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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни мой приятелю!

Иска ми се да вярвам, че това не е първата книга, която прочиташ от

този автор, но вече дълбоко в сърцето си си бил подбуден от Бога да

чакаш и уповаваш на могъщата Божия десница, която днес избавя чедата

на Бога. Защото Всемогъщият никога няма да измени на Сърцето Си, макар

че мнозина днес Му изменят. Защото Той остава Верен дори тогава, когато

ние невярно отстъпваме.

Спомням си как преди години бях дълбоко разтърсен от един филм,

който разкриваше живота на Юдейския принц Бен Хур. В този филм Христос

стана толкова реален за мен, колкото трудни и невъзможни за проумяване

ми бяха думите на слугинята Естир. Защото докато Бен Хур измъкваше

майка си и сестра си от долината на прокажените, Естир заяви:

“Ние не знаем нищо за този свят…”

Тогава аз не разбрах думите й и ги разтълкувах като свидетелство за

ограничения човешки поглед, който са имали древните. Но днес, след

изобилната Божия Благодат и просвещение, които получих за написването

на тази книга, и аз без колебание бих повторил думите на Естир:

“Братко, ние наистина не знаем нищо за този свят…”

Защо мисля така ли? Именно защото по Съвършената Си Милост Отец

е протегнал ръката Си към нас, за да не продължим да опознаваме света,

но да познаем онези места на Святия Дух, които са далече по-горе от този

свят. Защото, със или без нашето познание за него, светът ще загнива от

неизцелимата гангрена на греха и на непокорството. Със или без нашето

познание за него, светът ще продължи да лежи в лукавия.

Нека ти припомня едни думи на Апостол Йоан, които да послужат за

начало на тази книга:

“Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия…” 1

Виждаш ли, братко мой, че целият свят лежи в лукавия?

Не, че лукавият лежи в света, но светът лежи в лукавия…

1 (1 Йоаново 5:19)
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Това изречение е трудно за осмисляне. Нещо повече - човек е твърде

ограничен в ума си, за да даде пространно тълкувание на казаното от

Апостола. Но не това е целта ми сега. Целта ми е друга, а именно - да те

подготвя за убеждението, че когато воюваш с духа на света в Църквата, то

тогава непременно се прицелваш в лукавия. Защото този свят е негов и ще

продължи да бъде негов до Пришествието на Исус. Не само светът, но и

онези, които стоят под духа на света, също са негови. Те могат да ти

изглеждат щастливи, удовлетворени, преуспяващи, усмихнати.

Да, но негови!

Те могат да впечатлят очите ти с просперитет, образование, власт и

авторитет. Да, но отново негови! А аз не желая да бъда негов. Защото ако

съм под духа на света, то непременно и аз лежа в лукавия. А лежането е

твърде неизгодна позиция за каквото и да е съпротивляване. Друг е

въпросът, когато вече си изправен и облечен със Силата на Святия Дух.

Тогава дяволът бяга от теб и ти го настъпваш с Божието помазание. Тази

книга иска да ти даде именно това помазание. Защото тя ще те издигне

толкова високо в небесните места, че непременно да ти станат ясни думите

на Йоан и ти да разбереш защо целият свят лежи в лукавия.

Първият сигнал, който Исус ми даде за написването на тази книга, бе

видение, което получих от Него в малките часове на нощта. Аз стоях буден

и духът ми се раздвижваше, без да знам защо. Тогава пред очите ми се

появи великан. Той бе висок около три метра и видът му беше ужасен.

Великанът държеше в едната си ръка дълго копие, а в другата държеше

огромен меден щит. Той ме гледаше с ярост и крещеше против мене:

“Ти вече си мъртъв! Ти вече подписа смъртната си присъда и повече

няма да даваш на моите църкви от книгите, които пишеш!”

За миг бях смутен, защото видението беше твърде живо и реално. А и

аз самият не бях подготвен за такава атака. Но в следващият миг усетих

как зад гърба ми дойдоха думите на Господ, Който ми казваше:

“Никак да не се уплашиш от този великан. Защото малцина са

го ядосвали и предизвиквали така, както го предизвика ти. Вместо

това погледни внимателно цялото му телосложение и Ми кажи:

Виждаш ли уязвимо място в огромното му туловище?”
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Гледах на великана и забелязах, че цялото му тяло беше покрито от

люспеста броня, подобна на люспите на змиите. Ето защо нито една част от

тялото му не беше открита за поразяване. И тогава казах на Господ:

“Исусе! Този великан е целият брониран. Няма част от тялото му,

която да е уязвима. Единствено на главата пред шлема му се открива част

от челото...”

Тогава чух зад себе си Гласът Господен. Защото Господ ми казваше:

“Ами удари го тогава в тази открита част на челото с камъка и

прашката, които ти давам…”

След думите на Господ аз усетих как в ръцете ми се намериха прашка

и объл камък. Тогава, както бях във видението, аз опънах камъка с прашката

и го изстрелях, тъй че камъкът наистина се заби в челото. Нямах съмнение,

че самото видение от Господ ми разкриваше някогашната победа на Давид,

с тази разлика, че сега на неговото място бях аз. Гледах как изстреляният

камък се забива в челото, а то се пръска настрани и шлемът се облива в

тъмна кръв. Гледах и огромното туловище на великана, което потреперваше

безпомощно и се свличаше като чувал на земята. И тогава се обърнах във

видението и видях как до мен се появи Господ Исус. Той беше усмихнат и

видимо щастлив от нещата, които ми даваше да преживея с духа си. Тогава

Той ми каза:

“Виждаш ли, Стефане! В този миг против служението, с което те

е натоварил Небесният Ми Отец, се е изправила цялата сила на

врага. Този враг е бил екипиран тъй добре, щото да е сигурен в

собствената си непобедимост. Но той е забравил да скрие една

подробност от лицето си, тъй че камъкът на Божията Истина го е

ударил именно там. Затова този Голиат е бил обречен да рухне и

падне мъртъв на земята. Понеже с пророческото слово ти раздразни

Вавилон до ярост и накара мнозина да избезумеят в нечестието си.

Но в тази книга, с която сега Господ вдъхновява сърцето ти, ще

извършиш нещо повече от раздразняне на тъмните сили. Защото

именно тя ще бъде облият камък в ръката ти, а ревността Господна

- прашката, с която ще забиеш този камък в челото на Вавилон.

Понеже, кажи Ми, ти знаеш ли какво е челото на Вавилон?”
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Не беше нужно да напрягам ума си, защото самите библейски стихове

светеха вътре в мен. Затова казах на Исус:

“Господи! В Откровението слугата Ти Йоан е записал видението, дадено

му от Твоя ангел. А там за Вавилон се казва, че е блудница…

“…облечена в багреница и червено и украсена със злато, със

скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша,

пълна с мърсотии и с нечистотии от нейното блудстване. И на

челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка

на блудниците и на гнусотиите на земята...” 2

Слушащ цитираните стихове, Господ добави:

“Сега разбираш ли защо във видението ти дадох да се видиш

като един, който поразява Голиат в челото? Не е ли днес Голиат

именно тази блудница, която сипе укори и презрение върху братята

и сестрите Ми? Не е ли днес Голиат тази, която си е мислела и

вярвала, че тайната на челото й ще си остане тайна? Не по причина

на това ли днес църквите не разпознават лъжливите пророци,

понеже те са се скрили зад челото на Вавилон? Кой може да знае

нещо, ако то е тайна?”

Слушах въпросите на Исус и те ми се сториха познати. Затова Му

казах:

“Исусе! Та кой друг, освен Теб, може да осветли челото на блудницата?

Та нали Сам Ти ни насърчаваше в Евангелията да не се боим от слугите на

лукавия? Та нали Сам Ти изговори думите Си, с които се обеща на всеки,

който Те люби:

“Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече

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

покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Това,

което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо,

прогласете го от покрива…” 3

Исус се усмихна и продължи:

“А готов ли си ти да прогласиш това, което сега ще ти разкрия

за блудницата Вавилон? Готов ли си наистина да забиеш камъка на

2 (Откровение 17:4-5)
3 (Матея 10:25-27)
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Истината в тайнственото й чело? Защото Аз съм призовавал

мнозина Мои служители да го сторят, но всички те са се дръпвали

уплашени от вида на Голиат. Всички те са предпочитали дребното

си битие и жалките си заплати на наемници, вместо могъщата Воля

на Отца Ми, с която като светкавица да осветлят небосвода над

човеците…”

Слушах думите на моя Спасител и паднах в коленете Му. А след това

Му казах:

“Исусе, ако ми е било писано да бъда поруган поради Тебе, нека бъда

поруган. Ако ми е било писано да бъда охулен и презрян поради Тебе,

нека бъда охулен и презрян. Аз нямам какво да задържа от земята, защото

един ден ще се изправя пред Лицето Ти без нищичко от земното.

С какво ще се похваля тогава, ако не с тази вяра, която Ти Си

направил да преминава през огън и вода заради Тебе? С какво ще се

задържа пред олтарите на Отца, ако не с тази вярност, която Ти изпитваш

както се изпитва златото и пречистваш както се чисти среброто?

Моля Те, Спасителю мой! Дай ми да разбера какво се крие зад това

гнусно и мерзостно чело! Защото само така ще разбера, че съм участвал

във видението с Голиат. Защото Давид не би прославил Бога и Отца, ако

камъкът, изпратен от прашката му, не се беше забил в челото на

филистимеца. Но понеже се заби, то затова целият Израил разбра, че Бог е

намерил мъж по Сърцето Си, избраник по Волята Си, цар по безусловния

Си Суверенитет…”

Докато говорех всички тези думи на молитвата си Господ се

усмихваше. А след като спрях да говоря Той ми каза:

“Никой не може да види цялата земя, освен от космоса. И

никой не може да види как светът е затънал в лукавия, освен от

Престола на Отца Ми. Затова нека сега те заведа там, за да получиш

нужното помазание и благоволение за написването на тази книга…”

След последните Си думи Господ протегна ръката Си към главата ми и

само след миг аз се озовах пред Престола на Отца.



8

Моля те, братко мой, да приемеш в сърцето си, че чрез словото, което

ще ти се разкрие тук, сам Исус Христос е хванал сърцето ти, за да го води

от Слава в Слава. За да бъдеш от онези, за които Апостол Павел писа:

“Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този,

Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито

живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето,

нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго

създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в

Христа Исуса, нашия Господ...” 4

4 (Римляни 8:37-39)
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1. ВИДЕНИЯТА В ЗАЛАТА НА БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ

Благословен да е Господ Исус Христос!

Благословено да е скъпоценното Име на Царя!

Защото в Неговото Име наистина Отец ни даде достъп до най-

неизследимите височини и дълбочини на познанието. Нека сега ти разкажа

какво се случи, когато Господ Исус възнесе духа ми пред Престола на

Отца. Там Той вдигна мантията Си и покри с нея главата ми, а след това

каза на Отец:

“Отче Мой! По Твоята Воля и според божествената Ти промисъл

доведох слугата Ти пред Твоя Престол, за да му дадеш Силата и

помазанието, нужни за осветяването на челото на блудницата

Вавилон...”

След думите на моя Господ проехтя Гласът на Отца, Който казваше:

“Аз полагам в сърцето на слугата Си Силата на Вечния Си

Избор, с който съм го извикал в призвание и служение за Мене. Аз

ще му дам достъп до Моята Скрита Манна и ще облека духа му с

помазанието, нужно за осветяването на Вавилон. Затова нека той

пристъпи с Тебе в Залата на Скритата Манна и там Ти му дай

съкрушаващото слово против блудницата Вавилон…”

Гласът на Отец млъкна и тогава усетих как невидима ръка хвана сърцето

ми и ме заля с необяснима топлина. Тази топлина тръгна по жилите ми,

сякаш че се съединяваше със собствената ми кръв. И тогава ми олекна.

Усетих се толкова лек, щото всякакво чувство за тежест си отиде от мене.

Не усещах нищо друго, освен собствения си поглед, който ми даваше ясна

представа, че не съм се разпаднал, но че всичко в мен е било осветено и

издигнато в небесните места. В следващия миг видях до себе си Господ

Исус, Който вдигна мантията Си от главата ми и ми каза:

“А сега нека те въведа в Залата на Скритата Манна. Защото там

се намира Божието предузнание, сиреч, Вечните Думи на Моя Отец,

които не преминават, но пребъдват из род в род…”

След думите на Господ двамата с Него се отдалечихме от Престола на

Отца и тогава очите ми съзряха висока златна врата, на която бяха изписани
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два символа: Алфа и Омега. В лявата част на вратата беше изписан

символът Алфа, а в дясната част на вратата – Омега. Исус протегна ръцете

Си и отвори вратата. Така аз влязох във възможно най-удивителната зала

на Бога. Залата на Скритата Манна. Залата на Божието предузнание. От

предишни видения имах бегли спомени за тази зала, понеже във виденията,

свързани със съдебния процес против духа на Мамон ангелът на Исус ме

беше въвел именно в нея. Но сега въздействието от залата беше много по-

мощно, защото забелязвах много повече неща. Самите стихове на Библията

тук бяха като живи картини. И тогава Исус ми каза:

“Сега искам да ти покажа нещо съвсем определено. Нещо, в

което е скрита силата на Вавилон. Защото Вавилон не би бил това,

което е, ако нямаше активната подкрепа и съдействие на Халдея.

Затова виж сега тази Халдея, момчето Ми…”

След думите Си Исус се приближи към една от първите картини в

залата. И като вдигна ръката Си и посочи картината, отново каза:

“Ето я Халдея! Ето причината за съществуването на Вавилон…”

Погледнах към картината и видях, че пръстът Господен сочеше огромно

поле, което беше покрито от тръни и плевели. И това не бяха обикновени

тръни и плевели. Защото след внимателно взиране аз забелязах, че самите

тръни и плевели преливаха и на моменти се превръщаха в човеци, а след

това отново ставаха тръни и плевели. Все още не разбирах защо това,

което Господ ми посочваше, е Халдея. И тогава Го попитах:

“Исусе! Какво е това поле и защо именно то е Халдея? И как да си

обясня тръните и плевелите, които растат по него?”

А Исус ми отговори:

“Името Халдея ще рече “демонско поле”. Не какво да е поле, но

поле за изявата на демони. Именно затова тази картина е една от

първите в залата на Божието предузнание. Спомни си тогава как

някога, когато отлъчваше човека от Едемската градина, Бог му

каза:

“Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за

което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да

бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през
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всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще

ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се

върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в

пръстта ще се върнеш...” 5

Виждаш ли сега за какви тръни всъщност е предупреждавал

Господ първия Адам? Виждаш ли сега, че тези тръни и бодили, не

са част от земната флора, но са част от потомството на змията?

Виждаш ли, че тази “полска трева”, за която Господ говори на

Адам, е тревата на полето, сиреч, потомството на полето?

Защото от грехопадението досега дяволът винаги е имал своето

потомство, както и Бог - Неговото. Докато Божието потомство винаги

е искало да направи Бог явен чрез благовестието, потомството на

дявола винаги е криело произхода си от баща си. И на това поле,

което се даде на змията, бяха реализирани всички най-велики

проекти от царството на Злото. Затова продължи да наблюдаваш

същото поле, но в следващата картина от Божието предузнание...”

След думите Си Исус премина към следващата картина, която също

така беше в началото на залата. И като ми я посочи, каза:

“Виж сега тази картина. Защото тук ще разбереш как змията

вече си е създала потомство…”

Наблюдавах картината и тогава забелязах същото поле. На него имаше

един висок и светъл бор, а до самия бор - остър бодил. И изведнъж борът

се превърна в светъл момък, а бодилът - в тъмен човек, от чието сърце се

извиваше опашката на змия. Тогава тъмният взе сечивото си и замахна,

така че уби светлия. Докато отварях устата си да кажа на Исус, че това са

Каин и Авел, Господ каза:

“Точно така, момчето Ми. Но не това е важното като факт.

Важното е друго, а именно това - че Авел израсна като светъл бор,

но на тъмно поле. Той предизвика тъмното поле, така че полето да

роди тръна си и да го убие. Виж това в самите стихове от “Битие”…”

Погледнах на Книгата на Началата, а там ясно се казваше:

5 (Битие 3:17-19)
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“И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и

го уби…” 6

След пълното ми убеждение Господ отново започна да ми говори, като

казваше:

“С тази картина знаменията на Халдея като демонско поле не

приключват, но тепърва започват. Защото ако Отец Ми определи

змията като най-хитрата измежду всичките зверове на полето, то е,

понеже Сатана знае как да използва полето за целите си…”

След думите Си Господ отиде към друга картина, посочи я с пръста Си

и ми каза:

“Наблюдавай я внимателно. Защото тук става явен най-великият

проект на дявола върху неговото поле…”

Погледнах към живата картина и забелязах как множество човеци

строяха кула със завидна бързина. Повече дори не ми беше необходимо,

защото аз вече знаех, че това бе строежът на Вавилонската кула. Тогава

казах на Исус:

“Исусе! Нима това поле е същото, каквото го видях и при другите две

картини?”

А Исус отговори:

“Точно така, момчето Ми. Затова си спомни писаното в Битие:

“И като потегляха човеците към изток, намериха поле в

Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг:

Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли

употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И

рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига

до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по

лицето на цялата земя...” 7

Виждаш ли как е писано:

“Намериха поле в Сенаарската земя…”

За строежа на лукавия не всяко поле му върши работа. Защото

той върши всичката си работа на неговото си поле, Халдея. Именно

6 (Битие 4:8)
7 (Битие 11:2-4)
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работещите на това поле, сиреч, халдейците, са най-неуморните

строители на Вавилон…”

Слушах Господ, но някаква неяснота стоеше в сърцето ми. Затова Го

попитах:

“Исусе! А как да разбирам това, че на дявола му е дадено да работи на

полето си?”

А Исус отговори:

“Разбирай го така, че за всеки, който сее, идва време да

пожъне. А мястото за всяко сеене непременно е поле. И ако на

дявола е дадено да сее на полето си и да жъне от полето си, то той

непременно ще посее своето си семе, за да пожъне своята си

жетва. В това отношение Божиите закони са ненарушими. Защото

след потопа, когато Отец Ми сключи Завета Си с Ноя и потомството

му, Той каза:

“Не ще проклинам вече земята, поради човека, защото

помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито

ще поразя вече друг път всичко живо, както сторих. Догде

съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима,

ден и нощ няма да престанат...” 8

Как мислиш тогава? Престанал ли е дяволът да сее заблуда и да

жъне плевели? Престанал ли е да строи гордия си град Вавилон?

Престанал ли е с богоборческите си амбиции?”

“Не, Исусе! Той нито за миг не е престанал. Въпреки, че от видяното

досега в мен назрява убеждението, че това поле Халдея би трябвало

всички да са го забелязали…”

Исус тъжно се усмихна и каза:

“Би трябвало! Но не са го забелязали. И знаеш ли защо? Не ти

ли казах Аз, че земята се вижда само от космоса и светът - само от

Божия Престол?”

“Да, Господи! Каза ми, макар, че все още не разбирам пълнотата на

думите Ти…”

8 (Битие 8:21-22)
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“След малко непременно ще ги разбереш. Защото колкото за

Небесните чеда и живеещите високо в областите на Святия Дух,

дяволът винаги е бил змия, лазеща на зиг-заг по полето си. Но

когато стане дума за земните човеци, които не искат да се извисят в

съвършеното познаване на Божията Истина, то тогава за такива

Вавилон изобщо не е земен град. Защото за Небето и Небесните

Сатана си остава пълзяща змия, но за земята и земните той все още

е титулуван като бог и в умовете на поклонниците си обитава

небесните места.

Как мислиш тогава? Това демонично поле, наречено Халдея,

няма ли да е толкова много издигнато от измамите на дявола, тъй

щото мнозина да го припознават като Небесния Ерусалим? И тези

тръни и бодили на полето няма ли да изглеждат съвсем по друг

начин за сърцата на Вавилонските поклонници?”

Слушах моя Господ и в този момент прекрасно разбирах колко прав е

бил Апостол Павел, за да запише:

“Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както

трябва да познава…” 9

Тогава Исус допълни към стиховете на Апостола думите Си, като ми

каза:

“Нека сега да те заведа до една от най-впечатляващите картини

в Залата на Божието предузнание. Защото там ще видиш Халдея

така, както никога никой не ти е давал да я познаваш…”

След думите Си Господ тръгна и вървя дълго сред картините, тъй щото

стигна почти до самия край на залата. И тогава, като посочи с пръст

картината, ми каза:

“Ето тук е челото на блудницата Вавилон. Чело, зад което ще

видиш всичко, което Сатана обича да скрива от човеците…”

Погледнах онова, което ми сочеше ръката Господна и видях същото,

което някога беше видял Апостол Йоан. Аз виждах блудницата Вавилон,

като красива и привлекателна жена, в чиито очи имаше повече лъст и

похот от лъстта и похотта на всичките проститутки по света. По подобие на

9 (1 Коринтяни 8:2)
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записаното в Откровението и аз тук виждах как жената държеше в ръката

си златна чаша и беше облечена с дреха, покрита от злато и скъпоценни

камъни. И докато все още се впечатлявах от подробностите, Исус ми каза:

“Виж главното! Виж челото й! Защото именно затова съм те

извисил тука…”

Погледнах челото на блудницата и видях, че то беше като бездна,

която всмукваше всичко около нея. Челото беше едно черно място, което

теглеше с невероятна сила. И тогава казах на моя Господ:

“Исусе, тук на челото на блудницата не пише “Тайна”, понеже в тази

Зала всичко става явно. Но аз все още не мога да разбера какво се крие

зад челото на блудницата...”

След думите ми Исус се приближи към живата картина и я докосна с

ръка, така че това имаше ефект на увеличителна лупа. И в следващия миг

пред очите си аз виждах самото чело на блудницата, което порази очите

ми с невероятни подробности. Бях до такава степен изумен от измамата,

която Сатана е приготвил за земните човеци, щото просто казах на Исус:

“Исусе! Тук аз виждам небосвода. Той изглежда точно така, както бих

го съзерцавал в някоя лятна нощ. Целият този небосвод е покрит със

звезди. Нима искаш да ми кажеш, че зад челото на блудницата като тайна

е скрит небосводът?”

“Не, Стефане! Съвсем друго искам да ти кажа, а именно - че

този Вавилон, който дяволът е изградил в последните времена, е

бил припознат от мнозинствата за Господното Небе. И не самото

небе е толкова измамно, колкото другото, което съзираш по него.

Какво е то?”

Погледнах на челото на блудницата и казах на Господ:

“Исусе! Виждам твърде много звезди. И всяка от тях притегля с голяма

сила, въпреки че Твоето присъствие и мястото, на което съм сега, ми дават

сила да устоя и превъзмогна на това притегляне…”

Тогава Исус с твърде сериозен Глас ми каза:

“Запиши видяното в тази Зала на книга и се приготви да кажеш

на братята и сестрите Ми за огромната измама, която се крие зад

челото на блудницата. Защото както зад всяко чело се намират
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мислите, желанията и намеренията на човека, така и зад челото на

блудницата се намират мислите, желанията и намеренията на

дявола. Ти можеш ли да си спомниш кой от пророците на Отца Ми

говори за мислите и желанията на дявола…”

Без всякакво колебание отговорих:

“Исусе, пророк Исайя говори именно за амбициите и желанията на това

блудническо чело. Защото в изобличението против дявола Отец чрез пророка

Си му каза:

“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си

отсечен до земята, ти, който поваляше народите; а ти думаше в

сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над

Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към

най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на

облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш

до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова...” 10

И тогава Исус допълни в сърцето ми:

“Виждаш ли как Сатана иска да възвиши престола си над

Божиите звезди? Виждаш ли как на змията й се иска да бъде

хвърчащ орел? Какво повече тогава да стори полската гадина,

освен да направи в умовете на поклонниците си такава измама,

щото непременно да й повярват, че полето е небе, а тръните и

бодилите - светила по небесния простор? Кажи Ми, Стефане:

Кои са светилата на Небесния простор? Кои Отец Ми е поставил

да бъдат знаци за познаване на времената, дните и годините?”

“Господи, това са Божиите пророци. Те са светилата на Отца!”

“Кои тогава да са светилата зад това измамливо чело, придобило

образ на небе? Няма ли да са онези, за които ви предупредих, като

казах:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги

познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” 11

10 (Исайя 14:12-15)
11 (Матея 7:15-16)
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Колко от вас разбраха, че именно лъжливите пророци на

Вавилон са тръните и репеите на Халдея, на онова поле, което днес

дяволът представя като небе? Понеже кой лъжлив пророк би казал,

че идва от бога на лъжата, та да лъже?

Никой не би сторил това, но всеки би сочил себе си като

пратеник на Небето. Затова ви казах, че по плодовете ще ги

познаете! Защото лъжливите пророци са измамни светила на

Сатана, зад чиято активност и роля се крие още по-дълбока измама,

която ще изоблича с тази книга. Защото лъжливите пророци са тези

пратеници на Халдея, които днес печелят милиони от продаваните

си книги и карат хиляди църкви да примират от възторг, когато се

появят на лъскавите им конференции. Затова нека сега двамата с

теб да продължим да се движим в Залата на Божието предузнание.

Защото челото на блудницата е заприличало на небе, за да се

сбъднат Божиите думи и за да се изяви всичко, което Отец Ми е

допуснал за изява…”

След думите Си Исус отново докосна картината и тя възвърна

предишните си очертания. И тогава пръстът Господен ми посочи нещо в

самата картина, което преди това не бях забелязвал. А то беше такова, че

самата блудница лежеше, съблазнително разголена върху пустинни

пясъци, а край нейното тяло аз видях пирамиди. И тогава казах на Исус:

“Господи, виждам в тази картина пирамиди около тялото на блудницата.

Създава се впечатление, че блудницата се е облегнала на пирамидите…”

“Точно така, момчето Ми. Това са пирамидите на блудницата

Вавилон. Понеже Вавилон не би станал толкова велик, ако времето, в

което Отец Ми е допуснал да се уголемява, не е белязано от духа на

две сатанински мерзости. Ти знаеш ли кои са тези мерзости? Знаеш

ли как се нарича духовно онзи град, в който ще дойде да царува

Антихрист?”

“Да, Исусе! Откровението ни казва, че този град духовно ще се нарича

“Содом и Египет”…”
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“Защо тогава да те учудват пирамидите? Или защо да те

учудват лъстта и похотта на блудницата? Понеже лъстта и похотта

отговарят на Содом, докато пирамидите - на Египет…”

Слушах Исус и в следващия момент устата ми изговори един от най-

дълбоките въпроси, което накара Исус да се усмихне. Така аз разбрах, че

през цялото време Той ме е довеждал именно до това - да Му задам дълбокия

въпрос. А ето въпросът, който зададох на Исус:

“Господи, как се формира последният Египет с пирамидите си? Понеже

за Содом вече зная, но за Египет - не знам…”

Тогава Исус ми каза:

“Ето това е същината на тайната. Това е дълбоката тайна, която

Сатана ревниво е криел от човешките родове и поколения. Виж

тогава как се формират пирамидите на последния Египет и всички

негови поклонници…”

След думите Си Господ отново докосна с ръката Си живата картина и

тя пак се увеличи, тъй щото аз отново виждах измамливото небе и

хилядите му звезди, блещукащи по него. И понеже все още не забелязвах

онова, което Исус искаше от мен, Той започна да върти черното небе от

видението пред очите ми, тъй че се чувствах като на сеанс в планетариум.

Изведнъж очите ми започнаха да забелязват ясно отчетливи съзвездия, а

към ума ми дойде мисъл, която в първия момент ми се струваше

невероятна. Това ме накара да се обърна към Исус и да Му кажа:

“Господи, ако Сатана е направил полето Халдея да изглежда като небе,

то и тръните и бодлите на Халдея вече изглеждат като звезди. А измамата,

която излиза от древния Египет и мами и до днес човеците, е астрологията.

Аз мисля, че зад челото на блудницата, има една тайна астрология, много

по-смъртоносна и убийствена от онази, която се основава на естествените

звезди. Защото тази тайна астрология на Вавилон разполага с тъмните

звезди на Халдея, сиреч, с лъжепророците на Вавилон. Мисля, че именно

тяхното движение върху черното небе Ти искаше да ми покажеш…”

Исус се усмихна и очите Му заблестяха радостно. А после каза:

“С тайната, която сега Небето разкрива на сърцето ти, облият

камък на Истината вече е пръснал челото на блудницата. Защото
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цялата сила и величие на Вавилон се основават именно върху

движението на тъмните звезди на Халдея. Движение, което е така

устроено от Луцифер, щото всякога да води до засеняване и да

накара мнозината да виждат в това Божия пръст и движението на

Святия Дух. Сега разбираш ли, момчето Ми, че истински опасната

астрология иде от истински опасните звезди - онези тръни и

плевели на лукавия, които той чрез силата на измамата е наложил

в църквите като Божии пророци. И ако за естествената астрология

древните си имаха определени съзвездия, запазили се и до днес, то

и за астрологията на тщеславните църкви важат абсолютно същите

съзвездия. Защото ако бащата на лъжата е лъжел успешно, карайки

човеците да следят движението на естествените звезди, то колко

по-успешна ще е лъжата му, ако кара църквите на последното време

да следят движението на Халдейските звезди. Така непременно

пред очите на Отца Ми вече е въздигнато онова беззаконие, което

да измами човеците, че виждат не Зодиака на Вавилон и тъмните

му звезди, а Божият Ветил и ангелите, слизащи от Небето.

Спомни си тогава думите Ми. Защото мнозина, като съзерцават

тъмните звезди на Халдея, мислят, че така се изпълнява писаното в

живота им…”

Към сърцето ми вече бяха дошли думите на Исус, Който казваше на

Натанаил:

“Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли?

Повече от това ще видиш. И рече му: Истина, истина ви казвам,

[Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат

и слизат над Човешкия Син…” 12

И тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Днес Небето е отворено за църквите. Но църквите не са

отворени за Небето. Защото светът е станал тяхното небе. И тъмните

звезди на Халдея са станали за тях пророци на Бога.

Кой е възвестил това, което е говорила устата Господна? Кой се

е намерил Натанаил, сиреч, “даден от Бога”, та да го посоча и да му

12 (Йоан 1:50-51)
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кажа, че е истински и в него няма лукавщина? Кой се е намерил

под Моята смоковница, та да види Моето Небе? Кой е видял и

проумял, че Божиите пророци не търсят нито щат, нито заплата,

нито високи постове, нито човешко одобрение? Кой е видял и

проумял, че Моите ходят във вретище и в пепел поради греха и

покварата на мнозинството, докато звездите на Халдея първи търсят

амвони по конференциите на тщеславието? Кой е видял, че Моите

стоят в пролома и просят Божията Милост за възвръщане, изцеление

и съживление, докато тъмните звезди на Халдея стоят в бляскавите

си лимузини и разкошни кабинети? Кой е видял и проумял, че

Моите всякога ще правят онова, което тъмните звезди на Халдея не

могат да правят? Защото, ето, казвам, и праведни думи излизат от

устата Ми:

Начинът да различите пратениците на Небето от вълците в овчи

кожи е в Плода! Защото Моите дават даром и идват, за да явят

пълнотата на Божието Сърце, докато лъжепророците на Вавилон са

фабрики за теология, носеща милиони в банковите им сметки!

Защото Моите всякога ще бъдат скрити, за да отдават човеците

Славата на Единия Бог, докато звездите на Халдея ще се събират в

съзвездия и ще търсят своята си слава, за да засеняват с

лукавствата на дявола! Защото Моите никога няма да бъдат приети

в родината си и в собствения си град, докато звездите на Халдея ще

бъдат лъскав хит на човешкото одобрение и възторг!

Затова сега ще заведа слугата Си в Небесната стая на Апостола

Ми Юда. И който е разумен, непременно ще протегне шепите си, за

да пие от най-голямото Небесно освежаване, което Отец приготвя

за Званите, Избраните и Верните...”

След тези Свои думи Господ ме изведе от Залата на Божието

предузнание, за да ме заведе в Небесната стая на Апостол Юда.
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2. ДУХОВНИЯТ ТЕЛЕСКОП НА АПОСТОЛ ЮДА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има нещо, за което съм истински щастлив, то това е убеждението,

че Божието Слово никога не се връща празно. Колко повече - когато Отец

излива Святото Си Миро в пръстни съдове и вдига тайните около челото на

блудницата Вавилон. Аз съм повече от сигурен, че ти никога не си могъл

да си представиш за съществуването на една такава астрология, много по-

жестока от онази, на която робуват езичниците. Защото ако езичниците

чрез астрологията попадат в мрежи, наричани “зодии”, то тщеславните

чрез движението на Халдейските звезди попадат в други мрежи, наричани

“доктрини”. Ако едното лъжеучение погубва със страшна сила, то какво да

кажем за другото? Ако някога Отец благоволи раждането на Сина Му да

бъде ознаменувано с Витлеемската звезда, то нима мислиш, че извратеният и

лукав дявол няма да направи мнозина днес да изглеждат именно като

Витлеемски звезди? После има ли защо да се чудиш на предупреждението

на Спасителя:

“Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не

вярвайте; защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които

ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако

е възможно, и избраните…” 13

Някога Витлеемската звезда огря с лъча си едно малко местенце и

така тя казваше:

“Ето, тук е Христос!”

А онези, които я следваха, влязоха и видяха Младенеца в яслите. Но

помисли, че днес много лъжепророци и лъжехристи, поставени от Сатана

именно като звезди на Халдея, ще се опитат да измамят дори и избраните…

Ще се намерим ли ние сред измамените?

Да не бъде!

Защото Сам Исус мисли за нас! И колкото по-големи стават пипалата

на заблудата, толкова по-остър става Мечът, който ги отсича - Словото на

Божия Пророчески Дух.

13 (Матея 24:23-24)
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Нека сега ти разкрия какви бяха непосредствените ми впечатления,

когато Господ Исус ме въведе в Небесната стая на Апостол Юда. Там Той

ми каза:

“Виж сега най-ценното, което Юда получи от Мен и предаде на

вас…”

След думите Си Господ протегна ръка и вдигна един телескоп. А след

това продължи да ми говори, като казваше:

“Юда беше един от последователите Ми, който силно копнееше

за поглед от Небето. Неговото сърце беше жадно да търси Божиите

пътища и помисли. Неговото сърце пламтеше от ревност, когато

виждаше как на много места дяволът вече успява с тръните и

бодилите на Халдейското си поле. Точно затова в молитва и пост

Юда измоли от Небето Дух на мъдрост и на откровение, за да даде

на християните в Ранната Ми Църква онзи духовен поглед, с който

те ясно да видят нещата, които се различават.

Кажи Ми тогава за какво би ти послужил един телескоп?”

Гледах телескопа в ръцете на Исус и прекрасно знаех, че той е Дух, а

не плът. И затова Му казах:

“Господи, един телескоп служи за това, щото през него се наблюдават

Небето и небесните творения. И най-вече - звездите…”

“Точно така е! С телескоп се наблюдават звездите. Помисли

тогава кой друг Мой Апостол също беше гледал през този телескоп.

Защото той описа наблюденията си в едно от посланията…”

Не беше нужно изобщо да мисля, защото Светлината от Господните

уста беше твърде силна. Затова казах на моя Господ:

“Исусе! Апостол Павел пише в посланието си думите:

“Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на

небесните, друга на земните. Друг е блясъкът на слънцето, друг на

луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се

различава по блясъка…” 14

Тогава Исус продължи като ми каза:

14 (1 Коринтяни 15:40-41)
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“Забелязваш ли как привършва Апостолът Ми? Забелязваш ли с

каква мъдрост Павел казва, че и звезда от звезда се различава по

блясъка… Как мислиш? За силния блясък, различаващ звездите ли,

предупреждаваше Павел или за това, че е възможно тези звезди да

не служат на една и съща светлина и по тази причина да нямат

един и същи блясък?”

“Господи мой, Павел беше един от тези, който познаваше атаките на

дявола повече от мнозина други. Сам той записа в посланието си за

тактиките на дявола, като каза:

“А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на

тия, които търсят причина против мене, та относно това, с което те

се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние. Защото

такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се

преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам сатана

се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и

неговите служители се преправят на служители на правдата. Но

тяхната сетнина ще бъде според делата им…” 15

А Исус отново продължи, като ми казваше:

“Ако Божиите Апостоли и пророци наистина са звездите на

Небето, то как ли ще изглеждат онези, които се опитват да се

преправят като тях? Няма ли и те да се опитват да изглеждат като

звезди? И като прибавиш към това и всичката хитрост и измама на

лукавия, то ще ти стане напълно ясно и онова, което Апостолът Ми

Юда видя през този телескоп. Затова сега го вземи и погледни през

него…”

Сърцето ми силно затрептя от вълнението, което ме заливаше и в

следващия миг аз вече бях взел телескопа на Апостол Юда. В ръцете ми

той не бе предмет, а по-скоро - Дух. Това бе едно прекрасно и специфично

помазание на Святия Дух, което някога беше дадено на Апостола, а сега

Исус го даваше на мен. И така аз взех телескопа на Апостола и го поставих

пред очите си, като погледнах с него към земята. Тогава през самия

телескоп видях същата онази Халдея, онова нечестиво и проклето поле,

15 (2 Коринтяни 11:12-15)
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което беше пълно с тръни и бодили. Видях как демони на Сатана вдигаха

тръните и бодилите и ги спускаха над отделни църкви. Така усетих в

сърцето си и самата скръб на Христовият Апостол, който ясно заявяваше

думите си, а те светеха в обектива на самия телескоп:

“Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за

нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая

да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена

на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са

били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които

обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от

единствения Владетел и Господ наш Исус Христос...” 16

И тогава Исус проговори до мен, като ми каза:

“Сега забелязваш ли колко безпогрешно Юда е видял тръните и

репеите на лукавия. А той не би ги видял така, ако ги гледаше със

собствения си поглед. Той ги видя такива, понеже ги гледаше с

Моите очи от Моето Небе. Той видя онези, на които бог е плътският

стомах и алчността на сребролюбието. Той видя онези, които в

страстна похот се отдадоха на земните си желания, за да Ме

прободат и похулят в сърцата си. Погледни тогава другото, което

Юда видя през телескопа…”

Докато слушах думите на Исус, Той протегна ръка и извъртя телескопа

към друго, което беше видял Апостолът Му. Тогава го видях и аз. Защото

пред очите си виждах красив кораб, облян от Небесна Светлина, който

пореше вълните. Но след това видях, как носът на кораба се удари в

острия ръб на огромна подводна скала, така че в кораба се появи пробойна,

а Светлината мигом се вдигна от него. Така, само след миг, от кораба беше

останала жалка гледка. Защото той вече потъваше и самата морска вода

беше покрила палубата му. Така отново пред самия телескоп в средата на

обектива се появиха други думи на Христовия Апостол, които гласяха

именно за видяното:

“Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните

ви гощавки, и без страх напасват себе си…” 17

16 (Юдово 3-4 ст.)
17 (Юдово12 ст.)
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В следващия миг Господ говореше в сърцето ми и аз усетих, че думите

Му бяха най-голямата болка на Божието Сърце:

“Днес е времето, когато умират стотици по стотици и хиляди по

хиляди. И жилото на всяка смърт е в компромиса. В компромиса да

допускате в общението си човеци без Моя Дух и без Моята Любов.

Те ще продължат да ви търсят и без страх да напасват себе си. Но

всеки, който иска съвършено да опази благочестието си, ще откаже

да приема такива в общението си. Защото общението с тръните и

бодилите на Халдея е равносилно на това да обречете цялото

служение, в което сте поставени, на крушение и катастрофа. Затова

предупреждавам и който има ухо, нека Ме чуе, а който има сърце,

нека изпълни думите Ми:

Не правете компромиса да допускате светския дух на амвоните

си и в сърцата си! Не правете компромиса да стоите на едно място с

човеци, за които финансовият просперитет е равносилен на Бог! Не

правете компромиса да служите на двама господари! Защото тогава

непременно служението ви ще бъде потопено от вълните на света и

Силата на Святия Дух ще изчезне от живота ви!

А сега виж следващото с телескопа на Апостола Ми...”

Погледнах през обектива на телескопа и видях огромни облаци, които

пореха небосвода. Земята под тях беше напукана и спечена, като пустиня.

Но от тези облаци не падаше и капка дъжд. Те просто се носеха от вятъра

и заставаха на Небето така, щото да скриват Слънцето. И тогава отново

пред обектива се появиха думите на Апостола, който говореше за тези

служители на дявола, като казваше:

“…безводни облаци, носени от ветровете…” 18

А Господ в ревността Си вече викаше в сърцето ми:

“Колко от вас са освежени от живите води на Духа Ми? Колко

от вас помнят думите на пророка, че пустото и безводно място ще

се раззеленее и ще стане място на извори? Колко от вас с

пресъхнали устни ходят от служба на служба, като се надяват, че

следващия път от облака ще се излее дъжд? И защо гледате към

18 (Юдово 12 ст.)
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облаците, а не към Мен? Защо се впечатлявате от вятъра, който

движи тези облаци, а не искате да смирите душите си и да Ме

потърсите с целите си сърца? Нима сте забравили писаното, което

става съдба за църкви с безводни облаци, носени от ветровете?

Нима не помните стиховете от “Еклесиаст”:

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

облаците, няма да жъне…” 19

А там, където ги няма живите води на Духа Ми, човеците

непременно ще заприличат на онова, което Апостолът Ми Юда е

видял и записал. Затова го виж и ти…”

След думите на Господ аз отново погледнах в обектива и тогава видях

твърде трагична гледка. Очите ми наблюдаваха едно поле, покрито от

изсъхнали дървета. Те бяха твърде грозни в сухостта си, понеже клоните

им бяха напукани и покрити от пустинен прах. И тогава вътре в обектива

видях и съвършено точните думи на Апостол Юда:

“…есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени…” 20

А Исус, за да направи видението пълно в сърцето ми, добави:

“Всеки, който не желае да принася Плода Ми, отсича се и в

огъня се хвърля. Защото такъв, като отхвърля прободената Ми

ръка, с цялото си сърце търси да влезе във времето на дявола и в

неговия сезон. А сезонът, в който дърветата Господни биват

лишавани от силата си и губят връзката с Корена Христос, е есента.

Затова и Юда ги е видял като есенни дървета, неспособни да дадат

какъвто и да е плод. Дървета, каквито и ти трябваше да забележиш

в служението си. Защото при все, че даваше даром на всички от

Светлината Господна, пак само малцина принесоха плода си.

Другите останаха безплодни, за да напомнят пред очите Господни,

че наистина са такива дървета. Затова непременно на дървета,

които желаят есента, Аз ще притуря и зимата. И сърцата на мнозина

ще бъдат ледени топчета, събрали в себе си всичката злоба и ярост

на лукавия. Защото от пророческите книги, които Небето ти даде да

19 (Еклесиаст 11:4)
20 (Юдово 12 ст)
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напишеш, се отприщи против теб и сърцето ти точно яростта на

Вавилон. Виж и нея, преди да ти покажа и най-главното…”

Погледнах отново през обектива и тогава видях огромни морски

вълни, които с ярост се забиваха във висока скала. А след това водата

отскачаше назад и се превръщаше в пяна, за да бъде подета нова яростна

кампания от нови вълни. Всичко това ми изглеждаше твърде познато. А

самите стихове на Апостола просто затвърдиха гледката:

“…свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите

безсрамни дела…” 21

Едва прочел думите на Юда, Господ допълни в сърцето ми:

“Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че днес Небето наблюдава

безсрамните дела на онези, които наричат себе си “пастири” и вярват

в собственото си богоизбиране. Такива, вместо да проповядват

Слово на Живот, превръщат амвоните си в място на свирепи морски

вълни. Такива хулят слугата Ми и говорят против пророческото

слово с такава омраза, щото непременно по устата им избива пяна.

И пяната по устните им, идеща от яростта на непокаяните им сърца,

Аз непременно ще положа в сърцата им, за да я извадя в Деня на

Моето съдилище. Защото, вместо да наведат глави и да кажат:

“Съгрешихме Господи, защото отстъпихме назад! Съгрешихме и

Те молим да ни простиш и да ни изобличиш!”

…те останаха горди в собствените си очи, прави в собствените

си сърца, уверени в собствените си пътища, непогрешими в

собствените си доктрини. И причината за тяхното помрачение не е

друга, но именно последното, което Апостол Юда е видял чрез

очите на Святия Дух. Виж го и ти, Стефане...”

Отново погледнах през телескопа и тогава видях същото онова небе,

което бях наблюдавал в Залата на Божието предузнание. Тогава забелязах

как по това тъмно и черно небе кръстосваха звезди. А в самия обектив се

появиха думите на Апостола, който воден от Святия Дух, бе видял именно

лъжепророците на Халдея:

“…скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века…” 22

21 (Юдово 13 ст.)
22 (Юдово 13 ст.)
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И докато все така гледах скитащите звезди, Исус допълни в сърцето ми:

“Тези звезди, които наблюдаваш, са лъжепророците на Вавилон.

Те са издигнати високо от дявола заради поклоните си към него и в

очите на останалите са станали звезди. Дяволът никога не е имал

по-скрита, по-амбициозна и по-жестока кампания от тази, която

виждаш тук. Защото неговите лъжепророци, като се съберат

вкупом, обичат да образуват цели съзвездия. Съзвездия, на които в

пълна степен се дължи умноженото беззаконие и шествието на

демоничната измама. Затова сега, по благоволението на Отец Ми Аз

ще ти покажа силата на демоничните знамения, извършвани от

тъмните звезди на Халдея. А ти запиши всичко това на книга и го

предай на малкия Ми жив остатък, който чува Гласа Ми и търси

Небесното отечество…”

След последните думи на Исус видението с Небесната стая на Апостол

Юда се прекрати, а аз седнах да запиша скъпоценните думи на Исус и

всичко, до което сърцето ми се докосна, което вкуси, видя и преживя.
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3. ЗВЕЗДИТЕ НА ХАЛДЕЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сега ти предстои да видиш разпечатването на една тайна, за която

никой никога не ти е говорил. И това е съвсем нормално. Защото горе, при

Престола на Отца, не се чака на опашка и няма блъсканица от хиляди

кандидати. Понеже хилядите предпочитат да се блъскат пред вратите на

някоя бинго-зала, когато раздават безплатни талони за участие, но не и за

да коленичат пред Святостта на Бог Отец. За най-голямо съжаление днес

болшинството от църквите са заприличали именно на бинго-зали и там

всеки чака звездния си миг, за да удари джакпота и да оправи живота си.

Самото понятие “звезден миг” е толкова точно и навременно в тази

книга, щото аз ще те помоля да го възприемеш точно така, както го

казвам. Защото началникът на Халдея винаги има нужда от тъмните звезди

на измамливото си небе. В противен случай не би имал чрез кого да

засенява и покварява.

Когато Исус просвети очите на сърцето ми, за да разбера за тази тайна

астрология на дявола, тогава аз разбрах, че уловените от Зодиака на

Вавилон са много по-окаяни и нещастни от онези, които си купуват вестник,

за да си видят страничката със зодиите. Защото за този със зодиите има

надежда, че някой ден ще се покае и ще спре да храни сърцето си със

заблуда. Но за онези, които са облъчени от засеняването на Вавилонския

Зодиак такава надежда няма.

Знаеш ли защо?

Именно защото тези тъмни звезди на Халдея са стопроцентово

успешни за Злото. Словото от тези тъмни звезди влиза така свободно в

излъганите сърца, щото те го приемат без всякаква вътрешна опозиция.

Понеже кой би имал опозиция, когато от амвона му проповядва супер-

звезда, завършила реномирания институт Орълд Робъртс? Кой би имал

опозиция, когато цял един континент, наричан “Новият Свят”, изпада във

възторг от звездите на Халдея, усвоили до перфекционизъм телевизионния

шоу-евангелизъм? Кой би помнил кожените сандали на Исус и напуканите
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от ходене крака на Павел, когато случаят му дава повод да изплакне очите

си със съзерцаването на скъпи костюми и още по-скъпи лимузини?

Истината е че човешкото око е ненаситно. Колко повече - когато е

вдигнало поглед нагоре и вместо да забележи Пътя и раните на Исус, е

било хипнотизирано от онези скитащи звезди, за които е запазена мрачна

тъмнина до века. Ето затова ти е нужно онова духовно посвещение и

екипиране с Истината, с които непременно ще отбиеш всички атаки на

лъжехристите и лъжепророците.

Преди да започна разкриването на Вавилонския Зодиак аз искам да ти

споделя самите думи, които Исус говори на сърцето ми. Защото Той дойде

при мен и ми каза:

“Стефане, знай, че в това последно време, Волята на Отца Ми

ще изпълнят само тези, които с цялата сила на сърцата си се

възпротивят на Вавилон. И не само това. Отец Ми ще протегне ръка,

за да съхрани и запази онези, които приемат слугите Му и се

покоряват на Словото, идещо чрез тях към църквите. Защото

цялата активност на дявола в последното време е основана върху

това - човеците да приемат заблудата и така сърцата им да бъдат

запечатани с образа на звяра. И пак никой не иска да разбере, нито

да приеме, че ако днес тъмното небе на Халдея е пълно със звезди,

то е по причина на Гневът на Отец Ми против човеците, които Го

оставят...”

“А какво е, Исусе, свидетелството, че човеците оставят Бога?”

“То е именно такова, че повярвалите не искат да упражняват

вярата, която им беше предадена от Небето. А да упражняваш

вярата ще рече да вървиш така, както е вървял твоя Господ. Да

живееш като Него. Да се жертваш като Него. Да прощаваш като

Него. Да говориш като Него. Когато някой не иска да приеме Моя

Образ, тогава такъв предизвиква Гнева на Отца Ми. И след като

бъде изпитан и намерен за недостатъчен, такъв се предава от Отец

Ми на запустение, за да бъде завладян от слугите на Халдея.

Ето защо тези слуги просто извършват Божия Гняв, колкото и

трудно да ти е да приемеш това. Но за повече насърчение и твърдо
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убеждение виж какво говори пророк Авакум. Понеже така ще

разбереш и за знаменията на Зодиака на Вавилон…”

Така пред очите на сърцето ми изплува Словото на Божия пророк,

който съвсем ясно предаваше Божията Воля. Ето тези думи на Отца:

“Защото, ето, Аз повдигам халдейците, оня лют и нетърпелив

народ, който минава през широчината на света, за да завладее

селища, които не са негови. Страшни и ужасни са те; съдът им и

властта им произлизат от сами тях. Конете им са по-бързи от

леопарди, и по-свирепи от вечерни вълци; конниците им скачат

отпуснато, да! Конниците им идат отдалеч, летят като орел, който

бърза да разкъсва. Всички идат да насилстват; лицата им са

насочени напред, и събират пленници като пясък...” 23

И тогава Исус добави към прочетеното от мен:

“Виждаш ли как Божият пророк е видял халдейците като народ,

който преминава през широчината на света, за да завладява онова,

което не е негово? Но кой ли би могъл да мине успешно през

широчината на света? Няма ли такъв да е от тъмните звезди на

Халдея? Не са ли звездите затова звезди, защото твърде бързо

преминават по широчината на света?

Виж най-после какво говори Божият Ангел на Вавилон и то

когато върху блудницата се стоварва Божият Гняв…”

Очите ми вече бяха на Откровението, където Ангел Господен заявяваше

на Вавилон:

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

младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи…” 24

А Исус отново ми каза:

“Ако светлина от светило вече не свети във Вавилон, то това не

иде ли да ти покаже, че Отец Ми Си е прибрал светилата, сиреч,

пророците? Ако над Вавилон вече не идват да светят Божиите

звезди, то кои ли звезди ще светят над него? Няма ли това да са

23 (Авакум 1:6-9)
24 (Откровение 18:23)
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именно онези търговци, които са станали големците на земята?

Няма ли тъмните звезди на Халдея да станат абсолютен хит за

покварения и погиващ свят?

Но ти се върни отново на пророк Авакум, за да разбереш, че

всичко това не изненадва Отец ти. Защото не друг, но Той е, Който

допуска заблудата. Той е, Който е определил халдейците, като съдове

на Гнева Си, за да извършат пълното запустение над отстъпилата от

Името Ми църква…”

Отново бях на Словото от пророк Авакум. И тогава очите ми прочетоха

съвършено точните думи на Божия слуга. Защото той говореше за

халдейците, като казваше на Отца:

“Ти, Господи, Си ги определил да извършат Твоите съдби над

нас; и Ти, Могъщи, Си ги поставил за наше наказание. Тъй като

очите Ти са твърде чисти, за да гледаш злото, и не можеш да

погледнеш извращението…” 25

А Исус отново добави към прочетеното от мен:

“Как мислиш? Ако домът ти се е напълнил с боклук и мърсотия,

а ти не искаш да изцапаш ръцете си, нито да гледаш този боклук, то

не би ли повикал такива, които се занимават с почистването на

боклука? Не би ли им заповядал да изчистят дома ти от всичкия

боклук и да го изнесат навън?

Но именно такова нещо е предприел Отец Ми. Именно Той е

заповядал на Вавилон да започне да засенява с тъмните звезди на

Халдея, за да могат всички, които мразят Името Му и обичат духа

на този свят, да бъдат заблудени и да повярват лъжа…”

Слушах Исус и тогава извиках:

“Господи, а не казва ли същото и Апостол Павел в Посланието към

Солунците? Не предупреди ли и той, като записа:

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

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

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 26

25 (Авакум 1:12-13)
26 (2 Солунци 2 :11-12)
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“Абсолютно същото е. Само че никой не иска да мисли върху

това предупреждение. Никой не иска да вдигне кръста си и да се

отрече от себе си, а колко по-малко - да внимава в знаменията на

Божия гняв. Никой не иска да се намери толкова верен и одобрен

от Отца, щото думите на пророка да станат съдба за сърцето му:

“Оня, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над

Вавилон, и мишцата му ще бъде над халдеите…” 27

А този стих има и друг прочит. Прочит не за живот, но прочит за

смърт. Прочит, който гласи:

“Оня, на когото Господ се гневи, ще попадне под волята на

Вавилон, и мишцата на халдеите ще владее над него…”

Затова нека сега ти покажа виденията със Зодиака на Вавилон

и тъмните звезди, които участват в него…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми и пред мен

се появиха разтърсващи видения.

27 (Исайя 48:14)
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4. ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН ИЛИ ЗА ЦЪРКОВНАТА

АСТРОЛОГИЯ НА ТЩЕСЛАВИЕТО

Нека ти кажа, скъпи ми приятелю, че Господ Исус ме вдигна към същото

онова черно небе, което наблюдавах в залата на Божието предузнание.

Тогава пред очите ми съвсем ясно се отличиха дванадесетте съзвездия на

дявола. Усещах над сърцето си такава здрава броня от власт и авторитет в

Името на Исус, щото знаех, че никое от съзвездията не може да въздейства

над вярата ми. Тъкмо обратното - чувствах се благословен и изпълнен от

Силата на Святия Дух и знаех, че ми предстои да наблюдавам неща, които

винаги са били скрити зад челото на блудницата Вавилон. И тогава чух до

себе си Гласът на Господ, Който ми казваше:

“Стефане, наблюдавай и запиши на книга всички знамения,

които ще извършат тези тъмни съзвездия на Халдея. Защото

именно такава е измамата на дявола, която накара човеците по

земята да приемат образа му и числото на името му...”

След думите на Господ пред мене се появи знамението на първото

съзвездие. Съзвездието на “Водолея”.
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5. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ВОДОЛЕЙ”

И така, аз виждах пред очите си куп от звезди. Те бяха събрани по

определен начин, който така организираше силите на тъмнината, щото към

земята се изливаше мощен поток от вода. Тази вода твърде скоро се

превръщаше в река, а реката преливаше от коритото си, за да залива

широчината на света. Това правеше знамението със съзвездието още по-

силно. Защото звездите заблестяха с още по-силна измамна светлина, а

мощният поток от вода се увеличи. И тогава Господ се приближи до мен,

като ми казваше:

“Виж внимателно тези звезди на Халдея и съзвездието, което

са образували. Защото тези са лъжепророците, които са в челните

редици на измамата. С тях се изпълняват и думите Ми, които ви

говорех:

“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се

оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и

заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 28

Именно чрез “Водолея” става възможно изпълнението на Божия

гняв върху рода на злите и непокорните. Защото за всеки, който се

отказва от Реката на Живота, която е всред Божия Рай, но обича

земното и светското, ще дойде миг да бъде погълнат от водите на

това съзвездие. Защото непременно “Водолеят” ще продължи да

излива водите си, докато се образува реката на последната измама.

Ти знаеш ли коя е тази река?”

Можех ли да не зная коя е тази река, след като Сам Господ през

годините ми беше давал да я наблюдавам и разпозная?

Затова казах на Исус:

“Господи мой! Разбира се, че знам коя е тази река. Това е реката

Ефрат, която духовно отговаря на учението на човека-Антихрист, готово да

залее света в последното време. А Сам Отец чрез пророка Си Исайя

28 (Матея 7:26-27)
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пророкува за изливането на тази река, като заяви за всички коравовратни

и нечестиви човеци:

“Понеже тия люде се отказаха от тихо течещите силоамски

води и се радват за Расина и за Ромелиевия син, затова, ето, Господ

въвежда върху тях силните и големи води на Ефрат, асирийският

цар и всичката му слава; и като прелее през всичките си канали и

наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни,

ще прелее и ще стигне до гуша, и прострените му крила ще

напълнят ширината на земята ти, Емануиле…” 29

А Исус допълни към казаното от мен:

“Колко от вас разбраха, че да се радваш на Расин и Ромелиевия

син, ще рече да се наслаждаваш на човешката власт и господство,

които някои поставят уж като власт и господство, дадени от Бога?

Колко от вас разбраха, че да угаждаш на човеци и човешки учения

е равносилно именно на това - да предизвикваш Божия Гняв?

Защото когато сред Храма Ми трябваше да текат тихите води на

Силоам и потока Гион, то човешката алчност и жажда за власт

бързо ги отхвърли, за да дойдат върху мнозина именно силните и

големи води на Ефрат. Ето затова върху много църкви ще идва

именно съзвездието “Водолей” и реката Ефрат. Защото тази река

непременно ще отмие всичкия пясък върху който неразумните са

построили домовете си. А падането на такива ще бъде не просто

голямо, но фатално и смъртоносно. Колкото до другите, които вече

са свикнали с “Водолея” и плуват във водите на Ефрат, то към

такива дяволът ще изпрати другото си съзвездие. Виж и неговата

активност, преди да продължим нататък…”

След думите Си Господ насочи погледа ми върху черното небе на

Халдея, за да видя второто съзвездие на измамата. Съзвездието “Риби”.

29 (Исайя 8:6-8)
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6. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “РИБИ”

Пред очите ми отново се появи куп от звезди. Този път това беше

съзвездието “Риби”. Отново виждах множество от звезди, поставени по

определен начин, тъй щото това довеждаше до засеняващ ефект над

онези, които плуваха във водите на нечестието. Така от самото съзвездие

към водите беше хвърлена огромна мрежа. И мрежата, като загребваше от

водите на нечестието, събра в себе си голямо количество от риби. Всички

те се мятаха в мрежата, без да могат да я напуснат. Тогава Господ отново

проговори в сърцето ми, като каза:

“Наблюдавай внимателно онова, което върши това съзвездие

от лъжепророци. Защото всички те, като хвърлят мрежите си във

водите на нечестието, съумяват да извлекат твърде богат улов за

княза на този свят. Уловът, при който всички риби са твърде

щастливи, за да бъдат уловени...”

Погледнах отново към мрежата, а вътре в нея рибите подскачаха с

неописуем възторг. Те бяха сигурни, че са уловени от правилната мрежа.

Те бяха готови да дадат свидетелствата си на всички други, които не са

били уловени като тях. Понеже все още не разбирах същината на това

демонично знамение, Господ отново започна да говори на сърцето ми, като

казваше:

“Силата на всяка измама се закрепява толкова по-успешно в

сърцата, колкото повече са нейните свидетели. Ето защо, когато

бъдат уловени като риби от мрежите на Сатана, мнозина обичат да

изповядат това като свидетелство за Божия прослава, тъй щото

думите им да бъдат капан за неутвърдените и неспасените. Така, на

практика, една уловена от мрежите на дявола риба, се изправя

пред мнозина други, като им казва:

“Плувайте като мен, за да ви уловят мрежите, които Бог хвърля

от Небето...”

И тогава, при повторното хвърляне на мрежите, много други

риби бързат да се хванат в тях, понеже са били измамени чрез

лъжливите свидетелства, дадени от други риби преди тях.
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Кой от всички тези си спомня думите на Господа? Кой от всички

тези е разумен, та да види, че не е важно дали си уловен от мрежа,

но по-важно е коя мрежа те е уловила? Понеже на всички някога

Аз казах:

“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в

езерото, която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни

изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а

лошите изхвърлиха…” 30

А сега забележи, че мрежата, хвърлена в езерото, събира риби

от всякакъв вид. Това непременно идва да ти потвърди, че както

Спасението, така и осъждението са заповядани от Отца Ми. И всяка

риба, която плува в своите си води, ще бъде уловена от своя си

началник. Но ще дойде мигът на разделянето, когато човек от

думите си ще се оправдае и от думите си ще се осъди. И ако някой е

хвалил Мен, защото съм му дал живот в небесните места, то такъв

Аз ще прибера при Себе Си. Но ако друг е хвалил самия дявол,

понеже му се е поклонил и е получил сребърниците си, такъв да не

мисли, че свидетелството му ще се забрави. Защото той вече е бил

риба, уловена от мрежите на просперитета, за да допълни мярката

на осъждението си.

Сега разбираш ли какво прави това съзвездие от лъжепророци?

Сега разбираш ли, че ролята на съзвездието “Риби” е именно в това

- да събира множества от риби в изкусните мрежи на дявола? Но

нека те заведа да видиш следващото съзвездие. Защото при него

коварството и измамата са твърде големи и смъртоносни…”

След думите Си Господ Исус насочи погледа на сърцето ми към

лъжепророците от съзвездието “Овен”.

30 (Матея 13:47-48)
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7. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ОВЕН”

Ето, че пред очите ми се появи куп от звезди, които блестяха по-силно

от предишните. Бих казал, че това беше възможно най-заслепяващата

измамна светлина, която някога бях виждал. И когато достатъчно много се

приближих до звездите от това съзвездие, забелязах, че всяка от звездите

се опитваше да изглежда като Спасителя Христос. Самото съзвездие беше

толкова мощно, щото когато то засеняваше с фалшивата си светлина

земята, ставаше така, че го следваха огромни множества от човеци. Гледах

на знаменията на това съзвездие и все още не можех да разбера откъде

тъмните звезди на Халдея черпеха сила, за да покажат толкова изкусно

тъмнината като Светлина и образът на Антихрист като Образ на Спасителя.

А тогава моят Господ ми каза:

“Помниш ли думите Ми? Помниш ли как предупредих всички ви

да внимавате и да изпитвате собствения си поглед?”

“Да, Исусе! Защото в “Евангелието от Матея” Ти ни каза:

“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото

ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти

тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина

то колко голяма ще е тъмнината!” 31

“Кажи Ми тогава кое ще да е светило на Моето Тяло? Не трябва

ли това да са Моите пророци? Понеже чрез тях цялото Ми Тяло ще

бъде осветено. Но ако пророците Ми са счетени за антихристи и

еретици, а пастирите разчитат на зазубрена теология и лъскави

дипломи, то тогава и окото е болнаво, тъй щото и цялото Тяло ще се

помрачи. Виж най-сетне и последното:

Ако светлината в църквите е станала тъмнина, то колко ли

голяма ще е тъмнината? Колко ли голяма ще е властта на тези,

които идват да лъжат от амвоните, че вече са се съразпнали с Мен,

та вярващите да мислят, че напълно Ме представляват и вършат

Съвършената Воля на Отца Ми?

31 (Матея 6:22-23)
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Понеже някои титулувани лъжепророци дори описаха в книгите

си, че вече са погребали стария човек и са му сложили надгробна

плоча. Защо тогава не свидетелстваха за Мене, а за собствения си

бизнес? Защо натрупаха милиони долари от авторските си права,

след като старият човек, според тях, бил погребан и умрял?

Няма ли да се окаже тъкмо обратното? Няма ли да се окаже

именно това, че за някои поклонът пред дявола е бил по-желателен

от поклонението пред Отца в Дух и Истина?

Защото когато продадеш помазанието на Святия Дух за пари,

тогава непременно дяволът те е познал като един от неговите и те е

вдигнал на тъмния си небосвод, за да засенява чрез тебе

неутвърдените във вярата.

Ето това наблюдаваш, Стефане! Защото очите ти виждат

човеци, които само на думи демонстрират Образа на Спасителя, но

делата им ще свидетелстват против тях. Те се имат за жертвени

овни пред Божия Олтар.

Но каква е жертвата им? Какъв е примерът им? Могат ли да се

огледат в свидетелството на превъзходните Ми Апостоли? Могат ли

да живеят с доказателство от Дух и Истина писаното от Павел:

“…защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-

последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на

света, на ангели и на човеци; ние безумни заради Христа, а вие

разумни в Христа, ние немощни, а вие силни, вие славни, а ние

опозорени. Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи,

бити сме и се скитаме. Трудим се, работейки със своите ръце; като

ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянстваме; като ни

злепоставят, умоляваме; станахме до днес като измет на света,

измет на всичко…” 32

Слушах моя Господ и в сърцето ми светеше една простичка Небесна

Истина. Истината, че ако не си станал измет в света, то непременно ще

станеш измет в Небето! Ако светът не иска да те измете от себе си, то

непременно ще те измете Бог! Въпросът е в чии очи искаш да бъдеш измет

32 (1 Коринтяни 4:9-13)
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и боклук. Въпросът е къде искаш да се намериш достоен. Защото това

тъмно съзвездие от лъжепророци, което днес обикаля от конференция на

конференция и от град на град, никак не пасва на Павловото послание. То

не е измет за света и светските църкви. То е желан обект за обективите на

видеокамерите и светкавиците на фотоапаратите. И ако някога звездите на

Бог Отец и до този час гладуваха и жадуваха, голи и бити, считани за

боклук и презрени от мнозина, то потърси тези свидетелства и ти в живота

си. Потърси онези, които са измет в очите на тщеславните, за да уловиш

светлината на истинските Господни светила. В противен случай очите на

сърцето ти непременно ще бъдат измамени от съзвездието “Овен”. И ти ще

бъдеш до такава степен засенен от измамата и заблудата, щото вече ще си

решил, че издигнатите високо в света, са непременно звезди на Бога и

Отца. Защото знаменията на съзвездието “Овен” са свързани с онези

лъжепророци, които са измамили църквите, че са се съразпнали с Господа,

когато просто са Го разпнали.

Исус наблюдаваше всички тези мои мисли. И като се усмихна тъжно,

ми каза:

“Колкото е тясна портата и стеснен пътят, водещ към Вечния

Живот, толкова по-тесни ще станат те за онези, които нямат ясна

връзка с Мене. Защото плътта непременно търси земното, а духът –

небесното. И ако си счел в сърцето си, че онова, което се цени

високо на земята, е достойно за тебе, то сам си станал като мерзост

в очите на Отца Ми. Защото онова, което се цени високо между

човеците, е мерзост за Бога. А какво по-високо от едно измамно

съзвездие от лъжепророци, стоящи в тъмното небе на Халдея?”

Нека последния въпрос на моя Господ остане без отговор. Защото ти,

братко мой, си този, който трябва да отговори. Твоята съвест и вяра са

тези, които трябва да изпитат всяка дума и буква от тази книга, за да

разбереш Бог ли ти е говорил чрез нея или човек с неясен дух и мътен

извор. А сега нека да премина към следващото съзвездие от тъмното небе

на Халдея.
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8. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “ТЕЛЕЦ”

Нека ти кажа, скъпи братко, че това беше съзвездието, в което видях

твърде много познати неща, давани ми преди това от Исус през годините.

Понеже Господ, като насочи погледа ми към черното небе на Халдея, ми

показа съзвездието на “Телеца”, и добави към сърцето ми думите Си:

“Ето сега едно съзвездие, срещу чиято измамна светлина Господ

ти е давал мощно и изобличително слово. Затова се приближи и

погледни отблизо на знаменията, които това съзвездие върши…”

Погледнах отблизо на самите лъжепророци и видях, че това бяха не

просто звезди. Не! Това бяха блестящи сребърници, чиято фалшива светлина

засеняваше земята. Когато тези сребърници се събраха по определен начин,

стана така, че към земята полетяха пари и пространството затрепери от

звънтенето им. И когато парите нападаха по земята, човеците се втурнаха

да ги събират и да пълнят джобовете си с тях. За тях това беше като

Небесна Манна, като изобилие, идещо от Бога и Отца. Всичко това продължи

известно време, докато човеците по земята събраха последните сребърници.

Тогава звездите на просперитета се разположиха по нов начин, тъй щото

от тях към земните човеци тръгна фалшива засеняваща светлина. Когато

тя докосваше сърцата на човеците, то тогава човеците се събираха в

огромни тълпи и викаха “Алелуя”. А изсред възрадваните множества се

появиха хора, в чиито образи без всякакво усилие аз разпознах лицата на

Корей, Датан, Авирон и Аарон. Те започнаха да събират от всички човеци

онези сребърници, които полетяха от черното небе на Халдея. Така сред

множествата пламна огън, който видимо се увеличаваше и се превръщаше

на огромен пожар. А човеците с образите на Корей, Датан, Авирон и

Аарон, като вече бяха събрали сребърниците от тълпите, ги хвърлиха в

огъня, тъй че след някакъв кратък миг там се изобрази огромно златно

теле. Гледката от златното теле до такава степен възрадва тълпите, щото

човеците, като събличаха дрехите си, тръгваха да играят и танцуват пред

създадения идол. И колкото повече се увеличаваше поклонението пред

този идол, толкова повече съзвездието “Телец” измамно заблестяваше над

тях, докато накрая започна да свети, като със силата на слънцето. Това
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накара човеците по земята, в чиито лица аз разпознах Корей, Датан,

Авирон и Аарон, да започнат да крещят с всичка сила:

“Просперитет, просперитет!”

Замаяните край тях подхващаха възгласа им. А това непременно

доведе до отзвук в самото съзвездие. Защото от черното небе на Халдея

започнаха да се изсипват нови и нови купища с пари. Те ставаха толкова

много, щото човеците затъваха в самите пари, като в пясък, а валенето на

парите никак не преставаше, но се увеличаваше. Стана така, че самите пари

затрупаха цялото множество и то започна да се задушава от монетите, без

да може да помръдне от мястото си. А сребърниците твърде скоро покриха

главите на поклонниците, тъй щото очите ми вече виждаха само купища от

пари и едно гигантско теле, възвишаващо се над тях. Не беше останал

нито един поклонник, който да не бе затрупан от парите. Парите бяха

задушили и затрупали всички човеци, а това бе гледка с едно твърде скъпо

гробище на сребролюбието. Гледката беше печална. Тя бе не просто пълно

повторение на случилото се някога с Израил. Тя бе естествен завършек от

проповядване на една от най-силните заблуди, описани в Словото на Бога

- заблудата на финансовия просперитет. Тогава, докато гледах трагедията

всред златния идол, Исус ми каза:

“Никой няма да избяга от съдбата си. Защото думите Господни

непременно ще бъдат съдба за всяко сърце на всяко време и място.

Небе и земя ще преминат, но думите на твоя Господ няма да

преминат...”

“Исусе, а как да разбирам тази трагедия? Как да разбирам това, че от

това съзвездие “Телец” се изляха такива огромни количества от пари, тъй

щото да затрупат и убият поклонниците пред идола?”

А Исус отговори:

“Разбирай трагедията така, щото непременно да си спомниш

думите Ми. Моите думи, които Аз казах за съдба на всички човеци:

“Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и

ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси,

намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори…” 33

33 (Матея 7:7-8)
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Тези тука са искали пари. И са ги получили. Но те не само, че са

искали пари. Те са искали много повече пари от нужните за живота

и тялото. Понеже са гледали на звездите в тъмното небе на Халдея

и са искали собственото им благословение да е толкова голямо,

колкото е на лъжепророците над тях. А око, което гледа измамата и

иска да се закрепи в нея, не може да избяга от съдбата си:

“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със

слушане…” 34

Помисли тогава какви са възможностите на онзи, който се

поклони на княза на този свят. Спомни си думите, които дяволът Ми

говореше в пустинята. Какво Ми предложи той тогава?”

“Господи мой! Той Ти показа всичката слава на всичките царства по

света, всичките богатства и изобилия, които има. А после се опита да Те

изкуси, като Ти каза:

“На тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото

на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), и тъй, ако ми се

поклониш, всичко ще бъде Твое…” 35

Слушащ думите ми, Исус добави:

“Чудно ли ти е тогава, че ако някой се кланя на златното теле,

то непременно върху него ще се изсипе всичката власт и богатства

на дявола? Чудно ли ти е, че сребърниците не спряха да валят от

съзвездието “Телец”, докато не затрупаха и не убиха всичките си

поклонници? Сега разбираш ли, момчето Ми, че съзвездието от

лъжепророците на “Телеца”, е именно куп звезди на Мамон, който

е духът, отговарящ за светското богатство. И когато в църквите се

подвизават човеци като Корей, Датан, Авирон и дори Аарон, то

непременно в огъня на дявола ще се родят всички златни идоли на

последното време. И ако в Словото Ми е писано, че сребролюбецът

се отрича от Господа и даже Го презира, то нека Божиите думи се

счетат за верни, а доктрината на просперитета - за най-голямата

измама, с която дяволът облада църквите.

34 (Еклесиаст 1:8)
35 (Лука 4:6-7)
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Колкото до това, че мнозина бързат да прилепят сърцата си към

фалшивите доктрини на дявола, то нека следващото съзвездие ти

покаже защо измамата е толкова успешна…”

След последните Си думи Господ ми показа в тъмното небе на Халдея

и следващото съзвездие от лъжепророци. Съзвездието “Близнаци”.
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9. ЗНАМЕНИЕТО НА СЪЗВЕЗДИЕТО “БЛИЗНАЦИ”

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че дяволът има много лица. И зад

всяко от лицата му прозира измама и коварство. Трагедията на повечето

човеци не е друга, но именно тази, че нямат жива връзка със Спасителя

Христос, тъй щото ясно да забележат маските на дявола. Трагедията на

повечето човеци е пълна и ще стане тотална, понеже те винаги ще ходят

там, където са мнозината, а не там, където е Единият.

Когато Господ ми показа съзвездието “Близнаци”, аз бях поразен от

коварната роля на това съзвездие. Защото то идеше да изпълни съвсем

определена мисия за духа на Антихриста. Мисия, свързана с близнаци. Ето

защо, когато видях лъжепророците в тъмното небе на Халдея, аз забелязах,

че те бяха звезди, които имаха ярка червена светлина. Това бяха червени

звезди и те хвърляха върху земята червен блясък.

Докато все още се чудех какви са тези червени звезди и как служат на

лукавия, Исус се приближи до мен и ми каза:

“Наблюдавай внимателно тези червени звезди. Защото това са

червените лъжепророци на дявола. И тяхната роля е заповядана,

тъй щото мнозина в църквите на последното време, да преживеят

знамението на близнаците…”

“Какво е това знамение на близнаците, Господи?” - попитах аз. А Исус

отговори:

“То е такова, щото всеки, който има в сърцето си вярата на

Яков, да я размени срещу нечестието на Исав...”

Слушах Господ и дълбокото в думите Му започна да ми става ясно.

Тогава отново Го попитах:

“Исусе, нима искаш да ми кажеш, че всички лъжепророци от това

съзвездие имат за цел да покваряват вярата на Яков, та да я превръщат в

нечестието на Исав?”

“Ами как иначе да си обясниш, че самото съзвездие се нарича

“Близнаци”?

Тези пророци са именно “Близнаци”, защото със словото, което

проповядват и дават на църквите, искат да ги покварят така, както



47

някога дяволът поквари Исав. А ти спомняш ли си как дяволът

поквари Исав?”

“Да, Исусе! Исав се отказа от първородството си, заради едно червено

ястие и така беше наречен Едом…”

“Е, имай тогава разбирането, че тези от съзвездието “Близнаци”,

са именно служителите на Едом. Благодарение на тяхната активност

става възможно проникването на всички ереси и фалшиви учения в

църквите…”

Гледах червените звезди пред мен и чак сега разбирах, че това наистина

са слугите на Едом. Нещо повече - в сърцето ми дойде потвърждение, че

блудницата Вавилон не би съществувала, ако не е имала активната подкрепа

на това съзвездие. Защото за нея в “Откровението” се казва:

“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши

та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на

голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха

земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното

блудстване. И тъй, той ме заведе духом на една пустиня, гдето

видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена,

който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в

багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни

и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с

нечистотии от нейното блудстване. И на челото й имаше написано

това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на

гнусотиите на земята…” 36

Така разбрах, че ролята на това съзвездие е именно такава - да прави

привлекателна дрехата на блудницата, сиреч, всички фалшиви доктрини,

които накараха църквите да отстъпят от Исус и да прегърнат заблудите на

дявола. Така непременно сърца, в които е живеела вярата на Яков, бързат

да разменят първородството си и да пожелаят червеното ястие на Исав.

Докато разсъждавах върху видяното, Исус отново ми каза:

“Нека всеки от Моите люде да знае и помни, че най-лесният

начин да отпаднете от вярата, е като слушате и се доверявате на

36 (Откровение 17:1-5)
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заблудителни учения, създадени от дявола, за да бъдат онова

съблазнително червено ястие, което да ви накара да презрете

първородството. Това ястие винаги отговаря на любовта към света

и всичко що е в света. Това ястие кара вярващия да съизмерва себе

си с високопоставените в света, а не с жертвените юнци пред

Олтара на Отца Ми. Това ястие превръща християните в предатели

на Името Ми и учението Ми. Защото ако в утробата на Ревека Яков

държеше петата на брата си Исав, то е, защото и днес потомците на

Яков ще преживеят същото, за да се сбъдне писаното в псалома:

“Да! самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който

ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене…” 37

Тази е причината днес да виждате как обладани от съзвездието

“Близнаци” вдигат петите си против братята си и сестрите си.

Понеже са били обладани и обсебени от онзи дух, който в стари

времена накара Исав да презре първородството си, а днес кара

мнозина да отстъпят от вярата.

Но сега нека те заведа на следващото съзвездие, което е не по-

малко опасно и по духовното си засеняване твърде много прилича

на “Близнаци”...”

След думите Си Господ ми показа видението със следващото съзвездие

в тъмното небе на Халдея - съзвездието “Рак”.

37 (Псалом 41:9)
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10. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО “РАК”

Братко мой! Вярвам, че добре познаваш колко страшни са бичовете на

последното време. Защото днес времето е белязано от тоталното настъпление

на стотици проклятия. И колкото повече човечеството затъва в греха и

беззаконието, толкова по-големи стават язвите и проклятията.

Когато попиташ езичник от света коя болест намира за най-смъртоносна

и жестока, то в 99 % от случаите ще чуеш, че това са болестите СПИН,

инфаркт и рак. Днес умират твърде много човеци от рак. Той е нещо като

чумата на отминалия двадесети век. Но ако мислиш, че тази болест, която

хвърля езичниците в ужас, е по-опасна от съзвездието на Халдея, то

тогава изобщо не си познал колко коварен може да бъде дяволът. Някога

Исус каза на всички ни, че има само Един, от Когото трябва да се боим:

“А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които

убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще

ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след

като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от него

да се боите…” 38

Виждаш ли, братко мой, че наистина трябва да се боим от Бога и Отца?

Виждаш ли, че трябва, докато стоим пред Лицето Му, да изработваме

спасението си със страх и трепет? Понеже Той не е за подиграване. И ако и

мнозина да си мислят, че мълчи, Той изобщо не мълчи. Отец говори, но

мнозина са глухи, за да Го чуят. Отец въздава, но мнозина са слепи да

видят въздаянието Му. Защото, ако видиш човек, болен от рак, ще сложиш

ръка на устата си и ще кажеш:

“Ужас! Какво проклятие!”

Но какво става, когато трябва да видиш човеци, уловени от съзвездието

“Рак”? Понеже земната болест “рак” отговаря на ония, които убиват тялото,

а след смъртта му нищо повече не могат да сторят.

Но на какво отговаря съзвездието “Рак”? Няма ли то да е Гневът на

Отца, Който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла?

38 (Лука 12:4-5)
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Ето за този “Рак” ще говоря тука. За онези халдейци, които като

лъжепророци на лукавия, са дошли, за да отсеят от Храма на Отца всичката

нечистота, за да я приберат при себе си.

Когато Исус ми показа видението със съзвездието “Рак”, аз разбрах, че

това са едни от най-успешните лъжепророци на дявола. Защото те наистина

бяха тъмни звезди, събрани по определен начин. И когато от тях започна

засеняване, тогава забелязах, как от самите звезди изскочиха огромни

раци с дълги щипки. Тези раци падаха на земята и тръгваха да вършат

мерзостите, за които са посочени. Така в самото видение погледът ми

тръгна след раците за да видя тяхната коварна роля сред църквите на

земята. И ето, че пред погледа на очите ми се появиха стотици църкви, а

раците тръгнаха към тях. Над всички църкви имаше отвор към Небето и

Светлината на Христос действаше всред вярващите. Но какво стана, когато

раците влязоха в църквите? Ето какво:

Самите раци, влизайки в църквите, захващаха с щипките си човеците

и тръгваха да ги носят настрани, тъй щото човеците излизаха от Светлината

на Исус и мигом биваха обладавани от демони. Така, докато аз гледах

жестоката гледка, Господ се приближи до мен и ми каза:

“Наблюдавай сега внимателно знаменията на съзвездието

“Рак”. Защото това съзвездие иде да извърши Божия Гняв над онези,

които не обичат Истината, но търсят начин да избягат в заблудата.

Кажи Ми тогава какво забеляза сред съзвездието “Рак”?”

“Господи мой! Аз забелязах, че от самите звезди излязоха раци и

тръгнаха по земята, за да развращават църквите. Нещо повече - забелязах,

че когато някой от раците хващаше с щипката си отделен човек, той го

отместваше настрани. Защото раците са именно животни, които не ходят

напред, а встрани. И тогава човеците, уловени от раците, губеха Твоята

Светлина от живота си и биваха обладавани от демони…”

Слушайки думите ми, Исус добави:

“Сега разбираш ли, че именно това ще да рече отместване на

прицелната точка на вярата? Отец Ми не би накарал никого насила

да Ме следва. Той иска следване от покорство и добра воля. Но
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когато някой върви напред, а гледа настрани, то тогава такъв

съзнателно казва на Отца Ми:

“Махни ме от Пътя на Твоя Син! Не виждаш ли, че не понасям

думите Му и учението Му? Не виждаш ли, че просто Го мразя?”

А вярвай, че Отец Ми е Сърцеведец, Който издирва всички

тайни помисли и намерения на сърцата. Сърце, което върви напред,

а гледа встрани, напълно доказва, че иска и търси в живота си

съдбата на рак. Затова Бог му изпраща именно рак, за да го отмести

от Мен и да му даде нещата, които търси и иска. Ето така в църквите

на последното време се явиха “модерни” проповедници, които

вкарват в сърцата копнеж да търсят нещата встрани от Христос, а

не Самия Христос. Така стана модерно вярващите да желаят

изцелението, а не Изцелителя, помазанието, а не Помазаника,

Царството, а не Царя. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри,

че желанието да търсиш нещата встрани от Бога, а не Самия Бог,

доказват, че си уловен от съзвездието на “Рака”! Така напълно си

попаднал в съдбата на стиха от псалома:

“Господ надникна от небесата над човешките чеда, за да види

има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от

пътя, заедно се развратиха; няма кой да прави добро; няма ни

един…” 39

А ето още по-точните думи, които Отец Ми е дал чрез пророка

Си:

“Така казва Господ: Който падне, няма ли да стане? Който се

отбие, няма ли да се върне? Защо прочее, се отбиха тези

ерусалимски люде с неизменно отбиване, като се прилепват за

измамата и не искат да се върнат? Слушах и чух, но те не говореха

право; няма кой да се кае поради злото си и да рече: Какво сторих?

Всеки се връща в своето поприще както кон, който стремително

тича в боя. Даже щъркелът по небето знае определените си

времена, и гургулицата, и лястовицата, и жеравът пазят времето на

дохождането си; а Моите люде не знаят закона Господен. Как

39 (Псалом 14:2-3)
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казвате: Ние сме мъдри, и законът Господен е с нас? Ето, наистина

и него лъжливото перо на книжниците е обърнало в лъжа. Мъдрите

се посрамиха, уплашиха се, и хванати бидоха; ето, отхвърлиха

словото Господно; и каква мъдрост има в тях? Затова ще дам

жените им на други, и нивите им на ония, които ще ги завладеят;

защото всеки от малък до голям, се е предал на сребролюбие; от

пророк до свещеник, всеки постъпва лъжливо…” 40

Ето такава е измамата, идеща чрез съзвездието на Рака.

Измама, при която лъжливото перо на теолозите обърна Евангелието

Ми в лъжа. Измама, която накара мнозина човеци да отстъпят от

превъзходния път и да си намерят учители по своите страсти.

Измама, която в пълна степен ще се окаже рак и неизцелим тумор

за мнозина. Понеже неизменното отбиване, идещо чрез раците, ще

продължи до края, за да извърши всичкия Божий Гняв и всеки да

намери това, което е търсил. А сега нека те заведа на следващите

съзвездия…”

След последните Си думи Господ насочи погледа ми към цели групи от

съзвездия, които твърде много си приличаха по активността и коварството

си.

40 (Еремия 8:4-10)
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11. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЯТА “ДЕВА”, “ВЕЗНИ” И

“КОЗИРОГ”

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че едва сега, когато Господ ми

показваше скритата астрология на дявола, разбрах колко силен е Луцифер.

Той така е организирал измамата си, щото до последно измамените да не

знаят, че са измамени. Днес от всички тщеславни църкви лъха такова

самодоволство и себеправедност, щото това напълно подсказва измамното

им убеждение в собствената им непогрешимост. Членовете на такива църкви

с погнуса биха отминали някое павилионче, където се предлага литература,

свързана със зодии и астрология. Но я виж същите тези членове, когато

трябва да следят движението на собствените си звезди? Я виж с каква

наслада прелистват лъскавите западни списанийца, за да следят как се

движат съзвездията на Халдея.

Ето това е страшното! Това е пагубното! Това е скритата измама, която

никой не е разпознавал. Когато същите тези тщеславни са разгръщали

библиите си и са прочитали неведнъж Божиите думи към халдейската

принцеса Вавилон, те никога не са разбирали защо в изобличенията Си

Отец е прибавял към тази блудница астролозите и звездобройците. Това

вътрешно е успокоявало тщеславните сърца. “Ето, че не става дума за

нас!” - са си казвали те, без да разбират, че така още повече са затъвали

зад измамливото чело на блудницата. “Ето, че Отец има предвид света,

като блудница, а не нас!” - са шептели дълбокомислено мнозина.

Но дали това е така? Дали Отец, Който се обръща към халдейската

принцеса, е имал предвид явната астрология, а не скритата такава?

Виж сега думите на Отец, братко мой, защото са твърде показателни:

“Седи та мълчи, и влез в тъмнината халдейска дъщерьо, защото

няма вече да те наричат господарка на царствата. Разгневих се на

людете Си, оскверних наследството Си, и предадох ги в ръката ти;

но ти не им показа милост, ти си сложила твърде тежкия си хомот

върху стареца; и рекла си: До века ще бъда господарка; та не си

взела това присърце, нито си помнила сетнината му. Сега, прочее,



54

чуй това, ти сластолюбко, която седиш безгрижна, която казваш в

сърцето си: Аз съм, и освен мене няма друга; няма да стоя вдовица,

нито ще зная що е да се обезчадя. И двете тия неща ще дойдат

върху тебе внезапно, в един ден, обезчадяване и вдовство; в пълна

мярка ще те постигнат, въпреки многото ти чародейства и голямото

изобилие на обаянията ти. Понеже си била дързостна в нечестието

си, и си рекла: Никой не ме вижда - понеже мъдростта ти и

знанието ти са те отвратили, и си рекла в сърцето си: Аз съм, и

освен мене няма друга, затова ще дойде върху тебе зло, без да

знаеш отгде се явява; и беда ще те нападне, без да можеш да я

умилостивиш; ще дойде внезапно върху тебе и опустошение, без да

ти е било известно. Приближи сега с обаянията си и с многото си

чародейства, в които си се трудила от младостта си; може би ще се

ползваш!

Може би ще уплашиш неприятеля! Уморила си се в многото си

съвещания. Нека приближат сега астролозите, звездобройците, и

предвещателите по новолунията, и нека те избавят от това, което

ще дойде върху тебе! Ето, те ще бъдат като плява; огън ще ги

изгори; не ще могат да се избавят от силата на пламъка, понеже

той не ще бъде въглен да се огрее някой, или огън, пред който да

седне. Такива ще ти станат нещата, в които си се трудила; ония,

които са търгували с тебе от младостта ти, ще се разбягат всеки по

своя си път; не ще има кой да те избави…” 41

Как мислиш, братко мой? Коя е тази, която заявява:

“Аз съм, и освен мене няма друга…”

Не е ли тщеславната църква, която счита себе си за единствена и

богоизбрана? Не е ли тази, която до полуда се е влюбила в движението на

звездите, които счита за небесни, когато те са просто тръните и бодилите

на едно Халдейско поле? Но ето затова Отец продължава, като й казва, че

нито астролозите й, нито звездобройците й, нито който и да е, ще я избави

от наказанието на Божия Гняв. Защото това наказание се реализира именно

41 (Исайя 47:5-15)
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чрез измамното светене на тези три съзвездия, които Исус ми показа във

видение. Съзвездията на “Девата”, “Везните” и “Козирога”.

Затова нека започна със съзвездието “Дева”. Когато Исус ми показа

това съзвездие, аз напълно разбрах, че неговата роля е строго специфична

и отговаря на напълно определено време. Времето, когато водените от

Отца надигат пророческия възглас:

“Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнем!”

Какво всъщност видях?

Видях, че съзвездието “Дева” бяха лъжепророци на дявола, пратени

към църквите, за да проповядват измамливо превъзнасяне и фалшива

сигурност за грабването. Тези лъжепророци светеха измамно и много силно.

Когато в тъмното небе на Халдея започна тяхното засеняване, то тогава от

самото съзвездие към земята започнаха плавно да падат красиви сватбени

рокли. Така девиците, които бяха по земята, като гледаха на сватбените

рокли, а бяха забелязали, че са голи, а не облечени, започнаха да викат

“Алелуя” и викът им се усилваше толкова повече, колкото самите рокли се

приближаваха към земята. Ето, че накрая роклите бяха пред погледа на

самите девици. И те, като ги хванаха, побързаха да ги облекат. Точно в

този миг на видението Господ се приближи към мен и ми каза:

“Забеляза ли как лъжепророците от “Дева” хвърлиха на земята

сватбени рокли?”

“Да, Исусе! Това беше твърде впечатляващо! Защото накара девиците

да побързат да ги облекат и да изпаднат в опиянение и възторг от вида на

самите рокли...”

“Виж тогава как ще продължи видението. Защото то неизбежно

ще следва своята развръзка. Понеже всички църкви искат да

облекат роклите за сватбата с Младоженеца, но никоя от тях не се

пита дали подобна рокля й отива или дали я заслужава. А тук на

помощ на съзвездието “Дева” непременно ще се притече съзвездието

“Везни”…”

Слушах дълбоките думи на моя Спасител, въпреки, че все още не ги

разбирах напълно. Тогава в самото видение забелязах, че то се движеше

дословно по самата притча на Господ. Защото очите ми забелязаха и други



56

девици, които не гледаха към съзвездието с фалшиви пророци, нито пък

пожелаха да вземат от роклите, хвърлени от тях. Не! Тези други девици,

бяха коленичили и очите им бяха облени в сълзи. И тогава моят Господ се

приближи до ридаещите девици и като протегна шепите Си започна да

събира сълзите им. След това изсипа самите сълзи върху дрехите им, така

че Христовите девици започнаха да светят в сватбените си дрехи с Небесна

Светлина. Нещо повече - в ръцете им се появиха запалени светилници и те

станаха, за да са готови да посрещнат Младоженеца. Това тяхно ставане

накара другите девици, които бяха взели роклите си от съзвездието “Дева”,

да отидат при тях и да им кажат:

“Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници

угасват...” 42

И тогава верните на Христос девици отговориха:

“Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при

продавачите и си купете…” 43

Думите на верните на Христос девици направиха така, че тщеславните

девици наистина да отидат и да си купят масло. В този момент Исус отново

насочи погледа ми към небето над Халдея, за да видя как лъжепророците

от съзвездието “Везни” започнаха мощно да засеняват земята, тъй щото от

тяхното засеняване към земята се насочиха везни. Тези везни бяха точно

такива, с каквито търговците вършат бизнеса си. И когато везните вече

бяха на земята, тогава край тях се намериха мнозина, които ръкомахаха и

викаха:

“Купете си Божие Слово! Купете си масло! Купете си от помазанието

на Святия Дух! Купете си висон! Купете си човешко одобрение! Купете си

титли и постове! Купете си религиозно препоръчване! Купете си съвести!

Купете си човешки души! Купете всичко, за което можете да предложите

пари!”

Самата реклама беше в разгара си. А като прибавя това, че засеняването

на “Везните” и “Девата” беше повече от тотално, то сам можеш да си

представиш, братко мой, какво стана около сергиите на търговците. Стана

това, че сребърниците полетяха към кесиите им, понеже неразумните

42 (Матея 25:8)
43 (Матея 25:9)
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девици вече бяха при тях и наддаваха в купуването. А тогава моят Господ

с твърде сериозен Глас ми каза:

“Наблюдавай тези тука! Защото отдавна са били посочени на

това беззаконие! Понеже никой не е радвал така сърцето на

Луцифер, както онези, за които всичко чисто и всичко свято е с

определена цена. Виж също така, че над самите търговци вече

заблестява съзвездието на “Козирога”. Защото чрез лъжепророците

от това съзвездие козелът Луцифер ще възнагради толкова по-

богато търговците си, колкото повече Божията Святост е била

продавана на везните им…”

И действително, че над самото място на мерзостта заблестя съзвездието

на “Козирога”. И тогава от звездите на това съзвездие към търговците по

земята започнаха да падат рогове от самия Луцифер. Това бяха рогове на

земното изобилие. Те даваха на притежателя им хорска почит и светско

одобрение. Нещо повече – възседнали самите рогове мнозина започнаха

да се издигат толкова високо, че застанаха до самите звезди на “Козирога”.

И тогава Исус ми каза:

“Сега разбираш ли писаното в Откровението? Сега разбираш ли

по-добре думите на Ангела Господен, който заяви за Вавилон, като

каза:

“…защото твоите търговци станаха големците на земята…” 44

Кой би станал големец на земята, ако не е спечелил одобрението

на княза на света? И кой би го спечелил по-успешно, ако не онези,

за които Господ Исус Христос и Святият Дух станаха стока за продан

и лично облагодетелстване?

Но ето това са знаменията на “Девата”, “Везните” и “Козирога”.

“Девата” дойде, за да измами девиците!

“Везните” дойдоха, за да ги накарат да пропуснат грабването и

отварянето на вратите при Пътя!

“Козирогът” дойде, за да извиси търговците на Вавилон като

големците на земята!

44 (Откровение 18:23)
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А колкото до това как всичката тази заблуда се утвърди и

задържа всред човеците, то виж и знаменията на последните три

съзвездия. Съзвездията “Лъв”, “Стрелец” и “Скорпион”...”

След думите Си Господ докосна с ръката Си сърцето ми, понеже

вълнението ми беше твърде силно, а пред очите ми се появиха последните

три съзвездия от фалшиви пророци на Халдея.
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12. ЗНАМЕНИЯТА НА СЪЗВЕЗДИЯТА “ЛЪВ”, “СТРЕЛЕЦ”

И “СКОРПИОН”

Ето, че накрая стигнах до последните три съзвездия на Халдея. И аз

вярвам, че ти, скъпи ми братко, непременно ще превърнеш откровенията в

тази книга, като съвършен щит на вярата ти в Господ Исус Христос.

Искам да знаеш, че без съзвездията на Халдея дяволът би бил едно

голямо нищо. Тогава той не би имал проводници на своята измама и

лукавство. Няколко глави по-напред Исус ме накара да мисля върху това,

че човекът-Антихрист ще дойде да царува в град, който духовно ще се

нарича Содом и Египет. Не само Содом, но и Египет...

И ако Египет е име, свързано с окултизма, то кажи ми - съществува ли

по-голям, по-скрит и по-висш окултизъм от този, за който ти говоря в тази

книга? Съществува ли по-голяма измама от онази, с която духът на Антихрист

движи лъжепророците си и засенява в определени образи?

А е истина, че в тъмното сърце на Божия противник Луцифер окултизмът

се е зародил още в мига, когато той е бил изгонен от Небето и е повлякъл

след себе си една трета от небесните ангели. И ако и до човешкото битие

да е стигнал един явен окултизъм, дошъл чрез явната астрология, тъй че

човеците да уповават на зодии, пак висшият и таен окултизъм е оставал

само в сърцето на дявола. Той не е бил даван на човеците, за да не може

никой да предугажда намеренията и мислите на дявола.

Ние днес, като последно поколение, родено в Сион, имаме нужда от

това познание. Затова Бог Отец в съвършената Си Милост го разпечата за

нас. Така няма да имаме съдбата на онзи неразумен младеж от Соломоновите

притчи, който отиде след блудницата. Така ще знаем какво е имала

предвид самата блудница, когато е заявявала на младежа:

“Постлала съм легло с красиви покривки, с шарени платове от

египетска прежда. Покадила съм леглото си със смирна, алое и

канела. Ела, нека се наситим с любов до зори, нека се насладим с

милувки…” 45

45 (Притчи 7:16-18)
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А сега искам да знаеш, че както Бог е поставил Святостта най високо

пред Престола Си, така и Луцифер е поставил измамата най-високо в

собствените си сметки и намерения. Ето защо той ще употреби целият

максимум на силата си, за да не може никой да избяга от пипалата на

заблудата му. Последните три съзвездия на тъмното Халдейско небе са

гаранцията, с която Луцифер ще държи плътно до себе си отстъпилите

църкви. Това са съзвездията на “Лъва”, “Стрелеца” и “Скорпиона”. В тези

съзвездия се намират най-амбицираните лъжепророци на лукавия, тези, за

които съществуването на Вавилон е висша цел и призвание. Тези, в които

фанатизмът на дявола е прегорил всякаква съвест и милост, всякакво

покаяние и възвръщане.

Когато Исус ми показа тези три тъмни съзвездия, тогава аз бях ужасен

до дъното на сърцето си от силата, която Сатана е заложил в тях. Затова

нека първо ти покажа съзвездието на “Лъва”.

Самото съзвездие беше такова, щото лъжепророците му имаха ужасен

външен вид. Това бяха човеци с твърде остри зъби и злобни погледи.

Самият им вид внушаваше респект и би накарал всеки земен човек да им

се поклони и да им служи. И ето, че Господ ми каза да внимавам, защото

Сатана щеше да задейства засеняването на тези тъмни звезди. И когато те

започнаха да засеняват, тогава из тъмните дебри на самото Халдейско

небе изпълзяха стада от лъвове. Те ревяха страшно и се озъбваха, за да

направят страха от себе си още по-голям. А самите лъжепророци, като

посочиха на лъвовете земята, им заповядаха да тръгнат по самата земя и

да намерят църквите, в които ще властват. Тогава лъвовете, без да чакат

повторна покана, с мощни скокове се отправиха към земята и наистина

намериха земните църкви, пръснати навсякъде, като влязоха в тях и им

окупираха амвоните. А Господ Исус, като гледаше учудването ми, каза:

“Това ли те учудва? Та не написа ли ти пророческа книга

против доктрината на човешкия деспотизъм? И не видяха ли Моите

братя и сестри на какво е способен лъвът на дявола? Не разбираш

ли, че сега просто си платил цената, за да виждаш всичко това от

по-високо? Защото в съзвездието на Лъва се намират всички, които
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са готови да закрепят и увековечат Вавилонската власт. Затова чуй

и виж как един лъв пази Вавилонските доктрини…”

След думите на Господа видението се промени и аз бях над църква,

чийто амвон беше окупиран от лъв. И тогава чух страшно и продължително

ръмжене. А след ръмженето от редовете на самата църква се разнесоха

викове:

“Амин! Амин!”

В този миг ръмженето се повтори и продължи повече от първия път. А

след като спря аз вече не чувах “Амин”, но един особен звук на скърцане.

Тогава Господ ми даде да погледна сред самите събрани човеци в църквата.

Те гледаха лъва на амвона, който скърцаше с яките си челюсти, и бяха

започнали сами те да скърцат със зъбите си. Така самото видение дословно

повтаряше онова, което Господ Исус ми беше давал за доктрината на

човешкия деспотизъм. Защото това бе доктрина, слизаща от съзвездието

“Лъв” и целяща да съхрани и утвърди вавилонското нечестие. Всичко това

ме накара да попитам Господа:

“Исусе, какво би станало, ако все пак някой успее да се изскубне от

властта на “Лъва”?”

А Исус ми каза:

“Ако някой се отскубне от властта на съзвездието “Лъв”, то

тогава ще попадне на съзвездието “Стрелец”. Затова виж и него...”

След думите на Исус аз забелязах съзвездието “Стрелец. Това бяха

лъжепророци на дявола, препасани с лъкове и стрели. Те също светеха

твърде силно и внушаваха респект. Това ме накара да попитам Господ:

“Исусе! На какво отговарят тези лъкове и стрели? Как да ги разбирам?”

А Исус ми отговори:

“Разбирай ги така, че стрелата лети надалеч. А на едно тъмно

царство като Вавилон, непременно са му нужни стрелци, които да

поразяват човеците, които не са съгласни с неговото управление.

Затова виж какво ще се случи с човек, който напуска Вавилон, без

да е облякъл Моята вяра за щит…”

Действително, че след думите на Исус аз наблюдавах човек, който

напускаше църква под властта на Вавилон. Тогава от самата църква
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излязоха човеци със стрели и като го взеха на прицел, започнаха да го

обстрелват със стрелите. Само след миг човекът, който беше смъртно

ранен, падна на земята от стрелите, а самите стрелци дойдоха при него и

като го вдигнаха, отново го прибраха под властта на църквата си. Така

разбрах дълбокото, което Господ ми показваше. Затова Му казах:

“Исусе! Та не са ли тези именно чародеите? И не са ли стрелите

именно чародейните молитви, които се забиват в сърцето на човека?

Защото този, който бягаше от властта, имаше искреното желание да се

измъкне, но той не беше мислил за стрелците…”

Слушащ думите ми Исус допълни:

“Днес хиляди по хиляди чародеи, чиято болезнена амбиция е

именно тази - да погубват живота на човеците чрез стрелите на

собствените си уста. Животът на такива чародеи всякога се движи

от силата на писаното:

“Понеже, ето, нечестивите запъват лък, приготвят стрелите си на

тетивите, за да устрелят в тъмно ония, които са с право сърце…” 46

Но Аз непременно ще опазя Моите чеда, когато ги извеждам от

властта на Вавилон. Затова нека всеки, който е усещал върху

сърцето си стрелите на чародеите, да падне пред Мене и с цялата

сила на сърцето си да извика стиховете на псалома:

“Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; опази живота ми

от страх от неприятеля. Покрий ме от тайния съвет на злодейците,

от сганта на беззаконниците, които острят езика си като меч, и

прицелват горчиви думи като стрели, за да устрелят тайно

непорочния; внезапно го устрелват, и не се боят. Насърчават се в

едно зло намерение, наговарят се да поставят скришно примки, и

казват: Кой ще ги види? Измислят беззакония; думат: Изпълнихме

добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на

всеки от тях са дълбоки. Но Бог ще ги устрели; от внезапна стрела

ще бъдат ранени...” 47

Ето, Аз виждам раните и страданията на Моите! Аз виждам как

сърцата кървят, когато амбицирани врачки и молителки искат да ги

46 (Псалом 11:2)
47 (Псалом 64:1-7)
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върнат под властта на нечестието! Аз виждам цялото нечестие на

съзвездието “Стрелец”, което всякога е обучавало чародеи на

Вавилон. Но онзи, който със стрела убива, от внезапна стрела ще

бъде убит. А нечестието му ще се помни завинаги и няма никак да

се изтрие. Понеже със стрелите на устните си е спомагал за

закрепването на онова тъмно и беззаконно царство, за което е

писано:

“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките

народи…” 48

Виж най-сетне и знаменията на съзвездието “Скорпион”...”

След думите на Господ ми беше показано и съзвездието “Скорпион”.

Неговите лъжепророци бяха повече от страшни, защото имаха по-голяма

сила от предишните. И когато тези тъмни звезди започнаха да засеняват,

тогава от самите им уста излязоха скорпиони и тръгнаха по земята. Тези

скорпиони бяха демони на сатанинска ярост, които настигаха онези, които

нямаха Сила Господна. Те забиваха жилата си в сърцата им и опропастяваха

живота на човеците. Тогава Исус отново ми каза:

“Виж как изглежда ефектът от всяко прокобяване и кълнене.

След това кажи на братята и сестрите Ми, че не е достатъчно да

излязат от Вавилон. Не! Те трябва да влязат в Сион! Те трябва да

пребъдват с вярата си далече по-горе, защото битката с дявола е

война, в която няма уволнение. Или си между победителите. Или си

между победените. Затова в края на това видение казвам за всички,

които искат да чуят какво е говорила устата Господна:

Вавилон всякога е бил съхраняван и утвърждаван чрез

съзвездието на “Лъва”, което го пази. То отговаря на човешкия

деспотизъм и доктринерски режими, на скърцането със зъби и

владеенето чрез страх.

Вавилон всякога възстановява и увеличава жертвите си чрез

съзвездието “Стрелец”. То отговаря на чародейството, сиреч, на

плътските молитви, които не са вдъхновени и потвърдени от Святия

48 (Откровение 18:23)



64

Дух. Тези плътски молитви всякога са били острите стрели, които са

устрелвали човеци с чисти сърца, но с малка вяра.

Вавилон всякога е бил готов да отмъщава на противниците си

чрез съзвездието “Скорпион”. То отговаря на прокобяването и на

кълненето, които, като жила на безмилостни демони, са опропастили

живота на мнозина.

Но този същият Вавилон никога не е успял да стори нищо

против онези, в чиито сърца е живеела вярата на Яков. Защото

няма чародейство против Яков. Няма чародейство против онзи, на

когото Отец Ми дава да види Ветил и стълбата към Небето.

Затова последните Ми думи към вас, които ще дам на слугата

Си, са именно при Ветил, където сега ще го заведа…”

След последните думи на Исус цялото видение със Зодиака на Вавилон

се прекрати. И тогава разбрах, че това е била най-знаменателната ми

среща с моя Спасител. Среща, която с покорство и искреност пред Духа, на

Когото служа, описах чрез думите на тази книга.

А сега нека те заведа на най-прекрасното място. Там, където Небето е

отворено и Божиите ангели възлизат и слизат над Човешкия Син.
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13. СКРИТИ ВЪВ ВЕТИЛ

Братко мой! Аз наистина съм повярвал в един Бог на чудесата. Бог,

толкова могъщ и превъзвишен, колкото не е възможно да си представим.

Бог, Който всякога милее за чедата Си и в тези последни дни на умножено

беззаконие протяга ръка от Небето, за да ни спаси.

Искам да знаеш, че дяволът никога не е научил нищо ново, нито е

забравил нещо старо. Той винаги ще диша прахта от обувките на Бога. Той

винаги ще се проваля, понеже никога не е бил творец, но всякога - имитатор

и фалшификатор. Самата дума “Зодиак” ще рече “Стълба към небето”. И за

езичниците зодиите винаги са били въдицата, с която халдеецът е вършил

писаното:

“Халдеецът изтръгва всичките с въдица, влачи ги в мрежата си,

и ги събира в невода си; за това се весели и се радва. По тая

причина жертва на мрежата си, и гори тамян на невода си; защото

чрез тях делът му е тлъст, и ястието му отбрано...” 49

Помисли тогава колко тлъст е станал делът за последните халдейци.

За онези, които като тръни и бодили, са се поставили в услуга на дявола,

за да мамят човешките души. Колко по-тлъст е станал делът на онези,

които са се упражнявали не в явния, а в тайния окултизъм, не в явната, но

в тайната астрология? И колко огромен е станал този последен Египет?

Аз няма защо да те убеждавам, че е лесно да напуснеш Египет. Но аз

искам да вярваш така, както вярва Бог! Защото някога народът Му беше

под властта на Египет, но Той го изведе чрез пророка Си Моисей. И днес

голяма част от народа Му е под властта на последния Египет, който е в

упражняваната скрита астрология. Но Бог не греши. И в Неговия план е

записано, че всички, които са се намерили в Книгата на Живота, няма да

се поклонят на звяра, нито на образа му, нито на числото му или името му.

А какво значи да се намериш записан в Книгата на Живота?

Ето какво:

Това значи да се намериш във Ветил и сам Отец да ти засвидетелства

отвореното Небе!

49 (Авакум 1:15-16)
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В това последно слово на тази книга към сърцето ти аз искам да ти

покажа и последното прекрасно видение, което Исус разкри пред сърцето

ми. Защото то е видение за всички, които отхвърлят Зодиака на Вавилон и

искат отвореното Небе над Ветил. А ето и самото видение:

Господ хвана духа ми и ме постави в самото видение, където аз

виждах избраника Му Яков. И тогава ми каза:

“Наблюдавай какво ще стори Яков. Защото затова те доведох

тука...”

Погледнах на Яков и забелязах, че той намери един камък, който

сложи за възглавница на главата си. А след това заспа. И ето, че самото

Небе над Яков просия и от там се отвори светла врата. Миг след това

лъчите от Небето докоснаха главата на Яков, тъй щото със самото им

докосване те се превърнаха в стълба. И тогава видях множество от

Небесни ангели, което слизаше по стълбата, а над тях стоеше сам Господ

Исус Христос. И тогава Той проговори на Яков, като му каза:

“Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те

върна пак в тая земя: защото няма да те оставя, докле не извърша

това, за което ти говорих…” 50

Миг след това, още в самото видение със съня на Яков, Исус се

приближи към мен, като ми каза:

“Забелязваш ли, че избраникът Ми Яков си сложи камък за

възглавница?”

“Да, Господи! Това е едно от най-запомнящите се неща в това видение!”

“Виж тогава и проумей, че всеки, който иска да е като Яков,

непременно трябва да тури камък за възглавница на главата си.

Защото Този Камък съм Аз. И със самото дълбоко знамение в

живота на Божия избраник ще ви стане ясно защо му се открих и

му дадох стълбата към Небето...”

Слушах Господ и вътре в мен се надигна вълна от светлина. Тогава Му

казах:

“Господи Исусе! Всеки, който подложи Камък на главата си, показва,

че се отрича от себе си, защото иска Ти да бъдеш Неговата глава.

50 (Битие 28:15)
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Така разбирам аз това видение!”

Исус се усмихна и каза:

“Виж тогава какво ще стори Яков на сутринта с Камъка, Който

използва за възглавница...”

Отново гледах във видението, защото Яков се събуди. И след това каза:

“Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом,

това е врата небесна…” 51

Така Божият избраник изправи Камъка като стълп и изля масло на

върха му. А Исус отново ми каза:

“Забелязваш ли колко мъдро постъпи Яков? Той знаеше коя е

причината Господ да му се открие и да му даде стълба към Небето.

Затова той изправи Камъкът като Стълп и изля масло върху Него.

Днес Аз се обръщам към всички и ви питам:

Готови ли сте да Ме изправите като Стълп в живота си? Готови

ли сте да излеете Свято миро върху Главата Ми? Готови ли сте да

пребъдвате в Този Стълп през целия си живот, точно така, както

пребъдваше Яков? Ако сте готови за всичко това, то непременно

пребъдвате във Ветил. Защото Моят избраник Яков живя сто и

четиридесет и седем години. Но във всички тези години той знаеше

Кой е Стълпът на живота му. Затова, кажи Ми сега:

Къде умря Яков и къде приключи живота му?”

“Господи мой! Той умря в Египет, при сина си Йосиф...”

“А спомняш ли си как умря Моят избраник. И какви думи каза

на благословения си син?”

Погледнах на Божието Слово и видях как Яков казваше на Йосифа:

“Ако съм придобил твоето благоволение, моля, тури ръката си

под бедрото ми, и закълни ми се, че ще ми покажеш тая благост и

вярност: да не ме погребеш в Египет, но когато почина с бащите си,

да ме пренесеш от Египет и да ме погребеш в тяхната гробница…” 52

А синът му Йосиф отговори:

“Ще направя според както си казал…” 53

51 (Битие 28:17)
52 (Битие 47:29-30)
53 (Битие 47:29-30)
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И тогава Исус отново ми каза:

“Забелязваш ли, че Моят избраник не искаше да умре в Египет?

Забелязваш ли как той настояваше Йосиф да го върне в неговата

земя?”

“Да, Господи! Забелязвам всичко това…”

След думите ми Исус се усмихна и погали главата ми. А после каза:

“Забележи и най-главното! Понеже затова ти дадох видението

с Ветил. Забележи, че когато Йосиф склони на молбата на баща си,

то тогава Моят избраник Ми се поклони, защото знаеше, че Аз бях и

Аз останах Силата на живота му…”

След думите на Господ пред очите ми заблестяха съвършено точните

библейски думи:

“Тогава Израил се поклони върху възглавницата на леглото…” 54

А Исус отново ми проговори:

“Сега разбра ли Кой е бил възглавница за главата на Яков през

целия му живот? Не е ли бил това Камъкът, Който стана Стълп на

живота му? Не е ли бил това Господ Бог, Всемогъщият, Който е

силен да прослави слугата Си? Сега разбират ли Моите, че да имат

вярата на Яков, то ще да рече да следват и търсят само Мене и

Моето Лице? Сега разбират ли всички разумни, че не е възможно

Божиите избраници да умрат в земя на робство, когато трябва да

живеят в отвореното Небе, което им давам?

Затова днес призовавам чрез слугата Си:

Напуснете Египет и вижте отвореното Небе на Ветил!

Напуснете Зодиака на Вавилон и направете Името на Исус Стълп

на живота си! Защото Камъкът, Който е вашият Господ, е по-силен

от знаменията на Вавилон!

Днес протягам ръцете Си към вас!

Хванете ги и живейте в Живота на Вечно Живия!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

54 (Битие 47:31)
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