от дявола и

слугите на дявола заради чистотата на сърцата си. Днес Господ

Исус ще възмезди за проляната им кръв, защото това осъждение

над духа на Мамон е едновременно осъждение за всички човеци,

които са му служили и уповавали. Колкото до тези със сините тоги,
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те отговарят на новозаветните евангелисти и Апостоли. Тогите им

са сини, защото някога Господ им говори, казвайки:

“Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото

ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което

вие виждате, и не видяха, и да чуят това, което вие чувате; и не

чуха...” 9

Какво видяха новозаветните, та тогите им да са сини?”

Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:

“Те видяха Небето, за да се сбъдне казаното от Исус:

“Отсега ще видите Небето отворено и Божиите ангели да

възлизат и слизат над Човешкия Син…” 10

Ангелът се усмихна на отговора ми и каза:

“Чудно ли ти е тогава, че тогите им са сини? Не написаха ли те

Новия Завет, който е Съвършената изява на Небесната Светлина и

Небесния цвят…”

Думите на ангела наистина бяха прекрасни по дълбочината си и ме

накараха да се засмея. Но аз за миг реших да го провокирам с още един

въпрос:

“А защо ангелът, който обявява влизането на Съда, излъчва светло-

виолетови вълни? Понеже много мои братя и сестри останаха в недоумение

от вида му…”

А ангелът отново каза:

“Преди всичко знай, че Словото е, което съди всички нечестиви.

Духът на Словото е, Който ги връзва във вечни връзки за вечно

наказание. Ако Святият Дух, Духът на Светлината и Благодатта,

имаше две изяви, една старозаветна и една новозаветна, една

червена и една синя, то учудва ли те, че ангелът-възвестител на

съдебния процес излъчва светловиолетовите си вълни? Не е ли

виолетовото сбор от червено и синьо? И не е ли Светлината на Духа

тази, която го изявява, за да стане светловиолетово? Именно така

ангелът-възвестител свидетелства на всички присъстващи тук, че

9 (Лука 10:23-24)
10 (Йоан 1:51)
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Словото е Алфа и Омега и то ще осъди както старозаветните, така и

новозаветните престъпления на нечестивите духове на Луцифер…”

Казаното от моя водител ме потресе с мъдростта и дълбочината си.

Така разбрах, че имам наистина да науча много от този съдебен процес.

Затова отново погледнах към рубинената маса, където съдиите вече сядаха

на престолите, отредени за тях. Господ Исус заемаше централно място зад

рубинената маса. Вляво от Него стояха новозаветните евангелисти и

Апостоли, а вдясно от Него - старозаветните. Това също имаше своето

обяснение, а именно, че от ляво се намира Сърцето на Исус и Неговите

новозаветни слуги извършиха всичко по Сърцето Му, докато съдиите отдясно

се обясняваха с това, че отдясно се намира десницата, олицетворяваща

Силата, а старозаветните пророци бяха Съвършена изява на Божията Сила.

И сега, братко мой, нека ти кажа как се развиха нещата на този съдебен

процес. Господ Исус се изправи и в залата настъпи абсолютна тишина.

Тогава Той вдигна дясната Си ръка, посочи към Небесните стражи и каза с

възможно най-властния Глас, с който някога Го бях чувал да говори:

“Да влезе обвиняемият!”

След думите Му аз видях как мястото пред рубинената маса, което бе

голямо около половин футболно игрище, се разтвори така, както се разтваря

блендата на фотоапарат и от тъмнината под тази бленда се появиха ангели,

които държаха невидима сфера. Вътре в сферата видях три духа. В двата

разпознах духа на Мамон и духът на Юда, но третият изглеждаше непознат,

въпреки, че по осанката си твърде много приличаше на духа на Мамон.

Обърнах се с въпросителен поглед към Христовия ангел, а той ми каза:

“Както вече разбра, червеното и синьото ще се допълват в този

съдебен процес. Ето защо на разпита на духа на Мамон са извикани

най-ярките представители на този дух, както в старозаветно време,

така и в новозаветно. За новозаветния представител ти вече знаеш

достатъчно, защото го видя при видението в ада, когато бе окован

от духа на Мамон и това е предателят Юда Искариотски. Колкото до

старозаветния, то това е цар Навуходоносор, който така послужи на

духа на Мамон, че стореното от него в полето Дура ще остане най-

големият паметник на Мамон в древността.
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А сега нека всичките ти сетива бъдат внимателни и съвършено

отворени, защото съдебният процес против духа на Мамон вече

започва…”

И действително, след като ангелите поставиха невидимата сфера пред

рубинената маса, Господ Исус се изправи и протегна дясната Си ръка, като

посочи с показалеца Си духа на Мамон. След това го запита:

“Кой си ти, дух на Мамон?”

При самото произнасяне на думите от Господ, стана така, че обърнах

погледа си към духа на Мамон, за да видя как той ще реагира на Христовия

въпрос. И ето какво ме учуди, скъпи ми братко:

Самият дух на Мамон имаше глава, като от злато. Отдалеч той можеше

да бъде припознат като онази златна мумия на Тутанкамон, която може би

си виждал в научнопопулярни списания. Но след посочването от Господ аз

видях как част от този златен образ се разтрепери и за част от секундата

се превърна на тъмнокафява ръжда. Тогава разбрах, че светлина от Господ

буквално бе ударила по златното изражение на Мамон, за да му напомни

действително, че не е благороден, но паднал дух, който е осъден на вечно

наказание. Гледайки моето учудване и най-вече – размисли - Христовият

ангел ми каза:

“Не си далеч от Истината. Защото някога Апостол Яков каза за

поклонниците на Мамон:

“Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще

свидетелства против вас…” 11

Сега разбираш ли, че освен целият съдебен състав, написал

Божието Слово, и самата ръжда на Мамон свидетелства против

него. Затова наблюдавай внимателно как ще започне изповедта на

този дух...”

И действително, духът на Мамон започна изповедта си. Гласът му беше

особен, скърцащ глас, като скърцането на метал и аз разбирах, че това се

дължеше на присъствието на ръждата и на липсата на сатанинска смазка,

която отново да възвърне самочувствието на този дух. Ето какво казваше

той и как започваше разкриването на своята си същност:

11 (Яков 5:3)
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“Всемогъщи Исусе! Началнико на всеки дух и всяка твар!

Заставам пред справедливия Ти Съд според Словото, с което ме

осъди и предупреди, че ще отговарям пред Теб и Твоите Светии в

скончанието на времената. Никога през цялата история на моето

служене на Луцифер аз не съм давал отчет за действията си и

намеренията си пред никого, та дори и пред Луцифер, защото той

всякога ме е обичал и сърцето му е било просторно отворено за

мен. Но ето, че сега с мъка на сърцето си ще трябва да отговарям

пред Твоя Съд, който за първи път след хиляди години оспорва

правото ми на господство и величие. Аз имах своето време на

земята и го употребих максимално ефективно. Аз имах своя свят и

го развратих и направих послушен на всичките си идеи и намерения.

Аз имах своите поклонници и никой друг дух, освен мене не е

пълнил ада с толкова души. Аз не познавах поражение от никой дух

на езичник. Търпях поражение единствено от човеци, пълни със

Святия Дух, които са умрели за земното. За разлика от всички други

духове, които имаха кариера пред Луцифер след грехопадението,

моята кариера за началника ми започна преди грехопадението.

Още тогава, когато моят началник беше син на огъня и светлината,

Денница, както и до днес той обича да се нарича. В онова време

преди бунта и грехопадението началникът ми Луцифер се радваше

на почит и величие, каквито нямаше никой друг между създадените.

Той ходеше всред огнените камъни и малцината архангели, които

стояха близо в засеняващата му власт, бяхме аз, Ваал и Авадон.

Удивителната сила и помазание, с които бе облечен моят началник,

направиха така, че спечелиха възхищението и преклонението на

много ангели и архангели. Той често обичаше да казва:

“Какво ли би правил Йеова, ако нямаше мен? Нима създанието

щеше да Го боготвори в онази пълнота, с която го заредих аз? Нима

Славата на Вечния Йеова би струвала нещо, ако не й се отдаде

поклонението, което заслужава…”

Летейки из пределите на Сион той често ме взимаше със себе си

и ми показваше как от силата на химните му и псалтирите му, които



32

твореше и изпълваше с невероятна красота и музикалност, цялото

Небе пулсираше като развълнувано езеро и вълните на хвалението

действително радваха Сърцето на Йеова. Тогава дойде миг, в който

аз спечелих сърцето на началника си с една идея, която той

прегърна, за да развълнува отпосле целия духовен свят и всички

началства, власти и сили. И до днес си спомням мига на този

разговор, когато му казах:

“Денница, ти си съвършен херувим, помазан да засеняваш. Ти

си съвършено творение на Йеова. Но мислил ли си, че твоето

съвършенство може да стане по-голямо от вече създаденото от

Йеова?”

В първия момент Луцифер не разбра въпроса ми. И затова ме

попита:

“Какво искаш да ми кажеш?”

Тогава казах:

“Именно това, че си съвършено творение на Йеова. Ако едно

съвършено творение хвали Твореца, то колко по-съвършено би

станало то, ако хваление, подобаващо на Твореца, стане хваление,

подобаващо на творението? Така несъмнено Творецът ще разбере,

че творението е станало още по-съвършено поради засеняването, с

което се е облякло. Защото ако Творецът е Преславен и Превъзвишен

поради Съвършеното Си творение, то какво би подобавало на

Твореца, ако творението се облече с хваление, подобаващо на

Него? Няма ли тогава силата на твоето засеняване да освободи в

сърцето ти още по-голямо хваление за Твореца, щом като

хвалението, подобаващо на Него, ти си обърнал към себе си?

Несъмнено - това ще е един по-висок етап на твоето съвършенство,

защото ще те мотивира да хвалиш Твореца по нов начин…”

Луцифер запомни тези мои думи. Самата ми идея да прехвърли

хвалението от Твореца към себе си и така да се изяви като по-

съвършено творение му хареса дотолкова, щото от този момент той

наистина започна леко и незабележимо да обръща част от

хвалението към себе си. Това се харесваше и на двама ни, защото
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ни донесе твърде приятни и красиви спомени. Нещо повече - самата

идея да се хвали творението по нов начин намери много

привърженици сред небесните ангели, така че хвалението, което

подхващахме всички, започна да издига Луцифер дотолкова, че той

витаеше задълго из висините на Хълма Сион и често много от

ангелите припознаваха славата на Луцифер като Слава на Йеова. В

тези дни на допуснато от Йеова превъзнасяне на Луцифер аз се

сближих с началника си дотолкова, щото един ден той ми каза:

“Винаги ще те обичам. Защото чрез твоята мъдрост разбрах

цената си.

Аз съм не просто съвършен! Аз съм постоянно усъвършенстващо

се съвършенство и така несъмнено ще стигна до Престола на Йеова.

Нали сам виждаш, че ангелите вече дори не правят разлика между

мен и Него.

Какво значение има кой е Творец и кой - творение?

Никакво значение няма, никакво! Защото Йеова ме създаде

съвършен и аз никога не мога да падна по-ниско от самото

съвършенство, в което стоя. Напротив - ще възляза на небесата, ще

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

Сион, на планината на събраните Божии синове, към най-крайните

страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда

подобен на Всевишния!”

Така, несъмнено, се стигна до мига, когато създадохме опашката

и Луцифер и до днес я счита за най-великото ни постижение в

Небето…”

Скърцащия глас на Мамон стана дотолкова скърцащ, щото дори трудно

се разбираше какво говори. Личеше, че се измъчва, затова Господ Исус

свали показалеца Си от Него и това видимо облекчи ужаса на Мамон. Това,

последното, което каза за опашката, силно заинтригува сърцето ми и аз се

обърнах с въпросителен поглед към ангела Господен. А той се усмихна и

каза:

“Нали разбираш, че утеснението върху духа на Мамон стана

огромно, защото сега му предстои да разгласява тайни, стояли
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хилядолетия в сърцето на Луцифер, и знайни само за двамата

(както и на твоя Отец, понеже никой не може да се скрие от

погледа Му и вездесъщото Му присъствие). Колкото до самият факт

на опашката, то спомни си писаното в “Откровението”, за което ти

напомня Апостол Йоан в дванадесета глава...”

Моментално се досетих, че това бяха стиховете, свързани с видението

за червения змей, което Святият Дух е дал на Апостола Си:

“И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей,

който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем

корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните

звезди, хвърли ги на земята…” 12

И тогава ангелът добави:

“Продължи да слушаш изповедта на Мамон, защото именно той

е виновникът за опашката на Луцифер…”

Отново се заслушах в изповедта на Мамон и ето за какви дълбоки и

неизявени тайни говореше този дух:

“Самата опашка бе плодът на нашата взаимност, на нашето

отношение един към друг. Защото Луцифер безрезервно приемаше

всичките ми идеи и съвети. А ето идеята, която му дадох и която

стана причина да се появи опашката: Казах:

“Денница, сине на зората! Има нещо, което трябва да прибавим

в хвалението ти, за да стигнеш по висота до Твореца. Това, че

хвалиш и засеняваш себе си не е достатъчно. Погледни на Йеова и

вземи мъдрост от позицията Му. Понеже Той владее над Небесните

Си създания, като изпълва всичко във всички. Когато престане да

изпълва всичко във всички, тогава и властта Му ще се ограничи.

Ето защо ти трябва да започнеш да изпълваш всичко във всички,

подобно на Него...”

“Да, но Той е Вездесъщият, Мамоне!” - отговори ми тогава

Денница и продължи:

“Докато аз съм ограничен. И Той може едновременно да изпълва

всичко във всички, докато аз нямам тази власт на Неговия Дух.

12 (Откровение 12:3-4)
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Как да постъпя?”

Отговорът ми накара Луцифер да подскочи от възторг. Казах му:

“Създай си опашка! Накарай всички, които те обичат и се

прехласват от засеняването ти, да идват при теб и да ти отдават

почит, като на Самия Йеова. Така, несъмнено, от действието на тази

почит Той ще престане да изпълва всичко във всички, понеже на

мнозина им е угодно да харесват теб и да стоят в присъствието

ти…”

Думите ми тогава подействаха като такъв наркотик на Луцифер,

че през всички хилядолетия по-после той щеше да изисква винаги

и само това - да му се отдава почит като на бог. Всъщност - точно

така моят началник и аз създадохме опашката. Това беше едно

огромно число от Небесни ангели, които отказаха да се покоряват

на Небесните стандарти на поклонението към Йеова и преминаха в

открито поклонение към Денница. За да дойде твърде скоро мигът,

когато Йеова изхвърли мен, моят началник и една трета от Небесните

ангели, които всъщност представляваха опашката на Луцифер.

Аз никога няма да забравя този ден, в който, без предизвестие,

съвсем изненадващо за цялото Небе, Духът на Йеова се оттегли към

Сърцето Му и напусна всички, които се прекланяха на Луцифер.

Това беше най-ужасният ден в живота ми и възможно най-

болезненото парализиране за цели столетия на родове от ангели,

власти и сили. Защото тъмнината дойде изведнъж, и проклятието

ни настигна неподготвени…”

Казаното от Мамон беше толкова впечатляващо, че аз исках напълно

да се убедя в истинността на това, което разбирам. Затова попитах

Христовия ангел:

“Как да разбирам това оттегляне на Духът на Йеова към Самия Него,

за което говори Мамон? Как да разбирам това, че тъмнината дойде

изведнъж?”

А ангелът ми каза:
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“Всичко има своето духовно обяснение. Когато дойде време да

си лягаш вечер и натиснеш ключа за осветлението, за да угасиш

лампата, светлината бави ли се или моментално си отива?”

“Разбира се, че си отива моментално…”

“Ами имай разбирането, че изхвърлянето на Луцифер от Небето

стана моментално, в миг на око. А за по-голямо потвърждение виж

писаното от Езекиил за Божия Гняв против херувима…”

Христовият ангел вече беше докоснал сърцето ми, където светеха

твърде верните думи, показващи Божия Гняв против Сатана:

“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез

неправедната си търговия, затова извадих огън изсред тебе, който

те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички,

които те гледат…” 13

А ангелът продължи да ми говори, като казваше:

“И виждаш ли сега, че Отец извади Огън изсред сърцето на

Луцифер. Когато се извади Огънят от едно сърце, тогава светлината

моментално угасва. Помисли тогава! Тази опашка на Луцифер, това

огромно число от поклонници беше станала прицел на Божия Гняв.

И Отец в миг на око извади Огъня на Духа Си от всички служители,

които не опазиха собственото си достойнство, но напуснаха вечното

си жилище. На какво ли ще да са заприличали тогава милиарди

паднали ангели, на които е отнет Огъня? Впрочем - спомни си как

палиш огън. Взимаш хартия и кибрит, драсваш клечката и хартията

гори. Нали така?”

“Да, така е!”

“Но хартията освен, че гори, идва миг и да изгори, понеже е

материална, а не духовна. Какво държиш тогава в ръцете си, като

останало от хартията? Огън или нещо друго?”

Замислих се над въпросите на ангела и отговорът се оказа много

близък до ума ми. Затова казах:

“От хартията е останало само пепел… Така че ще държа пепел и само

пепелта ще напомня, че е горяла някога с огън…”

13 (Езекиил 28:18)
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“Виж тогава отново знамението на Божия Гняв. Защото Бог

казва за Сатана, че го е обърнал на пепел по земята. Сега разбираш

ли, че милиардите прашинки на пепелта отговарят на милиардите

паднали ангели, заедно със Сатана, понеже те подкрепиха заявката

му за величие и станаха част от опашката му. Те станаха едно

огромно беззаконно духовно тяло, което Йеова наказа и изхвърли

от Небето. Затова сега отново се върни на процеса, защото Господ

твоят Бог ще му даде друга посока и прицел…”

Така отново се върнах на процеса и гледах как Господ Исус се изправи

и погледна към духа на Мамон, който млъкна. Той отново го посочи с

ръката Си, като му заповяда:

“Разкажи и обясни пред всичките свидетели защо, когато те

посоча, златният ти образ се разпада и се превръща в ръжда…”

Духът на Мамон отново заскърца с металния си глас, като казваше:

“Една от големите заблуди, на която робувахме, беше тази, че

можем да изненадаме Небесният Бог Йеова. Никой от нас не

предполагаше, че Той допуска самото превъзнасяне на Денница, за

да изпита сърцето му. За да изпита не само неговото сърце, но и

сърцата на всичките Си творения. Никой от нас не предполагаше за

примката. Но примка действително имаше, защото в мига на

отхвърлянето му от Небето Луцифер разбра, че е изгубил

божественото вдъхновение и помазание, което се дължеше на

Святия Дух. Той вече не беше син на огъня и Светлината, защото

нямаше нито огън, нито Светлина. Той беше лишен от всички

Небесни благословения, с които беше отрупан. Той изгуби всички

камъни на духовното съвършенство, олицетворяващи засеняването

му над Божиите творения. Благородството на духа му вече бе

изчезнало. Не само неговото, но и нашето. След всеки изминал ден

на нашето отхвърляне и падение забравяхме възможностите и

способностите си, като Небесни създания. Процесът на тази загуба

беше необратим. И ето, че твърде скоро след бунта Луцифер ме

извика, като ми каза:
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“Аз все още те обичам и нито за миг не съжалявам за всичко,

което се случи. В крайна сметка не съм сам, нали? В крайна сметка

съм вечен и имам безкрайно много време, за да работя над опашката

си. Кажи ми, изглеждам ли ти все още като оня засеняващ херувим

в Небето?”

Погледнах на началника си и му казах:

“Ти, както и всички ние, имаме белезите от отнемането на

Огъня от сърцата ни. Ние вече не светим с Неговата Светлина, но

имаме заместител, ако и той все още да ни смущава. Трябва да

забравим старите си длъжности и спомени. Трябва да забравим

какво сме били и да мислим оттук нататък какво ще бъдем. Защото

тази ръжда ще продължи да ни пречи, ако ни тегли носталгия по

Сион. Ето защо аз имам грижата да направя явна волята ти над

всички паднали и да ги успокоя, че това е просто един нов шанс да

докажат възможностите си над творението. Ние може да не сме

благородни според Неговите стандарти, но ще наложим разбиране

на благородството, според твоите стандарти…”

Думите ми подействаха на Луцифер и той каза:

“Аз имам един нов свят. Имам земята и ще я владея. Имам

падналото човечество и ще го владея. Имам хиляди възможности и

способности, които ще приложа. Имам мъдрост, която никога не

съм губил, но напротив - обогатих я още повече с опит, който никой

друг от творенията не е използвал против Твореца. Колкото до

ръждата на отнетото ни благородство - тази ръжда се вижда от

Небето, но не и от земята. В Небето познават Него, като Бог, но на

земята ще познаят мен. Ето затова от този момент ти ще живееш в

сърцето ми и ще бъдеш пълната изява на всичката ми мъдрост…”

Думите на Луцифер, които духът на Мамон цитираше в изповедта си,

наистина бяха пречудни за мен. Аз все още не разбирах за каква всъщност

ръжда става дума. Тогава Христовият ангел ми каза:

“Стефане, благородството е съвършеното доказателство за

връзката между Твореца Бог и творението. Ето защо, както в

материалния свят има метали, които са благородни, така и в
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духовния свят техният еквивалент отговаря на духовни създания,

които са благородни. И златото, по своята същност, отговаря на

благороден дух, който е в Съвършена връзка с Твореца. Такова

злато не се окислява, сиреч, не реагира на никакви фактори, които

да променят състава му и функциите му. Златото завинаги остава

злато и съвършените духове - съвършени. Но когато Творецът

оттегли Духа Си от някое Свое творение, то тогава творението губи

благородството си, тоест - връзката с Духа, Който го е родил. И от

този миг нататък творението претърпява деградация и разрушаване,

понеже вече е вън от Духа, Който свързва всичко в съвършенство.

Става ли ти сега ясно, че колкото и един дух да претендира, че е

духовно злато, то той в пълна степен ще ръждясва, поради това, че

е отделен от Твореца. Виж най-вече дълбокото на тази тайна в

думите, които Бог Йеова даде на пророка Си Езекиил против

падналия херувим…”

Докато ангелът говореше пред очите ми вече бяха изплували стиховете,

говорещи съвсем точно за случилото се със Сатана:

“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден,

догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти

търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши;

затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих

отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се

надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради

блясъка си…” 14

Едва прочел библейските стихове, ангелът продължи да ми говори,

като казваше:

“Забелязваш ли, че Сатана е развратил мъдростта си, поради

блясъка си? Знаеш ли на какво отговаря това? Именно на злато,

което ръждясва. Защото мъдростта, която е извратена, не слиза

отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Затова в пълна степен

ръждата ще доказва нейната нетрайност и разрушително действие.

Ето така за теб става ясно, че всеки, който се поклони на Мамон и

14 (Езекиил 28:15-17)
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участва в делата му, непременно ще преживее същият този ефект

на ръждата. Защото голямата трагедия на всички паднали ангели

начело с техния вдъхновител е тази, че бидейки железни в

същността си, те винаги са си вярвали, че са златни. Но злато, което

ръждясва, не е злато. Творецът никога не е създавал златото, за да

ръждясва. Друг е металът, който ръждясва. И този метал е желязото.

Така в пълна степен разбираш, че в тази съдебна зала се извършва

разпит и осъждение на дух, който си вярва, че е златен, но всъщност

е толкова извратен и закоравен, щото при всяко посочване от Исус,

ръждата доказва произхода и същността му…”

“Защо тогава във виденията, които ти ми даде с Юда Искариотски аз

отново го видях със златно лице? Значи ли това, че нямам погледа на Бога,

в Чиито Святи очи духът на Мамон е извратен дух, на чието закоравяване

отговаря желязото?”

Ангелът се усмихна и ми каза:

“Не изпреварвай събитията. Защото си все още в началото на

този съдебен процес. Защото за всички, които живеят в Небето,

този дух е ръждясал и извратен. Но не такова е наблюдението на

земните жители. И когато ти се даде видението с Юда Искариотски,

то ти видя духа на Мамон именно със златен образ за свидетелство

на всички вас, че земните човеци обичат Мамон и правят всичко

възможно, за да му се кланят. Затова онези, които живеят на

земята, обичат Мамон и той ги обича. За тях той в пълна степен е

златен бог и господар и това ти ще разбереш от по-нататъшния

разпит на Мамон, свързан с неговото посвещение от Луцифер в

тайните на световното управление…”
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5. ДУХОВНОТО ПОСВЕЩЕНИЕ НА МАМОН ОТ ЛУЦИФЕР

Отново се върнах към съдебния процес и видях как в залата настъпи

раздвижване и вълнение, защото Исус отново се изправи, а духът на

Мамон млъкна. А Господ го посочи, като му заповяда:

“Разкажи за личното си посвещение от Луцифер, когато той ти

даде властта над целия свят и те короняса за дух на светското

богатство…”

Ето, че духът на Мамон започна една от най-дълбоките си изповеди на

този съдебен процес. Той казваше:

“Всемогъщи Исусе! Аз наистина бях духът, който Луцифер обикна

най-много и на когото в пълнота довери сърцето си. След бунта на

моя началник, когато Йеова го изгони от Присъствието Си и го

хвърли на земята, стана така, че той започна последователно да

изгражда своята стратегия за световно управление. И в онова време,

когато първите човешки поколения след Адам и Ева напълваха

земята, Луцифер ми каза:

“Ти ми достави голяма радост! Ти ме направи богат с една трета

от небесните ангели. Затова и аз ще ти доставя голяма радост,

защото ще те направя богат с целия свят. Тази земя наистина е

малка, но човеците са още по-малки. Тази земя е физическо

творение, а човеците са плът, в която живее първородният грях на

моето лукавство. Аз ти давам властта над плътта и ти ще станеш

най-успешния ми дух на земята. Но преди това трябва да те посветя

в някои дълбоки тайни на тази власт. Затова разгледай добре

земята, която ти давам за владение, защото има да научиш от нея

достатъчно много…”

Така аз започнах да разглеждам земята, която Йеова беше

направил за човеците. Това бе земя, която все още не беше

обладана и напълнена. Това бе земя, която предлагаше невероятни

възможности за власт над човешкото сърце. А Луцифер отново ми

каза:
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“Спомни си думите на Йеова към първите Му човеци! Спомни си

как им заповяда:

“Плодете се и се размножавайте. Напълнете земята, и

обладайте я…” 15

Ще позволим ли ние това да стане? Ще позволим ли на човешкия

род да обладае земята? Ако човеците имаха Духа на Йеова, то

несъмнено биха изпълнили заповедта Му от “Битие”. Но те са

грешни, Мамоне! Грешни, грешни, грешни! Ето защо не човеците, а

грехът трябва да напълни земята. И не човеците трябва да обладаят

земята, но земята трябва да обладае човеците. Ние ще направим

това с теб. А моят план няма да се провали, защото не е възможно

грехът да върши Волята на Йеова. Той винаги върши моята воля.

Виж сега колко силен е егоизмът в едно човешко сърце…”

След думите си той се спря до един човек и го посочи с жезъла

си, като ми каза:

“Наблюдавай това…”

В следващия миг Луцифер изстреля към сърцето на човека

мисли за богатство и слава. Тези мисли влязоха в сърцето и просто

потънаха в него. Той изстреля още мисли за богатство и слава. И

втората порция просто потъна в сърцето. И колкото пъти началникът

ми изстрелваше порции от внушения, толкова пъти човешкото

сърце ги поглъщаше и оставаше място за още. Това започна да ми

харесва. А Луцифер каза:

“Ето първата врата за твоята власт над човешкия род. Егоизмът,

Мамоне! Ето бездната, в която можеш да наливаш и винаги ще

остане още място за наливане. Егоизмът не може да бъде задоволен,

защото иска още, още, още. А в това отношение ти трябва да го

накараш да иска с такава сила, че самият духовен образ в сърцето

на човека да придобие от нашата ръжда…”

Думите, които Луцифер казваше на Мамон, буквално ме потресоха.

Тогава се обърнах към Христовия ангел, като го запитах:

“Наистина ли човешкият егоизъм е такава бездна?”

15 (Битие 1:28)
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А ангелът ми каза:

“Той е не просто бездна. Той е най-успешната реализация на

тъмните сили на земята. И това не може да изненада Господ твоя

Бог. Понеже, спомни си, не казва ли “Еклесиаст”, че:

“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със

слушане…” 16

Егоизмът е затворена духовна система, в която “аз-ът” е бог,

желаещ поклонение от всичките помисли и пожелания. В такава

затворена система всичко е подчинено на вакуума, тоест, липсата

на Божие Присъствие. Този вакуум всякога всмуква нещата, които

получава, без да може да се засити. Така човек става роб на

собствения си ”аз” и никак не може да избяга от властта му, докато

винаги има нови и нови внушения, които да подхранват егоизма.

Затова виж следващото, което Луцифер ще покаже на Мамон, за да

го научи да подхранва ефективно егоизма на човеците…”

Така аз отново слушах изповедта на духа на Мамон, който отново

говореше за посвещението си от Луцифер. Ето какво казваше Мамон:

“Така Луцифер продължаваше да ме посвещава в тайните си.

Ето какво ми каза той:

“Няма по-голямо щастие за сърцето ми от това да гледам как

земният човек става още по-земен, а в желанието да се обогати

отваря сърцето си за внушенията ми. Затова ще ти предоставя

огромни армии от демони, които искам да обучиш така, щото да

живеят в сърцата на човеците в името на богатството и користта, да

преследват богатството на всяка цена и да не се спират пред нищо,

докато не го постигнат. Така властта ни ще се увеличи и аз ще

виждам образа си в много хора, за да се радва сърцето ми. Виж

сега и втората врата за властта ти върху човешките сърца…”

След думите си той бръкна в мантията си и извади от нея малка

змия, като я пусна да пълзи по земята. Змията запълзя на зиг-заг. А

началникът ми каза:

16 (Еклесиаст 1:8)
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“Тази змия има способността да възпроизвежда сама себе си. И

при всяко възпроизвеждане новата змия е по-голяма от тази, която

я е родила. Наблюдавай това…”

Така аз гледах пълзящата змия, която роди от себе си друга

змия. Едва родена, другата змия, която бе по-голяма от родителката

си, се втурна и погълна родителката си. След поглъщането й, тя

наедря, а след това, подобно на родителката си, и тя роди змия,

която беше по-голяма от нея. И по-голямата отново погълна по-

малката, за да роди след това по-голяма. Ето защо аз наблюдавах

един процес на раждане и самоизяждане. Змия раждаше по-голяма

змия. По-голямата изяждаше родителката си, за да стане след това

и тя родителка. А детето й, подобно на предходните деца, отново

изяждаше майка си. Тогава попитах началника си:

“Какво е това, което ми показваш? Защо една змия ражда

друга, а другата я изяжда, та след това другата да роди трета, от

която да бъде изядена?”

А Луцифер, като се смееше ехидно, ми каза:

“Това е алчността! Това е малката мисъл-змия, която кара човека

да пожелае забогатяване. Такаа тази малка мисъл-змия ражда

друга, по-голяма от нея. А човекът, след като вече е забогатял, се

подава на новата родена мисъл да забогатее още повече, а новата

мисъл изяжда старата мисъл, която е по-малка от нея. И когато

новата мисъл обсеби ума на човека и той постигне забогатяването

си, тогава тя ражда още по-нова мисъл, по-голяма от самата нея.

Тази още по-нова мисъл изяжда онази, която я е родила - и така,

Мамоне, докато аз изцяло погълна сърцето на такъв човек. Вземи

тази змия и нека силата на моето лукавство в сърцето ти направи

всяка такава змия, като змей в сърцата на моите поклонници…”

Взех змията от началника си и от този момент тя стана мой

естествен печат на всяко време и място. Никоя друга змия и никое

друго беззаконие не е задоволявало толкова успешно очакването

на Луцифер.

Но ето, че той продължи посвещението ми, като казваше:
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“Мамоне, аз ще бъда радост за едни и ужас за други. Когато съм

радост, ще използвам теб. Когато съм ужас, ще използвам други

духове. Но ти трябва да знаеш, че твоята роля ще бъде да даваш

награди на всички, които ми се поклонят. Защото аз няма да имам

спор и причина против поклонниците ми, но само против онези

човеци, които се вслушват в така презрителната си съвест. Ние ще

построим земния Едем, в който никога няма да липсват наши

поклонници. И условието, за да се придобие този земен Едем ще

бъде сребролюбието. Сребролюбците ще бъдат далеч от Злото, с

което заливам света. Те ще бъдат обект на моето благоволение и ти

непременно ще царуваш в сърцата на всички човеци, които ме

обичат и изповядат за Бог. Но твоето царуване няма да стане без да

разбереш принципа на богатството. В този принцип има два раздела,

които гласят следното:

Първи раздел:

Богат е онзи, който има в изобилие нещата, които притежава.

Втори раздел:

Ценността на богатството се определя от неговото качество и

количество на земята.

Колкото по-малко е количеството на дадено нещо на земята,

толкова ще е по-ценно и скъпоценно, понеже по-малко човеци ще

го притежават. Виж тогава земята, която владея. Виж как недрата й

са пълни с богатства, за които човеците не знаят. Но те скоро ще

започнат да ги търсят, а тогава ще се появи онова разделение в

човешката раса, за което толкова много копнея…”

Действително, че всичко за което Луцифер ми говореше, беше

точно така. Недрата на земята бяха пълни със злато и сребро,

диаманти и рубини, мед и желязо. И аз твърде скоро разбрах, че

златото и среброто ще бъдат металите, с които ще направя най-

голяма властта си, а скъпоценните камъни щяха да станат естествено

допълнение на Луциферовото благоволение върху живота на

отделни хора. Така разделението, за което Луцифер ми говори,

стана факт. Човешките поколения напълваха земята и изборът на
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човешкия егоизъм стана златото. Хората се разделиха на бедни и

богати и онези, които се покланяха на Луцифер, непременно

придобиваха земния Едем и началникът ми ги възнаграждаваше. Те

ставаха господари, а бедните, които нямаха пари да удовлетворят

нуждите си, ставаха роби на богатите, за да не умрат от глад.

Луцифер често обичаше да седи сред богаташите и да ги слуша как

размишляват за имотите си. Тогава казваше:

“Това е моята човешка раса. Това са моите хора. Това са всички

онези, които научих да казват: “Аз, Мене, Моето…” при все, че нито

са те, нито е за тях, нито е тяхното…”

Думите на Луцифер ме учудиха, но ангелът до мен, видял учудването

ми, каза:

“Стефане, раждайки се на света, човек не донася нищо със

себе си. И умирайки и отивайки си от света, човек не отнася нищо

със себе си. Ето затова принципът “Аз, Мене, Моето” е създаден от

Луцифер и служи за изродяване на човешката раса. Понеже нищо

на земята не е твое и никак не те ползва. Онова, което ти би

сметнал за лично твое е само една даденост на битието, която идва

да отговори на твоите нужди или желания. Но било, че отговаря,

пак това не е причина да обявиш нещата за твои, понеже, както

вече се убеди, егоизмът е първата отворена врата за действието на

духа на Мамон. Спомни си тук думите на твоя Господ:

“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а

живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота

си…” 17

Тогава казах на ангела:

“От това, което ми казваш, излиза, че територията на духа на Мамон е

там, където има размяна на приоритетите на вечното и тленното. Този дух

просто прилага една извратена сатанинска ценностна система, в която Бог

е игнориран като Личност, а вместо Него идва духът на светското богатство

и сребролюбие…”

17 (Матея 16:26)
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“Нещо повече, Стефане! Бог не просто е игнориран, но

Неговите вечни принципи не съществуват в света, понеже целият

свят лежи в лукавия. Можеш ли тогава да сравниш движещите

сили на света с движещите сили на Небето? Защото Небето има две

движещи сили и това са Любовта и Святостта.

А какви са движещите сили на света? Ако Любовта и Святостта

те издигат високо в Небето, то кое те издига високо в света?”

Не беше нужно много да мисля върху въпроса на ангела, защото

отговорът беше на устата ми. Затова му казах:

“Естествено е, че парите са движещата сила на света. И само с пари

човек се издига в този свят. Затова всички човеци работят за пари, мислят

за пари, живеят, за да съберат пари. Просто - парите ни правят зависими и

това превръща мнозина в сребролюбци…”

“Точно така е! И ето от тази зависимост на парите иска да ви

освободи Исус. Но мнозина няма да разберат колко убийствено е

сребролюбието, просто защото в техните представи сребролюбието

е предимно любов към парите. Но духът на думата “сребролюбие”

изобщо не се ограничава само до любов към парите. Защото

сребролюбието не е любов към парите, а към нещо друго…”

Думите на ангела ме учудиха и дори не вярвах на това, което чувах.

Тогава го попитах:

“Как така ми казваш, че сребролюбието не е любов към парите?”

А ангелът ми отговори:

“Любовта към парите е само една от изявите на сребролюбието.

И ето точно тук се препъват много християни, защото не искат да

разсъждават и видят дълбокия смисъл на думата “сребролюбие”...”

“Какъв е този смисъл?” - попитах отново аз. Тогава ангелът се усмихна

и каза:

“Не е трудно да видиш, че думата “сребролюбие” ще рече

любов към среброто. Но помисли тогава, че ако ограничиш

сребролюбието в неговия буквален смисъл ще излезе, че Бог ще

осъди онези, които обичат среброто.
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А какво ще кажеш за такива, които обичат златото и

скъпоценните камъни? Какво ще кажеш за такива, които обичат

високите постове и си служат с измама и коварство, за да ги

постигнат? Какво ще кажеш за такива, които обичат политика и

хвалби от човеци? Какво ще кажеш за такива, които се превъзнасят?

Те не са ли също сребролюбци? Не вършат ли всичко в името на

богатството и светското управление?”

“Да, така излиза!” - отговорих аз. А ангелът продължи:

“Не каза ли тогава Луцифер, че първата врата за влиянието на

духа на Мамон е егоизмът. И какво е за теб егоизмът, ако не е

сребролюбие? Не разбираш ли, че в очите на Господ твоя Бог духът

е злато, а душата - сребро?

И именно за този дух и душа, за това злато и сребро, Той заяви

някога чрез пророка Си Захария:

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

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

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

среброто, и изпитвайки ги, както се изпитва златото…” 18

Кажи ми тогава? Сребро, което силно обича себе си, ще

позволи ли на Господ да го очисти? Ще влезе ли в пречистващия

Огън на Святия Дух, за да се изпълни с Христовата Любов?

Ето затова сребролюбието е не просто любовта към парите, но

любовта към собствения “аз” и желанието да му угодиш и да го

възвеличиш. И понеже човешкият “аз” може да се издигне в света

само с парите на дявола, то и затова сребролюбието е станало

нарицателно за любов към парите, когато всъщност е любов към

целия свят и най-вече - любов към егоизма, към онази врата, през

която духът на Мамон влиза, за да разруши всички духовни устои и

всяка искрица светлина.

Ето затова трябва да се отречете от себе си, за да следвате

Исус. Защото само в отреклия се от себе си няма сребролюбие.

Защото само сребро, отрекло се от себе си, ще позволи на Бог да го

18 (Захария 13:8-9)
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очисти и освети съвършено. Понеже всеки от вас трябва да

упражнява вярата на Авраам и да принесе най-скъпото си на

Божия жертвеник, за да отиде и в Лоното на Авраам.

Искаш ли сега да видиш двама Божии човеци, от които духът на

Мамон получи най-сериозните удари против сърцето си?

Приготви се за това, понеже процесът няма да продължи,

преди Господ твоят Бог да укрепи сърцето ти…”
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6. ВИДЕНИЯТА С АВРААМ И ПАВЕЛ

(ИЛИ КАК СЕ СЪКРУШАВА ДУХЪТ НА МАМОН)

И така, скъпи ми братко, ангелът Господен направи видението със

съдебния процес да се прекрати и само след миг бях въведен от него в

съвършено бяла стая, където ме чакаше Господ Исус Христос. Като Го

видях, аз паднах на коленете си и Му казах:

“Господи, голяма е милостта, с която ме даряваш. Моля Те, нека бъде

върху мен ръката Ти и Съвършената Ти защита, понеже Сатана не би искал

съдържанието на тази книга да се увеличи и тайните му да станат явни...”

Исус ме погледна и се усмихна. А после каза:

“Няма нищо тайно, което да не стане явно, и скрито, което не

ще се открие. Но има много явни неща, които трябва да станат

тайни, и открити, които да се скрият…”

Думите на Господ ми се сториха дълбоки. Затова отново Го попитах:

“Кои са, Господи, явните неща, които трябва да станат тайни, и

откритите, които да се скрият?”

Господ се приближи и погали главата ми. А после каза:

“Човешкото сърце е твърде явно, а трябва да стане тайно. То е

твърде открито и трябва да се скрие. Понеже Сатана винаги

наблюдава сърцата на човеците и така отдалече приготвя

стратегиите и тактиките си против хората, като ги поразява там,

където са най-лабилни и уязвими. Когато вие мислите за нещата на

този свят, тогава вратите на сърцата ви са отворени за света и

всичко, що е в света. Тогава сърцето на човека е явно за дявола.

Той вижда копнежите му, слабостите му, пораженията му и знае

как да владее над такова сърце, понеже то е явно за него. Затова

запомни от твоя Господ дълбокото духовно правило:

Явните сърца никога не могат да победят тайния дявол, но

тайните сърца винаги ще победят явния дявол! Когато ти си явен,

дяволът работи в тайно. Когато ти си таен, дяволът работи явно.

И силата на твоята вяра е именно в това:
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Да Ми позволиш да те скрия в тайно, та отдалеч да виждаш

явния дявол!

Всеки, който умре за света и всичко, що е в света, живее в

тайно, защото животът му е скрит в Мене. Тогава и дяволът става

явен, защото е духовно различим от Присъствието на Отца Ми.

Всеки, който е жив за света и всичко, що е в света, живее явно,

защото животът му не е скрит в Мене. Тогава и дяволът става таен,

защото не можеш да го различиш от света, в който живееш.

Разбираш ли всичко това, момчето Ми? Разбираш ли, че само

когато си скрит в Бога можеш да забележиш атаките на противника?”

Господ много пъти ми беше давал дълбоки и мъдри напътствия, но

тези, последните, които получих от Него, наистина поразяваха с дълбочината

си. Тогава Му казах:

“Господи, укрепи сърцето ми и го научи как да пребъдва в тайно, в

Самия Теб!”

Тогава Исус ми каза:

“Нека те разведа из Небесното Царство, за да ти покажа две от

най-богатите стаи, които някога е възможно да видиш…”

Така Господ хвана ръката ми и само след миг ние се озовахме сред

Небесния Ерусалим. Самият град бе разположен на Хълма Сион, и колкото

по-нагоре се изкачваха нозете ми, толкова по-прекрасни и впечатляващи

ставаха домовете на Небесните обитатели. Ето, че накрая Господ се спря и

ме въведе в удивителна и прекрасна стая. Тя беше пълна с най-голямото

възможно изобилие от скъпоценни камъни и благоухания. Тогава Исус се

наведе и вдигна в ръката Си прекрасен скъпоценен камък, като ми каза:

“През цялата история на света Сърцето на Отца Ми е слушало

думите на милиарди човеци. През цялата история на света Бог е

отговарял на молитви и е благославял Своя народ. Но в този камък

са скрити думите на Неговия слуга Авраам, които донесоха най-

голямата възможна радост в Сърцето на Отца Ми.

Искаш ли сега двамата с теб да станем отново участници на

това събитие, когато слугата Му Авраам изрече думите си?”
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“Да, Исусе! Искам това!” - отговорих аз. Тогава Господ хвана

скъпоценния камък и го постави пред очите ми. Почувствах се залян от

Небесна светлина и само след миг отново видях Господ до себе си. След

това станах участник и в самото видение. Виждах Авраам който възрадван

благодареше на Небето, а около него беше пълно с народ. Имаше възбуда

и радост в очите на хората около Авраам. Явно, че те бяха преживели

нещо, свързано със самия Авраам. А Господ ми каза:

“Погледни сега оня високопоставен мъж, който се приближава

към Авраам. Виж и онези, които са с него…”

Погледнах и видях мъж, който по изгледа си беше цар, защото носеше

корона. Но зад самия него, или по-точно - над самия него видях духът на

Мамон и самият Луцифер, които заедно се приближаваха към Авраам.

Тогава се досетих, че Исус ми дава видение, свързано с победата на Авраам,

когато той освободи племенника си Лот. А пък високопоставеният мъж с

короната, несъмнено беше Содомският цар. Той се приближи към Авраам, а

духът на Мамон буквално се всели в духа на царя, като го накара да

изговори пред Авраам думите:

“Дай ми човеците, а имота задръж за себе си…” 19

Погледнах към Авраам и видях как Светлината на Отца преливаше в

духа му. Той погледна на Содомския цар с такова презрение и с такава

власт в погледа си, щото вдигна ръката си към Небето и му каза:

“Аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател

на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от

твоето, ни конец, ни ремък за обуща, да не би да речеш: Аз

обогатих Авраама...” 20

След думите на Авраам стана нещо чудно. Защото докато той говореше,

самата Божия Светлина изпълни устата му и се превърна като острие на

меч. И този меч изхвърча и се заби в сърцето на Мамон с такава сила, че

духът на светското богатство се килна на страна и падна, а пък Луцифер

извъртя лицето си настрани. Содомският цар не разбра нищо от станалото,

но от самото видение блаженството на Бога преизпълни сърцето ми. Тогава

видях до себе си усмихнатият Исус, Който ми казваше:
19 (Битие 14:21)
20 (Битие 14:22-23)
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“Рядко Божии хора са говорили Божии думи с такава власт и

сила, че самият Меч на Духа да се забие в Божиите противници. Но

ето тук беше силна победата на Авраам. Ето тук и именно в това -

че сърцето му беше в тайно и така направи дявола явен. Скриете ли

сърцата си в Мен, непременно ще забележите как целта на Мамон

винаги е била да накара Божиите хора да се продадат за пари, да

проповядват за пари, да пишат книги за пари, да освобождават

пленници за пари. Тогава всяка такава победа на Божиите люде се

осуетява, понеже вече е била покварена от Мамон. Защото никак

няма да те ползва никакво дело към Бога, ако в крайна сметка го

направиш за тридесет сребърника. Днес много от чедата Ми се

впечатляват от богати църковни служения, които са се поклонили

на Мамон и така са придобили земния блясък и пари. И никой не

иска да разбере, че за Сатана е безразлично какво ще проповядваш

и колко от демоните му ще изгониш, когато вече си направил

поклон пред духа на Мамон. Ето затова твърде скоро идва мигът,

когато мнозина ще Ми кажат:

“Господи, не в Твоето ли име пророкувахме…”

А духът на Мамон ще бъде обвинител против такива и ще им

каже:

“Да, но го направихте за моите пари и за моите поощрения…”

Други ще дойдат и ще Ми кажат:

“Господи, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли

име извършихме много велики дела?”

Тогава отново ще ги посочи Мамон и ще каже:

“Нима справедливият и Свят Господ ще позволи в Небето Му да

живеят нови търговци, след като преди това е изгонил старите? Ще

направи ли Йеова компромис с кваса на Луцифер, след като е

проклел и отхвърлил самия Луцифер?”

Слушайки Исус аз просто извиках, понеже ревността ми пламна:

“Господи, да не бъде!”

А Исус твърдо каза:
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“И няма да бъде, Стефане! Защото именно такава е измамата на

старовременната змия, която е дявол и Сатана. Защото дяволът

иска в края на дните, при Съда на Великия Ден на Моето

Пришествие да има доволно много причини против целия Божий

народ. А нима е Божий народ този, който се кланя на Мамона, а не

на Святостта и Словото на Отца? Нима е Божий човек този, който

вместо да вдигне ръката си към Небето и да отхвърли офертите на

Мамон, протяга ръката си към земята и приема офертите му? Но ето

затова ти дадох да видиш как изглежда един от най-прекрасните

скъпоценни камъни в Небесното Царство, положен в една от най-

великолепните стаи. Защото там е Лоното на Авраам. Там ще си

отдъхне и всеки беден Лазар, който е отказал да се кланя на

Мамона и така е останал без парите му и благословенията му. А

богаташите, когато са на мъки в ада, ще гледат блаженството на

Лазар и ще проклинат деня, в който са се родили, защото на Мамон

е отредена честта да разпъва такива върху собствената си скала,

както ти видя това при видението с Юда.

А сега нека да те заведа в другата богата стая на Небесното

Царство, където блести не по-малко скъпоценен камък…”

След думите на Исус видението с живота на Авраам се прекрати и

Господ ме въведе във втората стая. Всичко в тази стая ме порази. Тя имаше

особено излъчване. Излъчване от невероятна чистота. Чистота, която няма

земен аналог. Прозрачността в стаята беше зашеметяваща. Тя увеличаваше

способностите на зрението, така че без усилие можеше да прочетеш малък

текст от десетки метри разстояние. Тогава Господ ми каза:

“Малко човешки души са се качвали с такава чистота в Небето.

Малцина сърца са придобивали такава чистота и съвършенство на

земята. Знай, че това е стаята на Апостола Ми Павел. И тя е една от

най-привлекателните стаи в Царството. Онзи, който влезе в нея, не

иска да си тръгва. Един ден вие ще имате прекрасната привилегия

да изпитате със сърцата си богатството и красотата на всички стаи в

Небесното Царство. Но ти сега виж камъкът, който ще ти покажа,

понеже е един от най-скъпоценните в Цялото Небе и няма Светия,
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който не би искал да преживее докосването от неговата кристална

чистота...”

След думите Си Исус вдигна камъка и го сложи в ръцете ми, като каза:

“Приближи го до очите на сърцето си, за да го видиш…”

Взех камъка и го приближих до сърцето си. Тогава видях, че вътре, от

самия камък ме гледаше Господ Исус. Стана така, че аз виждах Исус -

веднъж пред мен, и веднъж - в самия камък. Не можех дори да кажа кое

усещане бе по-реално. Дали усещането от Исус, Който стоеше срещу мен

или усещането от Исус, Който ме гледаше от камъка. Затова попитах Господ:

“Исусе, какво е това вълшебство? Та то Те прави реален вътре в самия

камък…”

А Исус ми каза:

“Павел знаеше в Кого вярва. Павел знаеше Кого иска. Павел

знаеше как да Го поиска. И затова Го получи. А сега виж и прочети

думите, които Небесният Ми Отец прие като Свято благоухание от

Павловите уста и сърце…”

Погледнах навътре в самия камък и сякаш Образът на Господ ме грабна

и дръпна, и само след миг бях във видение. Виждах Павел коленичил и

лицето му - обляно в сълзи. Той държеше пергамент и пишеше с перото си

върху него. И ето думите на онова, което Павел пишеше, скъпи ми братко:

“Но това, което беше за мен придобивка, като загуба го счетох

за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно

нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих

всичко и считам всичко за измет. Само Христа да придобия…” 21

В следващия миг видението се прекъсна, а Господ стоеше до мен, като

ме попита:

“Коя беше придобивката, която Павел счете за загуба?”

Отговорих:

“Господи Исусе! Павел беше фарисей, напреднал в юдейската религия

с висок ценз и диплома. Образованието и дипломата винаги са се считали

за придобивка в света, но ето, че Павел ги отчете като загуба...”

Исус се усмихна и каза:

21 (Филипяни 3:7-8)
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“Правилно отговори, но не напълно според както очаквах от

теб. Но ти виж другото, за което Павел пише на Филипяните. Защото

той казва, че заради Мен е изгубил всичко и счита всичко за измет,

само и само Мен да придобие. Ти можеш ли да Ми посочиш призив

в Евангелието, в който да призовавам някой да изгуби всичко

заради Мен?”

“Да, Господи Исусе! Такъв е случаят, когато Ти каза на богатия младеж:

“Иди, продай имота си и раздай на сиромасите. Дойди и Ме

следвай...”

А когато някой продаде имота си и раздаде на сиромасите, той губи

всичко заради Теб. Така и Павел изгуби всичко заради Теб…”

“Да, така е! Но той продължава, като казва, че всичко счита за

измет, само и само Мене да придобие… Какво значи да счетеш

всичко за измет? Кои неща в твоя дом ти считаш за измет?”

“Господи, това са излишните неща в дома ми, които ми пречат и ме

дразнят. Това, най-вече е ежедневният боклук, който трябва да се измете с

метлата и да се изхвърли навън. Защото точно за измет става дума, сиреч,

за нещо, което се измита…”

“А кое подразни Павел, та да счете не някои неща за измет, но

всичко да счете за измет? С какво си приличат всичките неща на

света?”

Отговорът проблесна в ума ми и затова казах:

“Ами с това, Господи, че се купуват с пари. И така, следователно, са

под прицела на духа на Мамон...”

“Точно така, момчето Ми. Ето затова ти дадох видението с

Павел. Защото този Мой слуга имаше мъдростта да проумее, че

духът на Мамон е мотивиран да купува всичко. Той купува постове

и титли. Той купува съвести и убеждения. Той купува абсолютно

всичко, което нечестивите човеци искат да му продадат. Нещо

повече! Самото Слово Божие му отваря врата за подобно действие

и Отец е допуснал това, за да изпитва сърцата на всичките човеци.

Виж тази отворена врата в “Еклесиаст” и разбери, че тази беше

причината Павел да счете всичко за измет…”
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Господният пръст вече беше посочил стиховете от Словото и те светеха в

сърцето ми. Нека сега ти ги прочета, скъпи ми братко:

“Угощения се правят за веселба и виното весели живота, а

парите отговарят на всичко…” 22

Едва бях прочел стиховете, когато Господ пак започна да ми говори:

“Защо мнозина решиха, че щом парите отговарят на всичко, те

отговарят и на вярата в Бог? Защо решиха, че ако парите отговарят

на всичко, то всичко се постига с поклони към Мамон?

И ето това е трагедията не само за света, но за последните

поколения християни, които пуснаха духа на света в събранията си

и сърцата си. Те превърнаха парите от средство в цел и така

попаднаха под прицела на Мамон. Те се отказаха да вярват, че Отец

Ми може да прибави всичко, ако се търси първо Неговото Царство и

решиха, че е по-добре да вярват на Мамон, понеже парите

отговаряли на всичко.

Става ли ти сега още по-ясна духовната трагедия при такива?

Става ли ти още по-ясно, че след един поклон към Мамона ще

последва втори, след втория - трети, след третия - четвърти… Каква

ще е сетнината на всичко това? Каква ще стане властта на Мамон,

когато мнозина в Църквата му вярват и му уповават и дори го

наричат “Исус”? Няма ли този мръсен и подъл дух да реализира

някои от най-впечатляващите си древни проекти?

Но ето затова трябва отново да се върнеш на съдебния процес

против духа на Мамон, за да разбереш и най-смъртоносната му яма

за човешките сърца…”

Почувствах невероятно окриляване от думите на Господ. Нещо повече

- разбирах, че никога повече няма да се върна назад, защото съвършената

красота на Сион превзе ума ми и сърцето ми. Вярвам, че тя е превзела и

твоя ум, за да се влюбиш в Спасителя и да пожелаеш Образа Му с цялото

си сърце. Амин и Амин!

22 (Еклесиаст 10:19)
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7. ПРОЕКТЪТ НА ПОЛЕТО ДУРА

И така, скъпи ми братко, аз отново се върнах на съдебния процес,

защото Господ Исус продължаваше разпита на духа на Мамон. А процесът

вече навлизаше в сериозната си част, защото Исус, като посочи с показалеца

Си Мамон, с властен и суров Глас му заповяда:

“Разкажи за най-великото си творение в древността! Разкажи

за проекта, създаден от теб и Луцифер в полето Дура…”

Цялата зала буквално ахна, защото на полето Дура във Вавилонската

област Мамон наистина реализира най-голямото си предизвикателство срещу

цялото човечество. И ето, че духът на Мамон отново заскърца с металния

си глас, като казваше:

“Всемогъщи Исусе! В онези времена, когато Гневът на Йеова

отвори врата за влиянието на Вавилон, Сатана беше в най-

великолепно разположение на духа си. Над цялата земя се беше

простряла неговата религиозна власт и нямаше място по света,

където да не управляват висшите му началници. Това беше време,

когато Ваал и Астарта се покриха с голяма слава в тъмното царство,

защото жертвениците им бяха препълнени с поклонници. Вавилон

беше станало име, с което започваше всичко и приключваше всичко.

Този град беше центърът на света, изворът на света, вдъхновителят

на света. Неговите емисари и началници владееха над всичките

нации, народи и езици. Луцифер вече вярваше, че е настъпил

моментът да се прогласи световното управление на един бог, макар

тази негова идея все още да не намираше подкрепа у всичките му

подчинени. И до днес си спомням тъмния духовен съвет, когато

началникът ми събра всичките си висши демони и им каза:

“Не виждате ли, че Израил е асимилиран? Йеова се отказа от

народа Си и всичките Му люде дойдоха под плена на Вавилон. И

защо ми е сега това разнообразие? Защо са ми всички тези образи,

които вие с вещо лукавство изградихте в сърцата на милиони?

Понеже един казва: Аз вярвам във Ваал, а друг казва: Аз вярвам в

Астарта! Трети казва: Аз вярвам в Хамос! А четвърти добавя: Аз
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изливам семето си на Молоха. Пети рисува пентаграми и извиква

силите на ада, а шести се кланя на източните богове. Краят на това

е дошъл! Краят на това е настъпил! Защо са ми много богове,

когато аз съм богът на земята?”

Думите му тогава накараха висшите демони да подскочат

раздразнени. Всеки имаше свой регион, своя територия, своя власт

и не искаше лесно да се откаже от нея. Някои тогава му казаха:

“Нали ти раздели света и ни даде териториите ни? Нали земните

човеци така или иначе свикнаха с многобожието? Остави нещата по

старому! Защо да разваляш добре укрепеното старо, когато не се

знае дали ще се приеме новото? Имаш ли идея, която да ни

обедини? Имаш ли дух, който да ни събере?”

Слушайки въпросите на началниците си Луцифер започна да се

смее. Той се смееше толкова гръмогласно, че много демони се

почувстваха унизени. Тогава им каза:

“Вашите учения бледнеят пред новото учение, което съм

приготвил! Вашите образи бледнеят пред новия образ! Защото има

дух в царството ми, на който се кланят всичките ви жреци и вещери!

Има дух в царството ми, заради когото всеки от поклонниците ви

ще ви остави! Но аз не искам това! Имайте религиите си! Живейте

като богове, защото аз ви създадох като такива! Но знайте, че

повече от всичко искам моята ръжда, моят образ в сърцата на

човеците! Не религиозни импровизации с нови лъжи, но моята

истина. Истината, че обичам човешкия род и ще му дам един земен

рай, един образ, който може да се пипне. Образ, който да носи

щастие…”

След думите си той ме изведе пред началниците си и каза:

“Ето духът на светското богатство! Кой от вас ще го задмине!

Кой от вас ще му попречи? Кой от вас ще го засени? Няма такъв! Аз

не познавам такъв! Понеже без златото и среброто на Мамон всички

религии са обречени. Но когато признаят, че златото и среброто ги

правят силни - тогава наистина ще съм построил най-великото си

творение...”
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Думите на Луцифер имаха невероятен ефект върху началниците

му, а тогава се изправи Ваал, като му каза:

“Аз заставам зад тебе, скъпи ми княже! Понеже не мога да си

представя нашият Вавилон, тази перла на бесовската мъдрост, без

ръководството на Мамон!”

Заразени от примера на Ваал началниците станаха от местата

си и се приближиха до Луцифер, като хващаха края на мантията му

и я слагаха над главите си, понеже така се засвидетелстваше

покорството и лоялността в тъмното царство. Луцифер грееше от

щастие. И затова ми каза:

“Нашият проект ще устои, защото ще го съчетаем по подобие на

онзи - горе - в Сион. Нека Йеова гледа как ми се покланя цялата

земя, която Той изгуби. Защото, спомни си Мамоне, кое раздразни

Йеова, ако не богатството ми? Кое ме мотивира да поставя сърцето

си като Божие Сърце, ако не богатството ми? Колко повече, когато

накарам цялото човечество да ми продаде съвестите си и да се

поклони на златото, на този бляскав и така радващ ме метал.

Защото на това човечество не са му нужни много богове, ако и да

ги създадох много. На това човечество му трябва бог, който да

пришпорва егоизма му и да го накара да умира за злато, да живее

за злато, да проповядва за злато, да се развращава за злато, да

блудства за злато, да убива за злато, да ражда за злато. А ние

имаме много злато, твърде много злато, за да постигнем целите си.

И понеже Йеова ме хвърли по широчината на земята, която създаде

за шест дни, то нека златния образ, който ще построим да има шест

лакти широчина. И понеже Йеова ме отхвърли от височината на

простора, който създаде за шест дни, то с поклонението от всички

човеци на света аз ще се превъзнеса десетократно. Така че направи

златният образ да е шестдесет лакти висок. Нека Йеова погледне от

прехваленото Си Царство и види, че на земята управлявам аз чрез

тебе, Мамоне!”

Никога преди това Луцифер не беше ми говорил с такова

вълнение. Явно, че той никога не можа да преглътне отнетата си
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божественост. Затова и изискването му беше с такива мерки, които

да напомнят на Небето, че докато съществува, ще прави опити за

превъзнасяне.

Така в онзи миг отидох против живота на Навуходоносор, като

атакувах сърцето му и той бързо се подаде на внушенията ми, като

започна да събира златото, нужно за построяването на образа. До

края на моето земно управление такъв образ не е правен и никой

повече не дръзна да го направи по плът…”

Думите на Мамон ме учудиха, а Христовият ангел ми каза:

“Това е точно така! Такъв златен образ във физическия му вид

никой повече не е дръзнал да направи. Друг е въпросът с духовния

образ и с духовното влияние на златото в последните дни на земята.

Тогава десетократното превъзнасяне на Луцифер към височината

на Небето се умножи отново десетократно, но за това ще разбереш

в края на процеса. А сега продължи да слушаш изповедта на духа

на Мамон…”

Така аз отново се върнах на изповедта на духа на Мамон, който вече

говореше за изявата на златния образ, построен от цар Навуходоносор.

“Ето, че накрая златният образ в полето Дура беше факт.

Луцифер много се радваше на този образ. Той с часове седеше на

върха на образа и гледаше към Небето, като очакваше ответна

реакция от Йеова, но Той стоеше безмълвен. Това накрая го ядоса и

той изкрещя:

“Защо се прави, че не ме забелязва? Защо се прави, че не

съществувам? Защо не мога да Го изкарам от равновесие…”

И като трепереше в яда си, добави:

“Ето защо! Защото Той е свикнал да ме възприема само като

засеняващ херувим. Тогава така ще засвиря в ушите Му, че

непременно ще ме чуе. Да, ще ме чуе и още как…”

Тогава се обърна към мен и каза:

“Внуши на цар Навуходоносор да издаде указ за поклонение от

всички народи, племена и езици пред златния ми образ. Но това

поклонение да не бъде, докато не засвирят всичките видове
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музикални инструменти. Аз имам грижата да напиша музиката и да

я внуша на композиторите си…”

И действително, моят началник с учудваща бързина направи

мелодиите да се засвирят из цялата територия на Вавилон. Те се

свиреха от сутрин до вечер и поклонниците на златния образ

репетираха участието в грандиозното събитие. А докато още траеше

подготовката Луцифер дойде при мен и каза:

“Този златен образ е много важен за мене. Той е въплъщението

на живота ми. Той е радостта на очите ми. Той е утехата на сърцето

ми. И аз няма да понеса, ако някой откаже да се поклони.

Няма да го понеса, чуваш ли?

Измисли нещо страшно! Нещо, което да накара всички да ми се

поклонят! Трябва да има страх от наказание, защото иначе мнозина

биха се отказали да го направят…”

Тогава той отново свика тъмния духовен съвет и с вълнение

крещеше пред всичките си началници:

“Ще разжалвам всеки от вас, ако дори само един от вашите

поклонници откаже да се поклони на златния ми образ. Запишете

си го в религиите и направете това, като неизменно правило в тях.

Искам злато в религиите ви. Златни статуи, златни свещници,

златни идоли, златни олтари. Искам всичко от злато...”

А аз не се забавих да внуша на Навуходоносор да приготви

огромна огнена пещ, и да я нагорещи за сплашване, наказание и

назидание на всички инакомислещи. Така всичко до самото събитие

вървеше като по вода. И ето, че дойде денят, в който на полето

Дура се събраха всички началници на Луцифер, и едно неизброимо

число от религиозни демони, които щяха да пришпорват сърцата на

поклонниците и да ги доведат до омайване от музиката на Луцифер.

Така поклонението започна. Луцифер седеше на върха на

златния образ и видимо се удоволстваше от поклонението, което

вървеше гладко и величествено. Самият аз и личната ми армия

демони стояхме пред образа и задачата ни бе да бележим всяко

поклонило се сърце с ръждата на нашия началник. Но ето, че някой
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от подопечните демони на Ваал разтревожено задърпаха Ваал, като

му казваха:

“Накарай Луцифер да прекрати поклонението и да дойде да

види каква демонстрация му е приготвил Йеова. Понеже я видяхме

и дойдохме да ти известим!”

Така Ваал отиде при Луцифер и му съобщи новината, при което

лицето на началника ми пребледня. Аз внуших на Навуходоносор

да прекъсне церемонията и двамата с Луцифер, както и Ваал,

отидохме в един от домовете на Вавилон, където видяхме трима

евреи, кланящи се на Йеова пред еврейска менора (свещник).

Луцифер гледаше седемте запалени светила на свещника и крещеше

в лицето на Ваал:

“Какви са тези седем пламъка? Нима са по-силни от пламъците

на огнената пещ? Какви са тук тези поклонници на Йеова? При това

- управители! До там ли стигна, Ваал? Седем пламъка да са по-

силни от огнената пещ на Навуходоносор? Махни се от очите ми!

Махай се! Искам ги тези мъртви, час по-скоро! Час по-скоро…”

Ваал прехапа устата си от яд и моментално отиде при

Навуходоносор, като буквално връхлетя в сърцето му, понеже вече

му известяваха за еврейския бунт. Така докараха пред него тримата

мъже - Седрах, Мисах и Авденаго, а той изкрещя в лицата им:

“Седрахе, Мисахе и Авденаго, нарочно ли не служите на моя

бог, и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега, като

чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на

псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да

паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре, но

ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред

пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от

ръцете ми?” 23

Всички сили на тъмнината гледахме с вътрешна надежда, че

царското заплашване ще пречупи сърцата на тримата, но нищо

такова не се случи. Напротив - тримата казаха на Навуходоносор:

23 (Даниил 3:14-15)
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“Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това

нещо. Ако е така, нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни

отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни

избави; но ако не, пак да знаеш царю, че на боговете ти няма да

служим, и на златния образ, който си поставил, няма да се

кланяме…” 24

Шокът от отговора на тримата беше повече от голям. Луцифер

не вярваше на ушите си. И той болезнено изрева:

“Защо аз нямам такива поклонници - да искат да умрат за мен?

И да са готови да умрат, дори ако не им помогна? Ще трябва да

мисля върху това? Ще трябва да работя върху това…”

В онзи момент Ваал стисна сърцето на Навуходоносор. Тогава

царят на Вавилон цар изяви чрез лицето си цялата злоба на Ваал,

като каза на всеуслишание:

“Кои сте вие, които ще оспорвате царската ми власт? Каква е

тази ваша еврейска менора със седем пламъка, по-силни от

пламенната огнена пещ? Я да видим сега дали тези седем пламъка

ще ви спасят от огъня на яростта ми. Нагрейте пещта седемкратно!

Нека се хвърлят вътре безумците, които съм зачитал, без да зная за

тяхното безумие…”

Луцифер гледаше нагряващата се пещ и разтреперан крещеше:

“Да умрат, да умрат, да умрат! Не ми трябва еврейски пример

във Вавилон! Не ми трябва в царството Сионска зараза…”

Така пещта се нагорещи седемкратно, а мнозина от огнярите

просто умираха от близостта с огъня, понеже дрехите им мигом

пламваха. Тогава се реализира онзи позор за тъмнината, с който

Йеова отново доказа, че е Бог и така отговори на Луцифер и цялото

му предизвикателство. В мига, когато Седрах, Мисах и Авденаго

бяха хвърлени в огнената пещ, стана така, че Ти, Исусе, се яви сред

тях и съвършено ги опази. Огънят на Твоята Любов покри тримата и

така Йеова засвидетелства пред целия Вавилон, че Неговият Огън е

по-силен от огъня на Луцифер. Нещо повече - самото знамение

24 (Даниил 3:16-18)
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беше толкова силно, щото Ваал се принуди да напусне сърцето на

Навуходоносора и Небесен лъч от Йеова да застане на устните му и

да накара вавилонския цар да опозори всички сили на тъмнината.

Ето така бе съборен онзи велик проект на Луцифер, с който

началникът ми веднъж завинаги искаше да роди образа си във

всичките си поклонници. Това беше денят на моята най-голяма

трагедия. И в онзи миг Луцифер утеши сърцето ми, като ми каза:

“Този проект беше съборен, но ние ще измислим нови. Ти все

още си духът, който владее света и ще бъдеш духът, който владее

света, докато този свят е мой и докато земята все така ми е

предадена за владение…”

Духът на Мамон млъкна. А Христовият ангел се обърна към мен и ми

каза:

“Сега разбра ли колко е коварен дяволът? Сега разбра ли, че

светският дух на богатството превъзхожда по разрушение всяка

религия и всяка гибелна ерес. Защото всички плодове на извратената

мъдрост на Луцифер не биха имали почва, ако заедно с тях дяволът

не пришпорва черните страсти в човека, на които в пълна степен

свидетелства сребролюбието. Затова кажи на всичките си братя и

сестри да започнат да разрушават златните образи на Мамон,

създадени днес в църквите. Кажи на всички искрени Божии чеда да

не се плашат от огнената пещ на злобата и омразата, които ще

преживеят от поклонниците на Мамона. Защото непременно - там, в

най-горещото на страданието и отхвърлянето - ще ги чака Онзи,

пред Чиято Огнена Любов всеки пламък на ада е безсилен…”

След тези думи на ангела аз отново видях как се изправи Исус и

посочи духът на Мамон. Така разбрах, че ми предстои да чуя онази част в

изповедта му, говореща вече за невидимите му атаки против Църквата на

Исус в новозаветното време.
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8. ГОЛАТА СКАЛА И МЯСТОТО ЗА ПРОСТИРАНЕ НА

МРЕЖИ

Братко мой! Скъпи ми читателю!

Аз моля моя Господ Исус Христос да те покрие с присъствието на

Благодатния Си Дух, защото със сигурност зная, че дяволът няма да стои

безучастен пред оня, който вижда как на този съдебен процес се изявява

тъмното сърце на Злото. Аз вече преживях във видение от Исус ефекта и

силата на голата скала и затова ми се иска никой мой брат и никоя моя

сестра в Господа да не попадне под мощното влияние на тази гола скала.

Малко преди духът на Мамон да отвори устата си и да започне да говори за

новозаветните си атаки против Христовата Църква, ангелът на Господ, който

беше моят водител на процеса, ми каза:

“Онова, което ще те предпази от хищната ръка на духа на

Мамон, е да имаш правилното отношение към него, тоест, да

осъзнаеш силата на този противник. Понеже, спомни си, как Исус

нарече този твой противник?”

Отговорих:

“В “Евангелието от Матея” Исус каза:

“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се

привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона…” 25

Виждам, че тук Исус нарече Мамон “господар”…”

“Нещо повече, Стефане! Господ ти говори за двама господари,

като визира в единия - Мамона, а в другия - Себе Си.

Как мислиш тогава? Няма ли твоят Господ съвършено точната

преценка за властта и силата на този дух, за да го нарича господар?

И има ли друг дух от царството на тъмнината, чиято личност да е

била обличана от Господа с такива силни квалификации?”

25 (Матея 6:24)



67

“Не, Господни пратенико! Духът на Мамон е единственият, когото Исус

нарече “господар”…”

А ангелът продължи:

“Ако Исус нарече Себе Си “господар”, а така нарече и духът на

Мамон, то това не иде ли да ти покаже, че силата на Единият

Господар в небесни места ще е толкова голяма, колкото е силата на

другия в земните места?”

“Да, така излиза!” - отговорих аз, а ангелът продължи:

“Не просто излиза така, но в действителност по своята власт

над умовете и сърцата на човеците духът на Мамон няма друг

аналог. Ето защо, за да покаже изключителната му сила, още във

времената на Стария Завет Отец вдъхнови Своя слуга и пророк

Езекиил, като пророкува чрез него за всичко, което представлява

духа на Мамон и за силата, която ще има до последните времена на

земята и в самия свършек на света. И в “Книгата на пророк

Езекиил” Отец даде определение за този дух, че е не просто силен и

ужасен, но че е скала. Ти можеш ли да помръднеш скалата? Не е ли

тя толкова здраво укрепена и не са ли основите й толкова дълбоко

забити в земята, щото да е невъзможно да я поклатиш? Понеже кой

би тръгнал да мести скала? Няма ли това да е само Онзи, Който е

Спасителната ти Канара?”

“Разбира се, че е Исус!” - отговорих аз. А ангелът отново продължи да

ми говори, като казваше:

“Как биха устояли днес мнозина, ако бъдат отведени в пустинята

и на дявола му се даде власт да ги изкушава? Какво биха казали на

духа на Мамон, когато той дойде при тях и им покаже всичките

богатства на света, а после съблазнително им каже:

“На тебе ще дам всичката власт и слава на тези царства, ако

паднеш и ми се поклониш? Поклони ми се и аз ще направя

мизерията да побегне от тебе! Поклони ми се и после си създай

служението, което искаш да създадеш, а аз повече няма да ти

преча до свършека на времето. Искам само един поклон! После

вземи библията си и проповядвай колкото си искаш. Гони демони
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колкото си искаш. Направи велики дела, колкото си искаш. Няма да

ти преча изобщо! Но сега ми се поклони. Само веднъж, само сега!”

Ще се намери ли сърце, което да устои на тази земна скала,

която с такава сила го притиска, ако Господ Исус не е станал

Скалата на сърцето му? Ще се намери ли сърце, което да откаже

всички привилегии и възможности на светското богатство?”

Въпросите на ангела бяха така премерени, щото почувствах болка от

тях. И затова му казах:

“Горко на онова сърце, върху което се стовари скалата Мамон, без да

е уповало и стъпило на Скалата Исус! То просто няма да издържи…”

А ангелът допълни към думите ми:

“Няма по-отговорна и важна крачка на човека от крачката,

която той прави, когато повярва в Исус. И той е длъжен да повярва

не само в Името на Исус, но и в делото и примера на Исус, за да

изживее не своя си живот, но Животът на Исус. За да изпълни не

своето служение на земята, но Служението на Исус. И понеже

всички вие отваряте сърцата си за вяра в Евангелието, в Благата

Вест, то и затова сте длъжни да извървите Пътя, който извървя

Исус. Понеже Той не каза на никого, че първо е Живот. Нещо друго

каза Спасителя:

“Аз съм Пътят, и Истината, и Животът…”

Кажи ми тогава, Стефане, какво ще се яви като първо в живота

на християнина?”

Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:

“Разбира се, че ще се яви Пътят Христос!”

Тогава ангелът каза думи, които видях за едни от най-важните в

цялото видение на този съдебен процес. Той ми каза:

“Ако наистина в живота ти се яви първо Пътят Христос, Той

непременно ще те заведе в пустинята, където и ти, подобно на твоя

Господ, ще бъдеш изпитан от духа на Мамон. Защото никой не

може да стигне до Края на Пътя, ако не е минал Началото на Пътя.

И ето тук, момчето ми, настъпва разривът между църква и “църква”,

между вярващи и “вярващи”, между християни и “християни”.



69

Защото едни наистина превъзмогват над духа на Мамон и се

връщат от изпитанието в пустинята, пълни със Святия Дух, за да

проповядват Вечното Спасение. Но над други превъзмогва самият

дух на Мамон и те се връщат от пустинята пълни с доктрините на

просперитета, търговията и земното богатство, за да проповядват

мерзостта, докарваща запустение. Затова внимавай на нещата,

които духът на Мамон ще изповяда от тук нататък, защото така в

пълна степен ще разбереш най-тайния заговор на Луцифер против

Живата Църква на Исус. Заговорът, чийто успех днес е причината

да виждаш бурените и плевелите на човешката мърсотия,

израснали по покривите на милиони духовни домове…”

Така ангелът спря да говори и вниманието ми отново беше приковано

към съдебния процес. Видях как Господ Исус се изправи и посочи духа на

Мамон, като му заповяда:

“Разкажи пред всички тук защо Отец Ми още в старозаветно

време те нарече “Тир” и “Тирски цар” и изяви мерзостта, която успя

да сътвориш против Святия Му Храм в новозаветно време…”

Думите на моя Господ силно блъснаха духа на Мамон, така че той се

килна в сферата и трябваше да бъде изчакан, докато се съвземе. Явно, че

самият въпрос на Вечния Съдия бе порязване на най-дълбокото на сърцето

му. Но ето, че духът на Мамон се изправи и почна изповедта си, казвайки:

“Всемогъщи Исусе! Изявата ми като “Тир” и “Тирски цар” бе

пророкувана и видяна за мен още в старозаветно време, когато

Йеова вдъхнови пророка Си и ме предупреди за съдбата ми. Когато

Вечният Йеова говореше чрез пророците Си против царството на

тъмнината, ставаше така, че мнозина началници на Злото бяха

омаломощавани, понеже се връзваше самото им желание да

служат на Луцифер. Началникът ми трябваше да употребява не

само хитрост, но дори ярост, за да ги накара да бъдат мотивирани

против Небето, въпреки предопределената им съдба от Твореца.

Тогава Луцифер ни казваше:

“Какво ще стопли сърцата ви или какво ще ви утеши при

изпълнението на Неговия Гняв? Работете против Него, но не, че ще
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бъдете наказани, а да знаете защо сте наказани. Понеже това ще

бъде утехата ни през вековете.  Кой знае дали времената на Йеова

няма да са толкова разтегливи, колкото е бавенето Му при всяко

беззаконие. Ето, един от помазаниците Му писа:

“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява

скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да

струва зло…” 26

Затова нека всецяло да струваме зло, защото сега е нашето

време…”

А аз бях наречен Тир (скала), понеже властта ми от Луцифер

стана тежка и непоклатима. Той все повече ме утвърждаваше на

престола на света, като ми възлагаше все по-важна и все по-

отговорна работа. Докато дойде миг, в който цялата ми мотивация и

желание бяха насочени в друго русло.

И до днес не мога да забравя мига, когато цялото царство на

тъмнината беше разтърсено от новината, че се е родил Спасителят

на света. Знаменията, които Йеова заповяда, за да възвести

раждането на Сина Си бяха неоспорими и това накара всички сили

на тъмнината да променят тотално своите стратегии и тактики. А

общото във всички знамения на Йеова спрямо нас беше унижението.

Унизен беше Авадон, понеже астролози последваха Витлеемската

звезда. Унизен беше Ваал, понеже наместникът му Ирод беше

подигран. Унизен бях аз, когато гледах как се принасят на Теб,

Исусе, ливан и смирна, злато и сребро. Естествено бе, че след като

бяхме унизени ние щяхме да търсим начини да работим против Теб

и Твоите последователи. Така, след три десетилетия дойде миг, в

който Луцифер ми каза:

“Помниш ли онова слово, казано чрез Езекиила, за тебе? По

всичко чувствам, че тези са времената и оттук нататък ти ще бъдеш

най-мощният Тирски цар против народа и Сина на Йеова. А сега се

приготви, защото ми бе пратен вестител от Сион, който казваше, че

ми е позволено да изпитам Този Исус, Който пости дни наред в

26 (Еклесиаст 8:11)



71

пустинята. А с кого другиго да Го изпитам, освен чрез тебе?

Приготви най-красивите си видения. Приготви най-удивителните

съкровища на света. Приготви най-красивите си палати. Приготви

всичко, което можеш да покажеш пред очите на Исуса, понеже Той

вече е Човек. И като Човек, надявам се, нищо човешко да не Му е

чуждо…”

Така аз започнах да се мотивирам спрямо Теб и заредих духа си

с най-съблазнителните и изкусителни помисли и видения. Видения

- да Те накарам да видиш как всичкото злато на света служи, за да

се изглади неравновесието между бедни и богати. Видения - да Те

накарам да видиш как не Рим, но Израил става център на света.

Видения - да Те накарам да видиш как всички други нации и

столици стават васали на Израил и Ерусалим. Видения - да Те

накарам да видиш нещастието на човешкия род унищожено чрез

силата на богатството, а Името Ти - въздигнато в сърцата на всички

и Образът Ти - въздигнат и изваян по всички каменни стълпове на

света. Аз щях да сложа всичко това пред очите Ти в един миг време,

само и само да паднеш, като коленичиш пред мен и Луцифер. Затова,

заредени с всичката сила на измамата и лукавството, на съблазните

и изкушенията, ние с Луцифер се явихме против Живота Ти в

пустинята. И миг преди да започнат изкушенията, на които

присъстваха и много други началници, Луцифер ми каза:

“Зная, че си онзи Тир, онази скала, чиято тежест е способна да

смачка всяко сърце, включително и Сърцето на Този Човек…”

Така аз употребих пълноценно даденото ми време и показах

пред очите Ти и Сърцето Ти всичката слава и богатства на царствата

и всичката красота на перспективата след поклона Ти. Поклон

обаче не последва. Последва толкова болезнен удар от Твоя Меч,

който ми остави белег за вечни векове и за който във вековете и

годините по-после винаги съм търсил мехлем.

След моето пробождане от Словото Ти Луцифер ми каза:

“Ние май забравихме, че Той е не просто Човек. Той е Бог. Днес

отдалече слушах проповедите Му, в които Той говореше, че онзи,
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който изпълнява думите Му, ще стъпи върху Канара и ще живее

там. Ето това е битката ти, Мамоне. Защото Той като Канара те

победи, но дали така ще те победят и онези, които Той призовава

при Себе Си? Защото ако Той освен човек е и Бог, то останалите,

които Го слушат, са само човеци. Започни да дебнеш против Него и

непременно ще си отмъстиш за удара…”

След тези думи Луцифер разтвори крилата си откъм образа си

на теле и аз почувствах, как сърцето ми преля от сила, идеща от

неговото помазание. Тогава забелязах Юда Искариотски и вече

знаех, че той е сламката, която ще ме спаси от удавянето на мъката,

че не мога да Те победя. Защото Ти на няколко пъти нанасяше

удари против властта ми и най-болезнения след изпитанието в

пустинята беше тогава, когато влезе в Храма Си и порази с бича Си

много от елитните ми демони. Още тогава Луцифер ми каза:

“Чрез тебе аз ще увековеча греха си. Понеже Йеова ме изгони

поради търговия в Небето, но векове наред Той ще търпи търговия

в Храма Си. Понеже колцина ще са като Исус, за да изгонят

търговците? Колцина ще са онази Сионска Канара, която да победи

скалата ми? И кой може да застане против Словото на Йеова?

Понеже не аз, но първо Словото те посочи като такава скала. И ти

ще бъдеш скалата, която Йеова е видял, понеже Той не може да

лъже като мен. Това ме радва! Това изключително много ме радва!

Понеже онзи златен образ на полето Дура е като мъничка сламка

пред кулата, която ще направим с теб!”

Думите на Луцифер ме потресоха, но от погледа на ангела разбрах, че

са били истински. Понеже самият паднал херувим признаваше пред Мамон,

че ако нещо е видяно от Йеова, то непременно ще е това, което е видял

Господ, а не дяволът. И за да имам увереност да продължа да слушам

изповедта на Мамон, ангелът ми каза:

“Християнинът наистина трябва да се потопи в съвършено

осмисляне на всички Божии думи, казани за Тир и Тирския цар,

понеже Отец е по-голям от всички и Неговата далновидност и

предузнание са повече от поразяващи. Самият ти сега присъстваш
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на процес, който по предузнанието на Отец ще се случи някъде във

времето, което предстои. Нека ти помогна да разбереш това.

Представи си, че наливаш вода в някакъв съд. Той все още не е

пълен, но ти знаеш, че ще се напълни. Ти знаеш точно кога ще

завъртиш крана и водата ще спре да тече. Ето защо ти имаш и

предузнанието за напълнянето на този съд и не е нужно да чакаш

да се напълни, за да си сигурен в напълнянето му. Ти знаеш за

напълнянето му още, когато си пуснал крана. Ето така и Отец знае

за всичките дела на дявола, още, когато го е създавал като

съвършен херувим, помазан да засенява. Това не може да се

събере като знание в немощен човешки ум, но е напълно в Силата,

Мощта и Величието на Божия Дух, Който вижда Началото и Края.

Нека сега те заведа в Словото на Отца, за да видиш този дух на

Мамон в последните дни на земята…”

След думите си ангелът Господен направи видението със съдебния

процес да се прекрати и аз видях, че вече се намирам в някаква огромна

зала, много по-голяма от тази на съдебния процес. Тя беше препълнена от

живи картини, всяка от която приковаваше вниманието на погледа. Тогава

Господният ангел ми каза:

“Ето това е залата на Божието Предузнание. Тук рядко влиза

който и да е. Но ако някой влезе, то е, защото е бил посочен да

влезе. Тук всяка картина е изява на Библията, на Святото Божие

Слово, което действа на земята. Когато точни стихове от Божието

Предузнание се изпълнят на земята, тогава картината на това

предузнание изчезва от тази зала, защото вече всичко е било

изпълнено по Волята на Вечният Бог Йеова. Ето защо картините,

които сега наблюдаваш, са неща, които вече се случват и ще се

случват, според както ги е видял твоя Отец. Някога тук беше

въведен духът на Апостол Йоан и Святият Дух на Отца му даде да

пророкува и напише “Откровението”. Затова не се чуди, че и ти си

тук и че ти се дава да видиш всичко това, защото времето е твърде

кратко и без знанията в това пророческо видение мнозина ще

останат пленници на Мамон и ще умрат. Но не е във Волята на Отец
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да умре дори един от най-малките. Затова виж сега Тир и неговата

власт над църквите на последното време…”

След думите си ангелът вдигна ръка и ми показа една жива картина,

на която виждах огромна бяла скала, чийто нос се врязваше в морето.

Огромните вълни на морето носеха във водите си хиляди хора. И когато

блъскаха водите си в скалата, всичките тези хора падаха на скалата и

оставаха там. След това тези хора бяха улавяни от мрежи, простирани от

демони и самите демони завличаха хората с мрежите надолу, към самото

дъно на морето. А там, при дъното на морето, земята отваряше раззинатата

си паст и адът, нагорещен до червено, поглъщаше пленниците от мрежите.

Бях впечатлен от гледката до дъното на сърцето си. Тогава попитах ангела:

“Това ли е Тир, за който ми говориш?”

“Точно това е Тир, момчето ми! Точно това е духът на Мамон и

за него се отнасят твърде ясните стихове от “Езекиил”, които виж

какво гласят:

“Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим; О, хо хо!

Строши се оня, който беше порта на племената! Обърна се към

мене! Ще се напълня аз, като запустя той. Затова така казва Господ

Йеова: Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе

много народи, както морето повдига вълните си. Те ще сринат

стените на Тир и ще съборят кулите му; и Аз ще изстържа пръстта

от него и ще го направя гола скала. Ще бъде място за простиране

мрежи всред морето, защото Аз го изрекох, казва Господ Йеова, и

ще стане корист на народите…” 27

Виждаш ли как Тир казва против Ерусалим:

“Обърна се към мене, ще се напълня аз, както запустя той...”

Това отговаря именно на измамата на духа на Мамон, който

атакува стените на много църкви и накара мнозина да се обърнат

към него. Затова Църквата запустя, понеже стана изтичане на души,

които от вяра в Исус започнаха да изповядат вяра в просперитета.

Така доктрината за просперитета, която бе най-голямата и най-

лукавата измама на духа на Мамон, доведе до запустение на

27 (Езекиил 26:2-5)
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църквите и вдигане на Святия Дух от много събрания. И когато

мнозина приеха фалшивата доктрина за истинска, те се поклониха

на Мамон и той побърза да им даде награди в този живот, а това

отприщи силата на света в живота им. Чудно ли ти е тогава че в

живата картина ти виждаш как вълните на морето носят хиляди

поклонници на просперитета и ги хвърлят на голата скала, която в

пълна степен става корист на народите? А оттам ги подхващат най-

изкусителните демони на Луцифер, за да ги завлекат долу…”

Думите на ангела бяха страшни, но истински. Тогава го попитах:

“Луди ли са, слепи ли са, ненормални ли са всички онези, които

вярват в парите, които им дава Мамон? Защо така лесно размениха вярата

в Бога с вяра в Мамона?”

Едва чул въпроса ми ангелът ми показа друга жива картина и когато я

видях, аз изтръпнах. Там отново видях същата бяла скала, но този път тя

ефектно преливаше, така че в даден миг беше като скала, а в даден миг

изглеждаше като Господ Исус. Този поразителен образ на Исус беше такъв,

щото представяше моя Господ, като щедър Бог отворил шепите Си, които

бяха пълни със стотици монети. Той хвърляше монетите около себе си, а

след това тълпите около него се скупчваха и бързаха да вземат всяка

паднала монета. В този момент образът отново се превръщаше в гола

скала, а всички, които взимаха монетите, бяха улавяни в мрежи, с които

демоните ги дърпаха надолу, в самото море. Тогава попитах ангела:

“Какво е всичко това? Та тук Сатана се преправя не просто на светъл

ангел, а на Онзи, Който е Началник на ангелите...”

А ангелът Господен ми отговори:

“Виж отново стиховете, свързани с Тир. Понеже пак Господ

твоят Бог ще ти каже за него:

“Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с

народите в много острови, така казва Господ Йеова: Тире, ти си

рекъл: Аз съм съвършен по хубост. Пределите ти са всред моретата;

ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти…” 28

28 (Езекиил 27:3-4)
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Кажи ми, Стефане, Съвършеното каква категория е? Човешка

или божествена?”

“Разбира се, че е божествена!” - отговорих аз. А ангелът продължи:

“Как тогава някой е успял да изгради така Тир, щото да

направи съвършена хубостта му? Как тази скала е направена да

изглежда съвършена? Понеже скалата е твърда, а твърдостта е

тясно свързана със съвършенството. Спомни си думите на Яков:

“А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете

съвършени и цели, без никакъв недостатък…” 29

И отново помисли. Какво е нужно, за да направиш съвършена

една скала? Понеже Господ твоят Бог не може да лъже, и когато

заявява, че Тир е бил изграден съвършено, Той казва точно това,

което казва…”

Замислих се над въпросите на ангела и накрая отговорът проблесна в

ума ми. Затова казах:

“За съвършената скала е нужен съвършен материал...”

А ангелът добави:

“Какъв по-съвършен материал от Божието Слово и какви по-

съвършени строители от теолозите, които изградиха завиден имидж

на просперитета? Сега разбираш ли, че за един християнин, който

не иска духовно да изпита словото, което слуша и примера, който

наблюдава, е дошло времето да бъде погълнат от измамата на

Сатана? Защото ето тук, момчето ми, на помощ на Мамон се притече

духът на Езавел, който е духът на теологията. И Мамон наистина

изгради такъв имидж, щото търговията с Божието и с плодовете на

Божието помазание стана естественият начин за служба към

маскираният господ. Разбираш ли сега, че Луцифер в разговора си

с Мамон съвсем безпогрешно е казал, че ще вкара търговията в

Храма и той наистина успя? Защото на пръсти се броят онези

служения, които дават даром и свидетелстват истински за Исуса.

Защото са неизброимо число онези, които се поклониха на Мамон и

избраха бързите пътища към ада.

29 (Яков 1:4)



77

Но и това не е всичко!

Защото фалшивата доктрина на просперитета и мерзостта на

търговията, която докарва запустение, ще направят възможно

реализирането на десетократно по-голям проект от проекта в

полето Дура. Виж и чуй за него отново на съдебния процес, защото

там е скрита и най-голямата тайна на духа на Мамон - операцията

666…”

След последните думи на ангела аз отново се върнах на процеса, за да

видя и заключителната част от разпита на Мамон, в която се криеше и най-

голямото Божие изобличение.
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9. ОПЕРАЦИЯТА 666

Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че ако съм сигурен в нещо, то е,

че Господ Исус щади сърцата ни. Мерзостите на дявола са коя от коя по-

мръсни и нечистоплътни. Защото от ангела Господен разбрах и това, че

Господ ми е спестявал цели томове от биографията на Мамон, както преди

това и на Езавел и Корей. Понеже всички те ще отговарят пред Вечния

Съдия за всяко от престъпленията си, и няма да има престъпление, което

да се премълчи, но всяко ще бъде наказано. Ето защо и трите съдебни

процеса са като извлечени от Господ щрихи, които да покажат най-

важното и най-ценното като познание за активността на нечистите духове.

Понеже бих могъл да спомена и това, че причината моя Господ да се

продава и днес за тридесет сребърника от последните юди, отново я видях

в залата на Божието предузнание с живите картини. И това отново не

изненадваше Бог Отец, защото под самата картина виждах стих, който

гласеше:

“Но ако волът убоде роб или робиня, стопанинът нека плати на

господаря им тридесет сребърни сикли, и нека се убие волът с

камъни…” 30

Помисли тогава! Не беше ли Исус Волът, убол земния Ерусалим, който

ражда чеда за робство? И понеже в онова време на Закона стопани на

Храма бяха фарисеите, то затова те платиха на Юда тридесет сребърни

сикли, понеже Юда е господар на всички, които са поробени от Мамона. А

чрез неговото предателство Исус беше убит.

Защо ти казвам всичко това?

Преди всичко - за да знаеш, че никой няма да изненада нашия Господ,

но мнозина твърде скоро ще изненадат себе си. И изненадата им ще бъде

фатална. Защото ще разберат, че цял живот са служили за уголемяването

на Тир. Защото ще разберат, че този Тир е просто украшението на Мамон

над блудницата Вавилон. Защото ако сравниш “Езекиил 26:15-20” с

“Откровение 18:11-23” ти няма да намериш никаква разлика. Защото

Тир ражда търговците, а те стават големците на Вавилон. Защото светският

30 (Изход 21:32)
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дух влиза в сърцата им и ги кара да вършат всичко не в Името на Исус и

небесните съкровища, но в името на Мамон и тлъстите си банкови сметки.

И ако си мислиш, че всичко това дяволът прави в името на покваряването

на отделния човек, то тогава изобщо не си разбрал, че Мамон е духът,

който като играч на едро няма равен на себе си с нито един друг играч в

тъмното царство, освен Луцифер. И ако си го видял твърде жалък в

сферата пред съдебния процес, то опитай се днес да му запушиш устата

или да изобличиш слугите му…

Ще помръднеш ли тогава голата скала, ако не си облечен с Канарата,

която е Господ Исус?

Но ето затова трябва да видиш и последното от изповедта на духа на

Мамон и нека тоталното разголване на Луцифер стане за тебе тотално

обличане със Силата и Мощта на Йеова.

Амин и Амин!

Сега нека ти кажа какво се случи на процеса, защото ангелът Господен

отново ме въведе там. Видях как Исус се беше изправил и за последно

сочеше към духа на Мамон, като му заповядваше:

“Разкажи за тоталното сливане на отстъпилите църкви за среща с

човека-Антихрист, известно всред тъмните сили като “операция

666”!”

В следващия миг духът на Мамон, по-съкрушен от всякога, започна

изповедта си, като казваше:

“Всемогъщи Исусе! В края на дните на земята, когато твърде

много бе наближило Твоето пришествие, аз имах своя личен триумф

над народа и обществото на Йеова. Доктрината на просперитета бе

най-коварната и най-успешна лъжа, която с усилия и постоянство

прокарах в Храма Ти. В тази моя борба аз не бях сам, защото ми

помагаха всички сили на Злото. Имах подкрепата на Езавел и

Корей, имах подкрепата на Ваалфегор, чиито силни позиции в

плътската похот на човеците действително отвориха невероятни

полета за лъжливи внушения. Ето защо мога да кажа, че цялата

власт на тъмнината работеше за моето издигане, понеже всички

вече се бяха убедили, че няма друг дух като мен, който всякога да



80

живее в сърцето на Луцифер, а всеки от подчинените на началника

ми искаше да спечели сърцето му, сиреч, да придобие неговото

благоволение чрез поклон към мене. Аз накарах най-големите Ти

генерали да целунат ръката ми. Аз ги накарах да бъдат моите

шутове и да се появяват на телевизионни шоута, където да

демонстрират просперитета си. Аз успявах с почти всички писатели

на християнско слово, с изключение на тези, които Ти призова за

свидетели против мен. Аз ги накарах да се радват на парите си, и да

започнат да пишат заради пари. Моята активност беше причина

огромна част от Твоите помазаници да станат безполезни слуги и да

заровят талантите си в пръстта на егоизма, където си остана най-

силната ми врата. Аз направих пастирите наемници, като им

внуших, че съм им господ и те не усетиха измамата. Аз сторих

всичко това и Луцифер се гордееше с постиженията ми. Затова

един ден той ми каза:

“Нека възродим доброто старо време. Нека първо възстановим

Египет, а след това и полето Дура…”

Тогава попитах началника си:

“Какво искаш да кажеш?”

А той ми отговори:

“Да атакуваш отделни църкви е не просто досадно, но се губи

време. Съвсем друго е, ако им издигнеш фараон и ги обединиш в

пирамида. Така, както гледам, ще са ми нужни около десет

пирамиди, за да реализирам целите си…”

Така за мен настъпи време, в което да реализирам операцията

“Египет”, която беше най-важното стъпало за операция 666. Аз

започнах да изтощавам финансово малките църкви. Намирах модели

и създавах обстоятелства, при които лидерите на малките църкви

се огъваха, за да не могат да посрещат нуждите на благовестието.

Така тези малки църкви се споглеждаха, а след това решаваха да

се обединят, за да станат по-силни. Тогава правото на ръководство

се падаше на най-богатата измежду обединилите се, а от нея аз си

набелязвах лидер, който да я владее. Този лидер ми се покланяше



81

и аз завладявах сърцето му, за да го направя подчинен на друг

лидер, по-голям от него. Така малките обединени купчини ставаха

общи камъни на огромна по-голяма купчина, над която непременно

владееше човек, лично покварен от Луцифер. Всичко това се

харесваше на началника ми и той ми казваше:

“Виждаш ли сега как и най-малката църква е зависима от върха

на пирамидата? И ще откаже ли някой услугите на пирамидата,

след като само в нея има сигурност, само в нея се гарантират

заплати и премии, само в нея има привилегии и поощрения?

Това ме радва! Това много ме радва! Но все още не е

достатъчно. Накарай такива пирамиди да имат една единствена

политика, а именно - да изяждат малките църкви край тях. Защото

този Левиатан, който си създадох трябва да се храни…”

Така аз продължавах неуморно да действам според инструкцията

на Луцифер, така че в един миг се оформиха десет силни световни

пирамиди, олицетворяващи християнската религия. Само един малък

брой църкви, събудени от слугите на Йеова, отказаха да влязат в

пирамидите и това озверяваше Луцифер, но самата гледка на

постижението ми го радваше. За да дойде накрая времето на

човека-Антихрист, когато в пълна степен се реализира операция

666.

В мига, когато на моя началник му беше дадено да даде дишане

на зверовия образ и да изведе Антихрист от бездната, той беше

необикновено развълнуван. Беше настъпил сюблимният миг на

целия му живот. Затова той ми каза:

“Ето моето превъзнасяне, с което ще измамя целия свят! Ето

десетте огромни пирамиди, които ще послужат на целите ми…”

След това той ме разведе над самите пирамиди, като ми каза:

“Как мислиш, не прилича ли този на върха на пирамидата, на

един Навуходоносор? Не си ли е създал той една цяла религиозна

система, в която е безусловен цар? Не си ли е създал златен образ,

след като всички средства и богатства текат от основата към върха?
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Ето затова обичам бизнеса с вярата! Защото е възможно най-

доходоносният бизнес и го въртят само човеци, безрезервно предани

на каузата ми. Затова спокойно ти казвам, че този на върха на

пирамидата е досущ като дядо си Навуходоносор. И досущ като

него е вдигнал златен образ, шест лакти широк и шестдесет лакти

висок. Виж сега другия Навуходоносор! Виж сега третия, четвъртия,

петият, шестият, седмият, осмият, деветият и десетият… Тези са

десетте ми царе и всички до един са влюбени в сина ми!”

Докато слушах изповедта на Мамон, аз усещах необикновено силно

Присъствие от Святия Дух и виждах пред очите си стихове от “Откровение”,

които гласяха:

“И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са

получили царска власт, но за един час получават власт като царе

заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята

сила и власт...” 31

Тогава попитах ангела:

“Как така тези царе само за един час получават власт като царе

заедно с Антихриста?”

А ангелът ми отговори:

“Мисли с ума на Бог, а не с ума на теолог. Защото Словото, в

което си повярвал, ти казва, че пред Господа един ден е като

хиляда години и хиляда години като един ден. Ако се съобразиш,

че в денонощието има двадесет и четири часа, то ще ти стане ясно,

че тези пирамиди на Луцифер са формирани четиридесет години.

Точно четиридесет години някога Отец обеща за коравовратните

израилтяни в пустинята, както ти казва и Словото:

“А против кои негодува четиридесет години? Не против ония

ли, които съгрешиха, и чиито трупове паднаха в пустинята…” 32

Става ли ти вече ясно, че когато една църква не служи на Исус,

но на Мамон тя вече е труп, паднал в пустинята?

31 (Откровение 17:12-13)
32 (Евреи 3:17)
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Съдбата на такава църква-труп е да стане придатък на силната

Фараонска власт, на пирамидите в пустинята, които Мамон направи

в най-последното време...”

Слушайки ангела бях поразен от мъдростта и дълбочината на онова,

което ми се разкриваше. Но ето, че вниманието ми отново беше приковано

от думите на духа на Мамон. Защото той продължаваше да говори, като

казваше:

“Ето че началникът ми Луцифер просто предаде цялата си власт

в ръцете на сина си. И именно тогава се реализира операцията 666.

Защото всеки от тези десет вавилонски царе предаде на Антихриста

златния си образ. А съвкупността на мерките стана следната:

Десетте царе дадоха десет златни образа с по шест лакти

широчина и така станаха шестдесет лакти широчина.

Същите десет царе дадоха десетте си златни образа с по

шестдесет лакти височина и така станаха шестстотин лакти височина.

И когато сборът от измереното се закова на шестстотин и

шестдесет, Луцифер посочи великото си творение и каза:

“На това творение му трябва моя Исус. И аз ще им дам един

смирен Исус, който, стоейки на върха на десетте златни образа, ще

има само шест лакти ширина. Така моето творение става пълно и

изцяло белязано от мъдростта ми. Защото шест хиляди години се

борих против Йеова. Шест хиляди години се борих против Святия

Дух. Шест хиляди години се борих против Сина Му. А днес е

кулминацията на властта ми! Днес е…”

Така и не дочух последното изречение от изповедта на духа на Мамон,

защото по сигнал от Господ видението се прекъсна. А ангелът ми каза:

“Има тайни, които на човек не е позволено да чуе с ушите си и

да изговори с устата си. Ти получи доволно много от този процес и

това слово непременно ще укрепи сърцата на братята и сестрите на

Исуса. А целта на всяко слово, на всяко видение и откровение е да

свидетелстваш за Господ. В онзи миг на изявата на Антихрист на

дявола му е дадено да бъде като бог. Той е пленил с парите си

онези, които е пленил и ще извърши върху тях целия си проект
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666.  В този проект има неща, гибелни за човешката съвест и

смъртоносни за човешкото сърце. Ето затова Господ твоят Бог спря

процеса точно там, където свършва Неговата Спасителна Сила.

Обърни се и Го виж…”

Последните думи на ангела ме сепнаха и аз се обърнах. Тогава отново

видях моя Господ в същите онези ленени дрехи, в които ми се явяваше

винаги. В този момент ангелът се поклони на моя Бог, а след това каза:

“Господи, за мен беше велика привилегия да водя слугата Ти на

този съдебен процес. Благодаря Ти за радостта да видя осъждението

на Мамон, избликнало като видение и слово по Предузнанието на

Бога и Отца…”

След тези думи ангелът се обърна и просто изчезна.
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10. “НЕ НОСЕТЕ НИ КЕСИЯ, НИ ТОРБА…”

Стоях пред Господ и чувствах голяма умора. Умора, която буквално

лягаше на клепачите ми. Тогава Исус ме докосна и отне умората, като ми

каза:

“Ти получи най-дълбокото видение в живота си. А чрез теб

Господ твоя Бог ще го даде и на всичките Си братя и сестри. Много

от нещата, които получи, постепенно ще узряват като убеждение в

сърцето ти, защото знанието е много и информацията е голяма.

Блажени човеците, които Ми позволят да ги изпитам и осветя чрез

тази книга. Блажени всички онези, които ще издържат и последния

изпит, който не просто давам, но заповядвам за съдба…”

След думите Си Той се обърна отново към мен и ме попита:

“Готов ли си да Ме последваш? Готов ли си да Ми служиш така,

както Аз искам, а не както ти искаш?”

“Да, Господи! Това е най-сладката мечта на сърцето ми!”

Господ Исус се усмихна и положи двете Си ръце върху главата ми,

като ми каза:

“Ела сега с Мен в Живото Евангелие! Ела и чуй как ще говоря

на учениците Си! Ела и виж как те ще изпълнят Словото Ми…”

След думите Му пред очите ми изникна видение с Живото Евангелие. И

аз видях Яков и Йоан, Петър и Андрей, Филип и Вартоломей. Господ ги

гледаше и им казваше:

“Идете: Ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не

носете ни кесия, ни торба…” 33

А след думите Си се обърна към мен и каза:

“Запомни, и нека го знаят всичките Ми братя и сестри, че всеки,

който носи кесия и торба е обречен да падне, поразен от духа на

Мамон. Аз нямам в Словото Си празни думи, но имам в Църквата Си

празни сърца, които не искат да следват Господ, а повторно да Го

разпъват. Искаш ли сега отново да те върна във видението, за да

видиш, че Моите познават Гласа Ми и вършат всякога това, което

33 (Лука 10:3-4)
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Ми е угодно. Понеже, Верни на Святата Ми заповед, те не взеха

нито кесии, нито торби…”

След думите Си Господ отново ме върна във видението, където питаше

учениците Си:

“Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте

ли лишени от нещо?” 34

И тогава всичките Му ученици отговориха:

 “От нищо…” 35

След това Господ отново се обърна и ме попита:

“Как мислиш? Нужни ли са пари за благовестието?”

“Да, Господи!” - отговорих аз.

“Не сбърка в отговора си и това е добре…” - каза отново Исус и

продължи:

“А как можеш да съчетаеш двете неща - да не носиш кесия и

торба, а едновременно с това да имаш пари за благовестието?

Понеже именно това е тайната на съвършеното благочестие, което

е броня, против която Мамон няма измислени оръжия…”

Въпросът на Исус беше най-дълбокият въпрос в живота ми. И аз знаех,

че Господ ми го задава, защото с тази книга преживях и най-дълбоките

видения. Не можех да отговоря. Затова погледнах на Господа и паднах в

нозете Му, като ги прегърнах и извиках:

“Дай ми бронята, Исусе! Дай ми я! Дай я не само на мен, но и на

онези, които Те обичат!”

А Исус се разсмя с най-сладкия смях, с който бях Го чувал да се смее и

ми каза:

“Та ти току-що прегърна бронята!”

Стоях и не вярвах на очите си. Аз бях прегърнал нозете на Исус, а Той

ми казваше, че това е бронята. Все още не разбирах и затова Господ

отново докосна главата ми и ми даде видение. Виждах Неговите Апостоли

и стотици хора, които се приближаваха към тях. Те вадеха парите си и ги

слагаха в нозете на Апостолите и така се изпълняваше именно писаното в

“Деяния”:
34 (Лука 22:35)
35 (Лука 22:35)
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“Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които

бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха

цената на продаденото; и слагаха я при нозете на апостолите…” 36

И тогава Исус отново се появи до мен и ме попита:

“Забелязваш ли къде докоснатите от Божията Любов слагат

парите си?”

“Да, Господи! Те ги слагат в нозете на Апостолите…”

“А защо ги слагат в нозете на Апостолите?”

Отговорът в сърцето ми беше Свята Светлина от Сион. И затова с

радост казах:

“Господи Исусе! Те докрай изпълниха Святата Ти заповед да не носят

ни кесия, ни торба. Така всичките пари, които получаваха в нозете си,

служеха на нуждите на благовестието. За да се укрепят именно онези нозе,

за които Отец каза чрез Исайя:

“Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който

благовества, който проповядва мир! Който благовества добро,

който проповядва спасение…” 37

Тогава Исус каза:

“Ето така приключва тази Свята книга, с която те вдъхнових. Тя

непременно ще направи прекрасни нозете на онези, които любят

Господ и търсят Неговото Царство. Но тя ще препъне онези, които

не искат да слагат парите при нозете им, но в кесиите и торбите им.

Блажен всеки, който не спи!

Блажен всеки, който осъди Мамон!

Блажен всеки, който пребъдва в Сион!

Проклети всички сребролюбци и търговци, всички поклонници

на Тир и Вавилон, защото дойде Гневът на Отца Ми върху

блудницата.

И който сега се смири, ще бъде възвисен, а който сега се

възвиси, ще бъде отсечен! А който похули думите и делото на тази

най-дълбока пророческа книга в пълна степен ще допълни мярката

36 (Деяния 4:34-35)
37 (Исайя 52:7)
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на бащите си, за да отиде при рода на проклетите, които никога

няма да видят виделина! Аз го изговорих, Аз го изрекох…”
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