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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! По Волята на Отца и чрез Благостта и Милостта на

Неговия Син Исус Христос, в ръката ти попада книга, чието единствено

предназначение е да те спаси от погибелта. Защото печатът на това последно

време, в което живеем, е именно погибелта. Тази погибел, която като

шумящо море е отворила ненаситната си паст и така поглъща живота на

много човеци. Жертвите на тази погибел никога не искат да вдигнат главите

си и да погледнат нагоре. Жертвите на тази погибел са така хипнотизирани

от света и светското, щото до последно очите им ще останат впити в

жалките страсти на суетните панаири. Никой от жертвите и пленниците на

погибелта няма да види, че Сърцето на Небесният Отец кърви. Никой няма

да види как Бащата страда и жалее за погубването на синовете Си. Никой

няма да види как от Небето Този Милостив и Благодатен Отец е пуснал

въжета и връзки на Вечна Любов, та да опази малцината, които все още Го

обичат. Ето такова въже и връзка на Вечна Любов ще бъде тази книга. И ти

ще бъдеш блажен и щастлив, ако престанеш да задаваш въпросите, с които

всички обречени удавници в морето на светската погибел се противят на

Спасението от Пророческия Дух.

Защото удавниците всякога искат да бъдат спасявани от удавници

като тях. Те не могат да размислят, нито да проумеят, че Господ Исус е

Спасител, а не удавник. Те не искат да разберат, че ако дяволът дърпа

човека надолу с всякакво извратено тълкуване и прочит на Словото, то

Исус ще спаси същия този човек с друго тълкуване и друг прочит. И понеже

никога Спасителят няма да стане удавник, нито ще се потопи във вълните на

света, то и затова давещите се всред вълните няма да Го познаят, докато

не разберат, че не Той, а те трябва да се променят. Защото Той не плува в

морето, а върви над морето. Той не създава вълните и бурята. Той ги спира

и укротява. Той не заповяда на човеците да ходят след човеци. Той заповяда

да тръгнем след Него. За съжаление мнозината предпочетоха мръсния

пример на човеци пред Светлия Пример на Бога. Съдбата от човеци пред

съдбата от Бога. Точно тогава дойде погибелта на светския дух. Тя отвори
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ненаситната си паст и започна да гълта всичко, което й попадне пред

очите. Едни осъзнаха, че са погълнати от нея и започнаха да викат към

Бога на Спасението си. Те бяха точно като пророк Йон във вътрешността

на чудовището. Те осъзнаха, че в мига, когато са се отказали да вършат

Божията Воля, морето е вдигнало вълните си и светът похотите си, за да ги

погълне най-силната власт на дявола. Тогава Бог чу гласа им и плача им. И

като препаса със Сила и Небесно помазание слугите Си, протегна ръка от

Небето, за да ги спаси.

Но другите?… Какво стана с другите? Какво стана с онези, които бяха

погълнати от светския дух и не пожелаха да извикат за помощ? Какво

стана с онези, които се имаха за праведни в собствените си очи и

продължаваха да живеят със самочувствието на спасени и благословени?

Нито повече, нито по-малко - дяволът започна да ги приобщава към

собствената си духовна плът, която Словото ти открива като блудницата

Вавилон. Отровните стомашни сокове на демоничния търбух влязоха в

сърцата на Божиите отстъпници, за да извършат всичката съдба, която

Божието Слово е видяло, че ще извършат. И аз не ти говоря всичко това,

като един, който дъвче молива си или си смуче пръстите, за да измисли

някакво слово.

Не, братко мой! Защото всичко, за което ти говоря, беше видение от

Бога към сърцето ми. Видение, което ме остави без дъх, защото главни

участници в него бяха Ужасът и Лудостта.

Ужасът - да предпочетеш пътя към ада, вместо Пътя към Сион!

Лудостта - да се опитваш да вместиш Божиите пророци в рамките на

човешки догми и доктрини.

Ето така Ужасът и Лудостта бяха челюстите на погибелта, за която ти

говоря тук. Ужас и Лудост, които живеят в света и никога няма да напуснат

света, защото той им е предаден за владение. Ужас и Лудост, които ще

станат за теб напълно ясни и разкрити, ако имаш ревността и смирението

да прочетеш тази книга. Защото тя ще е по-различна от всички други

книги, които съм писал. Тя ще е Камък от Сион, с който Сам Господ Исус

ще порази челюстите на светския дух, за да извади пленниците и жертвите.

Колкото до онези, които в любов по света слязат още по-надолу, в самия
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стомах и черва на погибелта, и не поискат да се покаят за злите си дела,

то можеш да бъдеш сигурен, че такива са посочени за беззаконието си още

от преди създанието на света, а днес е времето на неговото изпълнение.

Такива завинаги ще бъдат свързани със стомаха и червата на погибелта и

зловонният дъх от сърцата им непременно ще свидетелства за мястото,

където пребъдват. Защото това ще е дъхът на долината Ахор. Дъх на онзи

нечист дух, който облада Ахан, така че този човек се върна назад, докато

Божият народ вървеше напред. Тогава Бог направи душата на Ахан да

бъде залята от силните води на Червеното море. И той намери смъртта си

именно в стомаха на погибелта. Но за всичко това ще говоря на нужното

място в тази книга. А сега нека те направя свидетел на видението, с което

моят Господ изля над сърцето ми Небесното Си Масло, за да имам силата

да напиша това пророческо слово.

Бъди благословен и нека светлото въже на Пророческия Дух те измъкне

от Ужаса и Лудостта! За да намериш Мира и Правдата! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ИГРИЩЕТО НА ЖИВОТА

Знаеш ли, братко мой, че животът на един християнин, по силата на

своето въздействие и отражение за околните, е като игрище, на което

трябва да се тича. Това не е мое лично съждение, но споделена опитност

на Апостол Павел, който в едно от посланията си пишеше за игрището на

живота. Аз не зная как днес тичат мнозината, защото не съм седнал да ги

наблюдавам. Понеже и на мен Господ Исус също е заповядал да тичам. А

когато тичаш, то едва ли обръщаш назад главата си, та да видиш кого си

изпреварил или колко напред си стигнал. Но има Един, Който наблюдава

както тичащите, така и зяпащите. Има Един, Който стои в края на игрището. 

Той държи в ръцете Си скъпоценен венец, който иска да положи на всяка

глава, в която са се раждали само и единствено мисли и копнежи за Сион и

Небесния Ерусалим. Ето в такъв Господ съм повярвал аз. Ето такъв Господ

ме изпраща и до твоето сърце, за да ти предам Неговите думи. Защото

наградите в ръката Му за Верните няма да свършат, но скоро ще свършат

Верните, за които Той е приготвил наградите Си. Защото на игрището на

Живота не е важно дали тичаш, но как тичаш. Това игрище на Живота ще

качи едни на Хълма Сион, а други ще отпрати към долината Ахор. Прочети

пак последното изречение, което съм подчертал, защото именно върху

разбирането, че игрището на Живота качва едни на Хълма, а отпраща

други в долината, Господ ми даде скъпоценното Си видение.

Нека сега да ти кажа какво преживях, когато Исус дойде към духа и

сърцето ми, за да ми говори по всичките дълбоки тайни на тази книга. Ето

думите, които ми каза Той:

“Стефане, приготви сърцето си, за да го напълня с онова

помазание, което строшава зъбите на дявола. Защото колкото повече

адът се противи на Небето, толкова по-тежко и разрушаващо

помазание ще излива Отец Ми върху сърцето ти. И колкото повече

принцът на тъмнината подбужда Отец Ми към ревнивост, толкова

повече удари ще понесе плешивото му теме. Защото ти си бойна

секира на Отца и чук, с който Той ще строши всеки стълп и подпорка

на Вавилонското нечестие.
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Аз копнея за Моите чеда. Аз съм влюбен в измъчените им от

страдание сърца. Аз гледам на тях, за да им дам Дух на радост и

хваление, Дух на мир и Любов, Дух на триумф и тържество. Защото

още малко и сегашното състояние на света ще си отиде, а Аз ще

увенчая главите на скъпоценните Си чеда с всичките блаженства

на Царството. И тогава всяка сълза ще побегне от очите ви и всяко

въздишане ще си отиде. Останало е още много малко. Толкова

малко, щото да протичате последните метри от игрището на Живота.

Понеже игрището на Живота е най-важното изпитание за сърцата

на Моите. И Аз дълго съм подготвял твоето сърце, за да разбере

посланието, което ще получи сега…”

След последните Си думи Господ направи пред очите ми да се разкрие

велико видение. Аз виждах игрището на Живота. То беше огромно в

мащабите си, като мащабите на олимпийски стадион. Виждах самата писта

и участниците в Сионовото състезание. Тогава ми направи впечатление, че

пистата беше така построена, щото от мястото на старта тя започваше

плавно да се издига нагоре, като в последните метри докосваше върховете

на Небето и там ставаше почти отвесна. От друга страна, на мястото на

старта, само че в обратна посока пистата отново продължаваше, този път

надолу. Така тя стигаше до дълбока долина, покрита в мрак. Докато гледах

с вълнение на цялото видение Господ се приближи до мен, като ми каза:

”Нека сега да те заведа, за да видиш участниците в това

състезание. Защото всички трябва да разберат знаменията, които

съпътстват тичащите…”

Така аз и моят Господ се приближихме до пистата, а очите ми видяха

гледка, която буквално ме вцепени. Аз виждах много човеци, които бяха

сложили Господ Исус върху раменете си и Той беше твърде реален върху

тях. Мнозинството от състезателите бяха постъпили именно така - качили

Господ върху раменете си. Нека това не те учудва, но просто да си

представиш как един баща слага малката си дъщеричка на раменете си, за

да я разхожда. А тези бяха сложили така Самият Господ Исус. Тогава моят

Господ, Който видя вцепенението ми и учудването ми, просто каза:
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“Не се учудвай, но наблюдавай внимателно. Защото това

видение е едно от най-важните, които някога си получавал в живота

си. Забележи например, че въпреки мнозинството от състезатели,

които са Ме сложили на раменете си, има и други, макар и не

толкова много, които са постъпили по друг начин…”

Действително, че след посочването от Господния пръст аз видях и

други състезатели, при които нещата бяха коренно различни. Защото

докато първите носеха Исус на рамената си, то при тези последните Сам

Господ ги беше вдигнал на рамената Си и ги държеше с ръцете Си. И

тогава Исус отново ми каза:

“Сега е моментът да внимаваш, защото Отец Ми ще даде

началото на самото състезание…”

Докато Господ ми говореше, от Небето отекна гръм и тогава цялото

множество от състезатели се втурна да тича. Така известно време всички

тичаха равномерно по наклонената писта и не се забелязваше някой да

изпреварва останалите. Но ето, че тогава стана ново знамение. Защото от

Небето започнаха да падат по пистата огромни светли камъни с остри

ръбове. Тогава онези, които носеха Исус, просто се блъснаха в камъните и

политнаха настрана, а Исус падна от рамената им. Това ги озлоби и те

заритаха както камъните, така и падналия от рамената им Исус. Докато

двама-трима от общата колона, която буквално изпадна в паника, просто

скочиха върху самите камъни. А след това с огромни скокове по пистата,

скачайки само от камък на камък, се издигнаха високо и стигнаха до края

на пистата. Забелязах, че това бяха само състезателите, при които тичаше

Господ Исус, а самите човеци бяха на рамената Му.

Какво обаче ставаше с останалите долу?

Именно това, че всички до един се бяха препънали в камъните и Исус

беше паднал от рамената им. Те крещяха и ритаха зверски както Исус,

така и камъните. А това доведе до ново знамение. Защото отсред небето

над тях накацаха демони, и като ги яздеха, ги подкараха назад. В мига,

когато демон скачаше върху гърба на неуспелия състезател, то и в този

момент състезателят се обръщаше назад. Така със силни викове “Алелуя” и

“Амин” състезателите не само, че се върнаха до мястото на старта, но
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продължиха да бягат още назад. И така, яздени от демоните, те стигнаха

до тъмната долина…

Видението ме изумяваше. То беше удивително ясно, въпреки, че все

още оставаше тайнствено за мен. Тогава Господ Исус докосна главата ми и

ми каза:

“Такова видение все още не беше виждал, нали?”

“Господи мой! Чувствам се особено! Защото хем го разбирам, хем не го

разбирам. Вътре в себе си имам увереността, че зная обяснението на

знаменията, но умът ми е далече от Истината…”

Исус се усмихна, а после каза:

“Аз ще ти дам да разбереш всичко. И не само да разбереш, но и

да предадеш на братята и сестрите Ми всичко това, защото времето

е твърде кратко. Но преди всичко нека двамата с теб догледаме

докрай това видение. Защото то все още не е свършило. Затова

нека те заведа при Моите горе. За да видиш как ще вземат Венеца

на Правдата...”

След думите Си Господ ме прегърна и двамата с Него просто отлетяхме

нагоре, там, където свършваше пистата, и се откриваше светла Небесна

врата, блестяща с всички цветове на дъгата. Вътре зад самата Врата имаше

маса с цвят на планински кристал, върху която бяха поставени венците на

Правдата. Тогава Исус ми посочи с ръка влизащите в Небесното Царство

човеци. Те все така стояха на рамената на Господ, а Той вече влизаше

през Вратата. И като се спря и свали състезателите от раменете Си, взе

един от прекрасните венци и го положи на главата на единия от тях, като

му каза:

“Аз съм Възкресението и Животът!

Аз съм твоят Венец на Правдата!”

Така, в мига, когато Исус положи Венеца на Правдата върху главата

на последователя Си, стана чудо. Защото този последовател се измени

вътрешно и външно. Той стана като Исус! Всичко в него беше Исус! И аз

бях готов да призная в сърцето си, че не мога да направя разлика между

Господ и увенчания с Неговата Правда. И тогава Исус отново ми каза:

“Сега разбра ли за какъв Венец е тичал този състезател?”
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“Да, Господи! Той е тичал за Тебе!”

“Точно така е, момчето Ми! Въпреки, че съвършената Истина

иде да ти покаже, че Венеца на Правдата получават тези, които

оставят Господ да тича вместо тях, а те просто пребъдват върху

рамената Му!

Понеже от видението ти разбра, че едните състезатели носеха

Господ, а другите ги носеше Сам Господ. Но едните се спънаха в

Небесните камъни. А другите, като ги използваха за стъпване,

придобиха сила, за да финишират успешно. Спомни си тогава, с

какви думи Апостолът Ми Павел учеше църквите. Какво им каза той

за игрището на живота?”

“Господи мой! Павел писа в посланието си думите:

“Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а

само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И

всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това

за да получат тленен венец, а ние нетленен...” 1

“Виж тогава от думите на Павел, че Един получава наградата!

Сбъркал ли е Апостолът Ми, като е казал, че наградата не е за

мнозина, а само за Един?”

Прекрасни Исусе! Ти Си Съвършената Мъдрост и на думите Ти нито

може да се притури, нито може да се отнеме! Затова с цялото блаженство

на сърцето си казах на Господ:

“Господи, много тичат на игрището, но само Ти можеш да получиш

наградата! И ако някой Ти е предал живота си и се е съразпнал с Тебе, то

Ти Си станал неговият състезател. Затова и Павел говори, че всеки, който

се подвизава, се въздържа от всичко…”

“Знай тогава, че онзи, който се въздържа от всичко, ще получи

всичко. Понеже да се въздържиш от всичко ще рече всичко да

счетеш за измет, само и само Мен да придобиеш. И ето това е

скритото от посланието на Апостола Ми. Защото онзи, който се е

съразпнал с Мен, не е достоен за света и светът не е достоен за

него. Аз непременно протягам ръка, за да вдигна такъв на рамената

1 (1 Коринтяни 9:24-25)
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Си и да пробягам състезанието вместо него. Колкото до онези, които

не се въздържат от всичко, то на такива, момчето Ми, Словото

Господно не е благословение и наслада, но товар...”

Слушах Господ, а сърцето ми светеше от думите Му. Защото вътре в

мен искряха откровение след откровение. Затова аз казах на драгоценния

ми Спасител:

“Господи, именно това обяснява защо повечето състезатели Те носеха

на рамената си. Ти Си Господното Слово! И ако някой Те носи на рамената

си, то е, понеже все още не се е съразпнал с Теб и Словото на Отца е товар

за такъв…”

Исус се усмихна и очите Му заблестяха радостно. И тогава каза:

“Аз полагам в сърцето ти Дух на превъзходна Мъдрост, защото

искам чрез теб да посетя братята и сестрите Си. Защото всички

трябва да разберат, че никой спортист не се натоварва, когато

предстои състезанието на живота му.

Можеха ли онези, които носят тежкия товар на Словото, да

разберат, че Отец Ми е твърде ревнив Бог, та да допуска в Небето

човеци, които нямат Моя Образ?

Ето затова и по време на състезанието Отец започна да хвърля

камъни от Небето и те падаха на пистата, та да се спънат в тях

всички, на които Словото Господно е товар, а не блаженство. Защото

всички тия живеят живота на греха и похотта и не любят Небето и

Неговия Цар, а земята и нейния тъмен принц.

Кажи Ми тогава! Видя ли кои се качиха върху камъните, та да

ги използват като трамплин за Небето?”

“Да, Господи! Това бяха онези, които Ти бяха позволили Ти да бъдеш

техният състезател. И Ти, като ги носеше на ръце, ги извиси победоносно

до самия финал…”

“Не просто това! Защото тези Мои бяха внимавали на Словото

на Отца Ми. Те не просто четяха, но живееха стиховете на псалома,

който гласи:

“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под

сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище
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мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те

избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те

покрива; и под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и

закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети

денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава

всред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти, и десет хиляди

до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си

ще гледаш, и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си

казал: Господ е прибежище мое, и си направил Всевишния

обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се

приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си

за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, да

не би да удариш о камък ногата си…” 2

Кажи Ми тогава:

Удариха ли камъните по пистата нозете на Моите? Не ги ли

вдигнах Аз на ръце, та да ги пренеса през всички изпитни на живота

им? Разбираш ли сега, че ако Отец Ми хвърля камъни от Небето на

земята, то е, за да се спънат в тях всичките нечестиви, а да се

утвърдят чрез тях всичките праведни?

Защото тези камъни, които видя на пистата, са Божиите слуги,

пророците. Именно чрез тях Небесния Ми Отец прави проверката на

всички църкви преди Сватбата на Сина Си. Какво тогава се случи с

тези, на които Словото Господно им беше товар, а не наслада?”

“Господи мой! От думите Ти разбирам колко верен е стихът от псалома,

който казва за Отца, че:

“Изпраща заповедта Си по земята; словото Му тича много

бърже…” 3

И ако заповедта са камъните на Божия Пророчески Дух, чрез които

Отец заповядва на всички да се покаят, то тичащото много бърже Слово Си

Ти, Господи! Защото Ти, като стъпи върху камъните на Отеческата заповед,

бързо възвиси Своите и ги въздигна до Сион. Колкото до останалите, те се

спънаха в камъните. И не само, че се спънаха, но Ти падна от гърбовете

2 (Псалом 91:1-12)
3 (Псалом 147:15)
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им. А те, като се озвериха на белите камъни, започнаха да ритат както

камъните, така и Теб. В сърцата си те бяха решили, че не бива на пистата

да има камъни, та да им пречат. Но Отец разхвърли камъните и ги смути…”

Исус отново се усмихна. А после добави:

“Това, че Отец разхвърля камъните от Небето по тази писта, не

е голямото знамение. То е отпосле, когато се сбъдне писаното от

“Еклесиаста”:

“Има време за всяко нещо, и срок за всяка работа под небето:

Време за раждане, и време за умиране; време за насаждане, и

време за изкореняване насаденото; време за убиване, и време за

изцеляване; време за събаряне, и време за градене; време за

плачене, и време за смеене; време за жалеене и време за

ликуване; време за разхвърляне камъни, и време за събиране

камъни…” 4

Затова твоят Господ ще се обърне към всички, които искат да се

намерят като победители пред Небесната Врата и ще им каже:

Днес е времето за раждане чрез Пророческия Дух на Отца Ми!

Днес е и времето, когато всички, които отхвърлят Гласа на Отца Ми,

ще умрат! Днес е времето, когато Аз насаждам в сърцата ви любов

към Небето! Днес е времето, когато Аз изкоренявам от Храма Си

всички плевели, насадени от лукавия! Днес е времето, когато Отец

Ми ще убие всяка гордост и ще изцели всяко сърце, което се покори

на слугите Му, пророците! Днес е времето, когато Божият Пророчески

Дух събаря Вавилон и изгражда Сион във верните сърца! Днес е

времето Моите да плачат и изкупват душите с ходатайство пред

Трона на Отца Ми! Днес е и времето, когато обладаните от духа на

света се кикотят и смеят по лъскавите си конференции! Днес е

времето, когато Моите жалеят, а тщеславните ликуват, но утре Моите

ще ликуват, а тщеславните ще жалеят! Днес е времето, когато пред

пътя на всички църкви Отец Ми разхвърли камъните Си.

Утре е времето, когато Отец Ми ще събере камъните Си и

всички, които са приели пророк в името на пророк, та да получат и

4 (Еклесиаст 3:1-5)
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награда на пророк! Блажени и святи тогава тези, които не се

съблазниха в острите изобличения към църквите, но се покаяха и

възвърнаха към Мен! Колкото до тези, които бяха съблазнени и

изгубиха Моето Слово от сърцата си, то такива в пълна степен ще

бъдат обладани от демони, които ще ги заведат в една долина, за

която Отец Ми отдавна е заповядал в Словото Си. Затова нека те

заведа там…”

След последните думи на Господ видението със светлата Небесна

Врата се прекрати и аз и Господ отново бяхме в първото видение с

игрището на Живота. Тогава видях онези, от чиито рамена Исус беше

паднал и с Когото се поругаха, като ритаха Него и белите камъни. Те бяха

станали, като животни, понеже бяха яздени от демони на Вавилон. Самият

вид на човеците беше толкова трагичен и достоен за погнуса и отвращение,

щото в ума ми сами изплуваха категоричните стихове на Словото, които

говореха именно за тази ситуация:

“Прегъна се Вил, наведе се Нево; идолите им са натоварени на

животни и на добитък; товарът, който вие носехте в шествията си

стана тежък на умореното животно. Наведоха се, всички паднаха;

те не можаха да отърват товара, но сами отидоха в плен. Слушайте

Ме, доме Яковов, и всички останали от Израилевия дом, които съм

носил още от утробата, и съм държал още от рождението. Даже до

старостта ви Аз съм Същият, и докато побелеете Аз ще ви нося. Аз

ви направих, и Аз ще ви държа, да! Аз ще ви нося и избавя…” 5

“Господ ще ни държи, носи и избави…” - ето така говорят

пророческите стихове. Но те говорят и друго, а именно, че товарът стана

твърде тежък на умореното животно. Защото какво друго да са в Божиите

очи тези, които плюят по красотата на Сион и предпочитат облагите на

финансовия просперитет? Не са ли животни, изгубили разума си? Не са ли

човеци, обяздени от демони? Не са ли тщеславни глупци, решили, че могат

да демонстрират в шествията си всички мръсни идоли на Вавилон?

Именно такива са, братко мой! Защото докато наблюдавах самото

видение, стана така, че двамата с Господ се движехме зад човеците,

5 (Исайя 46:1-4)
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обяздени от демони, които, като се върнаха назад, до самата старт линия

на пистата, преминаха зад нея и продължиха да тичат надолу. Така

пистата се промени, защото по нея все по-често започнаха да пълзят змии

и гущери, а в самото пространство на сумрака се стрелваха стотици

прилепи. И ето, че накрая мнозинството, обяздено от демони, се спря в

дъното и в най-дълбокото на долината. И тогава Господ докосна с ръката

Си главата ми, като каза:

“Никак да не се уплашиш от нещата, които ще видиш тук.

Защото ако Павел ти говореше, че едни тичат за нетленен венец, а

други за тленен, то трябва да видиш както едните, така и другите. И

както видя наградата за нетленния венец, така сега виж и наградата

на тленния...”

След последните думи на Спасителя аз видях как сред събраните

състезатели, все така обяздени от демони, се появи звяр, който удивително

приличаше на Господ Исус. Той погледна поклонниците си и им каза:

“Най-сетне да видя човеци, достойни за мене. Най-сетне да видя

такива, които тичаха по-бързо от всички останали. Най-сетне да видя

такива, на които лично и във видение говорех, че ще тичат по-бързо от

всички други. Ето, сега сте пред мен. И какво да сторя за вас? И как да ви

се отплатя? Ето как…”

След думите си звярът се приближи до огромна купчина камъни и по

даден от ръката му знак се приближиха демони, които със светкавична

бързина вдигнаха камъните, а под самите камъни аз видях как звярът

извади и взе в ръцете си красива дреха. Това беше дреха, като за цар. Тя

имаше великолепни украшения и привличаше твърде много окото. Тогава

звярът с неповторимо удоволствие започна мазно да нарежда на

възхитените си поклонници:

“Тази дреха е моята власт за вас! С тази дреха аз ще ви направя царе

по цялата земя! И всичко, което е мое, ще стане и ваше! Затова нека се

приближи при мен най-бързоногият...”

След думите на звяра към него се приближи най-бързият поклонник,

който беше яхнат от демон, по-огромен от останалите демони. А звярът,

като хвана с ръцете си дрехата, каза:
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“Ето, аз живея и царувам до вечни векове! Царувай и ти с мене!”

А след тези си думи, звярът се наведе и като вдигна от земята шепите

си, пълни със сребърни монети, пръсна ги към всичките си поклонници,

като вече викаше:

“Идете, идете, идете! И напълнете земята с моите користи!”

А след това вдигна златна плочка и добави:

“Който е усърден в сеенето на среброто, то на такъв ще изпиша името

му на златната плочка с диамантен резец. Само сейте, сейте, сейте и

научете всичките народи на волята ми...”

След думите му поклонниците започнаха да ръкомахат и викат

“Алелуя”, а след това бързо се навеждаха и вдигаха сребърниците. Самата

гледка потресе сърцето ми, защото тя даде отговор на много мои въпроси.

И тогава Господ се приближи до сърцето ми, като ми каза:

“Ето това, което става тук, момчето Ми, напълно ще ти обясни

каква е страшната трагедия на последните църкви. Трагедия, която

в пълна степен ги накара да потърсят бога на користите и да му се

поклонят. Ето тук е долината Ахор. Тук е злото, което някога Ахан

извърши в стана на Израил, а днешните потомци на Ахан вършат в

стана на Църквата. Защото, помниш ли какво гласеше библейският

разказ за онова старозаветно време?”

“Да, Господи! След битката с Ерихон, когато Исус Навин предприе битка

с племената на Гай, стана така, че чуждите превъзмогнаха и разбиха бойците

на Израил. Тогава Исус Навин плака пред Теб и Отца, като не знаеше по

каква причина Бог е оставил Израил. Понеже Исус Навин не знаеше за

беззаконието на Ахан, който го извърши в тайно. Понеже този Ахан беше

прибрал всред шатъра си една хубава вавилонска дреха, няколкостотин

сребърници и златна плочка. А тогава Отец каза на Исус Навин:

“Стани, защо си паднал така на лицето си? Израил е съгрешил,

а именно, престъпили са завета Ми, за който им дадох заповед; да!

Те са взели от обреченото, още са откраднали, още са излъгали,

още са турили откраднатото между своите вещи. По тая причина

израилтяните не могат да устоят пред неприятелите си, но обръщат

гръб пред неприятелите си, защото станаха проклети; и Аз не ще
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бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек изсред вас.

Стани та освети людете, и речи: Осветете се за утре; защото така

говори Господ Израилевият Бог: Нещо обречено има всред тебе,

Израилю; не можеш да устоиш пред неприятелите си догде не

махнете обреченото изсред вас. И тъй, приближете се утре според

племената си; и племето, което хване Господ, да се приближи

според семействата си; и семейството, което хване Господ, да се

приближи според домовете си; а домът, който хване Господ, да се

приближи според мъжете. И който се хване с обреченото ще се

изгори с огън, той и всичко що има, понеже е престъпил Господния

завет, и понеже е сторил безумие в Израиля…” 6

Господ слушаше думите ми. И в следващия миг Лицето Му се измени, а

Гласът Му стана страшен. Очите на Исус станаха като огнени светкавици,

които блясваха и прорязваха, а от устата Му излезе остър Меч. И тогава

Самият Меч из устата Господна каза:

“Иди и предай на коравовратните църкви Моите думи. Защото

това са думи, които ще донесат на едни Живот, а на други - смърт.

Църкво, ти си съгрешила, защото си престъпила Завета Ми! Ти

си взела от богатствата на обречения свят, за да ги направиш свои

и така в пълна степен си се поругала със светлия и чист висон на

благовестието! Ти си започнала да проповядваш не Спасение с

вяра, а спасение с пари! Ти си започнала да се учиш не с Дух на

мъдрост и на откровение, а с дух на Езавел, Корей и Мамон! Ти си

започнала да търгуваш Моето и сребърниците са зазвънели в ушите

ти! Ти си взела от обреченото, още си и откраднала, още си и

лъгала, още си и турила откраднатото в сърцето си, като измамно

си го покрила с човешки учения и доктрини. По тая причина не

можеш да устоиш на враговете си, защото си станала проклета!

Аз вече няма да бъда с ония, за които богатствата на света

струват повече от Небесния Ерусалим! Аз няма да благоволя в

кучета и свине, за които блясъка на една вавилонска дреха струва

повече от Сърцето на техния Господ.

6 (Исус Навин 7:10-15)
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Има нещо обречено всред тебе, Църкво! Има нещо, което не е

Мое и Аз никога няма да приема в Царството Си, но ще го изгоря в

огъня на вечното разорение. И това обречено е духът на света,

който ражда кучета и свине в духа на Ахан, така щото да пожелаят

всяка корист и богатство на света! Затова уловените от духа на

Ахан всякога ще пребъдват в тази долина и никога няма да намерят

Пътя към Дървото на Живота. Защото Аз ще отнема дела им от

Святия Град и ще излича имената им така, както и те изличиха

Моето Име от сърцата си. А на онези, които се покаят и напуснат

църквите на лъжепророка, Сам Аз ще им дам да видят всичката

Светлина на Спасението Ми и да се насладят на всичката здравина

на Канарата Ми! Затова последвайте слугата Ми и не се предавайте

пред облечените с вавилонската дреха на Ахан. Да не им послужите,

да не ги поздравявате, нито да ги зачитате!

Господ на Силите - Него осветете! Господ на Правдата - Него

възцарете в сърцата си! Защото Моите познават Гласа Ми и Аз ги

познавам по име! И ще изведа всички Мои до един, за да им покажа

Светлата Небесна Врата и Венецът на Правдата...”

След тези думи видението от Исус се прекъсна, а аз седнах да излея

живите води от сърцето си. За да бъдат тези води съвършеното насърчение

за твоя живот, братко мой! За да станеш и извършиш онова, което не

свинете и кучетата, а Сам Господ очаква от теб! Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА В НЕБЕСНИТЕ МЕСТА

Братко мой! Аз не вярвам, че човешко сърце би останало безразлично,

когато му говори Господарят на Сион. Аз не вярвам, че биха съществували

толкова ненормални и извратени хора, които да виждат как ръката Господна

се протяга към тях, а в същия момент те плюят в нея или повторно я

пробождат с гвоздеите на всяка мерзост. Но било, че вярвам или не

вярвам, такива човеци има и днес те са цялото изобилие на сатанинската

люпилня, наречена Вавилон.

Аз ни най-малко не се притеснявам от противниците на благовестието,

защото техният край е близък. Ни най-малко ме вълнува какво пише за

мен в “християнските” медии на църквите. Болката в сърцето ми е друга.

Болката ми е тази, че малките деца, блъскани и завличани от всеки вятър

на учение, нямат сила да се откажат от пътя на земните си учители. И по

тази причина погибелта става наистина чудовище, което поглъща. Ето за

такива малки Господ изпраща пророците Си. Ето за такива малки е нужно

да се хранят със сгъстено мляко и мед, за да пораснат преди времето си. И

ако и понякога да не могат да преглътнат дълбокото, то пак е по-добре да

се задавиш със слово от Сион, отколкото да се оригваш след плюскане със

свине и кучета.

Няма защо да ти казвам, че след стотици видения, които Господ ми е

давал, видението с игрището на Живота разтърси силно сърцето ми. Нещо

повече – разбрах колко е фатално някой да остави Словото на Бога като

товар над сърцето си. Защото е Истина, че Словото тежи и често ни носи

скръб и печал. Но е вярно и писаното за Исус от пророк Исайя:

“Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари;

а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той

биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради

нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия

мир, и с Неговите рани ние се изцелихме…” 7

Разбираш ли тогава, че ако днес мнозина ти кажат:

“Не чети книгите на този човек! Духът на книгите му е много наскърбен!”

7 (Исайя 53:4-5)
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…то така дословно ще повторят писаното от пророка. Защото, колкото

до мен, аз не бих се наскърбявал. Колкото до мен, аз бих казал всеки да

отиде на мястото, което си заслужава. Но когато на сферите на Небето

стои Един, Който дава Слънцето Си на злите и добрите, и излива Дъжда Си

за праведните и неправедните, то ще смиря сърцето си и ще се оставя Той

да ме води както Си поиска и накъдето Си поиска. Защото Бог работи чрез

Словото Си. И ако в моето сърце живее Царят на Царете, така щото

сърцето ми да е собственост на Исус, то и съдбата за такова сърце ще се

разкрие в мъдростта на Соломоновите притчи:

“Сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бразди; Той

накъдето иска го обръща…” 8

Ето така моят Господ и Бог обръща сърцето ми накъдето Си поиска. И

аз Му благодаря за привилегията да се оставя, носен от великата река на

Пророческия Дух. Тук искам да продължа с изявата на следващото видение,

което Господ ми даде. Защото Той дойде към сърцето ми и ми каза:

“Дерзай, и укрепи сърцето си. Защото Аз няма да се спра, докато

не извърша пълната съдба над Вавилон с Меча на Пророческия Дух.

Защото този град на гордите и на тщеславните, днес преживява

критичен момент и ти трябва да видиш в какво се състои самата

криза. Само така ще ти станат ясни още по-дълбоките тайни на

долината Ахор. А сега виж това…”

След думите на Господ аз получих видение в небесните места. Виждах

как една огромна Светла Ръка се простря против тъмния облак, обвил

земята. В краищата на самата Ръка, сиреч, на върховете на пръстите й,

бяха събрани хиляди по хиляди Небесни ангели, държащи огнени мечове в

ръцете си. Тогава огромната Светла Ръка се задвижи против тъмния облак,

така, че върховете на огромните пръсти докоснаха облака. И милионите

Небесни ангели влязоха в битка с милиони демони. Те изваждаха огнените

си мечове и когато ги размахваха, ставаше така, че тъмният облак се

отдръпваше и слизаше надолу. Самите демони не можеха да сторят нищо

против въоръжените Господни ангели. Ето защо бяха обречени да отстъпват

надолу и надолу. И тогава до мен се приближи Господ Исус, като ми каза:

8 (Притчи 21:1)
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“Забелязваш ли каква криза преживява Вавилон?”

“Господи, забелязах голямата Светла Ръка, която се простря против

Вавилон, а на върховете на пръстите й видях строени много Небесни

войнства. Но явно, че демоните на Вавилон не могат да противостоят на

Божиите ангели, така щото Вавилон се отдръпва и отдръпва. Чудно ми е

докога ще продължи това отстъпване на тъмния облак…”

А Господ Исус каза:

“Всичко, което виждаш тук, преди теб е видял и Пророк Йоан в

“Откровението”. Защото онова, което сега виждат твоите очи, е

реализацията на стиха:

“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите

ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите

ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на

небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия

която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален

биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него…” 9

“А кога, Господи, започна тази война? И докога ще продължи?”

Тук Господ ми отговори:

“Забелязваш ли, че предводителят на небесните войнства е

Архангел Михаил? Запомни това, защото тази война се води днес и

Отец Ми е Този, Който я започна. Това е войната, предизвикана от

Пророческия Дух на Отца. И Божиите слуги, пророците, между

които си и ти, започнаха да поразяват Вавилон със Слово от Отца,

така щото ефектът се пренесе в духовния свят. Сатана разбира, че

идва краят на цялото му демонично творение по простата причина,

че Вавилон вече е оголен и мнозина ще разберат, че началствата и

властите му са във властта на тъмнината, а не във властта на

Светлината. Понеже целият Вавилон се е уголемявал от плътски

човеци, изповядващи една лукава троица. Троицата на финансовия

просперитет, теологията и собствената праведност.

Зад финансовия просперитет винаги е стоял духът на Мамон.

Зад теологията - духът на Езавел. А зад собствената праведност -

9 (Откровение 12:7-9)
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духът на Корей. Но тези три духа понесоха твърде много поражения,

за да останат да витаят из небесните места. И днес е времето,

когато Отец Ми ще заповяда тяхното пълно съкрушаване.

Как мислиш тогава? Кой ще ги избави от неудобната ситуация

да се изявят като земни духове, когато винаги са искали да

изглеждат като небесни богове?

Виж писаното, защото то не може да се наруши. И големият

змей непременно ще бъде свален с всичките си ангели. А този

лукав противник на Бога винаги търси изход за лукавството си.

Така Вавилон, миг преди да бъде напълно съкрушен, също ще

промисли изход за положението си. Затова наблюдавай видението

и нещата непременно ще ти се изяснят...”

Отново гледах на видението и така забелязах, че Светлата Ръка

увеличи натиска си върху тъмния облак, като започна да го притиска към

земята. И не просто го притисна, но от натиска на Божията ръка тъмният

облак се вряза в една долина и остана там. В следващия миг изсред облака

плъзнаха стотици хиляди демони, които като от струя на сгъстен въздух

тръгнаха настрани и събаряха всичко, което се изпречеше пред погледа

им. А Сатана, който беше буквално смачкан от натиска на Божията ръка,

изкрещя в най-тъмната част на облака:

“Пригответе ми го! Нека да излезе вече!”

След думите му хиляди демони се шмугнаха надолу, така щото

образуваха пропаст изпод долината. А от дълбочините на пропастта излезе

звяр, на чието чело пишеше:

Махер-шалал-хаш-база* (тоест, “Тичай на корист, бързай на грабеж” )

В дясната си ръка звярът държеше верига, за която беше вързан дух.

Този дух приличаше на своеобразен хибрид между свиня и куче, така щото

главата му беше свинска, а краката кучешки. Тогава Сатана се приближи

до уродливото животно, като му каза:

“Иди и подготви земята за моите знамения, защото синът ми скоро ще

обладае всичките…”

Така звярът пусна от веригата си уродливото животно, а то, имащо

подкрепата на стотици хиляди и милиони демони, тръгна да търси и мачка
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всяко място по земята, което би било белязано от Христовия кръст. Тогава

Исус отново ми каза:

“Спомни си тук отново думите Ми за Архангел Михаил. А след

това виж как Апостолът Ми Павел говори на всички ви, че Моето

Пришествие ще бъде при Глас на Архангел и при Божия тръба.

Колкото до Божията тръба, пророците на Отца Ми не от вчера я

надуват. Но когато Словото ви говори за Глас на Архангел, то го

прави, за да разберете, че е дошло времето именно на небесната

битка и свалянето на Вавилон от поднебесните места на земята.

Виж тогава това уродливо животно със свинска глава и кучешки

крака. Това е духът на Ахан. Това е духът, който е последното

усилие на Сатана да измами живеещите по земята. Именно затова и

на челото на звяра пише: Махер-шалал-хаш-база. Защото така

звярът е пророчески запечатан от Словото, дадено на пророк Исайя.

Защото звярът непременно ще е като един, който ще тича на корист

и ще бърза на грабеж. А личният дух на звяра, който най-много ще

способства за користолюбието в сърцата на човеците, е духът на

Ахан. Сега става ли ти ясна цялата картина на нещата?”

“Да, Господи! Сега ми става ясно, че Сатана губи битката с Божиите

пророци и е свален на земята от Небесните войнства на Архангел Михаил.

За този Архангел е напълно библейско да е Небесната помощ на Божиите

пророци, защото в “Книгата на пророк Даниил” друг Небесен пратеник

каза на Божия пророк:

“Все пак, обаче, ще ти известя значението на това, което е

написано в едно истинско писание, при все че няма кой да ми

помага против тия князе, освен вашия княз Михаил…” 10

И така виждам, Господи, че Михаил е князът на Божиите пророци,

който в духовния свят върши онова, което те правят на земята…”

“Точно така е, момчето Ми. Защото днес е времето, когато се

изпълнява писаното от пророк Даниила:

“И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за

твоите люде, ще се повдигне; и ще настане време на страдание,

10 (Даниил 10:21)
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каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова

време; и в онова време твоите люде ще се отърват, всеки, който се

намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта на

земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно

презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония,

които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове…” 11

Ти обаче отново виж, че Вавилон е свален на земята и за

дявола става много трудно да играе ролята на бог. Ето защо той ще

заложи на плътската похот на човеците, за да измами цялата земя.

И онзи, който ще осъществи сатанинските амбиции, е именно духът

на Ахан. Защото това е духът на користолюбието. Духът, който кара

човеците да тичат на корист и да бързат на грабеж. Духът, който

измамва мнозинството на игрището на Живота, така щото мнозината

тичат бързо, но не към Сион, а към користите на този свят. Чудно ли

ти е тогава, че ангел Господен възвестява в “Откровението” именно

резултата от активността на духа на Ахан.

Виж думите му, Стефане!”

Докато Господ говореше, в сърцето ми вече бяха изплували съвършено

точните думи, отправени против Вавилон. Защото Божият ангел заявяваше

против религиозното царство на дявола:

“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и Глас от

Младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи…” 12

Тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли кои стават големците на земята? Виждаш ли на

кои принадлежи последното време, миг преди Моето Пришествие?

Ако до вчера големците на земята са били лидерите и

богаташите всред езичниците, то от активността на духа на Ахан

нещата се променят. И тогава големци на земята стават търговците

на Вавилон. И за да ти казва Словото, че чрез чародеянията на

Вавилон биват измамени всичките народи, то е, понеже светът ще

11 (Даниил 12:1-3)
12 (Откровение 18:23)
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интерпретира жетвата на Вавилон, като жетва на Моята Църква.

Понеже на Моите Аз казах:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

Името на Отца и Сина и Святия Дух…” 13

А стихът от “Откровението” ти говори, че бяха измамени всички

народи. Така разбираш истината, че един друг Исус, един друг дух и

едно друго благовестие стават причина за най-голямата измама от

създанието на света. Защото, кажи Ми, какво ще се случи, ако

народите не се кръщават в Името на Отец, Сина и Духа, но в името

на Мамон, Езавел, Корей и Ахан? Какво ще се случи с онези, които

приемат за истина в сърцата си, че просперитетът и теологията са

от Небето? Няма ли тези последни езичници, пожънати от Вавилон,

да станат най-голямата корист за дявола?”

“Разбира се, че ще станат, Господи! За мен именно това е отстъплението

на последните църкви. Понеже те оставиха Твоето учение и прегърнаха

света. А духът на користолюбието облада сърцата им и ги измами. И те

станаха досущ като Ахан, защото като взеха от богатствата на обречения

свят, туриха ги в сърцата си и им се поклониха. Те твърде малко внимаваха

на Твоето Слово и затова не забелязаха този уродлив дух с глава на свиня

и крака на куче...”

“Нещо повече. Погледни на историята с Ахан и забележи, че

той извърши греха си тайно, така щото никой да не го разбере. А

днешните потомци на Ахан са стигнали до там, че вършат греха си

явно и никак не се срамуват да показват вавилонската си дреха

пред омаяните си поклонници. Това за какво ти говори?”

“Господи, това говори само за едно, а именно, че днес е времето,

когато беззаконието се е умножило до такава степен, щото мнозина

демонстрират мерзостта си, като я считат за собствената си правда. Мисля,

че точно тях имаше предвид Апостол Петър, като заявяваше в посланието

си:

“…наближаващи да получат заплатата на неправдата, люде,

които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и

13 (Матея 28:19)
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позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при

вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват

неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са

предадени на проклетия...” 14

Ако някой разкошества денем, то такъв го прави с недвусмисленото

желание да го забележат и да му се възхитят. Такъв се има за праведен в

собствените си очи и не го вълнуват никакви изобличения от Твоето

Слово…”

Тук Исус продължи, като ми каза:

“Било, че едни ще бъдат изобличени, а други ще презрат Божия

Глас, пак никой няма да избяга от съдбата си. Защото долината

Ахор непременно ще бъде дял на всички користолюбци, а духът на

Ахан - червей в сърцата им, който не умира и чийто огън не угасва.

Затова нека онези, които са будни, да внимават на думите Ми.

Защото Аз ви показах Ахан в Словото Си, но мнозина бяха толкова

заети да се взират в благополучието си, щото пропуснаха да го

видят. Виж сега атаките, които духът на Ахан ще предприеме срещу

всички пастири на Господния народ. Защото само малцина ще

превъзмогнат над неговото користолюбие…”

След последните думи на Исус видението се прекрати. И когато в

пълна степен осъзнах думите на моя Господ, аз си дадох сметка, че това

бяха думи за съдба. Това беше светло въже на Святия Дух, хвърлено от

Небето, за да прибере малкия жив остатък от християни, които не допуснаха

в сърцата си и умовете си никакви мисли за земни користи и земни печалби.

Защото на всички тия Господ е Вечният Дял и Вечното богатство в Небето.

А сега нека премина към последната глава на тази книга, за да видиш

как духът на Ахан извършва последното и най-унищожително коварство на

Сатана - коварството на Махер-шалал-хаш-база - тичането на корист и

бързането на грабеж, като главна доктрина и път на отстъпилите църкви.

14 (2 Петрово 2:13-14)
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3. ВИДЕНИЕТО С ДУХА НА АХАН

Скъпи ми братко! Аз искам да вярвам, че ти вече си хванал с вяра това

светло въже, което Господ ти спуща от Небето. Защото ако Той не мислеше

за нас, то не би се избавила нито една твар. Но Той все още мисли за

Църквата Си. Защото Името Му е Избавител и Изкупител. Защото само Той

може да ни изкупи от жилото на смъртта и от силата на греха. Ти вече се

убеди, че днес в духовния свят приключва битката с Вавилон. И този огромен

град на високопоставените, това най-мръсно и най-зловонно творение на

Луцифер, скоро ще падне на земята.

За белезите на Вавилонското падение Библията говори на много места.

Но като най-убедителни и въздействащи аз считам стиховете, които гласят:

“Затова, веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но

горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много

разярен, понеже знае, че му остава малко време...” 15

Когато Словото те предупреждава, че дяволът е слязъл много разярен,

то е за да внимаваш и да не се намериш в полезрението на демоните му. А

единствените, които няма да се намерят в това полезрение, са човеците,

които живеят с Исус в небесните места. Колкото до морето и земята, то не

мисли повърхностно и не смятай, че дяволът би заплашвал рибата в морето.

Не за такова море ти говори Словото. Защото морето е преобраз на този

свят. И за всички, които живеят в света, а не с вяра в Присъствието на

Бога, е дошло времето за най-голямата измама и поражение.

Аз зная, че е възможно никой досега да не ти е говорил за духа на

Ахан. Но такъв дух действително има и на него е дадено да бъде един от

най-успешните в покваряването на човеците. Самото име “Ахан” ще рече

“този, който безпокои или наранява”. Ето защо е много важно всички да

внимаваме не просто като страним от користолюбието, но преди всичко -

като страним от безпокойството. Защото безпокойството е отворена врата

за користолюбие.

Как да разбираш това?

Ами - просто си спомни думите на Исус, отправени към твоето сърце:

15 (Откровение 12:12)
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“Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще

ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не

е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете

на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници

събират; и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-

скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът

на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте

полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам

ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един

от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а

утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас

маловерци? И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем?

Или: Какво ще пием? Или: Какво ще облечем? (Защото всичко това

търсят езичниците), понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете

от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата

правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте

за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е

на деня злото, което му се намери…” 16

Трябва ли да ти казвам, че днес никой не ще да гледа на небесните

птици, нито да се вдъхновява от полските кремове? Колко повече - да не

се безпокои...

И именно защото мнозина започват да се безпокоят, то затова те се

отказват да търсят първом Божието Царство и Божията Правда, а решават,

че е по-важно сами да си прибавят онова, което би им прибавил Отец.

Нещо повече - в стремежа си да се почувстват напълно сигурни и задоволени

с всички блага на живота - те изместват прицелната точка от Господ Исус

към користолюбието. И тогава всичките им проповеди стават едно неспирно

користолюбие. Всичкият им пример - поклон след поклон към това

користолюбието. А поклонът, освен всичко друго, е отворена врата, която

кани дявола.

Как мислиш тогава?

Ще пропусне ли дяволът да влезе, щом го канят?

16 (Матея 6:25-34)
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Ще пропусне ли да извърши покварата и пълното духовно разрушение

в сърцето на човека?

Ти няма да разбереш колко съдбоносен е отговорът на тези въпроси,

ако не ти разкажа за видението, което Господ Исус ми даде във връзка с

духа на Ахан и неговите атаки против църквите и техните лидери.

И така, братко мой, Господ ми даде видение с духа на Ахан. Аз виждах

този дух именно като онова уродливо животно от предишното видение с

битката в небесните места. Животно с глава на свиня и крака на куче. Така

това животно просто бягаше по един път край огромни пшеничени ниви с

избуяли пшеничени класове. И като тръгна сред класовете постепенно се

приближаваше до огромна и красива къща, в задната част на която имаше

продълговати и широки житни хамбари. Всички те бяха напълнени догоре с

жито. Но не житото вълнуваше духа на Ахан, а собственикът на къщата.

Защото уродливото животно влезе през отворената врата на къщата и

завари собственика й, който се бе изправил и се оглеждаше пред масивно

огледало в просторния си хол. Това беше видимо щастлив собственик. Той

имаше осанка и самочувствие на господар. Всичко в него - изгледът му и

дрехите му подсказваха завидно положение на много състоятелен и заможен

човек. Той все така се гледаше в огледалото и с типичен жест на бизнесмен

прокара пръстите си по луксозните си тиранти и ги дръпна напред, така,

че да шляпнат по колосаната му риза и вратовръзка. А след това, като се

завъртя и направи пирует, вдигна ръцете си пред огледалото и извика:

“Какво да правя, защото нямам где да събера плодовете си?” 17

Въпросът му беше зададен с такова самочувствие и гордост, щото в

следващия момент Господ ме накара да се обърна и да видя духа на Ахан.

Този дух просто се засили и скочи в сърцето на богаташа. Това непременно

намери отзвук в устата на човека. Защото той, като плесна с ръце, извика:

“Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си, и ще построя

по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще

река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много

години; успокой се, яж, пий, весели се…” 18

17 (Лука 12:17)
18 (Лука 12:18-19)
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В този момент, след самата изповед, до богаташа се появи Господ

Исус, Който с твърд и страшен Глас му каза:

“Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си

приготвил, чие ще бъде?” 19

Думите на Господ излязоха като светъл лъч от устата Му, но сърцето

на богаташа не прие този лъч, защото духът на Ахан вътре в него заглуши

силата на Божието Слово. И тогава Господ се обърна към мен, а на лицето

Му аз видях сълзи. Той ми каза:

“Виждаш ли, че богаташът не Ме чу? Виждаш ли как духът на

Ахан заглуши думите Ми и те не стигнаха до сърцето на богаташа?

И спомняш ли си други Мои думи, с които отново предупредих за

силата и властта на този дух:

“А посяното между тръните е оня, който чува словото; но

светските грижи и примамката на богатството заглушават словото,

и той става безплоден...” 20

Ето тук, момчето Ми, е най-силна атаката на духа на Ахан. Той

кара мнозина пастири да подменят не просто видението от Бога за

църквите им, но дори и самата основа. Понеже богаташът ясно

заявява:

“Ще съборя житниците си…”

Кой е онзи, който събаря, когато Господ строи? Не е ли дяволът?

Виж и другото, което богаташът заявява:

“Ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и

благата си…”

Знай тогава, че човешкото око е ненаситно за користите на

света. И когато Ахан, който е духът на користолюбието, влезе в

сърцето на някого, то такъв престава да мисли, че житата и благата

са Божии, а вместо това ги прави свои.

Ето такъв е богаташът. Той говори за житата си и благата си,

като че ли душите и сърцата на човеците са станали негова

собственост, та да разполага с тях както си иска. Такъв престава да

бди и изковава с трепет спасението си. Такъв престава да мисли за

19 (Лука 12:20)
20 (Матея 13:22)
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грабването, което може да се случи дори утре. Такъв измамно и

спокойно заявява:

“Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой

се, яж, пий, весели се…”

Ето така - в измамно спокойствие, в ядене, пиене и веселене

преминават дните на тщеславните църкви. И никой от стоящите в

тях не мисли, че така трупат гняв за Съда на Великия Ден. Затова

виж как ще продължи видението, което ти давам. Защото не може

духът на Ахан да влезе в живота на човека и това да не се окаже

фатално…”

След думите на Исус аз отново гледах на видението. Тогава забелязах,

че самото жилище на богаташа се смрачи и над всичките му жита и хамбари

легна огромна тъмнина. Тогава до мен застана Господ, като ми казваше:

“Виж сега, че користолюбието наистина е най-бързият път към

ада…”

След думите на Господ аз видях как в пространството пред самия дом

на богаташа земята се разтвори изпод къщата и отдолу излязоха тъмни

началници на Злото, които държаха дълга верига. Те се качиха по стълбите

на дома и влязоха в просторния хол на богаташа. А той, като се стресна и

видя идещите зли духове, вдигна библията си от масата и като я сложи

пред гърдите си, изкрещя:

“В Името на Бога ви заповядвам да се махнете от дома ми. Вие нямате

право да влизате тук. Това е дом на Исус Христос, в който живеят Божии

светии…”

Думите му накараха тъмните началници да се разсмеят гръмогласно. А

единият, който твърде много приличаше на Исус, му каза:

“Ако това е дом на Исус Христос, то какво търси моето вярно духче в

сърцето ти. Я виж! Ахан, Ахан…”

Дочул името си, духът на Ахан показа главата си изсред сърцето на

богаташа, който като погледна ухилената глава на свинята, изкрещя ужасно

и след това падна на коленете си, като викаше:

“Господи, спаси ме! Господи, загивам! Защо ме наказваш, след като

всичките житници все за Теб ги строих...”
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Но Господ не отговори. Вместо това тъмните духове обвиха веригата

около богаташа, и като впиха ноктите си в душата му, го подкараха. Тогава

главният измежду тях, като се смееше високо, отново каза на богаташа:

“Аз имам право да те изискам. Защото ти живя в долината Ахор. Ха,

ха, ха! И тази хубавичка вавилонска дреха, с която те окичих, трябва да се

изплаща цяла вечност…”

Стоях като замръзнал пред самото видение, което Господ разкриваше

пред сърцето ми. И тогава разбрах колко голям е ужасът на тази трагедия.

Трагедията да тичаш на корист и да бързаш на грабеж. Трагедията да

изнасилваш вярата на малките и да изстискваш всяка капчица от мизерията

им, та да имаш самочувствието на “Авраамов” син.

Аз не вярвам в такива “Авраамови” синове. Защото те са Аханови

синове. Те не се качват на Хълма Мория, но слизат в долината Ахор.

Затова проклятие от Господа ще стои като вечна верига върху сърцата им.

И онзи дух с глава на свиня и крака на куче, непременно ще ги остави вън,

та да се сбъдне краят на “Откровението на Йоана”:

“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците,

идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже...” 21

В мига след самото видение Господ успокои сърцето ми и отне болката

ми, като каза:

“Днес Аз призовавам на покаяние и отричане от користолюбието

всички, които са видели себе си във видението с духа на Ахан. Днес

Аз заповядвам да свалите вавилонската дреха на користолюбието и

да изхвърлите от сърцата си сребърниците на дявола! Днес Аз

призовавам да престанете да тичате на корист и бързате на грабеж.

Който Ме послуша, ще бъде наказан с мярка, а след смирението

си - напълно възстановен пред Лицето на Отца Ми! Който отхвърли

Святите Ми думи в тази книга, то над такъв дяволът ще упражни

двойна сила и той непременно ще се погребе в долината Ахор.

Ето, ида скоро! Блажени и Святи онези, които облекат дрехата

на смирението и благочестието! Над такива погибелта не ще има

21 (Откровение 22:15)
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сила, но те ще превъзмогнат над нея и ще възвеличат в сърцата си

Името на Небесния Цар! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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