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ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Сега сърцето ми е разтърсено и пренаскърбено, поради виденията, на

които Исус ме направи свидетел в Милостта Си. Сълзите на духа ми не

спират да се изливат към Бога и да Го молят да съхрани и опази всичките

Си чеда. Защото, въпреки огромното изобилие от разпечатани тайни и

откровения, аз никога не бях виждал колко обречен и нещастен е този

свят. Аз никога не бях виждал в такава пълнота какво е възмездието над

нечестивите и какъв е делът им от Всевишния. При все, че сърцето ми е

ставало свидетел на справедливото осъждение и Божий Гняв над всички

нечестиви и неправедни човеци, пак смея да твърдя, че в предишни книги

Исус ми е давал само капката от цялата Божествена Истина. И ето, че сега

сърцето ми вкуси не просто една или две капки, но твърде голяма чаша,

тъй че се задавих от самите глътки. Така разбрах с всичките си помисли,

че товарът над сърцето ми не е само за мен, но за всички ни. Защото,

колкото до слугите Си, Господ някой ден ще ги прибере и извика при Себе

Си. Но когато става дума за онези, които през годините трябваше да чуят

звука на тръбата, то тогава товарът наистина се усеща в цялата му тежест.

Ето така моят Господ натовари сърцето ми с тези страшни видения и ми

заповяда да ги предам на братята и сестрите си. Защото самите видения са

естествено продължение на започнатото от Него. И след виденията с

белезите на новото небе и новата земя дойде мигът да видя и белезите на

външната тъмнина…

За първи път от много години насам Исус докосна сърцето ми по

различен начин. Начин, с който моят Спасител искаше да ми разкрие Бог

Отец в една отдавна забравена изява, а именно:

Като Бог на страха и благоговението!
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Зная, че за духовен човек, вкусил от чистите извори на Сион и усетил

любящата прегръдка на Небесния Баща, една такава изява на Бог Отец би

била първоначално смущаваща. Но аз държа на това, което казах. Защото

виденията във външната тъмнина бяха толкова шокиращи и отрезвяващи,

че в сърцето ми наистина се появи страх от Бога. Не страх като ужас от

Него или смразяващо чувство за опасност, но едно твърде здравословно

изтрезняване от всички илюзии, които мнозина от нас хранят в отношението

си към Святостта и Справедливостта на Бога.

Аз те моля да си спомниш писаното за онова малко момче, което ходеше

до баща си Авраам. Аз те моля да видиш с очите на вярата как Авраам се

възкачваше с едничкия си син на Хълма Мория, а Исаак не виждаше овена

за всеизгарянето.

Не се ли уплаши тогава момчето от Божиите съдби? И от какво се

уплаши повече? Дали от това, че би могло то самото да стане жертва в

ръцете на баща си или от Онзи, Който призова Авраам в Силата Си?

Ако Словото ти показва, че Исаак без всякаква съпротива легна на

жертвеника, понеже бе приел в сърцето си, че той е жертвата, и гледаше

как баща му замахва с нож над него, то трябва непременно да разбереш,

че в сърцето на Исаак живееше Страхът Господен. И днес, когато всички

ние трябва да поставим Исаак на жертвеника, то да позволим ли на Исаак

да бяга от Божиите съдби? Защото този Исаак в нас е нашата вяра, която

трябва да превърнем в Свят принос на Божия Олтар. И ако тя не се е

превърнала в Страх Господен, то непременно ще отстъпим и ще се върнем

назад. Но ако пътят на Авраам е наш път и плодът на чреслата му - наш

плод, то тогава нека разберем, че Страхът Господен е светлата юзда за

душите ни. Тази юзда, с която ще превъзмогнем над примера и гонението

от светските църкви, станали послушници на Вавилон. Защото грехът във

всичките му уродливи форми се разрасна именно поради липсата на страх

от Бога. И понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява

скоро, то и затова мнозина решиха, че ще грешат, докато Бог реагира…

Но да реагира ли нашият Свят Отец спрямо греха на поколения, които

Той е приготвил като съдове на Своя Гняв? Да реагира ли нашият Отец на

човеци, за които отдавна е заявил в Словото, като е казал чрез Апостола Си:
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“…но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и

тяхното погубление не дреме. Защото, ако Бог не пощади и ангели,

когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове,

и ги предаде да бъдат вардени за съд; и ако не пощади стария свят,

но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато

нанесе потоп върху нечестивия свят; тъй също, ако Той осъди на

разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел,

и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, но

избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на

нечестивите; защото тоя праведен човек, като живееше между тях

измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и

слушаше беззаконните им дела); то знае Господ как да избави

благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание

за съдния ден...” 1

Разбираш ли, че това пророческо слово не е за нечестивите и

развратните, понеже те няма да го разберат, нито ще го приемат?

Разбираш ли, че Бог знае как да избави благочестивите от напаст и го

прави по възможно най-превъзходния начин, а именно - като изпраща

слугите Си до всички, които са съдове на Милостта Му?

Ето затова бяха необходими тези първоначални думи на тази книга. За

да разбереш, че Исус те обича и иска съвършено да съхрани духа, душата

и тялото ти до Своето Славно пришествие. Днес е мигът, когато Той полага

в сърцата ни божествения страх от съдбите на Святия Отец. Днес е мигът,

когато Той докосна сърцето ми и устата Му се отвори към мен с думите:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че само със силна

ревност и смирение ще приемат виденията за външната тъмнина.

Защото те ще бъдат най-страшните видения, в които някога съм

посвещавал Църквата Си. Но там, всред страховете и ужаса на

неизбежното осъждение, непременно ще свети Божият показалец.

Защото предупреждението идва към вас преди осъждението. И

Милостта се явява преди Гнева. И ако някой е благоразумен, та да

види и осъзнае, че днешният свят е Содом и Гомор, то такъв нека да

1 (2 Петрово 2:3-9)
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признае, че както някога Бог Отец в Милостта Си издири Лот чрез

изпратените Си ангели, миг преди да стовари Гнева Си над

нечестието и покварата, така и Аз днес ви издирвам чрез слугата

Си. За да ви измъкна от Содом и Гомор! За да бъдете далеч от

външната тъмнина, в която се подвизават най-страшните демони на

Луцифер! За да стоите с чисти нозе, вън от вертепите на дявола, вън

от събранията, в които действа мерзостта, докарваща запустение!

Защото ако някой е вън от външната тъмнина, той непременно

е вътре, в най-вътрешното на Бога и Отца. Там, където са Неговите

Светилища и жертвени олтари. Там, където Му принасят приноси на

благоговение и жертви на хвала.

А ти, Стефане, тръгни след Мен. Защото ще ти дам да видиш

вечните белези на външната тъмнина. Белезите на червеите, които

не умират, и на огънят, който не угасва…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми и само

след миг духът ми се пренесе в първото от виденията, които Исус разкри

пред сърцето ми. Затова нека и аз се пренеса към него.
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1. ВИДЕНИЕТО С ВЪНШНАТА ТЪМНИНА

Думите на Исус така разтърсиха сърцето ми, че подобно на човек,

който извръща главата си, за да не гледа ужаса на някоя гледка, така и аз

не смеех да отворя очите на сърцето си. Най-вероятно въображението ми

беше толкова силно, че само вече си беше изградило стена. Но Господ,

Който виждаше уплахата ми, отново докосна сърцето ми, като каза:

“Да не се уплашиш, нито да се ужасяваш от онова, което ще

видиш. Защото все някой трябва да го види и да предаде думите Ми

на Моята Църква. На кой друг Отец Ми да погледне в Милостта Си,

освен на слугата Си, когото Той посвети в най-големите дълбочини

и височини? Не разбираш ли, че това е част от пътя ти, част от

записаната ти съдба от Моя Бог и Отец?

Тя е в сърцето ти!

Тя е като филмова лента, създадена от Небесния режисьор. И

ако ти видя толкова много от нея, нима ще отвърнеш глава, та да не

видиш и най-покъртителното?”

Учудващо за мен, думите на Спасителя бяха пълни с такава мекота и

благост, че въображението ми наистина отстъпи пред Господния допир. И

аз, като отворих очите на сърцето си, видях гледка, която в първия миг

никак не бе ужасна, но напротив – привлекателна за сърцето ми. Защото

погледът ми вече съзерцаваше огромно число от Небесни ангели, които

блестяха като слънцето в святостта си. И ето, че Господ хвана ръката ми,

тъй че двамата се приближихме към тях. А след това ми каза:

“Ето от тук Моите ще имат вечната привилегия да наблюдават

осъждението и Божият Гняв над рода на нечестивите…”

Докато Исус ми говореше, аз забелязах подробности в самото видение.

Защото ангелите седяха на златни престоли, а пък самите престоли бяха

поставени на висок хълм. И ето, че Господ повдигна ръката Си напред,

като ми сочеше пространството пред самия хълм. А думите Му гласяха:

“Виж сега онова, което виждам Аз. Виж онова, за което са

събрани и Святите Ми ангели на този хълм. Защото Словото ги е

извикало тук, за да гледат онова, което ще видиш и ти…”
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След думите на Исус аз погледнах натам, накъдето сочеше Господния

показалец. Така забелязах огромна златна чаша, по-голяма от всичко

друго, което някога бях виждал. Тази чаша беше наклонена от невидима

сила, така че от нея се изливаха потоци от пенлива течност. А пътят на

самите потоци продължаваше надолу, като те самите се вливаха в огромна

и неизследима черна дупка под самата чаша. Точно там, на границата

между вливането на потоците и погледът на очите ми, течността мигом

пламваше и влизаше в дупката, като развълнувани води на огнена река.

Останал без дъх от видяното, аз с трепет казах на Господа:

“Исусе, какво е това, което виждам? Каква е тази гигантска наклонена

чаша, от която се изливат тези пенливи потоци? И каква е тази черна

дупка, в която всичките потоци се превръщат в огън?”

А Исус с твърд и спокоен Глас ми каза:

“Това е духовният поглед, който сега ти давам върху външната

тъмнина и самото въздаяние на Моя Бог и Отец върху нея. Ето защо

тази чаша е пълна с виното на Божия Гняв. И потоците на това вино

се изливат над външната тъмнина, за да въздават над нечестивите

за вечни векове…”

Думите на Исус ми бяха толкова познати, че в следващия миг в ума ми

заблестяха думите на третия ангел от “Откровението”, който прогласи:

“Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме

белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на

Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще

бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И

димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония,

които се покланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни

денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името

му...” 2

Тогава казах на Исус:

“Господи, та Ти ми даваш да видя именно предупреждението, дошло

чрез третия ангел. Защото, ето, очите ми виждат чашата на Божия Гняв, от

2 (Откровение 14:9-11)
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която се излива виното на Неговото възмездие. И аз виждам как потоците

на гнева се изливат в онази черна дупка и мигом пламват в нея…”

“Точно така е. Но нека сега да дам развитие на това видение.

Защото, за да казва стихът, че нечестивите ще бъдат мъчени с огън

и жупел пред Мен и Моите ангели, то ние непременно сме станали

свидетели и на самото мъчение. Затова гледай какво ще сторят

ангелите Ми…”

След Господните думи аз видях как самите ангели вдигнаха крилата си

и призоваха с хваление Самия Отец, като казваха:

“Всемогъщи Боже на Славата! Господарю на вековете! Яви ни

съдбите Си против нечестието, за да се помнят всякога онези, които

въстанаха против Сърцето Ти и Святостта Ти…”

В отговор на ангелското хваление над наклонената чаша се появиха

могъщи и светли ръце. Те се приближиха над черната дупка. И като я

хванаха, дръпнаха я напред, до самия поглед на Исус и ангелите. А тогава

всред самата черна тъмнина, в която се изливаха огнените потоци на

Божия Гняв, се появи светъл коридор, който беше достъпът, даден от Отец

на ангелите, за да станат свидетели на самото осъждение и на Божието

възмездие. И моят Господ отново вдигна показалеца Си, като ми каза:

“Ето, Стефане! Сега имаш достъп, даден ти от Моя Бог и Отец.

За да видиш съдбите Му над нечестивите. За да видиш какво

вършат огънят и жупелът над сърцата, пълни с измама и нечестие.

Затова тръгни с Мен и Моите ангели. За да видиш нещата, които

само малцина преди теб са видели…”

Така Господ тръгна, а аз Го последвах сред славните Небесни същества,

в чиито крила имаше толкова Святост и чистота, че от разклащането им

мракът на външната тъмнина потреперваше и се надипляше, като смачкан

плат. И ето, че нозете ми вече стъпваха в светлия коридор, а очите ми

наблюдаваха огнените потоци, които свистяха встрани от него. Много

скоро, само след някакви минути, ушите ми вече чуваха ужасни викове и

стенания. Тогава Исус ми каза:

“Всичко, което ще видиш, запиши на книга и не пропускай

нищо от онова, което ще ти покажа. Защото доволно дълго е било
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времето, когато Моите са били невежи относно сетнината на всяко

беззаконие. Понеже светът, в който мнозина живеят и на когото

уповават, си остава най-измамливото място за душите им. Така те

дори престават да мислят за сетнината на злото, понеже дяволът ги

е излъгал, че такава сетнина няма. Но ето, че сетнина има. И тя е

много по-реална от света. Защото реалност има там, където няма

завеси.

А какво видяха досега хилядите църкви и пастири под завесата

на плътта? Не ги ли излъга тази завеса, че могат да търсят дял,

както от горното така и от долното? Не ги ли излъга тази завеса, че

артистът пред нея е Самият Господ Исус?

Но ето затова ти казвам, че вие все още не знаете що е

реалност. За вас тя е само отражението, което светът оставя в ума.

Отражението на завесата, под която живеете. Но когато с Моята

Сила дръпнете завесата, тогава непременно ще видите ето това…”

Господ спря да говори, а пред очите ми се разкри ужасът. Аз виждах

стотици хиляди и милиони човеци, чиито тела се гърчеха във вълни от огън

и жупел. Докато огънят пламтеше отдолу на грешниците и те плуваха в

него подобно във вълните на езеро, то жупелът валеше отгоре и това бяха

огнени остриета, които се забиваха в самите тела на грешниците.

Погледнати отдалеч, тези тела приличаха на червеи, които биваха смазвани

един в друг и не можеха да намерят дори и миг покой. Над самото ужасно

пространство се издигаха гъсти кълбета от дим. И само светлият коридор,

създаден от Отец, пречеше на дима да влезе в съприкосновение с ноздрите

ми. Мислено благодарях на моя Бог. Защото знаех, че дори глътка от този

дим щеше да разпори дробовете ми и да отрови сърцето ми. А самият ужас

ме накара да настръхна до такава степен, до каквато никога не бях

настръхвал. И Исус, като докосна с ръката Си настръхналите ми коси, тихо

каза:

“Сега разбра ли що ще рече страх от Бога? Проумя ли сега за

какъв страх ти е говорил псалмопевеца, когато е записвал:

“Ти Си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления,

защото суетна е измамата им. Изхвърляш като шлак всичките
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нечестиви на земята; затова възлюбих Твоите повеления. Снагата

ми настръхна поради страха ми от Тебе, и от съдбите Ти се

уплаших…” 3

Ето такъв е страхът, който искам да имате от съдбите на Отец!

Защото Той не е за подиграване и съдбите Му са твърде велики, за

да си позволи някой дори и мисълта да се поругае с тях.

Нека сега да ти покажа отблизо самите белези на външната

тъмнина. Защото това са вечни белези. И както новото небе и

новата земя ще пребъдват с белезите си, на които те направих

свидетел, така и външната тъмнина от род в род ще носи вечните си

белези, които ще и докарват вечното осъждение и проклятие. За да

се изпълняват от сега и до века вечните думи на Моя Бог и Отец,

които Той изяви чрез пророка Си Исайя:

“Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще

направя, ще пребъдват пред Мене, казва Господ, така ще пребъде

родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до

събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене, казва

Господ. И като излязат те ще видят труповете на човеците, които са

престъпили против Мене; защото техният червей няма да умре,

нито ще угасне огънят им; и те ще бъдат гнусни на всяка твар…” 4

Ако някой се чуди защо Отец Ми говори за трупове, когато тези

тук са живи, то такъв нека приеме в сърцето си, че Отец Ми е

Изворът на Живота. Ако някой няма Неговите води, то над такъв

непременно се излива виното на Божия Гняв. И той, ако и да е

възкръснал за осъждение, е завинаги труп пред очите на Отца Ми.

Защото, ето, червеят на такива няма никога да умре, и огънят им

няма никога да угасне. За да се сбъднат не само думите на Отца, но

и думите на Сина, Който в Евангелието Си ви предупреди:

“И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да

влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да

отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, [дето “червеят им не умира и

огънят не угасва”]. И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре

3 (Псалом 119:118-120)
4 (Исайя 66:22-24)
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е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе

и да бъдеш хвърлен в пъкъла, [дето “червеят им не умира и огънят

не угасва”]. И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за

тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш

двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не

умира, и огънят не угасва”. Защото всеки ще се осоли с огън, [и

всяка жертва ще се осоли със сол]…” 5

Затова виж що ще рече червей, който не умира, и огън, който

не угасва…”

След последните Си думи Господ продължи да върви надолу по самия

светъл коридор, а аз и Святите ангели вървяхме след Него. Накрая

стигнахме толкова навътре в самата външна тъмнина, че грешниците пред

очите ми се виждаха в естествената си големина и ръст. Това бе непосилна

гледка за сърцето. Самата дума “ужас” бе слаба, за да опише въздействието,

което лъхаше от тях. Защото това, братко мой, не бяха човеци. Понеже в

тях не беше останало нищо човешко. Не! Това бяха тела, в които живееха

демони! Това бяха създания, безнадеждно покварени и омърсени в самата

си същина. И онзи ужас, който първоначално беше в мен, отстъпи място на

разума. На Божият разум, който още от “Битие” ни говори, че Творецът

създаде човека по Своят Образ и подобие. И ако ти можеш да наречеш

нещо “човек”, то непременно трябва да наречеш така именно Образът и

подобието на Бога в Неговите създания. Но грешниците тук нямаха Божия

Образ. Те имаха образа на звяра и числото на името му. Те имаха души,

които бяха не просто мръсни дрипи, но парцали, проядени от зловоние и

нечистота. И докато аз вече намирах разумното обяснение за видяното от

сърцето ми, Исус се приближи до мен, като ми каза:

“Сега виж самите белези на външната тъмнина. Защото именно

затова ти се дава и видението…”

Пръстът на Исус вече ми посочваше един от грешниците. И аз забелязах,

че в сърцето на този нечестивец гореше огън, който го караше да се тресе

и пълнеше устата му с хули и проклятия против Бога. Едновременно с това

той беше впил острите нокти на пръстите си в самите си гърди, като се

5 (Марк 9:43-49)
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опитваше да хване огромен и тлъст червей, пълзящ всред дробовете му. И

въпреки, че успяваше да го хване, като го стискаше със страшна сила, пак

червеят се изплъзваше изсред пръстите му и отново влизаше навътре в

дробовете му. Това бе нагледната представа за Христовото предупреждение,

че червеят не умираше, а огънят не угасваше. Затова, като вдигнах ръка и

посочих към грешника, аз попитах Исус:

“Господи мой, какъв е този червей, който не умира? И какъв е този

огън, който не угасва?”

А Исус със строг и твърде сериозен Глас ми каза:

“Червеят е демон на тлението, който прояжда противната на

Отец Ми плът. А огънят е наказанието, което ще държи духа на тази

плът във вечни връзки, та да не може никога духът да избяга от

плътта, нито плътта да избяга от духа. И ето така, момчето Ми,

червеите и огънят ще поддържат вечното битие на проклетите. За

да нямат отдих ни денем, ни нощем. И да бъдат гнусни и отречени

от всяка Божия твар. От сега и до века…”

Думите на моя Господ бяха толкова страшни, че усетих сърцето си

твърде съкрушено. И аз, като посочих отново гърчещия се в страдания

грешник, попитах Исус:

“Господи, а колцина са човеците, които знаят за този демон на

тлението и за този огън на Божието наказание?”

А Исус, като чу въпроса ми, измени Лицето Си и Гласът Му стана

твърде гневен:

“Как искаш човеците да знаят за този червей, след като самите

те се блъскат, за да слушат поученията му? Как искаш човеците да

знаят за този огън, след като горят в него и пробождат всеки ден

ръцете Ми и нозете Ми? Как искаш да отвориш очите на човеци, за

които актьорът пред завесата на плътта е по-желан от Онзи, Който

раздра завесата на Храма, за да ви даде новия и живия път? Не

разбирате ли, че тази външна тъмнина, която сега показвам на

слугата Си, днес е всред самите вас? Не ражда ли тя всеки ден опаки

и извратени поколения? Защо всички искате да видите сетнината, а

никой от вас няма разум, та да забележи, че вашият свят ще се



14

разтопи всред огнените и нажежени стихии? Къде тогава ще отидат

обитателите му? Къде ще отидат духовете му и високопоставените

му? Къде ще отидат милионите демонични пълчища, ако не в тази

черна дупка? Затова Аз ви предупреждавам и думите Ми са по-

съдбоносни от всеки друг път:

Външната тъмнина, която показвам на слугата Си, е бъдещето

на този извратен свят, който всякога е лежал в лукавия! Днес той е

силен и безнаказан, но след Моето Пришествие над него ще дойде

възмездието от Отца Ми. За да бъде завинаги затворен като външна

тъмнина, в която пълзят червеи, които не умират и се излива огън,

който не угасва.

Ето, Аз ще посветя слугата Си, за да ви разкрие според сегашното

състояние на нечестивия свят, кой е червеят, който не умира и къде

е огънят, който не угасва. Защото тази външна тъмнина, над която

Отец Ми ще въздаде в съдния ден, днес е същата тъмнина на света,

която покварява сърцата и съблазнява очите.

Блажени човеците, които се уплашат от съдбите на Моя Бог и

Отец и побързат да излязат от външната тъмнина!

Блажени човеците, които презрат света и всичко що е в света,

за да любят Бога и всичко, що е в Бога!

Проклети отсега и довека жителите на външната тъмнина, които

се любят с демони и се разжегват с огъня на последните Содом и

Гомор!”

След тези последни думи на Исус видението с външната тъмнина се

прекрати. А Святият Дух нахлу в сърцето ми да ме подготви за Небесната

пълнота и водителство на Спасителя.

Моля те, братко мой! Нека сърцето ти благоговее пред Бога и Отца!

Нека всичките ти помисли се издигнат далече по-горе с онзи спасителен

страх, който е държал Божиите човеци будни на всяко време и място!

Амин и Амин!



15

2. АРМИЯТА НА ТЛЕНИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много човеци, за които захаросаната лъжа е по-приемлива от

горчивата истина. Това е така, защото грешното човешко естество всякога

е искало да бяга от Божиите съдби. Подобно на Адам и Ева някога, днес

човеците се крият сред дърветата на собствената си праведност и вярват,

че едни препаски от смокинови листа ще задоволят критичния поглед на

Твореца. Само че Творецът е Господ и Бог. Творецът е Сърцеведец и никой

никога не е успял да Го измами.

Как тогава днес мнозина искат да Го измамят? Как такива решават, че

ако и очите им да гледат назад към долното, то непременно ще впечатлят

Бог с религиозната си набожност и маски на благочестие?

И изобщо - кой внуши на днешното мнозинство, че може да си разиграва

театъра и едновременно с това да го представя пред очите на света, като

пример за искрени отношения между Бога и човеците? Не е ли точно тук

голямата измама на старовременната змия, която е дявол и Сатана? Виждал

ли е някой от нас колко съдба е скрита в думите на Твореца още в самото

начало на Битието?

Задавам ти всички тези въпроси, защото Светлината от моя Господ и

Спасител беше твърде силна. И Той, като дойде при мен, ми каза:

“Искам да отворя очите ти, за да видиш една армия, за която не

си знаел. И ако ти не я знаеш, при все, че си Божията зеница всред

Божия народ, то колко по-малко я знаят Моите братя и сестри? И

ако Отец Ми те е направил като Своя Собствена зеница, то не е ли,

за да гледаш там, където Той би ти посочил?

Виж тогава видението, което сега ще ти дам. Защото за мнозина

то ще се окаже спасителният колурий, с който сърцата виждат

скритото!”

След думите Си Господ докосна главата ми. И само след миг пред

очите ми се разкри потресаваща гледка. Аз виждах херувимът Луцифер,

лежащ всред недрата на земята. А над него пълзяха хиляди червеи. Това

никак не притесняваше Божият противник и той гледаше на червеите с



16

видимо удоволствие. Самите червеи пояждаха пръстта и правеха всред нея

дълги коридори. Докато наблюдавах самото видение, Исус ме попита:

“Как мислиш? Защо Сатана лежи всред недрата на земята, а

над него има толкова много червеи? Защо червеите са над него и

пълзят над осанката му?”

Погледнах на видението и то категорично показваше именно казаното

във въпросите на Спасителя. Затова Му отговорих:

“Исусе! Явно е, че във всичките си помисли Сатана ще се съобразява с

червеите. Именно това доказва, че те са над него. Но аз не вярвам, че това

е позиция в духовен ранг. По-скоро си мисля, че тези пълзящи над дявола

червеи олицетворяват неговата мисия на херувим, паднал на земята…”

“А каква е тази мисия? И можеш ли да си спомниш какво обеща

Моя Отец като съдба за дявола? Защото тази съдба беше изречена

още в началото, при самото грехопадение…”

Думите на Исус бяха самият отговор. Затова Му казах:

“Господи, още при самото грехопадение Отец прокле змията с думите:

“Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид

добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се

влечеш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си...” 6

“А какво значи някой да яде пръст? Кои са съществата, които се

хранят с пръст и зависят от пръстта?”

Думите вече бяха на устата ми и затова казах на Исус:

“Господи, това са червеите. Те ядат пръст. Именно това обяснява защо

във видението виждам падналия херувим, покрит от червеи. Та нали именно

с тях идва и властта на тлението…”

Исус се усмихна на думите ми и продължи:

“Именно тлението, момчето Ми! Точно тази дума исках да чуя от

теб. Защото червеите са създадени за тлението и тлението е

създадено за червеи. Кажи Ми тогава - какво е тлението?”

“Господи мой! Това е реализацията на Божието проклятие над земята!

Защото в мига на отлъчването на първите човеци от Едем, Отец заяви на

Адам:

6 (Битие 3:14)
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“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

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…” 7

“Забележи тогава още тук, в това проклятие, вечните белези на

външната тъмнина. Защото тление има там, където има проклятие.

А проклятие има там, където Творецът е вдигнал Освещението Си и

е предал творението на запустение.

Как тогава разбираш това, че човекът ще яде хляб с пот на

лицето си и ще се върне в пръстта, от която е взет? Какво е тук

потта на лицето и какво е пръстта, в която Адам ще се върне?”

Замислих се над въпросите на Господ. Защото те бяха изговорени с

голяма дълбочина и помазание. И изведнъж отговорът се яви пред очите

ми. Затова Му казах:

“Исусе, потта на лицето свидетелства, че такова лице е изправено

пред горещина от огън. А колкото до това, че човекът е пръст и ще се

върне в пръстта, то аз разбирам това, че в плътта си човекът е тленен. Но

именно с действието на червеите тази плът се превръща в пръст…”

“Точно така, момчето Ми. Кажи Ми тогава, ако потта непременно

щеше да се стича по лицата на човеците, то не е ли поради огъня,

който не угасва? Не е ли тази пот именно разжегването им във

всякакви похоти и страсти? Ако човеците щяха да се раждат тленни,

за да се превърнат в пръст, то не е ли това поради червеите?”

“Да, Господи! Така е!”

“Виж тогава отново самият Луцифер и армията му от червеи.

След това помисли и Ми кажи:

Ако Отец Ми обеща на змията, че ще яде пръст през всичките

дни на живота си, то това не иде ли да ти покаже, че на дявола

беше предадено тлението и онези, които са в него? И не затова ли и

7 (Битие 3:17-19)
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цялата му армия от демони работи за удовлетворяване на самата

съдба върху старовременната змия?”

Слушах Господа, а потвържденията за думите Му напираха с всичка

сила към сърцето ми. Затова Му отговорих:

“Така е, Господи! И Отец не само в Битие, но и чрез слугата Си Исайя

заяви против дявола, като каза за него:

“Великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до

преизподнята; червеят се протяга под теб, и червеи те покриват…” 8

И ето, Исусе! Аз виждам, че във видението, което ми даваш, Божиите

думи се повтарят дословно и червеите покриват началника си…”

Исус се усмихна на отговора ми и продължи:

“Щом в сърцето ти идват такива потвърждения, дадени ти от

Святия Дух, то имаш ли мъдростта да видиш в цитирания стих, че се

говори както за много червеи, така и за един червей? И многото са

над дявола, а единият се протяга под него…

Как разбираш тази дълбока тайна? Каква е разликата между

многото червеи отгоре и единият червей, който се протяга отдолу?

И можеш ли да видиш във видението, че Луцифер наистина има

червей, който се протяга изпод него?”

Думите на Исус подействаха над сърцето ми, като увеличителна лупа.

Така действително видях, че изпод самия херувим, от областта на самото

му сърце, се протягаше червей, който беше по-голям от онези, които го

покриваха. И аз, с вълнение от идещото към сърцето ми откровение, казах

на Господ:

“Исусе! Та дяволът по нищо не се различава от онзи грешник, който Ти

ми показа във външната тъмнина. Луцифер също има собствения си червей

в сърцето си, подобно на всичките му поклонници в огненото езеро. А това

наистина е голяма тайна, за да я разбера без Твоята Милост и Благодат…”

В следващият миг ръката Господна докосна главата ми и Исус ме

погали с огромна любов в очите Си. А след това ми каза:

“Нима мислиш, че ти давам тези видения с друга цел, ако не, за

да сразя сърцето на Моя противник, дявола?

8 (Исайя 14:11)
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Разбира се, че има тайна! И тайната е тази, че червеят стана

постоянен образ на дяволското сърце. Сатана заложи на тлението и

на стария свят, който му е предаден. Така разбираш и самият образ

на звяра, който дяволът изгражда днес чрез лъжепророците си.

Защото падналият, който има червей в сърцето си, иска за себе си

паднали, които имат червеи в сърцата си. А пък това са всичките

човеци, излъгани от нечестивия и заложили на стария свят. И както

червеят векува в пръстта, така те са били измамени, че безнаказано

ще векуват в нечестието си.

Ето така старовременната змия винаги ще има храна за сърцето

си. Защото светът й е предаден. И армията от червеи ще търси

всички плътски, за да влезе в сърцата им и да остане там завинаги.

Понеже, не търси ли онзи, който е гладен, храна, за да се засити? И

ако храна на змията е пръстта, то храна за армията й от червеи ще

бъдат плътските. Затова наблюдавай какво ще стори армията на

дявола…”

След думите на Господ самите червеи във видението се размърдаха. И

като излязоха над повърхността на земята, започнаха да нападат всички

човеци. Всеки червей, който влезеше в човека оставаше в него завинаги

или до мига, в който Святият Дух не би го изгорил и прогонил. Тези червеи

така се загнездваха в сърцата на човеците, че започваха да прояждат

помислите им, чувствата им, стремежите им. И тази човешка плът, която

видимо бе жива за притежателя й, ставаше все по-черна и по-черна. А в

сърцата на човеците зейваха огромни дупки от гнилота, чието зловоние се

носеше надалеч. А аз, със сълзи в очите си, посочих на Господ проядените

човеци, и с плач Му казах:

“Господи, дяволът яде човеците! Той ги пояжда бавно и безвъзвратно,

а на тях това им се харесва и те изобщо не подозират колко жестоко е

състоянието им...”

А Господ, като протегна ръка и изтри сълзите ми, каза:

“И как биха могли да подозират? Как биха могли да извикат за

помощ, след като очите им са обърнати към земята, от която са

взети? И ако за езичниците положението е жестоко и трагично, то
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какво би Ми казал за хилядите църкви, носещи Моето Име? Нима

всички в тях са забравили думите, дадени на Апостола Ми Павел, че

тленното не наследява нетлението и плът и кръв не може да влезе

в Царството Ми? Ако тленното не наследява нетлението, как тогава

същото това тленно се радва и бърза да заграби користи, които

обрича в Моето Име? Как тленните никак не бързат да се освободят

от червеите си, но искат да отидат с тях във външната тъмнина?

Не са ли измамени? Не са ли помрачени? Не са ли безпътно

стадо, водено от още по-безпътни пастири? В ден, когато Моите

трябваше да дават храна за Младенеца в сърцата си, храна от

Святост, чистота, благочестие и смирение, как някои дават храна за

червеите? Как мнозината мислят за нещата на плътта, вместо за

нещата на Духа? Как не искат да видят сетнината, която ще им

донесе тази армия от червеи?

Виж тази сетнина, момчето Ми. Защото така ще те отведа в още

по-дълбокото видение за коридорите на гнилотата…”

Действително, че след думите на Господ Святият Дух насочи погледа

ми, за да видя, как стотици хиляди червеи атакуваха сърцата на огромни

множества от вярващи. А те, като ги допуснаха вътре в себе си, подадоха

се на измамите им и твърде скоро аз забелязах как ръцете и нозете на тези

човеци се видоизмениха. Лицата им придобиха физиономиите на къртици.

И така човеците, като се наведоха над пръстта, от която моят Господ

веднъж ги бе освободил с Кръвта Си, започнаха да копаят надолу. Те

загребваха пръст с уродливите си ръце и я хвърляха зад себе си. А след

това още и още. Така, не след дълго, от копаенето им се появиха ями. След

това ямите прераснаха в дълбоки подземни коридори, които имаха твърде

голяма власт и сила, тъй че множествата последваха примера на

църковните си къртове и влязоха навътре. Така не след дълго всички се

изгубиха от очите ми, защото вече не живееха по лицето на земята.

Не, братко мой!

Те вече живееха под земята, в “блажена” прегръдка с демоничните си

вдъхновители.

А Исус, като вдигна показалеца Си и ги посочи, ми каза:



21

“Виждаш ли, Стефане?

Ето това са коридорите на гнилотата. И Аз ще ти дам видение,

за да ги видиш и така да разбереш какво вършат мнозина по пътя

на неспирната си сласт и похот…”

След тези думи на Исус видението с Луцифер и армията му от червеи

се прекрати, а аз, воден от Исус, се намерих в другото, още по-покъртително

видение.
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3. КОРИДОРИТЕ НА ГНИЛОТАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да внимаваш на всяко изречение от тази книга. Защото само

Бог е свидетел каква е цената за нейното написване. Само Той знае с

каква сила дяволът се е вкопчвал в душата и сърцето ми, за да осуети

написването на пророческите видения. Защото, колкото до верните и

искрени последователи на Исус, аз нямам какво да им дам, понеже Сам

Господ пълни сърцата им с благочестие и смирение. Но когато днес очите

ни виждат хиляди човеци, излъгани от вълци в овчи кожи, как възторжено

аплодират измамливите си лидери и как ръкопляскат на заблудата, то тогава

всички трябва да паднем на коленете си и сърцата ни да заплачат пред

Бога и Спасителя. Защото тези човеци са били излъгани да следват дух,

който не е Христовия и да живеят пример, който не е на Исус от Назарет.

Къде е тогава чистата и Свята Църква на Бога? Не казва ли Словото, че:

“Добродетелната жена е венец на мъжа си; а оная, която

докарва срам, е като гнилота в костите му…” 9

Забележи, братко мой! Гнилота!!!

А какво друго да е гнилотата, освен действие на червеи? Да приема ли

Господ във Вечния Си Дом човеци, които всякога са искали червеите да

проповядват от амвона и да надничат от сърцата?

Нека не се залъгваме. Защото такъв добродушен “Господ”, който

толерира греха и се радва на измамата, съществува само в онези измамени

сърца, които решиха, че без тях Сватбата на Младоженеца няма никак да

се състои. Но, както са много невестите, така са много и младоженците.

Апостол Павел каза това още по-ясно:

“Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето

или на земята, (както има много богове, и господари много), но за

нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и

един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

Но това знание го няма у всички…” 10

9 (Притчи 12:4)
10 (1 Коринтяни 8:5-7)
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Ето по тази причина не мога да стоя безучастен, когато червеите

пояждат сърцата на неутвърдените във вярата и им предлагат друг дух,

друг Исус и друго благовестие. Затова ще продължа с непосредственото

водителство на моя Господ и думите, които Той изговори към сърцето ми,

като каза:

“Аз искам да предадеш на Моята Църква всичко, което ще ти

покажа в коридорите на гнилотата. Защото тези коридори показах

някога и на Апостол Йоан, но вие днес нямате очите на мъдростта и

разума, за да ги видите с Божия поглед. Затова си спомни думите на

Апостола Ми, свързани с любовта към този свят. Какво гласяха те?”

“Исусе! Апостолът Ти предупреди всички ни, като каза:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света,

похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на

живота, не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите

похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” 11

“А какво е любовта? Не е ли тя това да отвориш сърцето си за

оня, който ти е мил и скъп? Не е ли тя това да желаеш силно онова

присъствие, за което си отворил сърцето си?”

“Точно така е, Господи!”

“Помисли тогава, че червеите на дявола не биха могли да

влязат в сърцето, ако преди това не бъдат пожелани. И ето това е

скритото послание в предупреждението на Апостола Ми. Защото

всеки, който люби света, желае червеите и те идват в него. Тогава

те реализират трите коридора на гнилотата, а именно:

Похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на

живота.

Виж сега тези коридори, за да разбереш колко голяма е силата

на червеите…”

След последните Си думи Господ докосна главата ми и след миг пред

сърцето ми се разкри видение. Аз виждах самите коридори на гнилотата,

които слизаха дълбоко под земята. В началото на самите коридори имаше

11 (1 Йоаново 2:15-17)
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човеци с лица и крайници на къртици. Едни от тях държаха в ръцете си

кесии, в които дрънкаха златни и сребърни монети, а други държаха в

дланите си красиви бисери. И ето, че тези къртици започнаха да вършат

лъжливи знамения. Понеже едните започнаха да изсипват от кесиите си

самите златни и сребърни монети, а други хвърлиха над златото и среброто

красивите бисери. Така звънтенето на парите и блясъкът на бисерите

накараха хиляди човеци да се съберат пред коридорите на гнилотата. И

ето, че събралите се човеци започнаха да питат къртиците:

“Как постигнахте това благоденствие? Научете и нас!”

А тогава къртиците извадиха библии изпод черните си наметала, и

като ги разтваряха, казваха на всеуслишание:

“Искате ли да следвате Исус? Искате ли той да е вашият Господ?

Кажете тогава “Амин” на онова, което сега ви проповядваме. Защото, ето,

мъдрите думи на нашият Господ гласят:

“Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което,

като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава

всичко що има, и купува оная нива. Небесното царство прилича

още на търговец, който търсеше хубави бисери, и, като намери един

скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи…” 12

И ето - ние сме тези, които ровихме, докато намерихме имането! Ние

сме онези търговци, които намерихме в дълбокото скъпоценните бисери.

Лъгал ли ни е Господ в обещанията си за царството? Разбира се, че не!

Сега какво чакате? Изповядайте го като бог на просперитета и тръгвайте

след нас…”

Погледнах на постоянно растящата тълпа в самото видение и разбрах,

че лукавата трактовка на дявола върху думите на Исус наистина е успяла.

Защото събраните хора бяха достатъчно бедни и мизерни, та да се откажат

от примамливата оферта. Така хилядите човеци приближиха до коридорите

на гнилотата, а тогава къртиците отново казаха:

“И не забравяйте! Небесното царство е на търговците и на онези,

които ровят в пръстта, докато намерят имането!”

12 (Матея 13:44-46)
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Братко мой! Светските човеци имат една фраза, с която оприличават

лукавството и хитростта на някого. Те казват за такъв, че е като дявол,

който чете Евангелието. Но ето, че в това видение аз виждах именно това.

Обладани от дявола къртици четяха Евангелието. Дълбоко в сърцата си те

бяха решили, че нивата на Господ е собствената им плътска похот. И че

именно в нея ще намерят имането. Дълбоко в сърцата си те се бяха

заблудили за търговеца в притчата на Исус и никак не бяха разбрали, че

това е човек, който разменя богатството на този свят за богатството на

бъдещия. Но онези тълпи от гладни и бедни хора последваха къртиците, за

да търсят просперитет в коридорите на гнилотата. А тогава стана нещо

страшно. Защото в мига, в който някой прекрачеше зад самите коридори, в

сърцето му се шмугваше твърде страшен червей, който мигновено почваше

да го пояжда. И от самото пояждане лицето и крайниците на човека губеха

човешките си форми и той също заприличваше на къртица. Докато още

гледах, Господ ме попита:

“Как мислиш? Не е ли твърде успешно това лъжеблаговестие?

Не е ли то примерът, който подземните дават на земните, тъй че

земните да ги последват? Става ли ти тогава ясно, че грехът на тези

къртици е толкова по-голям пред Лицето на Отца Ми, колкото по-

дълбоко стигат тези коридори на гнилотата?

А сега виж докъде стигат те…”

След думите на моя Господ аз видях в самото видение, че коридорите

на гнилотата стигаха до самия ад. И онези от къртиците, които успяваха с

измама да завлекат повече души от другите, ставаха все по-приближени на

Луцифер. И той ги обсипваше с хорска почит и с твърде велики поощрения,

защото те бяха най-угодни на сърцето му. За мисията на къртиците си

дяволът не жалеше нищо. Защото там, в коридорите на гнилотата, беше

пълно с радио и телевизионни станции, с красиви сгради и лъскави офиси.

Кампанията на къртиците превъзхождаше многократно всяка друга светска

кампания, била тя на политици или бизнесмени. И блудството между

човеци и демони на техните конференции бе толкова ужасно и скверно, че

разбрах напълно защо Исус иска да ни освободи от Содом и Гомор. А Той

ми каза:
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“Забележи сега как в тези коридори се реализират и трите

смъртоносни изяви на тлението. Забележи че похотта на плътта

накара множествата да последват къртиците. Защото наистина

сребролюбието и търговията с Божиите неща са най-голямата

изява на плътската похот. Тогава всички, в които влязоха червеите

на Сатана, станаха търговци в Божия Храм и заложиха във всичко

на този свят, а не на бъдещия. Така първият коридор на гнилотата

се напълни с къртици и поклонници. И понеже всички те търсеха със

сърцата си благоволението на дявола, то мнозина от тях забелязаха и

втория коридор на гнилотата, а именно – пожеланието на очите. За

тях беше малко нещо да са търговци и сребролюбци. Имаше нещо

повече от това и то се наричаше кариера и светска почит. Така във

втория коридор на гнилотата влязоха всички, които обичаха титлите,

кариерата и човешкото първенствуване. И обладаните от дяволската

гнилота заложиха на дипломите си и на постовете си. За да

излъжат мнозина, че Божието благоволение се измерва в титли и

дипломи.

Кой от тях имаше и капка разум, та да си спомни сериозните Ми

думи към вас? Кой от тях можеше да проумее що значи Святата Ми

заповед:

“Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият

Учител, а вие всички сте братя…” 13

И ето, понеже учителите станаха повече от Един, то и затова не

всички човеци бяха братя, родени от Единия Баща. Защото мнозина

бяха родени от другия. От човеци в неговите коридори на гнилотата.

От тези, за които почестите, славата, поздравите и ръкоплясканията

винаги са били единственото им желание и копнеж…”

Докато Исус ми говореше, пред очите ми се разкриваше всичко онова,

което Той изявяваше в думите Си. Защото коридорите на гнилотата наистина

се пълнеха със стотици хиляди човеци. Те бяха като огромни и хлъзгави

улеи към ада. И ако едни се впечатляваха от огромното богатство и

благоденствие на сребролюбците и търговците, то другите се прекланяха

13 (Матея 23:8)
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пред тогите и мантиите на теолози и кариеристи, професори и академици,

бакалаври и доктори, като бързаха да последват примера им и стъпките

им. Изобщо, братко мой, аз нямам нужните думи, за да опиша това мащабно

видение. Защото последното време на разрухата и гибелта принадлежеше

наистина на червеите и на онези, в чиито сърца те извършваха ужасното

си дело. А Исус, като видя впечатленото ми сърце, продължи да ми говори,

като казваше:

“Колкото и да ти е трудно да опишеш това, което виждаш, ти

трябва да го предадеш на братята и сестрите Ми. Защото ако Моите

не разберат за тези коридори на гнилотата, те биха могли да се

подхлъзнат в тях и да отидат подобно на другите в погибел.

А не такава е Волята на Отец Ми за вас. И не такова е желанието

Ми за последният Ми жив остатък. Затова виж и Ми кажи кой от

коридорите става най-широк и огромен в самите дълбочини на

земята?”

Погледнах във видението и забелязах, че ако коридорите, свързани с

похотта на плътта и пожеланието на очите, бяха наистина твърде страшни

и погубителни, то последният коридор, свързан с тщеславието на живота,

бе двойно по-голям и широк от тях. Нещо повече - колкото повече този

коридор се приближаваше до самия ад, толкова по-широк и голям ставаше

той. Ако в другите два коридора жертвите на гнилотата бяха стотици

хиляди, то този коридор беше погълнал милиони. И аз, като посочих с ръка

към най-гъмжащото от червеи и човеци място, попитах Исус:

“Господи мой, какво е това, което виждам? Коридорът, свързан с

тщеславието на живота, е най-пълният. Защо са толкова много жертвите

му…”

А Исус каза:

“Тези са приели Спасението Ми по плът. Те са решили в сърцата

си, че Моят Завет е завет с тяхната плът, а не завет с техния дух. Те

са повече от сигурни, че са на правилното място. Затова нека те

приближа, за да чуеш възлиянията им. Понеже не те, но червеите

от сърцата им викат с такава наслада и удоволствие…”
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След тези Си думи Исус ме приближи до коридора на тщеславните. Със

самото приближаване усещах как пространството се зарежда с непоносима

смрад и зловоние. А всред смрадта и зловонието се надигаха милиони

гласове, които крещяха:

“Алелуя! Алелуя! Алелуя! Ние сме праведни! Ние сме поколението на

живота! Ние сме Христовото благоухание на земята! Ние сме Божият

народ! Ние сме свята нация!”

Погнусата в сърцето ми беше тотална. Аз не можех дори да проумея

каква бе тази масова заблуда, която караше човеци на няколко стъпки от

ада да издигат гласове на радост и тържество. И като ги посочих, отново

попитах Исус:

“Какво става, Господи? Каква е тази масова заблуда? И защо всички

тук крещят, че са праведни и че са Твоето благоухание на земята?”

А Исус ми отговори:

“Всред такава смрад и зловоние единственият начин на дявола

да задържи пленниците си, е като им внуши да си вярват, че са

точно обратното на онова, което са. И няма ни един разумен всред

тях, който да види как още чрез пророка Си Исайя Отец Ми видя и

заповяда тези гнусни беззакония. Защото пророкът Му записа

белезите именно за тези поколения, като каза:

“Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери,

и Господ ще открие голотата им. В същия ден Господ ще отнеме

славата на дрънкалките, мрежените забрадки и луничките. Обеците,

гривите и тънките була. И главовръзките, верижките около глезените

и поясите, парфюмните кутии и хамайлиите. Пръстените и обеците

на носа, мантелата и туниките, шаловете и кесиите, огледалата и

тънките ризи, чалмите и покривалата. И вместо благоухание ще има

гнилота, вместо пояс, въже, вместо накъдрени коси, плешивост,

вместо нагръдник, опасване с вретище, и вместо красота, белези от

изгаряне…” 14

Кажи Ми тогава усещаш ли гнилотата тук? Виждаш ли с какви

въжета на смърт дяволът е обладал мнозинството? Да се наричат

14 (Исайя 3:17-24)
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ли човеците тук праведни? Да имат ли самочувствието на Свята

нация?”

Докато Господ ми говореше, онази тежка гнилота от червеите просто

блъсна сърцето ми, че усещах как се задушавам. Затова казах на Исус:

“Господи мой! Кое е измамило тези човеци, та да се смятат за праведни?

Та духът ми едва издържа на това място!”

А Исус отново каза:

“Тези тук са забравили Завета Ми! Те дори не помнят думите

Ми, с които ви предупредих, като казах:

“Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на

покаяние…” 15

Кажи Ми тогава:

Ако Аз не дойдох да призова праведните, но грешните, то какви

ще са пред очите Господни онези, които смятат себе си за праведни?

Не е ли тяхната праведност като мръсна дрипа пред очите Ми?

Но ето, устата Господни се отварят, за да предупредят всички ви:

Самочувствието за праведност е действие на червей в сърцето!

Този е червеят, чрез който дяволът изработва измамната коприна

на тщеславието!

И ако някой не видя този червей във виденията, които давах на

слугата си пред портите на Смъртта, то нека отново го види тук. За

да се отрече от него и да избяга от властта му. Защото, ето, мнозина

ще бъдат сполетени от съдбата на гордия и високомерен цар Ирод,

който държа някога реч пред народа, както и днешните му потомци

вършат същото пред поклонниците си. И ако написаното не може

да се изличи и съдбата на Ирод беше такава, че той бе поразен от

червеи и умря, то каква ще е съдбата на днешните Ироди? Каква ще е

съдбата на тези, които вместо да проповядват покаяние инжектират

отровата на дяволското превъзнасяне?

Виж тази съдба, Стефане! И ако някой има уши да послуша

думите Ми, нека ги послуша! Ако някой има очи да види онова, което

ти давам да видиш, нека го види. Колкото за слепите и глухите,

15 (Лука 5:32)
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които не искат да видят, нито да чуят, то те отдавна са били

посочени за това място в това време…”

След думите на Господ аз видях как пред милионите човеци се

изправи дяволът. И като протегна ръце към сърцата им, даде знак, за да

призове всичките си червеи. А те, послушали призива на началника си,

нападнаха още повече на сърцата на човеците, тъй че ги проядоха докрай.

Така огромните множества вкупом се приближаваха към дявола. За да

станат част от загниващия му труп и така да изпълнят писаното. Видението

ме накара да падна пред коленете на Господа и да заплача пред Него. И

там, в риданието на душата си, да Му кажа:

“Имай милост, Господи! Възвърни ги! Удари ги сега, за да ги изцелиш!

Та не е ли страшно, когато всички тези утре отидат във външната тъмнина

и чак там разберат и проумеят, че са отдали целия си живот на червеите?”

А Господ, като ме погледна с насълзени очи, ми каза:

“Кой от тези тук мисли за сетнината си? Кой от тези тук има

разум да признае, че един ден ще застане пред Съдията? И какво

ще се случи в съдния ден? Какво ще е възмездието над човеците,

които пожелаха да бъдат водени от къртици в царството на червеите

и пръстта? Какво ще е възмездието над самите храненици и любимци

на Луцифер? Но ти сам виж какво върши Отец Ми в този миг…”

Погледнах в самото видение и забелязах една огромна и светла Ръка,

Която се спусна от самите небеса. Тя запечата със Светлина самия вход

към коридорите на гнилотата. А Исус, като посочи към Светлината на Отца,

ми каза:

“Нека отидем при тази Светлина. Защото тя е Отеческата присъда

над коридорите на гнилотата…”

Така ние се приближихме до самата Светлина. И аз видях, че това

бяха пророчески стихове, под които напълно попадаха пленените човеци

от тези коридори. А ето самите стихове, които блестяха твърде силно пред

сърцето ми:

“Гордото носене на човека ще се наведе, и надменността ще се

унижи; а само Господ ще се възвиси в оня ден. И идолите съвсем

ще изчезнат. И човеците ще влязат в пещерите на скалите и в
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дупките на земята, поради страха от Господа и поради славата на

величието Му, когато стане да разтърси земята. В оня ден човек ще

хвърли на къртовете и на прилепите сребърните идоли и златните

идоли, които си е направил, за да им се кланя. За да влезе в

канаристите подземия и в пукнатините на скалите, поради страха от

Господа и поради славата на величието Му, когато стане да

разтърси земята. Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх;

защото за какво може да се разчита на него?” 16

А Господ с твърд и страшен Глас добави към прочетеното от мен, като

каза:

“Божието строго предупреждение идва към всички ви. Защото

заповядвам на цялата Си Църква:

Излезте от дупките на земята сега, за да не се скриете в

дупките на земята после! Хвърлете днес на къртовете и прилепите

всички фалшиви доктрини, с които ви заставиха да им се кланяте и

да търсите червеи на тлението! Отхвърлете просперитета и се

оставете от човеците в чиито ноздри има лъх и в чиито сърца

пълзят червеи! И като отхвърлите златните и сребърните им идоли -

бягайте далеч от гнилотата.

Господ на Славата - Него прославете! Господ на Святостта -

Него потърсете, като се отречете от себе си, за да търсите Мен и

Моето! Защото, ето, идва ден, когато Отец Ми непременно ще

запечата коридорите на гнилотата. За да не излезе от тях ни един,

но всички да погинат всред тлението, което възлюбиха…”

След тези Си думи Исус се обърна към мен, като каза:

“А сега нека ти покажа измамите на външната тъмнина. Защото

именно там ще хвърля въжета от Спасение и Господна Милост към

всички ви…”

16 (Исайя 2:17-22)
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4. ИЗМАМИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪМНИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека сърцето ти се смири пред Господа. Нека всичките ти помисли

благоговеят пред Него. Защото този свят е една голяма измама за душите.

И трагедията на човеците, които са влюбени в него, не е друга, но именно

тази, че те са останали вън от Бога, вън от Святото Му Присъствие и

божествена пълнота. В такова състояние, когато си отвън, ти ставаш част

от външното. Част от външната тъмнина, в която лежи целият свят. Тогава

съдбата на света става и твоя съдба. Пътищата на света стават и твои

пътища. Духът на света става и твой дух. Ето по тази причина на много

места в Евангелията Си Господ ни предупреди за тази външна тъмнина и

най-вече - за външните човеци, които са в нея. Защото тази външна

тъмнина не изпуска лесно никого. Тя прониква в сърцата и душите и стои

там, за да направи властта на беззаконието и лукавството още по-голяма.

Затова нека ти припомня първите думи, които Исус даде в сърцето ми, като

начало на тази тема. Ето думите на моя Спасител, които сам Той прогласи в

Евангелието:

“Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще

насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата

на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще

бъде плач и скърцане със зъби…” 17

Преди много години това бяха едни от стиховете, който твърде много

смущаваха сърцето ми. Аз не можех да проумея как така Господ ще

изхвърли чедата на Царството навън, във външната тъмнина. После, в

благодатното общение с моя Спасител, стана така, че Исус отвори очите ми

за истинската и съдбоносна сила на Неговото пророческо предупреждение.

И така се роди книгата за “Тъмните корони на дявола”. Но тук, в

дълбочината на посвещението, което Исус ми даде, аз искам да доразкрия

най-дълбокото от Исусовите думи. Защото Той, освен че ми даде да мисля

върху думите Му, дойде като отговор в сърцето ми. И ето с какви въпроси

моят Господ започна да говори на сърцето ми:

17 (Матея 8:11-12)
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“Вярваш ли Ми, че властта на червеите не би била възможна,

ако те не използваха плодоносната среда на външната тъмнина?

Вярваш ли Ми, че именно външната тъмнина е мястото, където те се

чувстват най-спокойни и с най-голяма сила и власт?”

“Да, Исусе! Вярвам Ти!” - отговорих аз и продължих:

“Защото самите видения, които Ти досега разкри пред очите ми, имаха

за естествена среда външната тъмнина…”

“А сега, когато те карам да мислиш върху думите Ми, свързани

с чедата на Царството и външната тъмнина, то можеш ли да Ми

кажеш кога ще настъпи самото изхвърляне на чедата в тъмнината?

Дали сега, когато идва запустителят и вкарва заблудите си в много

църкви, или отпосле, когато настъпи свършекът и дойде Божието

възмездие?”

Въпросите на Исус бяха с твърде дълбок прицел. И аз никога не бях

разсъждавал върху времето на изхвърлянето. Ето защо отново се замислих

над Исусовите думи.

Кога, наистина, щяха да се сбъднат думите Му? Ако днес е времето,

когато хиляди по хиляди прегръщат фалшивите доктрини на змея, звяра и

лъжепророка, то това означава, че днес е и самото изхвърляне на Божиите

отстъпници във външната тъмнина?

Така, в самия размисъл над въпросите на Господ, аз вече имах отговора.

Затова Му казах:

“Исусе! Явно, днес е времето, когато Ти изхвърляш чедата на

Царството във външната тъмнина. Защото в предупреждението Ти виждам,

че първом е изхвърлянето в самата тъмнина, а чак след това - плачът и

скърцането със зъби. Но как да разбирам това страшно пророчество? Как

да проумея фактът на самото изхвърляне? Кой Господар би имал сърце, за

да изхвърли чедата на Царството във външната тъмнина?”

“Аз съм Господарят, Който имам Сърце да изхвърля чедата на

Царството във външната тъмнина. Защото да приема ли в Царството

Си чеда, които уж вървят напред, а гледат назад? Да приема ли в

Царството Си човеци, които заявяват, че любят Мен, а пребъдват в

любовни прегръдки с дявола? Разбираш ли най-сетне, че за да
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казва пророческото Ми предупреждение, че чедата на Царството

ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина, то е поради самата

външна тъмнина в сърцата им? И ако и амбициите на тази тъмнина

всякога да са били такива, че да е изглеждала като светлина, то

пак князът на тъмнината е бил ловкият и изкусен актьор, който е

измамил мнозинството.

Ето затова Аз ще ти дам да видиш най-изкусните измами на

външната тъмнина. Защото именно чрез тях червеите нападат на

сърцата, за да ги владеят завинаги. Тръгни тогава след Мен във

видението, което сега ще ти дам. Защото чрез теб ще дам на Моите

избрани да разберат и проумеят всичко. И да видят най-сетне, че

Господарят на Небето не благоволи в чеда на Царството, но в онези,

които ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Авраам, Исаак и

Яков на златните тронове в Небесния Ерусалим. Защото написаното

не може да се наруши и чедата на Царството непременно ще бъдат

изхвърлени във външната тъмнина!”

След последните Си думи Господ докосна главата ми и само след миг

пред сърцето ми се разкри видение. Аз виждах моят Господ в съвършена

Светлина и белота. Всичко около Него беше слънчево и светло. Самият Той

беше Слънцето, Което даряваше с Живот и Светлина всяко място, където

биха стъпили нозете Му. И ето, че Исус протегна напред ръката Си, като ми

каза:

“Гледай, Стефане! Защото сега си във властта на Светлината.

Защото, както има външна тъмнина, така има и вътрешна Светлина.

И ако външната тъмнина покрива света, който лежи в лукавия,

вътрешната Светлина изпълва онези, които живеят от Отца Ми,

чрез Отца Ми и за Отца Ми. Понеже Той е, Който изпълва с Духа Си

всички създания на Светлината...”

Думите на Исус бяха прекрасни. А гледката за очите ми беше като

балсам за сърцето ми, което, претръпнало и ужасено от виденията във

външната тъмнина, жадуваше именно за такава божествена среда. Това бе

място, където играеха всички цветове на Дъгата, а край нозете ми течаха

ручеи от Реката на Живота. Въздухът беше зареден с такова усещане за
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живот и любов, щото знаех прекрасно, че Слънцето на този живот е Исус,

лъчите - Святият Дух, а въздухът - всепроникващото дихание и божествено

докосване от Самия Небесен Отец. И ето, че докато пиех с наслада въздуха

на Живота и дробовете ми се разтваряха, като крилата на птица, Исус

докосна рамото ми, като каза:

“Трябва да тръгнем. Защото има да видиш неща, за които си

извикан и посочен от Моя Отец. Затова нека вървим към границата

на Светлината. Там, където започва властта на външната тъмнина…”

Когато Исус говори с категоричен тон на нечие сърце, то разбира, че

трябва да се подчини, колкото и прекрасно да е мястото, в което то е

поставено. Затова, послушал Господ, аз хванах ръката Му и така тръгнахме

напред. Не зная колко вървяхме, но в един момент Исус ми каза:

“Спри и погледни пред себе си. Защото ни предстои да влезем

във властта на външната тъмнина...”

Погледнах пред себе си и забелязах огромна черна стена, без начало

и край. Тя разделяше два свята и беше твърде висока, тъй че единият и

край се губеше към небесата, а другият й край - към неизследимите бездни.

Така ние пристъпихме до самата стена и само след миг аз и Исус вече

бяхме във властта на тъмнината. Тук искам да ти кажа, че не е във властта

на тъмнината да въздейства върху Исус. Защото Той все така беше онова

Слънце, но този път Той хвърляше Светлина само дотолкова, доколкото да

ми покаже онова, което трябва да видя. А Господ, като вървеше напред,

вдигна ръката Си и ми посочи дърво, което беше отрупано с плодове, като

ми каза:

“А сега нека се приближим към това дърво. Защото то е имало

съдбата да роди плодовете си във външната тъмнина...”

След думите Си Господ се приближи до самото дърво, а и аз с Него.

В следващия миг, когато двамата бяхме под самото дърво, стана така, че

една от ябълките падна от клона и удари главата ми. А след това отскочи

настрани и падна на земята. Не бях подготвен за такова знамение и затова

извиках от изненада. А Исус, като ме гледаше с твърде проницателен поглед,

който издирваше всичките ми вътрешности и мисли, попита:

“Забеляза ли какво се случи под това дърво с теб?”



36

“Да, Господи! Една от ябълките му падна от клона и удари главата ми,

тъй че ме изненада…”

“А ти защо се изненадваш? Не се ли е случвало и това с

човеците? Да им падне ябълка на главата…”

Не зная защо, но този път се замислих над коментара на Исус.

И наистина - какво толкова? И на други човеци се е случвало това…

В следващия миг не аз, но Исус с въпроса Си изрови нещо дълбоко от

мислите ми. Затова Му казах:

“Господи, някога на земята, по Божието предузнание, се родил един

евреин. Той бил надарен с особен поглед към творението. Поглед, с който

да издирва скритото. На този човек му се случило същото. Понеже и на

неговата глава също паднала ябълка. А той, като размислил над това,

стигнал до идеята, че това е един от Божиите закони в творението. Законът

за всемирното притегляне. Този човек бил Исаак Нютон. Ако не била

ябълката, то той не би получил нужния подтик от Твореца, за да разсъждава

над законите Му…”

Исус се усмихна на думите ми. А след това продължи:

“Ако на света бе нужен един Исаак Нютон, то на Моята Църква

не са ли нужни чеда на Авраам? И ако Нютон от една ябълка разбра

за действието на земната гравитация, то ти какво разбра от онази

ябълка, която удари главата ти? Защо тя падна на главата ти? Коя

беше причината, та да отпадне от клона, на който се е родила? Не е

ли това поради една друга гравитация, различна от физичната?

Но нека се приближим при самата ябълка, за да я разгледаш и

видиш, според както ти давам…”

След думите Си Исус се приближи при падналата ябълка. И като я

вдигна в ръката Си, я поднесе пред лицето ми, като каза:

“Виж сега тази ябълка и Ми кажи харесва ли ти тя?”

Погледнах ябълката в ръката на Исус и трябваше да призная, че това

беше един великолепен плод. Напълно узряла и пращяща от сладост.

Затова отговорих на Господ:

“Исусе! Много е хубав този плод. Това е една напълно узряла ябълка,

която те изпълва с желание да я изядеш…”



37

В отговор на думите ми Исус извади Меч изсред дрехата Си, казвайки:

“Ами нека тогава да разрежа тази ябълка. А ти вземи и утоли

апетита си…”

Така Той простря острието на Меча Си над ябълката. И като натисна

Меча Си над самия плод, го разряза на две…

Братко мой! Изпитах върховна погнуса и отвращение, което ме накара

да потреперя. Защото всред двете половини на разрязаната ябълка пълзяха

червеи. Те изцяло я бяха прояли, тъй че вътрешността й имаше твърде

гнил цвят, подобен на изпражнение. А Господ, с твърд и категоричен Глас

отново ме подкани:

“Хайде! Какво стана с апетита ти? Взимай едната половинка и

яж!”

Паднах на коленете си пред Исус. И като Го погледнах, Му казах:

“Господи, Ти не можеш да искаш това от мен. Та тази ябълка само

отвън грабваше очите. Но отвътре беше гнила и пълна с червеи…”

“Само “отвън” ли каза, момчето Ми?”

“Да, Исусе!”

“Ами помисли, че ние с теб преминахме във властта на външната

тъмнина. А тази външна тъмнина е измамно силна за човеците,

които гледат на външното. И тя те измами. Така ли е?”

Можех ли да противореча на Исус, след като всичките Му думи ме

изобличаваха. Разбира се, че не! Затова Му казах:

“Прости ми, Исусе! Аз съм недостоен за Теб. Защото, подобно на

всичките грешни човеци и аз се подведох да гледам на нещата отвън,

вместо на нещата отвътре. Аз не се замислих, че ако една ябълка пада от

клона, то е, понеже в нея са действали причини против клона. И сега, като

гледам на тази ябълка, разбирам, че тя падна на земята именно поради

червеите…”

В следващия миг Гласът на моя Господ стана гневен. И Той ми каза:

“Също така и Аз като гледам на чедата на Царството, виждам,

че те падат на земята поради червеите.

Ето затова ви предупреждавам чрез пророка Си:
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Чедата на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина

поради червеите, които са в сърцата им! Защото червеите на дявола

нямат друг прицел освен този - да атакуват църкви в зрелостта им и

да ги правят да отпаднат от Спасителната връзка с Мен!

Такива църкви имат вид на благочестие и отвън са примамливи

и вкусни ябълки. Но защо никой от вас не иска да види червеите

им? Защо никой не иска да види, че ако в една църква проповядват

земни пастири на още по-земни човеци за земни блага и земни

користи, то непременно ябълката е отпаднала от клона и вече нищо

не я задържа в Мен?

И ето тук Господ твоят Бог ще призове чедата на Авраам и ще

им каже:

Ако някога един Исаак Нютон разбра, че невидимата сила на

гравитацията привлича ябълката към земята, то днешните Мои

Исааковци ще разберат, че църкви, паднали на земята, са лишени

от Силата Господна да пребъдват с Мен в небесните места. И такива

църкви на външната тъмнина могат да излъжат и подмамят само

човеците, които стоят във външната тъмнина.

Защото онзи, който е във външното, гледа на външното!

И онзи, който е във вътрешното, гледа на вътрешното!

Къде ще бъдете вие днес? Дали в най-вътрешното на Божието

светилище, та да видите и най-вътрешното на сърцата и така да

отхвърлите гнилите ябълки или в онази външна тъмнина, способна

да измами очите и да вкара в сърцето нечисто желание за общение

с червеи…”

Братко мой! И в предишни мои книги съм писал, че в устата на Исус не

може да се намери нито една празна дума. Но в това видение божествената

мъдрост от Него беше толкова силна, че за първи път проумявах в сърцето

си великата тайна на най-великия сблъсък.

Сблъсъкът между външната тъмнина и вътрешната Светлина!

Нещо повече - аз разбрах, че отделени от Исус ние сме не просто

прицел, но жертви на тази външна тъмнина. Защото при все, че вървях до
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Царя, пак Той допусна и аз да се заблудя относно ябълката. А Исус, като

погали главата ми и виждаше всичките ми помисли, каза:

“За твоят Господ не е никакъв проблем да те преведе невредим

през външната тъмнина. Но как ти тогава би разбрал какво става с

онези, които гледат на външното? Как би разбрал за най-успешната

стратегия на дявола, ако не допуснах по Волята Си да те оставя да

се спънеш и заблудиш?

Виж тогава и най-успешните измами на външната тъмнина. За

да ги предадеш на братята и сестрите Ми. Защото те ще бъдат не

човешкият, но Господният прочит на Моето Живо Евангелие…”

След последните думи на моя Господ видението се прекъсна, а Святият

Дух нахлу и запали всичките ми вътрешности, тъй че нямах никакъв друг

копнеж в сърцето си, освен да последвам Господ в тайните на Неговото

Свято Слово.
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5. ИЗМАМАТА НА ВЪНШНИТЕ МАЙКИ, БРАТЯ И СЕСТРИ

А сега, братко мой, нека да продължа нататък. За да видиш и ти със

сърцето си първото от виденията с измамите на външната тъмнина. Не се

страхувай да повярваш на това пророческо слово, защото то не е родено

от собственото ми сърце, нито се е пръкнало от гризенето на молива.

Истината е, че двигателят на това божествено посвещение от Исус в

сърцето ми, е Собствената ревност на Бог Отец. Тази ревност, с която Той

ни ревнува от света и ни иска за Себе Си. А какви трябва да бъдем тогава

ние? Подобни на онези от външната тъмнина ли? Не казва ли Апостол

Петър в посланието си, че сме…

“…избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог

придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви

призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…” 18

Виждаш ли къде ни е призовал Всемогъщият?

Словото казва, че Той ни е призовал от тъмнината в Своята чудесна

Светлина!

Да стоиш ли тогава на места, където властва Вавилонското запустение

и проклетия? Да бъдеш ли от онези гнили ябълки, които могат да се ядат с

удоволствие само от свинете? И чудно ли ти е, че не друг, а именно

угоените и тлъсти шопари мляскат и подбутват със зурлите си гнилите си

ябълки?

Аз не искам да пребъдвам в такава гнила ябълка, дори да си спечеля

омразата и яростта на всичките външни човеци. Затова нека продължа с

непосредственото водителство на моя Господ. Защото Той отново бе до

мен, като ми казваше:

“Виж сега първата от измамите на външната тъмнина. Измамата

на външните майки, братя и сестри…”

След думите Си Господ докосна с ръка главата ми и само след миг аз

вече бях във видение. Стоях в една стая с около петнадесетина човека, а в

центъра на стаята беше моят Господ. Той светеше в Святостта Си и от

Светлината Му всички лица бяха твърде много озарени. И точно в този миг,

18 (1 Петрово 2:9)
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докато гледах с възхищение на красотата и Святостта на Исус и Неговите,

вратата на стаята се отвори и всред осветените и Господ влезе човек.

Забелязах с учудване, че той не беше осветен и самата Светлина на Исус

не докосваше сърцето му. Той проговори на Исус, като Му каза:

“Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят…” 19

А тогава Исус, като се обърна към мен в самото видение, ме попита:

“Забеляза ли, че този човек наруши общението на Господ с

Неговите чеда? Забеляза ли какви бяха думите му?”

“Да, Исусе! Защото това е известна случка от Твоето Евангелие. И този

човек, който влезе в Присъствието Ти, не беше осветен от Твоята Светлина,

но отвори устата си и Ти каза, че майка Ти и братята Ти стоят вън и искат

да Ти говорят…”

“А защо майка Ми и братята Ми стояха отвън? Защо не влязоха

вътре, при Мен и чак тогава да Ми говорят? Трябваше ли да изляза

вън при тях, та да видя какво ще Ми говорят? Впрочем, опитай се

да излезеш вън! Изиграй ролята на един Господ, който бързо се

затрогва от желанията на майка Си и братята Си…”

Исус вече ми сочеше вратата с пръста Си, тъй че аз пристъпих към

нея. Но в следващия миг инстинктивно се отдръпнах назад. Защото там,

зад вратата, беше външната тъмнина. Там имаше демони, които скърцаха

със злобните си челюсти и само чакаха да пристъпя… Затова, като се

обърнах към Исус и към осветените от Него, казах Му:

“Господи, да не бъде! Не искам да излизам отвън!”

“Как така не искаш?” - попита ме Исус и продължи:

“А какво ще си помислят хората за теб? Да не искаш да

излезеш, когато отвън те чакат майка ти и братята ти и искат да ти

говорят... Защо не искаш, Стефане? Защо и Аз не поисках?”

Слушах Господ и сърцето ми се изпълваше от Светлината Му. Затова

Му казах:

“Господи, този свят не е Твоя свят! Отвън е Сатана и тъмнината му.

Затова далеч да бъде от Теб и Твоите да излязат отвън. По-скоро онези,

които Те търсят, трябва да влязат вътре…”

19 (Матея 12:47)
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“Ами ако на тях им харесва отвън, а на теб ти харесва отвътре?

Ако те не искат да склонят да влязат, но склоняват теб да излезеш?

Какво ще се случи тогава? Ще продължиш ли да смяташ, че тези

отвън са ти роднини? И каква беше Моята реакция, когато човекът

Ми предаде желанието на външните?”

“Господи, Ти погледна на човека, донесъл Ти това нечестиво послание. А

след това попита:

“Коя е майка Ми? И кои са братята Ми?” 20

А после, като се обърна към учениците Си, каза:

“Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на

Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка…” 21

Слушайки думите ми, Исус се усмихна. А след това каза:

“Сега разбираш ли ти и разбират ли Моите защо ти дадох това

видение? Ако Моето Евангелие е Спасителната Сила на Бог, то нямат

ли външните едно фалшиво евангелие, което е разрушителната

сила на дявола? И когато те, с измамното “майко, братко и сестро”

дойдат при Моите и ги извикат на територията на мерзостта и на

запустението, то как реагират мнозина? Нима пребъдват вътре с

цената на поругаване и омърсяване на името им поради Мене или

бързат да излязат? Какво се случва с онези, които излязат?”

“Исусе, нима мога да забравя Твоите видения? Нима мога да забравя

какво се случи с един Лот, който побърза да излезе вън и затвори вратата

зад себе си? Нима мога да забравя, че когато в дома му беше дошла

Светлината на Отца чрез изпратените Му ангели, той излезе вън и нарече

жителите на Содом “братя и сестри”?”

Исус погали главата ми и каза:

“Знай тогава, че ето това е проблемът за мнозината. Проблемът

на Лот. Малодушието на Лот, с което той не можа да превъзмогне

над желанието на тълпата. И ето, предупреждавам ви:

Първата голяма измама на Вавилон става винаги с външни

майки, братя и сестри! Те са готови с огромно усърдие да стоят

отвън и постоянно да призовават Моите, та дано Моите биха излезли!

20 (Матея 12:48)
21 (Матея 12:49-50)
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Но всеки, в чието сърце живее Духът Господен, ще откаже да

излезе вън! Всеки, в чието сърце живея Аз, ще Ми позволи да го

покрия със вътрешната Светлина. И в лъчите на тази Светлина ще

заздравя и направя непоколебимо сърцето му. За да се изправи

срещу слугите на нечестието и срещу обладаните външни човеци и

да им каже:

“Аз няма да изляза вън при вас, но ще стоя във вътрешното на

моя Бог. Въпреки, че се зовете мои “братя и сестри”, аз не вярвам,

че Бог ми е дал родство с вас. И само онези, които вършат Волята

на Отца Ми, Който е на небесата, те са ми братя и сестри и майки…”

Виж сега второто видение. Защото за онези, които проглеждат

в Бога и чрез Бога, винаги идва изпит от гонение. Този изпит е

Вавилонската “анатема”, която е втората голяма измама на външната

тъмнина…”
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6. ВАВИЛОНСКАТА “АНАТЕМА” СПРЯМО ХРИСТОВИТЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Братко мой! Аз съм сигурен, че Бог може само веднъж да се намеси в

живота на човека и тази Божия намеса да е наистина съдбоносна. Понеже

онези, които Отец е предузнал и записал за Вечен Живот, нямат нужда от

много доказателства за Христовия Глас. Този Глас идва в живота ти и ти

трябва да го чуеш, за да бъдеш спасен от външната тъмнина. Не мисли, че

древните, които бяха очевидци на Христовата мисия, са по-щастливи от

нас, като последно поколение на земята. Но по-скоро виж, че един Петър и

Андрей, които хвърляха мрежите си в езерото, нямаха нужда от много

думи. Те просто чуха не с ушите си, но със сърцата си божествения призив:

“Дойдете след Мене!”

Ето това иска Исус. Да тръгнеш след Него! И да продължиш да вървиш

след Него дори тогава, когато край теб не остане нито един. Това е тежък

изпит за вярата. Но ти помисли колко по-тежък става изпитът, когато

чедата на дявола те посочат и кажат, че си нечестивец, който заслужава

отлъчване от Исус.

От кой Исус?

От твоя Исус ли или от техния?

Ето това е въпросът, който ще съхрани надеждата в сърцето ти и ще ти

даде сила да продължиш нагоре по пътеките на Святостта. Започвам така

думите си преди това видение, защото тази втора измама на Вавилонското

нечестие е твърде силно оръжие в ръцете на лукавия. С това оръжие днес

той погубва стотици милиони души. И затова с искрена радост коленича

пред моя Господ и Му благодаря, че днес в Милостта Си Той ни дава

Божието Всеоръжие, с което да победим всичките напъни на маскирания

дявол.

Нека продължа със самото видение, което Исус показа пред очите ми.

Ето думите на моя Господ, с които Той ми разкри и видението Си:

“За Моите е много важно да помнят всичко, в което съм те

посвещавал като Господен пророк. Защото в това видение отново
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ще преживеят Моето докосване при къпалнята Силоам. Но този път

Светлината Господна ще бъде по-силна от преди. Защото ще видите

най-скритото в Моето Евангелие...”

След думите на Исус аз наистина се намерих в Живото Евангелие и

само след миг очите ми виждаха как моят Господ направи кал от плюнката

Си и намаза очите на сляпородения, като му каза:

“Иди и окъпи се в къпалнята Силоам…”

След думите към човека Исус се обърна към мен, като ми каза:

“А сега наблюдавай какво ще се случи с този човек. Защото

именно така ще ти стане ясна и втората от измамите на външната

тъмнина…”

Видението от Исус беше поставено така пред сърцето ми, щото аз и

Господ просто следвахме сляпородения, за да наблюдаваме случващото се

с него. Така човекът стигна до къпалнята и като уми очите си - прогледна.

Това имаше моментален ефект върху онези, които го наблюдаваха. Понеже

мнозина го сочеха и си казваха:

“Не е ли е този, който седеше и просеше?” 22

И след като вече бяха се убедили, че очите им виждат именно

прогледналия слепец, попитаха го:

“Как ти се отвориха очите?” 23

А той отговори:

“Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми,

и рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй отидох, и като се умих

прогледах…” 24

 Дочули Името “Исус” човеците се стъписаха. И понеже бяха във

властта на външната тъмнина и твърде много се плашеха от властта на

Синедриона, те го хванаха под ръка и го заведоха при фарисеите. Така и

аз и Господ продължихме да наблюдаваме в самото видение. И ето, че като

го видяха, фарисеите започнаха да му задават въпроси. А между многото

въпроси аз разпознах как един от тях го попита:

“Ти що казваш за Него, като ти е отворил очите?” 25

22 (Йоан 9:8)
23 (Йоан 9:10)
24 (Йоан 9:11)
25 (Йоан 9:17)
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А прогледналият отговори:

“Пророк е…” 26

Думите му имаха ефект на смущение върху фарисеите, тъй че те

заповядаха да доведат и родителите му. А когато родителите дойдоха,

фарисеите ги попитаха:

“Тоя ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А

сега как вижда?” 27

А родителите му в отговор казаха:

“Знаем, че този е нашият син, и че се роди сляп; а как сега

вижда, не знаем; или кой му е отворил очите, не знаем; него

питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си…” 28

Думите им никак не удовлетвориха фарисеите. И те, като оставиха

родителите на прогледналия, отново го повикаха при себе си. А когато той

дойде, те изсъскаха през зъбите си:

“Въздай слава на Бога; ние знаем, че този Исус е грешник…” 29

А прогледналият, който все още не виждаше как към него се

приближава атаката от външната тъмнина, отговори:

“Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега

виждам…” 30

Все така недоволни от отговорите му, понеже все още не можеха да го

уловят в говоренето му, фарисеите отново засъскаха:

 “Какво ти направи? Как ти отвори очите?” 31

А прогледналият отново им каза:

“Казах ви ей сега, и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не

би и вие да искате да Му станете ученици?” 32

В този миг очите ми видяха как външната тъмнина просто потреперва.

И само след миг лицата на фарисеите се изкривиха и те закрещяха против

прогледналия:

26 (Йоан 9:17)
27 (Йоан 9:19)
28 (Йоан 9:20-21)
29 (Йоан 9:24)
30 (Йоан 9:25)
31 (Йоан 9:26)
32 (Йоан 9:27)
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“Ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем,

че на Моисея Бог е говорил, а Този не знаем откъде е…” 33

Въпреки злобната им реакция прогледналият никак не се смути, но

отново им отговори, като каза:

“Това е чудно, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори

очите. Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив

и върши Божията воля, него слуша. А пък от века не се е чуло да е

отворил някой очи на сляпороден човек. Ако не беше Този Човек от

Бога, не би могъл нищо да стори…” 34

Точно в този момент Исус докосна рамото ми, като каза:

“Виж сега какво ще извършат червеите на тщеславието. Защото

именно поради тяхното действие устата на фарисеите бълват тиня и

гнилота...”

Действително, че след думите на Исус аз забелязах как в самите сърца

на фарисеите се размърдаха червеите на дявола, като закрещяха с всички

сили:

“Ти цял в грехове си роден, и нас ли учиш?” 35

След това, като го хванаха с дива ярост, започнаха да го бутат и

блъскат. И точно в този миг пред очите ми стана знамение. Защото аз

видях, че в яростта си фарисеите до такава степен изтласкаха прогледналия,

че в един миг той напусна властта на външната тъмнина. Това беше твърде

чудно за очите ми. Но над самия човек слезе светъл Небесен лъч, тъй че

цялото му естество премина в друга духовна реалност. И докато фарисеите

все така стояха във външната тъмнина и въздухът кънтеше от техните

ругатни и проклятия, прогледналият просто вече не чуваше думите им. Той

беше загърнат от Божията Светлина и остана в нея. Затова аз се обърнах

към Исус и Го попитах:

“Какво става, Господи? Какво е това съвършено знамение?”

А Исус ми отговори:

“Това е Живото Евангелие! Това е Господният прочит на Словото

за Неговия Живот. Затова се върни на същото това Слово и Ми кажи:

33 (Йоан 9:28-29)
34 (Йоан 9:30-33)
35 (Йоан 9:34)
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Не благоволи ли твоят Господ именно в човеци, които целите са

в грехове? Понеже точно така реагираха фарисеите на думите на

прогледналия...”

“Разбира се, Исусе! Та нали Ти в Словото Си ни казваш, че не Си

дошъл да призоваваш праведните, но грешните на покаяние…”

“А какво е тогава това чрезмерно самочувствие във фарисеите?

Не е ли червей? Не е ли онзи измамен дух, който ги кара да чистят

вънкашното? Виж най-сетне и къде се намират фарисеите. Бяха ли

те във външната тъмнина?”

“Разбира се, Господи! Те бяха като остриета на дяволския религиозен

дух, който всякога търсеше да Те убие…”

“Виж тогава писаното в Моето Слово. Не казва ли то за реакцията

на фарисеите спрямо прогледналия слепец именно думите:

“И го изпъдиха вън…” 36

А сега помисли. Ако външната тъмнина пъди някого вън от себе

си, то какво се случва с изпъдения?”

Отговорът беше на самите ми устни. И затова с радост казах:

“Исусе! Ако външната тъмнина гони някого вън, то такъв отива вътре,

в Божието присъствие…”

“Точно така, момчето Ми! Когато външното гони навън, тогава

попадате вътре! Но имат ли днес Моите братя и сестри вярата да

пострадат така, както прогледналият? Защото всичко съдейства за

добро на онези, които любят Бога. И при прогледналия също стана

така. Той обичаше Бога и не пожела да стане част от фарисеите и

от външната тъмнина. Затова те го изгониха вън от тъмнината си,

тъй че той попадна във вътрешната Светлина на Бога.

А не сте ли вие днес поколението, което Отец Ми посещава със

слугите Си пророците? И ако днес слугите на Отца Ми отварят очите

ви с водите на Силоам, та да прогледнете, то как някои от вас

отказват да превъзмогнат над яростта на днешните фарисеи? Как

така четете словото, което давам на слугата Си и се радвате, че се

отварят очите ви, а след това, когато бъдете заставени да направите

36 (Йоан 9:34)
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избор между Божия слуга и слугите на нечестието, мълчите и не

смеете да се обадите? Не оставате ли тогава по човешки слаби пред

измамите на външната тъмнина? Не държите ли повече на доброто

си име пред човеците вместо на одобрението от Бога?

Но ето, предупреждавам ви! Моето Евангелие няма да премине!

Думите в него ще пребъдат. А тези думи ви показват и следствието

от твърдостта на прогледналия, който бе отлъчен от фарисейската

синагога. Какво гласят тези думи?”

Погледнах на Словото и стиховете просто бодяха очите ми. Затова

казах на Исус:

“Господи, ето писаното:

“Чу Исус, че го изпъдили вън, и, като го намери, рече: Ти

вярваш ли в Божия Син? Той в отговор рече: А Кой е Той, Господи,

за да вярвам в Него? Исус му рече: И видял си Го, и Който говори с

тебе, Той е. А той рече: Вярвам Господи; и поклони Му се. И Исус

рече: За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а

виждащите да ослепеят...” 37

“Значи, както сам прочиташ, Аз чух, че фарисеите са изпъдили

“вън” прогледналия. А от Кого чух Аз? Кой е Онзи, Който вижда как

една душа напуска властта на външната тъмнина, за да попадне

във вътрешната Светлина?”

“Исусе мой! Това е Бог Отец!”

“Разбираш ли тогава ти и разбират ли Моите, че Аз мога да

намеря само онези, които са вън от външната тъмнина?

Аз мога да ръководя и да издигна в небесните места само

онези, които не се срамуват да пострадат за Името Ми дори тогава,

когато човеци от властта на външната тъмнина ги изгонят от

външните си църкви.

Но ето, че очите Господни наблюдават друго. Защото изливах

доволно чрез слугата Си и ви давах Хляб и Светлина от Небето. Но

когато дойде измамата на външната тъмнина и посветените от

пророческото слово трябваше да избират да са с Мен или с

37 (Йоан 9:35-39)
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външните, то тогава мнозина, които напоих и призовах, се върнаха

назад. Те не издържаха на атаката на външната тъмнина, защото

никога не превъзмогнаха над червеите на тлението. За тях беше

непоносима мисълта да бъдат отхвърлени и анатемосани от

Вавилонски църкви и служители, та да излязат от външното и да

намерят вътрешното. Ето защо сетнината на такива ще бъде според

делата им. И над тях ще се стовари последната измам на външната

тъмнина. Измамата на варосаните гробници.

Затова нека да те заведа и там…”
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7. ИЗМАМАТА НА ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има вяра, за която съм готов да падна пред Божиите колене и да я

прося с цялото си сърце за теб, то това е вярата, с която приемаш, че

Словото на Исус е Дух и плътта не ползва в нищо. Аз благодаря на Този

превъзходен Дух. Защото Той е силен да ни измъкне от външната тъмнина

и да ни направи като светила на Сион, които са далече по-горе от опакото

и извратеното поколение на тщеславните. Защото това поколение ще

премине и ще отиде при баща си в тъмнината. Но думите на Исус няма да

преминат. И ако аз съм посветил целия си живот пред Него, за да ти давам

даром пророческото слово, то е, за да имаш увереност, че си в съвета на

Господ и Неговите избрани. И да слушаш как Господарят на Сион говори

на сърцето ти:

“На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на

ония, външните всичко бива в притчи; тъй че гледащи да гледат, а

да не виждат, и слушащи, да слушат, а да не разбират, да не би да

се обърнат и да им се прости [греха]…” 38

Да бъдеш ли тогава от външните, които гледат, но не виждат, и

слушат, но не разбират, нито някога преживяват спасително покаяние? Не

разбираш ли, че е дошъл мигът, когато всеки от нас трябва да позволи на

Исус да го разсече с Меча на Словото Си?

Защото не е страшно да откриеш днес червея! Страшното е той да

остане скрит и ти да разбереш за него едва тогава, когато Милостта на

Отца се е вдигнала и чашата с гнева Му е започнала да се излива. Ти вече

видя колко опасна е една ябълка, която е отпаднала от клона. Външно тя е

красива и примамлива, но в сърцевината й има червеи. Ето затова те моля

да отстраниш нозете си от гнилите ябълки. Защото духовният прочит за

тяхното състояние не е друг, но записаният в “Посланието към Евреите”:

“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили

от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух и са

вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от

38 (Марк 4:11-12)
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великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали,

невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато

разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват…” 39

Забелязваш ли думата “отпаднали”?

Това е една от най-страшните, но и най-справедливи думи в цялото

Свещено Писание. Защото в миг, когато Господ е изливал безценната Си

Благодат над теб и те е направил да стигнеш до духовна зрелост, то ти си

забравил, че на Него, а не на теб принадлежи Славата. И когато Същият

Този Господ е очаквал от зрелия плод да отиде до сърцата на грешни и

покварени, опаки и извратени, та да вкусят от Божията сочна Благост и да

се спасят, то тогава същият този зрял плод е заявявал на грешните:

“Стойте далеч от мен. Защото вие сте грешни, а аз съм праведен. Да

не даде Господ да пожелая общение с вас или дори да ви докосна. Защото

ще омърся святостта си и чистотата си…”

Е, в такъв случай братко мой, щом такъв зрял плод не иска да дава на

никой от сочността и благостта си, то иде миг в него да се настани червей.

И като го прояжда отвътре да го направи негоден за всякаква употреба.

Точно това е мигът, когато Клонът вече не желае да задържа безполезния

плод. И Святият Дух си отива, а плодът тупва на земята, прояден от червеи

и пълен с гнилота и мерзост. Говоря ти за всичко това, защото за външните

най-важно е външното. Те се впечатляват от него и го искат на всяка цена.

Затова  Господ дава на всеки онова, което търси и иска…

Нека сега ти разкрия последната от измамите на външната тъмнина. Аз

виждах огромно множество човеци, което беше застанало пред ефектно

направена трибуна. Зад трибуната имаше гробница, от която се разнасяше

зловоние и непоносима смрад. А Исус, стоейки до мен, ми каза:

“Наблюдавай какво ще се случи с това огромно множество.

Защото по волята на собствената си похот те са се събрали тук…”

След думите на Исус аз забелязах как от гробницата излезе мъж с бял

костюм. И като се обърна към хилядите човеци, им каза:

39 (Евреи 6:4-6)
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“Братя и сестри! Господ е направил велик завет с нас. Толкова велик

завет, колкото велики сме ние, като негово последно поколение на земята.

Поколение на славата и победата. Алелуя!”

Думите на костюмирания проповедник се харесаха на тълпите и те с

удоволствие закрещяха:

“Алелуя! Алелуя! Алелуя!”

А проповедникът продължи речта си, като казваше:

“Може би се питате каква е тази сграда зад мен. Може би се питате

защо излязох от нея толкова бял и чист. Нека тогава ви кажа, че това е

мястото, където Господ събира всичките си последователи. Защото Той ни

предупреди за последното време, като каза:

“И както бяха дните на Ноя, така ще бъде и пришествието на

Човешкия Син…”

А как бяха дните на Ноя? Какво имаше в дните на Ноя!”

Подготвена за въпросите му, тълпата започна да вика:

“Ковчег, ковчег!”

Отговорът одързости проповедника и той продължи:

“Готови ли сме тогава да хвърлим умрелите неща в ковчега? Готови ли

сме да погребем старите разбирания за вярата? Ако сме готови нека кажем

“Амин”!”

Така тълпата, която слушаше костюмираният проповедник с огромно

удоволствие, започна да вика “Амин”. А проповедникът продължи:

“Ние казваме “смърт” на всяка мизерия и “амин” на просперитета! Ние

казваме “смърт” на всяка неграмотност и “амин” на теологията! Ние

казваме “смърт” на всяко гонение и “амин” на пълната църковна власт! Ние

казваме “смърт” на всеки позор и “амин” на уважението, което извоювахме

с цената на нашата праведност!”

След тези думи проповедникът се приближи до варосаната гробница.

И като се обърна към хилядите възторжени очи извика въодушевено:

“Църквата победи света, за да царува в него. Затова нека всеки от вас

хвърли в ковчега мизерията, неграмотността, гонението и позора…”

След последните си думи проповедникът влезе в гробницата, а по

призива му хилядите започнаха да влизат след него. А аз забелязах нещо
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страшно. Защото човеците, неразпознали заблудата, бързаха да погинат

във варосаната гробница на лидера си. И като влизаха в нея, те никога

повече нямаха съдбата да излязат. За тях варосаната гробница бе ковчегът

на Ной. Тази гробница погълна с лукавата си уста всички белези от Завета

на Христос с Неговата Църква. А Исус, като ме погледна с насълзени очи,

каза:

“Сега разбираш ли, момчето Ми, колко е лесно външните да

бъдат излъгани с външното?

Понеже за външният смъртта на духа е живот за плътта му. И

той, като гледа на църковния си лидер, който чисти вънкашното,

никак няма да си спомни, нито ще разбере изговореното от Мен

против слугите на нечестието. Защото някога, когато говорех от

площада пред Синедриона и по всички синагоги, Аз не просто

говорех, но виках. За да чуете думите Ми и  последвате Гласа Ми.

Аз посочвах пълните с червеи сърца и им казвах:

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите

външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и

насилие. Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата

и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко вам книжници

и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници,

които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки

кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на

човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и

беззаконие…” 40

Разбирате ли сега по-добре думите Ми? Разбирате ли, че този

свят е външна тъмнина, която се управлява от червеи? Разбирате

ли, че ако искате да сте Мои и Името и Образът Ми да пребъдват в

сърцата ви, то на всяка цена трябва да оставите любовта към света

и да пребъдвате в любов към Отца? Защото червеите на Сатана ще

намерят и ще погубят всички, които са пръстни. И храна на змията

до хвърлянето й в огненото езеро ще бъде пръстта.

А Словото Ми ясно казва:

40 (Матея 23:25-28)



55

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните…” 41

В тази първа част на великата небесна книга, в която посветих

слугата Си, Аз ви изявих кой е оня пръстен човек от земята и кои са

неговите пръстни потомци. Те завинаги ще наследят външната

тъмнина, гдето червеят им не умира и огънят им не угасва. Но онзи,

който пребъдва в сърцето си с копнеж по Господните обиталища,

непременно ще разбере, че Отец Ми ви иска горе - пред Святите Си

олтари. За да Му бъдете малко, но Свято и побеждаващо поколение

на Светлината. И Сам Той да запали сърцата ви с онази ревност,

която положи в първите Ми Апостоли, тъй че да живеете писаното:

“Затова и Исус, за да освети людете чрез собствената си кръв,

пострада вън от градската порта. Прочее, нека излизаме и ние към

Него вън от стана, понасяйки позор за Него. Защото тук нямаме

постоянен град, но търсим бъдещия…” 42

Търсите ли бъдещия Ми град?

И искате ли да осветите човеците с Кръвта Ми?

Научете се тогава да страдате вън от външната тъмнина,

понасяйки позор за Мене! Защото само тогава Отец Ми ще ви даде

достъп до най-вътрешното на Своето Светилище!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

41 (1 Коринтяни 15:47-48)
42 (Евреи 13:12-14)



56

ОГЪНЯТ, КОЙТО НЕ УГАСВА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз зная, че ти с нетърпение си очаквал продължението на пророческите

видения, свързани с белезите на външната тъмнина. Аз също с нетърпение

исках да напиша това продължение. Но трябваше да мине време и Исус да

подготви духа и сърцето ми за тежестта на самите небесни откровения и

видения. През този период на подготовка духът ми беше подложен на

такъв натиск от дявола, че се наложи да потърся спасителни прибежища в

Благодатта на моя Господ. Така се родиха нови три книги - “Тихо течащите

Силоамски води”, “Да родиш Исус във Витлеем” и “Пътят до

Откровение 3:12”, за които вярвам, че дълбоко са докоснали и осветили

сърцето ти.

Искам да знаеш, че онези, които вкусват от великите дела на Божия

Пророчески Дух, ще бъдат въведени в Божието време с цената на огромни

изпитания и изключителен духовен натиск. Залогът е твърде голям, а

наградата за участниците в него - твърде славна и велика, за да оставиш

друг да влезе в дела ти и призванието от Бога. Затова нека сега ти разкрия

самото ми посвещение от Господ, миг преди Той да ми разкрие удивителните

видения в тази книга. С огромна скръб в сърцето си аз започнах да

наблюдавам света през най-радикалните думи на моя Спасител. А Святият

Дух ме вдъхнови и изпълни с божествена сила отново и отново да проумявам

колко дълбоки и съдбоносни са думите на Исус в “Евангелието от Марк”, с

които Той ни предупреди:

“И ще бъдете мразени от всички заради Моето име: но който

устои до край, той ще бъде спасен. И когато видите мерзостта,

която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил],

стояща там, гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава

ония, които са в Юдея, нека бягат по планините; и който е на
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къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе

нещо от нея; и който е на нива да не се връща назад да вземе

дрехата си. А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

При това, молете се да не стане това зиме; защото през ония дни ще

има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е

създал, нито ще има такава. И ако Господ не съкратеше ония дни,

не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той

избра, съкратил е дните…” 43

И ето, че Благодатта на Святия Дух над сърцето ми, наистина ме

накара да видя тайни неща в това Христово предупреждение. Неща, които

преди това не бях виждал, но сега виждах. Защото, четейки думите на моя

Цар, аз забелязах в тях Огъня. Онзи Огън от Небесния Отец, който ни дава

достъп и до Неговия Вечен Живот. Онзи Огън, заради който всички щяхме

да бъдем мразени от света и светските църкви. И самите думи на нашия

Спасител, че трябва да устоим, аз вече разбирах като свещена заповед да

опазим Божия Огън. Но ето, че Исус продължаваше да говори думите Си и

сърцето ми виждаше следващото от предупреждението Му. А именно -

онази мерзост, която стои там, където не й подобава...

Разбираш ли тези Христови думи, братко мой? Проумяваш ли ги?

Защото светът е пълен с доволно много мерзости. И всяка от мерзостите си

има място, което й подобава. Затова и човеците, като видят мерзостта и

самото й място, махат с ръка и казват:

“Гледай какво ужасно място! Гледай каква мерзост и какво зло!”

Но в тази своя реакция те просто са зрители на обикновените

мерзости, които стоят там, където им подобава. Защото проститутките се

събират в публичните домове и именно там им е мястото. Сребролюбците

пълнят тотализаторите и бързат да попълват фишовете на земния късмет.

И те също са мерзост, която е отишла на мястото си. Но не такива са

думите на Исус в пророческото Му предупреждение. Не за такива мерзости

Той ни предупреди да бдим. Друго каза Той и то гласи:

“И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за

която говори пророк Даниил], стояща там, гдето не подобава…”

43 (Марк 13:13-20)
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Разбираш ли, братко мой, че не е голямо нещо една мерзост да тежи

на мястото, което й подобава? Защото тя заслужава мястото си и мястото й

я заслужава. Но каква е другата мерзост, която докарва запустение? Каква

е мерзостта, която има амбициите да стои там, където не й подобава?

Това, братко мой, е мерзостта на един друг огън, който не е Божият.

Това е мерзостта, с която дяволът омърси Святото място на Бога. Това е

мерзостта, която накара цялото църковно мнозинство да охладнее за Бога

и да се разгорещи за дявола. И именно тогава настъпи запустението. Защото

ако доволно дълго си живял в един дом и накрая онези, с които си живял

докарат в него мерзости, които душата ти мрази, то тогава ти напускаш

този дом и никога повече не желаеш да се върнеш в него. Именно така

днес Святият Дух на Отца е напуснал осквернените от чужд огън храмове.

За да дойде запустението, а с него и запустителят…

Ето с такива мисли Исус докосна сърцето ми. За да видя огъня на дявола

и запустението, което той докарва върху днешните църковни мнозинства.

И да разбера в сърцето си, че Огънят на Божия Живот е най-ценното, което

имаме от Исус. Защото само с този Огън Небето ще ни приеме като Божии

чеда. И ние трябва да устоим докрай, за да запазим не просто пламъчето,

но колкото по-силна става омразата, толкова по-силен да е в нас Огънят.

А как да направим силен Божия Огън, ако не знаем кой донесе на

Святото място чуждия огън на дявола? Как да устоим, ако не сме екипирали

сърцата си с бронята на Истината и Правдата? Как да противостоим на

Сатана, ако не сме облечени с Божието Всеоръжие?

Истината, братко мой, ще се разкрие в тази книга. И отговорите от моя

Господ и Бог ще бъдат онова изобилно помазание над духа и сърцето ти, с

което ти непременно ще превъзмогнеш над омразата от лъжебратя и от

лъжехристияни. Затова нека ти предам думите на Исус, според както Той

започна да говори на сърцето ми.

Ето какво ми каза Той, докато разсъждавах над сериозното Му

предупреждение, свързано с мерзостта, която докарва запустение:

“Аз искам да дадеш на живата Ми Църква най-дълбокото

знание за огъня на дявола. Знание, в което ще те посветя чрез

виденията в тази книга. Защото, колкото до огъня на дявола в
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частичните му проявления, Аз ти дадох доволно много видения и ти

ги изяви на братята и сестрите Ми. Така те разбраха за чуждия огън

на Аароновите синове и за огъня на Молох. Но тук Моята ръка ще

тежи върху сърцето ти, за да видиш най-дълбокото от сатанинския

огън и да проумееш неговата тайна. Тайната защо той никога не

угасва и къде са местата, където той пламти в цялата си сила. И

нека всичките Ми чеда побързат да оставят земните си работи, за

да слушат какво им казва устата Господна. Защото Аз доволно

дълго търпях човешката заблуда и очите Ми виждаха как людете

Ми умират поради нямане знание. Аз доволно дълго търпях и чаках

някой да призове Името Ми, та да просветя сърцето му и помажа

устните му. Но мерзостта, която се настани на мястото, което не й

подобава, стана толкова голяма, че тя самата изиска поклонение и

почит, като към Божия Святост.

Няма ли Аз да въздам над това? Няма ли да накажа надменните

сърца, в които се разгоря неугасимият огън на дявола? Няма ли да

унищожа сърцата, които презряха думите на пророк Йоан Кръстител,

който каза за своя Господ:

“Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след

мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да понеса

обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в

ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото

Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън…” 44

Но ето, че плявата вече проповядва по амвоните и се има за

Господно жито! Ето, че онези, които никога не съм посещавал с

Духа Си, нито съм ги кръщавал в Огъня на Моя Отец и Бог, бързат

да подпалват с огъня на дявола. И никой от вас не иска да види, че

пращенето на тръните и плявата един ден ще продължи във

външната тъмнина. Никой от вас не иска да види, че този род на

проклети и измамени няма никак да избяга от съдбата си.

Защото кой е Оня, Чиито уста заповядват смърт и Живот? Нима

мислите, че мерзостта Го изненадва или дяволът Го плаши? Ако има

44 (Матея 3:11-12)
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Книга на Живота, разтворена пред Божия Престол, то няма ли и

книга на смъртта пред тъмния олтар на дявола? Ако в едната книга

са записани имена, то не са ли записани и в другата? И ако едната

книга се пълни, то нима другата ще остане празна?

Но ето затова заповядвам да Ме последвате. За да ви измъкна

отсред всичката църковна плява, която прегърна червеите на

тлението и пламна от огъня на смъртта…”

След последните Си думи Исус докосна с ръка главата ми и така пред

сърцето ми се разкриха разтърсващи видения. Видения, с които разбрах,

че съдбите ни са пред самия свършек. И само миг ни дели от Вечността,

която за едни ще бъде смърт през вековете, а за други - Живот и Светлина

в Лоното на Отца. Аз падам на колене пред моя Господ и Спасител и се

моля това пророческо слово да те намери и издири. Като светулка в мрака

или като пояс в развълнуваното море. Като възпиращ меч пред портите на

Смъртта или като светкавица под навъсеното Небе на идещия гняв.

За да славиш Онзи, Който издирва и спасява – отсега и до века.

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С РАЖДАНЕТО НА СМЪРТТА

Скъпи ми братко! Искам да знаеш, че думите на Господ бяха заредени

с такава божествена ревност, че те мислено ме върнаха в първото видение,

когато Той ми разкри белезите на външната тъмнина. Тогава видях чашата

на Божия гняв, която се изсипваше върху рода на нечестивите, а Исус ме

заведе и до самото място, за да видя червеят, който не умира. И ако тогава

прицелът на видението беше червеят, то сега прицелът е огънят. Защото

онзи нечестив грешник буквално плуваше в огън, който го гореше отвсякъде.

Ето така, спомнил си за самото видение, аз очаквах Исус отново да ме

отведе към него. Но Господ, Който виждаше мислите на сърцето ми, каза:

“Аз няма отново да ти давам същото видение. Вместо това ще ти

покажа как се роди смъртта. Защото всички вие трябва да разберете

какво е смъртта…”

След думите на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз се намирах

на място, което поразяваше всяко въображение. Защото пред себе си виждах

огромни скъпоценни камъни, високи колкото човешки ръст. Тези камъни

горяха в огън или по-скоро самият огън гореше вътре в тях. И понеже

камъните бяха прозрачни, то затова гледката беше твърде възхитителна и

прекрасна. И ето, че докато гледах самите камъни, аз забелязах как сред

тях се появи Луцифер. Херувимът беше твърде щастлив сред горящите

камъни. Нещо повече - сърцето му черпеше сила от огъня в самите камъни,

тъй че Луцифер плавно разтваряше крилата си и така цялото му същество

се зареждаше от огъня. Понечих да отворя уста и да опиша впечатлението

си пред Исус, но Той просто вдигна ръката Си, като ми каза:

“Ето, Стефане. Сега си пред огнените камъни на Божието Свято

владичество. Всеки, който бъде докоснат от огъня на тези камъни, е

посочен от Моя Бог и Отец, за да засенява Небето с Неговата Сила и

Слава…”

“Какво прави тук Луцифер, Господи мой?” - попитах аз. Тогава Исус

отговори:

“По Божието предузнание сега ти се дава видение, в което ще

видиш раждането на смъртта. А колкото до самите камъни, то си
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спомни какво е говорил твоят Отец на пророка Си Езекиил за

Луцифер и неговото стоене тук…”

Докато Исус ми говореше в сърцето ми изплуваха категоричните Божии

думи, с които Отец казваше за Луцифер:

“Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви

скъпоценни камъни; със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс,

яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на

тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня,

когато си бил създаден. Ти беше херувим помазан за да засеняваш;

и Аз те поставих така щото беше на Божия свят хълм; ти ходеше

всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня,

когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе...” 45

Усетил някакъв подтик от Духа, аз казах на Господ:

“Исусе, ако правилно разбирам думите на Отца, то огнените камъни са

властта, идеща от Собствения Живот на Отца. Защото в тези камъни гори

Огънят, който е и в Божието Сърце. Така ли да Те разбирам, Господи?”

А Исус отговори:

“Точно така разбирай думите на Отец Ми! Защото по силата на

своя духовен статут Луцифер бе именно засеняващ херувим. И в

началото неговото сърце бе съединено с Живота на Бога и Отца. А

Силата на този Живот е именно в Огъня. Затова наблюдавай как ще

се развие самото видение и какво ще се случи с Огъня, който Отец

Ми бе положил в сърцето на Луцифер…”

Слушайки думите на Исус аз отново се върнах на видението. Така

забелязах, че Огънят на Отца в сърцето на херувима вече не беше толкова

мощен, колкото в началото на видението. Напротив - това беше мъничко

пламъче, мъждукащо едвам, едвам. Този път Луцифер ходеше всред огнените

камъни и разтваряше крилата си, но Огънят от красивите и огромни

диаманти и сапфири вече не влизаше в сърцето му. Нещо повече - при

всяко докосване от крилата на Луцифер, камъните сякаш, че видимо

угасваха за момент, за да се разпалят отново, след като херувимът вече не

ги докосва. Посочих с ръка към знамението и казах на Исус:

45 (Езекиил 28:13-15)
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“Господи, виж какво става! Та в началото на видението Огънят от

камъните влизаше в сърцето на херувима, а сега самите камъни угасват

при всеки допир на крилата му. Как да разбирам това?”

Тук Исус каза:

“Разбирай го така, че Божието Сърце е било наскърбено и

погнусено от делата на херувима и Бог вече не иска да дава на

Луцифер от Собствения Си Вечен Живот…”

“А не усеща ли херувимът, че има проблем в отношенията между него

и Отец? Не усеща ли, че онзи огромен огън, който пламтеше в сърцето му,

е станал едва видимо мъждукащо пламъче…”

“Не, Стефане! Луцифер не усеща това, защото е заслепен от

собственото си величие. За него вече не е важно да живее Живота

на Отца Ми. Той иска да живее нещо друго. И Отец Ми всеки миг ще

му го даде. Затова наблюдавай и развитието на самото видение…”

Отново се върнах към видението, където стана знамение. Защото една

Пламтяща Ръка се спусна над херувима, като прибра огнените камъни

нагоре, тъй че херувимът остана без тяхното присъствие. След това Ръката

отново се спусна над самото същество на Луцифер и простря пръстите си

против сърцето му. И аз забелязах как и последното малко мъждукащо

пламъче излезе от херувима и се шмугна в самите пръсти на Ръката. След

този миг Ръката сви всичките си пръсти с изключение на показалеца, който

сочеше към херувима. Това накара Луцифер да пребледнее и свие крилата

си пред себе си, тъй че да скрие лицето си. А от показалеца на Ръката

излезе синкав лъч, която се стрелна и порази сърцето на херувима. Така,

само след миг, сърцето на Луцифер гореше от синкав огън. А Ръката, като

хвана с пръстите си херувима, издигна го нагоре - към висините на Хълма

Сион. И като го завъртя около самия Хълм, го запокити със страшна сила

надолу, тъй че Луцифер полетя навън от границите на Небето. Със самото

му падане стана така, че от сърцето на херувима излязоха синкави лъчи,

които докоснаха сърцата на огромни множества от ангели, които, сякаш

вързани от лъчите в сърцата си, също полетяха след началника си…



64

Видението ме изумяваше и оставяше без дъх. То беше едно нагледно

повторение на Божиите пророчески думи в “Книгата на пророк Езекиил”,

където Всемогъщият заявяваше против дявола:

“От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с

насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия

хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!

Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си

поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред

царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си

беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън

изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред

очите на всички...” 46

И тогава, като се обърнах към Исус в самото видение, Го попитах:

“Господи мой! Да разбирам ли, че Всемогъщият Отец извади Собствения

Си Огън от сърцето на херувима и така го е лиши от Своя Вечен Живот и

Святост? Защото забелязах, че когато Ръката на Отец извади Огъня Си

изсред сърцето на Луцифер, то след това от Божия показалец излезе лъч,

който подпали сърцето на Луцифер с друг огън…”

“Точно така го разбирай! Защото Животът на Отца Ми е в Огъня.

И освен този Живот, друг живот няма. А колкото до лъчът от Божия

показалец, то Отец Ми даде на херувима именно това, което Луцифер

желаеше - да съществува, като отделен от Божия Живот. Затова

другият огън отдели Луцифер от Божието Светилище и от Божия

Живот!”

“А кой е другият огън, Господи?” - настоявах аз. А Исус каза:

“Другият огън е огънят на смъртта. И ако до днес не сте знаели

що е смъртта, то запомнете от Мен, че смъртта е чуждият огън на

дявола. Огънят, който направи Луцифер чужд на Божия Живот,

извратен пред Божията Святост и отречен от Божия Дух. Огънят,

който свидетелства на Луцифер, че е първият, виновен за грях

против Отца, Сина и Святия Дух...”

46 (Езекиил 28:16-18)
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“А как, Исусе, да обясня на братята и сестрите си, че именно това е

смъртта? Защото повечето считат за смърт умирането на плътта, а не

отделянето на духа от Божия Дух…”

Слушайки въпроса ми, Исус каза:

“Моите никога не трябва да бъркат смъртта с прехода. Защото

умирането на плътта е преход. Преход от едно на друго място. Но

смъртта, истинската смърт, за която всички вие трябва да знаете, е

онова надигане и бунт против Бога, с което човек остава завинаги

отделен от Него. И ако Аз дойдох, за да имате Вечен Живот и ви

предупредих, че ако някой вярва в Мен, ако и да умре, ще живее,

то не разбирате ли, че именно така ви изявих тази дълбока истина?

Истината, че ако сте съединени с Божия Живот, то ще останете

вечно живи. Но ако някой не е бил съединен с Живота на Отца, та

да гори от Огъня на Отца, то такъв непременно е съединен със

смъртта на дявола и в него гори огънят на тази смърт.

И ето така в това видение ти видя, че Луцифер падна от Небето

с чужд огън в сърцето си. А с него паднаха и всички, които му

отдадоха почит като на Творец, а не на творение.

Разбирате ли тогава по-ясно думите Ми, че делът на нечестивите

е червей, който не умира, и огън, който не угасва? Разбирате ли, че

отнемайки Огъня на Своя Вечен Живот от сърцето на Луцифер,

Отец Ми заповяда в него да гори огънят на вечната смърт?

Затова предупреждавам всички ви:

Както не е възможно да угасне Огънят на Вечния Живот, така е

невъзможно да угасне и огънят на вечната смърт! Единият ще гори

вечно, за да пламтят светилата пред Божиите олтари, а другият ще

гори вечно, за да се издига димът на вечното разорение и погибел!”

Слушах думите на моя Господ и сърцето ми настръхна. И аз отново си

спомних думите на ангела Господен, който с висок глас прогласи от Небето:

“Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме

белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на

Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще

бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И
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димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония,

които се покланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни

денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името

му...” 47

Представи си това, братко мой! Представи си този огън, който не може

да бъде угасен. Представи си това огнено езеро, като място на вечна

изолация от Святия Бог. Място, което никога няма да бъде посетено от

Божията Милост, нито пък Божият Гняв ще си даде почивка, за да му

въздава от ужасните наказания. Мнозина отдавна са отхвърлили тази

истина за Божия Гняв, като пресилена или недопустима. Те не вярват, че е

възможно Бог да бъде толкова жесток в отношението си към нечестивите.

Но нека кажа на такива, че днес и сега е място на избор. Не утре и после,

но днес и сега. И за да казва нашият Господ, че на нечестивите огънят

няма да угасне, то е по причина на това, че има неща, които горят, но не

изгарят. Именно с видения върху такива тайни ще продължи тази книга.

Защото Исус, преди да ми покаже следващото видение, каза и това:

“Иди и предай на Моите, че външната тъмнина е твърде реална,

за да е измислена. И днес Отец Ми пълни тази външна тъмнина,

понеже е оставил нечестивите да упорстват в нечестието си и да

останат ненаказани приживе. Защото са твърде малко сърцата,

които викат към Бога и искат да бъдат наказани сега, а не после. И

понеже мнозинството бяга от изобличението и не иска Отец Ми да

се обхожда с него, като със Свои синове, то затова Превъзвишеният

Съдия е поставил съда до беззаконието и беззаконието до съда. За

да провери сърцата на всичките човеци и да се изпълни писаното:

“Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието,

и мястото на правдата, а там неправдата. Рекох в сърцето си: Бог

ще съди праведния и нечестивия; защото има време у Него за всяко

нещо и за всяко дело…” 48

Затова виж сега и това, преди да ти покажа истински дълбокото

и покъртителното…”

47 (Откровение 14:9-11)
48 (Еклесиаст 3:16-17)
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След думите на Исус видението пред сърцето ми се промени. И аз

видях пред очите си една тясна порта и една огромна арка. Зад тясната

порта се откриваше светлия път към Небето, а зад просторната арка –

дълбините на ада. Най-страшното от самото видение беше това, че пред

арката бяха събрани огромни множества от човеци, а пред тясната порта -

неколцина. И ето, че Силата на Святия Дух ме приближи до човеците пред

тясната порта. Те не бяха чисти и имаха петна по дрехите си. Но вътре в

сърцата им гореше Огънят на Отца. Един от тях се приближи към тясната

порта. И като падна на нозете си, извика:

“Изобличи ме, Господи! Докарай Съда Си върху мен сега, защото се

срамувам от себе си и не съм достоен да се нарека Твой син…”

В отговор на молитвата на човека, до него се приближи Исус. И като

извади бич от бялата Си мантия, започна да налага човека. Така, с всеки

удар от бича, петната все повече намаляваха, а човекът плачеше изпод

ударите, като никак не желаеше да се защити. Гледката не беше твърде

приятна за гледане, защото аз не исках да приема Исус в подобна роля.

Дори в един момент наведох главата си, като си казах:

“Господи мой! Не ужасявай сърцето ми с това, което вършиш! Та как

ще предам това видение на братята и сестрите си?”

А Исус, Който моментално усети мислите ми, се приближи към мен,

държащ бича в ръката Си, и ме попита:

“Сърцето ли се ужасява или петната по дрехата? Нали искаше

да видиш Моя Съд приживе! Защо тогава се смущаваш да предадеш

на Моите, че Аз удрям, Аз наказвам и Аз бичувам. Но ето, приближи

се и виж ефекта от Господния Съд приживе…”

След думите Си Господ отново се върна при тясната порта, а аз с Него.

Така Той отново замахна с бича Си върху дрехата на човека, тъй че самата

дреха изплющя, а от удара хвръкнаха искри настрани, сякаш, че се удариха

не бич и дреха, а меч и камък. И самите изхвърчали искри попаднаха на

главата на човека. А след това стана чудо, понеже по косата и лицето на

Господния служител започна да се стича Свято масло, родено сякаш от

искрите. Посочих с ръка към главата на служителя, като попитах Господ:

“Исусе! Забелязваш ли какво става?”
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А Исус, като се усмихна, отговори:

“Аз го забелязвам, но трябва и ти да го забележиш. Трябва да

го забележат всички, които се наричат с Името Ми. Защото когато

участвате в Съда на Праведния, вие не трябва да имате друга

молитва, освен думите на псалома:

“Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост; и нека ме

изобличава; това ще бъде миро на главата ми; главата ми нека се

не откаже от него…” 49

След последните Си думи Господ подаде ръка на служителя Си и го

изправи, тъй че служителят Му вече можеше да премине през тясната

порта. А после Исус отново ме запита:

“Забеляза ли онова, което е писано в “Притчите”? Забеляза ли

мястото на Съда и на беззаконието под слънцето?”

“Да, Исусе! Забелязах, че мястото на Съда е твърде тясна порта, а на

беззаконието - като триумфална арка. Така разбрах, че приживе на

човеците е даден един Съд - Твоето изобличение и бичуване за тези, които

приемаш, за да съучастват в Твоята Святост…”

“Продължи тогава да внимаваш на писаното. Защото мъдрецът

допълва за Съдията, като казва за Него:

“Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия;

защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело…”

И като вникнеш в думите и във видението, което ти дадох, Ми

кажи:

Разбра ли, кое е Божието време за Съд над праведните и кое е

времето за Съда над нечестивите?”

Истината в устните на Исус блестеше твърде силно, за да не я забележа.

Затова Му отговорих:

“Господи мой! Бог съди праведния приживе, понеже именно така Му

показва Милост и Благост. А колкото до онези, които се имат за праведни в

собствените си очи, то за тях Отец е предвидил Съдът отпосле…”

Исус ме погледна с твърде остър поглед, който сякаш, че ме изпитваше.

А после каза:

49 (Псалом 141:5)
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“След като видя мястото на Съда под слънцето, то виж сега и

мястото на беззаконието…”

След думите на Господ аз вече гледах към многолюдните множества,

събрани пред просторната арка. Тези човеци не просто, че нямаха Божия

Огън в сърцата си. Нещо повече - те бяха подпалени от чуждия огън на

дявола. И от самите им сърца надничаха червеите на себеправедност, като

ги караха да викат от възторг:

“Ние сме праведни! Ние сме Неговия избор! Ние сме Свята нация!”

А Исус, като гледаше към червеите в сърцата им и като слушаше

гордите им възгласи, добави:

“Тези тука в едно не сбъркаха, а именно - че са в Божия избор.

Защото всички до един отдавна са били избрани и посочени на това

беззаконие. Всички до един са обикаляли сухите места на бесовете

и така сърцата им са пламнали от неугасимия огън на дявола.

Затова нека ти покажа и тези места. За да разбереш тайната на

най-дълбоките Ми думи в Моето Евангелие…”
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2. СУХИТЕ МЕСТА НА БЕСОВЕТЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз искам да внимаваш твърде много на видението, което Сам Господ

ще разкрие пред сърцето ти. Защото с това видение ще ти станат ясни

Христовите думи от Евангелието, които гласят:

“Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през

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

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

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

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

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

Също така ще бъде и на това нечестиво поколение…” 50

През всички години на моята вяра в Исус винаги съм търсил обяснение

на това предупреждение на Спасителя. И в по-малка или по-голяма степен

Святият Дух ми е давал мъдрост и разум, за да си обясня думите на Господ.

Въпреки това сърцето ми оставаше недоизпълнено и тайната на Христовото

предупреждение продължаваше да стои като пелена над самите стихове.

Можех ли да зная, че вярата ми в Исус е била пътуване, с което

Господ ме е приближавал до самото Си Сърце и до Собствения Си поглед?

Можех ли да зная, че думите Му, свързани със сухите места на бесовете, в

пълна степен са свързани и с дяволския огън, който никога не угасва?

Разбира се, че не! Точно затова аз сега падам на коленете си, за да

благодаря за изобилната Благодат и Милост, с която Господ ме посети.

Защото по Неговата изрична Воля и чрез съвършеното Му водителство сега

ще ти разкрия и самото видение, което Исус изяви пред сърцето ми.

Ето думите на моя Господ, които Той ми каза, когато докосваше с ръка

главата ми:

“Никак да не се ужасяваш от онова, което сега ще ти дам да

видиш. Нека сърцето ти бъде твърдо и умът ясен, за да предадеш

вярно и точно цялото видение, свързано със сухите места на

50 (Матея 12:43-45)
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бесовете. А сега тръгни след Мен, за да ти покажа нещата, които

никога не си виждал…”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри самото

видение. Аз виждах една огромна пустиня без начало и край. В пясъците

на тази пустиня пълзяха хиляди демони. И в самото видение те бяха

уподобени на змии и скорпиони. Така аз и Господ се снишихме над самата

пустиня, а Исус, като вдигна ръката Си и посочи множествата от демони,

ми каза:

“Ето, Стефане! Сега твоят Господ ти показва сухите места на

бесовете. Това е мъчително място, където пребъдват изхвърлените

от Небето духове. Затова погледни с Моя поглед и забележи какво

измъчва тези хиляди змии и скорпиони…”

Докато Господ ми говореше погледът ми се проясни и аз усетих

зрението си многократно по-силно и точно. Така забелязах, че в самите

естества на змиите и скорпионите гореше огън. Този огън ги караше да се

гърчат и да не намират никакъв покой. И докато змиите бясно мятаха

опашките си наляво и надясно, скорпионите се гърчеха и превиваха, като

напразно се опитваха да защипят пясъка с отровните си щипци. Това бе

една масова агония, обхванала всички бесове, въпреки че аз все още не

можех да си я обясня. Виждах огъня, който ги изгаряше. Виждах и реакциите

им, но все така не намирах точния и верен отговор за състоянието им. А

Исус, като наблюдаваше недоумението ми, продължи да говори, като каза:

“Още ли се чудиш? Още ли не разбираш онова, което ти

показвам? Още ли не знаеш какво изпитват всички тези нечисти

бесове? Нека тогава ти помогна, за да разбереш състоянието им…”

След тези Си думи Исус протегна ръката Си към сърцето ми и в

следващия момент аз забелязах как от самия мен към дланта на Исус

започнаха да текат води. Тези води влизаха в Господната ръка и изчезваха

вътре в нея. А със самия мен започна да се случва нещо странно и ужасно.

Защото усетих как езикът ми пресъхна и как цялото ми същество започна

да се сгърчва. В следващия момент аз вече бях паднал на самия пустинен

пясък, а Исус ме гледаше някъде из високото. В този миг усетих жаждата.

Тя бе страшна и се увеличаваше с всяка изминала секунда. Нещо повече –
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самата жажда беше като смърт с пипала. Тя изсмукваше всяко място в духа

ми и сърцето ми, тъй че аз се сбръчквах все повече и повече. И в един

момент протегнах ръце към Господ и просех от Него Милост. Бях забравил,

че това е видение, а състоянието ми – опитност, която да предам на

братята и сестрите ми. Бях забравил за всичко, а сърцето ми крещеше за

вода от Исус. И ето, че Исус моментално реагира и простря отново ръката

Си към мен, тъй че онези води отново нахлуха в сърцето ми.

О, блаженство и радост! О, прекрасно щастие! За първи път можех да

разбера що ще рекат живи води в духа ми. За първи път осъзнавах, че

онези бесове във видението бяха измъчвани именно от жажда. Те нямаха

Присъствието на Бог, нито Неговите води на Вечен Живот. И аз, като

вдигнах благодарен поглед към Исус, Му казах:

“Исусе! Изворе на живота ми! Чак сега разбрах от какво са лишени

тези бесове. Те имат огъня на Луцифер в сърцата си и този огън ги е

изсушил и направил да бъдат сбръчкани и да нямат никакъв покой…”

Исус се усмихна и погали главата ми. А след това каза:

“Въпреки мъчителното ти усещане, ти трябваше да преживееш

това видение. За да разбереш напълно и думите Ми в Евангелието.

Защото, ето, бесовете наистина се намират в безводните и пустинни

места и нямат никакъв покой. Огънят на техния началник ги изгаря

в сърцата им и те са сбръчкани и сухи, като пясъка, който обитават.

Но това е само началото на видението, което ти показвам. Затова се

приготви да видиш и неговото продължение…”

След думите на моя Спасител видението се промени. Защото там,

всред пустинните пясъци, се появиха човеци. Те бяха твърде радостни и

доволни от онова, което виждаха очите им. Защото, за разлика от мен и

Господ, те не видяха хилядите изсъхващи змии и скорпиони, но бяха твърде

много впечатлени от онова, което съзираха в самия пясък. А наистина в

дюните на онази пустиня стърчаха стотици хиляди съблазнителни неща.

Така очите ми видяха, че човеците се нахвърлиха да копаят в самия пясък

и само след миг те вече изваждаха и държаха в ръцете си златни и

сребърни чаши и накити. Други край тях намираха торби, пълни със златни

монети. Изобщо, ако можеш да си представиш, това бяха твърде щастливи
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иманяри. Те не усещаха нито сушата, нито палещото слънце, нито пък

виждаха змиите и скорпионите. И ето, че Господ ми даде знак, за да видя и

развитието на самото видение. Защото при вида на многото човеци в

пясъците, бесовете моментално реагираха и с невероятна пъргавина

запълзяха към тях. А Исус ме попита:

“Защо змиите и скорпионите се стрелнаха така към човеците в

пустинята? Какво видяха в тях, та веднага да реагират?”

Видението беше твърде живо, а погледът ми – достатъчно силен, за да

видя, че в сърцата на онези човеци имаше води. Това не бяха живите води

на Бога и Отца, но все пак бяха води. Именно тези води накараха змиите и

скорпионите да тръгнат към човеците. Така, не след дълго, вече виждах

как змиите се шмугваха в самите естества на човеците, а същото вършеха

и скорпионите. Затова казах на Господ:

“Исусе! Всичко пред сърцето ми е ясно. Онези жадни демони, мъчени

от сушата в сърцата си, нападнаха на човеците, за да намерят покой във

водите им. И така разбирам, че тези са водите на човешкия дух и най-

вероятно отговарят на самите съвести на човеците…”

“Точно така, момчето Ми. Но ти продължи да наблюдаваш на

видението. Защото, за да казва твоят Бог и Отец, че няма покой за

нечестивите, то е имал причина да заяви думите Си…”

В пълно потвърждение на Исусовите думи аз продължих да наблюдавам

страшното видение. Така забелязах, че водите в сърцата на човеците не

успяха да потушат огъня на бесовете. Напротив, той беше допълнително

раздразнен, за да продължи да гори и в самите води. А тогава онези води

буквално завряха и започнаха да се изпаряват. И въпреки привидното

спокойствие за демоните, намерили кратък отдих, покой нямаше. Защото

огънят, който никак не угасваше, пресуши и самите сърца на човеците, тъй

че след едно много кратко време сърцата на човеците горяха от същия огън,

който беше в бесовете. Това накара бесовете да напуснат разгорелите се

от собствения им огън сърца, за да търсят други, в които да намерят нови

води. И аз, като посочих на пламналите човешки сърца, аз попитах Господ:

“Исусе! Да разбирам ли, че тези пламнали човеци са онези, за които

Словото Ти казва, че са с прегоряла и лукава съвест?”
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“Точно така го разбирай! И предай на всичките Ми братя и

сестри да търсят Канарата, а не пясъка. Защото там, в пясъците на

сухите места, са всички змии и скорпиони на запустителя. Техният

огън няма да угасне никога и те ще търсят и намират нови и нови

сърца, та да пресушават водите им...”

“А как, Исусе, да обясня цялата тази пустиня на братята и сестрите

ми? Как да им обясня защо човеците отидоха да ровят в пясъка, та да

спечелят смъртоносните користи?”

Тук Господ ми отговори:

“Някога Аз казах на всички ви, че ще настъпвате на змии и на

скорпии и че ще владеете над цялата сила на врага. Но ето, че

мнозина от вас забравиха Завета Ми и Учението Ми. И вместо да

владеят над пясъка, като уповават на Канарата, то пясъкът завладя

над тях и ги накара да обичат света и всичко, що е в света. Но ето,

устата Господни се отварят, за да предупредят всички ви:

Този свят е пустиня и негов княз е запустителят! В пясъците на

този свят се намират не само користите, но и бесовете, в чиито

сърца гори неугасимият огън на Луцифер. Когато нечистият дух

излезе из човешкото сърце и бъде изпъден от Моята Сила и

Благодат, то тогава той идва да пълзи и да се гърчи в тези пясъци.

Но когато в същите тези пясъци дойдат човеци, забравили учението

Ми и похулили Духа Ми, то тогава същият този нечист дух казва:

“Ще се върна в къщата, от която съм излязъл. За да пресуша

водите в нея и да я подпаля в моя огън…”

И когато се връща в сърцето, той го намира празно, пометено и

наредено. Празно - защото думите Ми са били приети напразно и

такъв човек напразно е повярвал в Човешкия Син, като е счел

проляната Ми Кръв за празно нещо. Пометено - защото Аз съм

очистил в Милостта Си такова сърце и съм го призовал в живот на

Святост и чистота. Но то е отказало да Ме последва и е изгонило

Утешителя. Наредено - защото съм искал да направя в такова сърце

Дом за Троицата и обиталище за Славата Господна. Но когато

същото това сърце се е отказало да Ме последва и е потърсило
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пустинята, за да се поклони на дявола. То тогава измамата на

дявола го е завела в пясъците, за да му даде измамните користи на

света.

Сега разбираш ли ти и разбират ли Моите, че вие нямате дял с

тази пустиня и с демоните й? Сега разбирате ли, че да настъпвате

на змии и на скорпии ще рече да живеете в Превъзходния Живот на

вашия Господ - далече по-горе от пясъка и суетата на света?

Защото бесовете на дявола няма никога да намерят покой и

винаги ще търсят, за да се върнат в къщите, от които са излезли. И

онзи огън, който не угасва, винаги ще търси сърца, които да

пресуши и да опожари. Ако вие сте разумни, та да построите дома

си на Канарата, то тогава непременно настъпвате над змиите и

скорпиите. Но ако във вас е пламнала любов към света и към

користите на дявола, то тогава Аз не съм ваш и вие не сте от Моите.

Защото, ето, очите Господни виждат днес хиляди пламнали пожари.

И Аз ще дам на слугата Си да ви разкрие тези пожари, та да се

избавите от лукавите примки на дявола…”

След последните думи на Исус видението с пустинята се прекрати, а

Господ показа пред сърцето ми следващото Си видение.
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3. ПОЖАРИТЕ НА ДЪРВАТА, СЕНОТО И СЛАМАТА

Братко мой! Аз съм разтърсен до дъното на сърцето си и не мога да

стоя безразличен към съдбата на хиляди по хиляди. Защото очите ми

наблюдават онзи неугасим огън на дявола и на погълнатите от него. И

сълзите ми напират от самото ми сърце.

Как те не искат да разберат, че делът на християнина не е в света, но

в Бога? Как те не искат да разберат, че този свят лежи в лукавия и е

пустиня? Как не искат да разберат, че думите на Исус не могат да преминат,

но ще бъдат съдба за всички, които отстъпят от Името Му?

Защото в края на сериозното Си предупреждение Той ясно каза:

“Също така ще бъде и на това нечестиво поколение…” 51

Знаеш ли, братко, що ще рече думата “поколение”?

Това е съвкупност от колена, сиреч, родове от човеци, които предават

на следващите след тях от духа, на когото са служили или от когото са

уловени. И ако Исус ни предупреди, че има нечестиво поколение, което

намира дял в пясъците на света и сред неугасимия огън на змии и скорпии,

то как трябва да живеем ние, та да не се намерим сред рода на проклетите

и нечестивите? Не разбираш ли, че онзи проклет огън, който подпали

сърцето на Луцифер, днес гори във всичките му демони? И ако Исус, в

края на мисията Си заяви:

“Огън дойдох да хвърля на земята. И какво повече да искам,

ако се е вече запалил…”

…то каква ли ще е изповедта на Неговия противник, дявола? Няма ли

и той да умножава огъня си сред човеците, тъй че да му принадлежат във

вечността и в осъждението? И ако огънят на смъртта тръгна от едно сърце

в началото, за да се превърне в огнено езеро накрая, то това иде да ти

покаже, че този огън наистина е подпалил мнозина. Нека думите на

Апостол Павел ти разкрият дълбокото, в което предстои да навлезем.

Защото този Божий служител записа в едно от посланията си следното:

“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз

положих основа; а друг гради на нея. Защото никой не може да

51 (Матея 12:45)
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положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И

ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни,

дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е;

защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива;

и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто

работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто

работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но

тъй като през огън…” 52

Виждаш ли как Божият Апостол предупреждава за един изпит от огън,

в който ще се открият делата на всеки?

Спомни си тогава, че и Исус каза нещо подобно:

“И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да

влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си

очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира, и

огънят не угасва”. Защото всеки ще се осоли с огън, [и всяка

жертва ще се осоли със сол]…” 53

В тази глава Господ ще разкрие онова видение пред сърцето ти, което

да ти покаже какво става, когато човеците биват осолени с огън. За да

разбереш на каква основа си бил поставен и като какъв материал си бил

съграден. Когато Исус подготвяше сърцето ми за това видение, Той ми каза:

“Моите трябва да бдят и внимават на всичко, което съм говорил

Аз или изпратените от Мен пророци и Апостоли. Защото Словото Ми

е онова, което съди. И то ще осъди едни, а ще оправдае други.

Затова виж отново за каква основа говори Моят Апостол Павел и за

какви материали над основата споменава той в посланието си…”

Погледнах на стиховете на Павел и затова казах на Господ:

“Исусе! Апостолът Ти ни казва, че никой не може да положи друга

основа, освен положената, която Си Ти. И след това той продължава, като

ни казва, че някои ще градят на основата злато, сребро и скъпоценни

камъни, а други - дърва, сено и слама…”

“Разбираш ли тогава, че в думите на Моя служител има

сериозно предупреждение към строителите?

52 (1 Коринтяни 3:10-15)
53 (Марк 9:47-49)
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И в това предупреждение Павел загатва не за друго, но затова,

че всеки строеж ще бъде изпитан с огън. А с какъв огън Отец Ми да

изпита строежът на всяко нещо? Какъв да е огънят, който да дава

на Отец Ми съвършената гаранция, че в Небето Му няма да се качат

недостойните и нечестивите?”

Знаех прекрасно отговора на Божия въпрос и затова казах на Исус:

“Господи, това несъмнено е огънят на дявола. Защото този огън би

изгорил и изпепелил всичко, което е противно на Божието Сърце. А Павел

продължава и казва, че онзи, чийто строеж устои, ще получи награда, а

който изгори - ще претърпи загуба…”

“Прочети тогава докрай стиховете на Апостола Ми и виж, че той

продължава, като казва за претърпелия загубата, че:

“…сам той ще се избави, но тъй като през огън…” 54

Как тогава си обясняваш, че огън разрушава, но и огън избавя?”

“Господи, това е дълбок стих и аз разбирам, че Павел е имал предвид

не само огънят на дявола, но и Огъня на Отца. Тъй че, ако някой претърпи

загуба и огънят на дявола изгори строежа му, то такъв да има път за

възвръщане, ако Божията Милост му изпрати Огънят на Отца…”

Исус се усмихна, а след това каза:

“Точно така, момчето Ми. Но в това отношение избавените ще

са малцина, поради умноженото беззаконие. Затова нека разумните

разберат, че Божият изпит с огъня на дявола днес вече действа.

Заедно с изпита Отец Ми дава изходен път за ония, които се покаят

поради злите си дела, като полага Огъня Си в Словото, давано на

слугите Му пророците. Защото днес горят много строежи и никой от

неразумните строители не си дава сметка, че един ден ще отговаря

за мерзостите си пред Моето Съдилище. И ако в онова време на Моя

съд такъв служител не се е покаял за строежа си, като приеме

Словото на слугите Ми пророците, то за такъв избавление няма да

има и сърцето му непременно ще отиде при червея, който не умира

и при огъня, който не угасва.

54 (1 Коринтяни 3:10-15)
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Нека разумните си спомнят думите Ми. Нека будните отново да

прочетат призива Ми към ангела на Лаодикейската църква, на

когото казах:

“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,

а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то

съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се

обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата

на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да

виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова

бъди ревностен да се покаеш…” 55

Не е ли ревността онзи Божий Огън, с който Аз зареждам

всичките думи на слугите Си, пророците? Не са ли думите Ми в

пророческите книги онова злато, пречистено от Святия Огън на

Отца, тъй че неразумните строители да се избавят, като през Огън?

Но ето, казвам ти, че те няма да послушат думите Ми, нито ще

се покаят за злите си дела. Защото когато е трябвало да строят на

основата злато, сребро и скъпоценни камъни, те са полагали дърва,

сено и слама.

А какво им се пише на дървата, сеното и сламата? Какво им се

пише на човеци, лишени от Корена и Потомъка Давидов? Какво им

се пише на човеци, изсъхнали в користолюбие и сребролюбие?”

Докато отварях устата си, за да отговоря на Господ, Той вдигна ръката

Си пред лицето ми, тъй че аз млъкнах, а Той отново каза:

“Виж сега скритото в Моето Живо Евангелие. Виж как в Живота

на твоя Господ се появи неугасимият огън на дявола. За да разбереш

какво са самите дърва в Павловото предупреждение…”

След последните думи на Исус пред очите ми се появи видение. То

беше по-чудно от всички други видения, които бях получавал от Исус и

сега ще разбереш защо…

Аз виждах моят Господ в мига, когато носеше кръста Си, а римските

войници край Него разбутваха с копията и щитовете си побеснелите тълпи.

А Исус във видението видимо се промени. Защото осанката на Спасителя

55 (Откровение 3:17-19)
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беше като от дърво, което бе все така жизнено и живо. Самите ръце на

Господ бяха като клони, които държаха поставения на гърба Му кръст. По

живото дърво, което оприличаваше Исус, личаха нарези, сякаш че някой

се беше опитвал да го отреже и прекърши с трион. Но Господ все така

вървеше и от Него лъхаше свежест и прохлада, сякаш че не бях свидетел

на страданията Му в тясната уличка на Виа Долороса, а някъде до река

всред свежестта на Божия Дух. Точно тогава видението пак се промени, а

прохладата изчезна. Изведнъж от цялата обстановка ме лъхна противна

горещина, сякаш, че невидима ръка бе приближила разпалена главня пред

лицето ми. Така видях, че тълпите край Господ вече бяха като запалени

сухи дървета. Огънят в тях бе твърде силен, тъй че те пращяха и шумяха

твърде страшно. А Исус продължаваше да върви. И ето, че в един миг

Спасителят се препъна и залитна, тъй че кръстът падна встрани от Него. И

аз забелязах, че до Исус се появиха жени, които плачеха. Те не бяха като

сухите и пращящи от огъня дървета, но имаха в себе си от свежестта и

чистотата на Господ. Усетил скръбта им и видял сълзите в очите им, Исус

тихо им каза:

“Дъщери ерусалимски, недейте плака за Мене, но плачете за

себе си и за чадата си; защото, ето идат дни, когато ще рекат:

Блажени неплодните, и утробите, които не са раждали, и съсците,

които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на планините:

Паднете върху нас, и на хълмовете: Покрийте ни. Защото, ако

правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухото?” 56

В онзи миг, докато гледах на моя Спасител, аз разбирах всичко. Не

знам дали скърбящите жени Го разбраха. Не знам дали те видяха пламналия

огън на дявола, но аз вече със сигурност знаех що ще рекат онези дърва от

посланието на Апостол Павел. И ето, че видението се прекъсна, а Исус се

приближи до мен, като ме попита:

“Разбра ли онова, което ти показах? Разбра ли, че Господ твоят

Бог до самата Си смърт беше дървото, посадено при потоци води?”

“Да, Исусе! Разбрах това…” - отговорих с вълнение аз. А Исус продължи:

56 (Лука 23:28-31)
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“Ако дяволът стовари цялата си злоба и омраза върху едно

сурово дърво, каквото беше твоят Господ, то какво ли стана със

сухите дърва? Защо Аз бях суровото дърво, а гонителите Ми бяха

сухи дърва?”

“Господи мой! Ти беше суровото дърво, защото никой не успя да Те

изкорени от Реката на Живота. Едно дърво е сурово, когато е пълно с

влага и с живи води. А онези, които бяха дърва, нямаха връзка с Божия

Дух. Те бяха изскубнати от почвата си и отдавна изсъхнали в сърцата си…”

“Разбираш ли тогава по-добре думите Ми? Ако дяволският огън

осъди на смърт Човешкия Син, без дори да го докосне с пламъците

си, то какво им се пише на сухи дърва, изгубили връзката си с

Моето Евангелие? Какво им се пише на онези човеци, които не

съхраниха живите води в сърцата си, но изсъхнаха всред човешка

злоба, алчност и безверие? Но ето, предупреждавам всички Мои:

Бъдете живи дървета във водите на Святия Дух, а не изсъхнали

и отрязани дърва в светския дух. Защото огънят на дявола има сила

само над изсъхналите, а не над суровите. Суровите непременно ще

превъзмогнат над дявола, понеже водите на Святия Дух ще възпрат

смъртта на лукавия и ще опазят сърцата ви. Но ако копнежите в

сърцата ви не са по Небесния Ерусалим, а по користите и богатствата

на земята, то тогава ще изгубите живите води и огънят на дявола

ще опожари сърцата ви. Защото днес Човешкият Син е отново

разпнат и прободен от слугите на Рим. И онези, които най-много

пращят и се разгорещяват в нечестието си против Моите пророци са

именно сухите дървета с отрязани корени. Ето, предупредих ви!”

Братко мой! Верни ми приятелю! Докато слушах благодатните думи на

моя Спасител, аз вече знаех в сърцето си, че не искам да бъда нищо друго,

освен един, над когото са дошли стиховете на Божието благоволение.

Защото нашият Отец е твърде верен към нас. И онези, които любят Закона

Му в сърцата си и пребъдват в Любов към Святото Му Слово, непременно

ще бъдат дървета на Божия Правда за които чудесният псалом казва:

“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в

пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не
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седи; но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се

поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води,

което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във

всичко, що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; но те са

като плявата, която вятърът отвява…” 57

А какво е плявата, братко мой? Не са ли това човеците, които са сено

и слама? И да ти казвам ли тогава за тях, че те са същите антихристи,

които стояха и крещяха против Исус по пътя Му към Голгота? Да ти

напомням ли думите на Апостол Йоан, та да се убедиш, че антихристите

възлизат от църквите:

“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде

Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е

последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако

бяха били от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане

явно, че те всички не са от нас...” 58

 Да ти казвам ли, че когато вдигнеш кръста си и тръгнеш да следваш

Господ, то непременно Пътят на Исус ще е и твой път? Няма ли тогава край

теб да има мнозина пламнали от дяволски огън? Няма ли твоят живот да

обвинява сърцата им, да боде прегорелите им съвести, да изобличава

нечистите им помисли? Няма ли те непременно да пламнат против живота

ти, за да се сбъднат думите на Йоан Кръстител, който заяви за Исус:

“Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и

ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим

огън…” 59

Ето този е огънят, от който Исус иска да те опази чрез пророческите

видения в тази книга. Защото житниците на Вавилон днес са пълни с плява

и жетварите на дявола изронват с лукавствата си всички житни зрънца. За

да пламне всичката плява и да се изпълнят вечните думи на Бога. Защото

там във видението, докато стоях разтърсен от гледката, Исус ми каза и

това:

57 (Псалом 1:1-4)
58 (1 Йоаново 2:18-19)
59 (Матея 3:12)
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“За да съм предупредил всички ви, че беззаконието ще се

умножи, то Аз непременно съм видял и последното нашествие,

заповядано от силите на ада. А това нашествие е такова, щото да

подготви и опожари целия свят с неугасимия огън на дявола.

Нека тогава ти покажа самите демонични орди на запустителя.

Защото те са заповяданото от Отец Ми проклятие над нечестивия

свят. Проклятие, с което огненият ад ще се напълни до краен предел,

миг преди Моето Второ пришествие…”
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4. ОРДИТЕ НА ЗАПУСТИТЕЛЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Историята на този свят върви към своя край. Колкото по-малко дни

остават до Славното пришествие на Исус, толкова по-бдителни и мъдри

трябва да бъдем ние, за да разпознаем ясно белезите на последното време.

Истина е, че нашият Създател и Творец подари на човеците прекрасно

творение, създадено за наслада и радост на душите и сърцата. Истина е,

че човеците бяха подлъгани от дявола и съгрешиха, за да паднат в

грехопадение. Но още по-дълбока истина е това, че Бог прокле и изхвърли

на същата тази земя Своя противник Луцифер заедно с една трета от

Небесните ангели. А такова творение, в което живеят отречени и отхвърлени

от Небето духове, не заслужава да пребъдва във вечността. Апостол Петър

ще напомни на всички ни сериозните си думи в посланието, където казва:

“А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще

премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и

каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Прочее, понеже

всичкото това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето

живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на

Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и

стихиите нажежени ще се разложат!” 60

Какви ли трябва да сме ние, та да избегнем огъня на вечното

проклятие? И защо мнозина от нас са толкова заслепени от заблудата,

щото никак да не виждат, че този огън, за който говори Апостолът, отдавна

гори на земята? Понеже, забележи писаното от Апостола, който ти казва,

че “стихиите нажежени ще се разложат”. Когато нещо се нажежава, то

това показва период на неговото дълго въздействие от огън, докато

настъпи състоянието на нажежаването. И едва тогава, след нажежаването,

ще дойде и самото разлагане. Колкото и да ти е трудно да проумееш това,

то разбери, че през тези шест хиляди години сатанинските духове са

вършили именно това - нажежавали са земята с огъня на Луцифер. И ако

днес е мигът преди разложението на стихиите, то това трябва да ти

60 (2 Петрово 3:10-12)
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докаже, че в духовния свят са излезли армии от демони, които опожаряват

всичко, което е предмет на Божия гняв.

За естествените човеци това ще е неприемливо твърдение. Те, които с

плътските си очи могат да видят само физичния огън, биха се изсмели на

всяко духовно предупреждение за какъвто и да е огън. Но било, че се

смеят или не разбират, било че игнорират всяка духовна реалност, те няма

никак да избягат от съдбата си. Защото огънят е една от реалностите,

която няма постоянна мярка и величина. Той може да е малък, когато гори

в печката, но също така може да е и огромен, когато е подпалил горски

масив. Представи си тогава огромните купища от дърва, сено и слама по

целия свят. Представи си не просто езичниците на света, но ония църкви, в

които Господ е станал самият Юда Искариотски, а негови настойници -

поклонниците на Диотреф.

Ще твърдиш ли тогава, че все още не разбираш посланието на Апостол

Петър? И ще те учудват ли думите на Апостола, че стихиите нажежени ще

се разложат?

Истината е, че за нещата на духовния свят е нужна не само вяра, но и

свръхестествено знание, което може да ни бъде дадено само от Исус. При

все, че това знание е стояло пред очите ни в Библията, пак Господната

ръка е трябвало да се простре към нас, за да ни посочи онова, което ние

не бихме видели. Така и аз, братко мой, до мига на посвещението ми от

Исус, също не бях виждал ордите на запустителя, които днес подпалват

целия свят. В едно или друго видение Исус ми даваше да видя частични

проявления на този огън, които аз описах в пророчески книги. Но този път

водителството на моя Господ беше преизобилно. И Той, като дойде при

мен, ми каза:

“Сега ще покажа пред сърцето ти ордите на запустителя.

Блажени онези човеци, които повярват на думите Ми и побързат да

прибягнат до Мен. Защото Аз съм Спасителното им прибежище.

Затова нека сега ти покажа първата от двете орди на запустителя…”

След думите Си Господ протегна ръка и докосна главата ми, тъй че

пред очите ми се разкри видение. Въпреки, че очаквах да видя огромни

пожари и огнени пламъци, то във видението нямаше нищо подобно. Защото
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очите ми виждаха една обширна и просторна долина, в която имаше

множества от човеци. Из самата долина бяха пръснати множества от

кладенци и около тях множествата бяха най-големи. И ето, че Господ

посочи към долината, като ми каза:

“А сега наблюдавай онова, което ще се случи тук. Защото в тази

долина непременно ще дойде първата от ордите на запустителя…”

След думите на Исус аз забелязах как към долината започнаха да се

приближават огромни пълчища демони. Някои от демоните се приближиха

до множествата в долината, като започнаха да подпалват човеците с огъня

си. Така човеците пламнаха, но не задълго. Защото другите край тях

заизваждаха със съдовете си вода от кладенците. И като я лисваха върху

горящите човеци, успяха да изгонят огъня, който просто се отдръпна от

подпалените. Това накара демоните да изръмжат със зверски гласове, но

те никак не се отдръпнаха от множествата в долината. Напротив - като се

приближаваха все по-плътно и плътно обвиха долината в обръч и явно

зачакаха мигът за атаката си. И докато аз отново очаквах атака с огън,

стана така, че очите ми видяха как към множествата се приближиха други

човеци. А множествата приеха новодошлите, без изобщо да се усъмнят в

добрите им намерения. Така новодошлите се смесиха с множествата и от

тяхното смесване съвсем скоро всичките човеци започнаха да лягат по

поляните и да заспиват. Това беше масово религиозно омайване, което

твърде бързо направи всичките човеци да заспят. И точно тогава дойде

времето на демоните. Защото те наскачаха над новодошлите. И последните,

като станаха, се приближиха към кладенците и започнаха да ги затрупват с

пръст. И колкото по-дълго спяха множествата, толкова повече слугите на

лукавия пълнеха кладенците с пръст, докато накрая всички водни извори в

долината бяха запълнени с пръст…

Гледах на видението и то ми се стори твърде познато. Затова, като

посочих с ръка към слугите на лукавия, аз казах на Исус:

“Господи мой! Това видение поразително ми напомня на записаното в

“Битие”. Защото във времето на Исаак филистимците затрупаха и напълниха

с пръст всички кладенци в онази долина, където той живееше. А това бяха

кладенците, изкопани от слугите на баща му Авраам...”
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“Точно така е! Затова ти се дава това видение. За да разбереш

първата от двете орди на запустителя. Защото това е ордата на

изсушителите. Кажи Ми тогава:

Забеляза ли как след първото пламване на малцина човеци

другите реагираха?”

“Да, Господи! Защото те наточиха вода от кладенците в съдовете си и

успяха да потушат огъня…”

“Разбираш ли тогава, че кладенците са враг номер едно на

запустителя? И ако някъде има кладенци, то там не е възможно

действието на самия запустител. Но когато се намерят човеци,

които да затрупат кладенците с много пръст, то тогава се създават и

нужните условия за самия огън. Затова Ми кажи:

Каква е тази пръст, с която човеците затрупаха кладенците?”

“Исусе! Това несъмнено са плътските проповеди и поучения. Те са

пръст, защото са лишени от живите води на Святия Дух…”

“А да съжителства ли Святият Дух на едно място с глупостта на

човешките брътвежи? И да стои ли водата заедно с пръстта? Не

разбираш ли, че именно такава е първата атака на запустителя?

Атаката от изсушителите. Атака от демонизирани човеци, които

проповядват Словото без Духа Ми. И ако водите на Святия Дух ви

предпазват от огъня на дявола, то от какво би ви предпазила

пръстта? Не гори ли плътският ум твърде силно в този огън? И ако

вие искате да се нарече чеда на Авраам, то не трябва ли да сторите

онова, което направи синът му Исаак?

Виж писаното! Защото то не може да се наруши…”

Погледнах на стиховете в “Битие” и казах на Исус:

“Господи мой! Исаак никак не стоя безучастен спрямо злото, сторено

от филистимците. Защото е писано, че…

“…изкопа наново водните кладенци, които бяха изкопани в

дните на баща му Авраама, (защото филистимците ги бяха затрупали

след Авраамовата смърт) и нарече ги по имената, с които баща му
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беше ги нарекъл. И Исааковите слуги копаха в долината и намериха

там кладенец с текуща вода…” 61

След последните ми думи, свързани с цитираното от “Битие” Лицето на

моя Господ се промени, а Гласът Му стана твърд и страшен. И ето думите,

които Исус изговори на сърцето ми:

“Колко от вас искат да се нарекат Исаакови слуги? Колко от вас

искат отново да изкопаят кладенците с текуща вода, та Святият Дух

да се движи в събранията ви?

Безумци и слепи, които оставихте служителите на всяка човешка

и бесовска мъдрост да окупира амвоните! Каква ще да е сетнината

ви?

Безумци и слепи, които започнахте да викате “Амин” и “Алелуя”

на всяка шепа пръст, хвърлена върху кладенците на Истината - как

ще избегнете от осъждането в пъкъла? Как всички задрямахте и

никак не видяхте онези, които се смесиха сред вас, та ви направиха

да се опиете и да прелюбодействате с духа на този свят? Как се

заразихте от малкото квас, та изгонихте и прокудихте всичките Ми

искрени и Верни служители, та да предадете амвоните си на

търговци, теолози и грабители?

Безумци и слепи, които не видяхте, че там, където действат

изсушителите, там идват и подпалвачите! Безумци и слепи, които

изопачихте и похулихте Пътя на Истината, та да наричате доброто -

зло, а злото - добро, горчивото – сладко, а сладкото - горчиво. Змии

и рожби ехиднини, които ръкопляскате на блясъка на дипломата, а

тъпчете с краката си блясъка на Истината - Аз непременно ще ви

въздам. И над събранията на изсушителите непременно ще дойде и

ордата на подпалвачите…”

След тези думи, с твърде силен и огнен поглед, Господ отново посочи

с ръка към видението, като ми каза:

“Виж сетнината на това най-проклето беззаконие в църквите на

последното време. Защото там, където се е отваряла устата на

теолог, ще стъпи и кракът на лъжепророк…”

61 (Битие 26:18-19)
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След думите на Господ аз отново гледах на видението. Така забелязах

как долината беше обградена от пълчищата на втората орда. Това бяха

твърде страшни демони, понеже огънят в сърцата им лумтеше твърде

силно. И те, като нападнаха над спящото мнозинство, започнаха да

подпалват човеци и да влизат в сърцата им. Така първите човеци, които

бяха подпалени, стъпиха върху купчините от пръстта, с която бяха

затрупани кладенците. И като отвориха устата си, започнаха да изригват

дълги огнени пламъци, тъй че огънят започна да напада на всеки един от

множествата. И въпреки, че някои от човеците търсеха кладенците, та да

противостоят на огъня, те така и не ги намериха и също бяха погълнати от

огъня.

Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми плачеше от скръб, която

идеше на вълни към мен. Защото очите ми виждаха нещо, което не искаха

да приемат. И онези множества в долината никак не бяха използвали

Божието благовремие, та да се укрепят и да бдят за Истината. Не! Те бяха

заспали, уверени в спасението си. Те не бяха внимавали на простичката

истина, че дяволът върши злото си именно, когато човеците спят. Затова,

като паднах в нозете на моя Господ и като гледах на гневното Му Лице,

тихо Му казах:

“Боже мой! Спасителю наш! Смили се над човеците от долината!

Събуди ги чрез Истината Си! Удари ги чрез Правдата Си! Дай им Огъня на

ревността за покаяние, та да превъзмогнат над огъня на дявола…”

В отговор на думите ми Исус погали главата ми. А после каза:

“Да, Стефане! Понеже си приклонил сърцето си да слушаш

Гласа Ми, то и Аз ще послушам гласа ти. Защото, ето, Ръката

Господна не се е смалила, та да не може да спаси, нито пък ухото

Му е отъпяло, та да не чува. Но е нужен удар, който не всички ще

понесат и изобличение, което не всички ще приемат.

Ето, заявявам на всички будни, че днес отварям Залата на

Божия Пророчески Дух, за да дам излъскани мечове от Правда и

Любов на всеки, който приема пророка Ми в името на пророк. И

всички вие, които искате да се наречете поправители на развалини

и възобновители на места за населване, паднете в нозете Ми, за да
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ви помажа с мирото на Божия човек Исаак. Защото посочените и

одобрените от Отца Ми непременно ще възстановят затрупаните

кладенци и текущата вода ще се върне в сърцата ви. И всеки, който

днес чуе зова Ми, та да избяга от Вавилон, ще намери потоци от

Божия Любов, която ще го възвърне на мястото му. Затова бъдете

вдъхновени от последното видение, което Аз сега ще дам на

пророка Си. Тръгнете към това видение и не спирайте, докато не

отговоря в сърцата ви, че сте на точното място. Защото днес е денят

на Божията Милост, която възвръща Сионовите пленници...”
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5. ИЗХОДЪТ ЗА ЕДНООКИТЕ, ЕДНОРЪКИТЕ И КУЦИТЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Как искам да си разбрал думите на моя Господ! Как искам жупелът в

тази книга да изпревари другия жупел от огненото езеро! Защото нашият

Бог наистина наказва онзи, който Му е мил. И ние трябва да имаме пълно

смирение и доверие на Този, Който днес ни бичува. Защото мирният плод

на това бичуване ще е нашият дял от вечността.

Няма да скрия от теб, че с всяка книга, която ми дава Исус, аз ставам

все по-малък и малък. Защото разбирам колко велик и превъзходен Бог

ръководи сърцето ми. Но при все, че съм малък като слуга, то смея да

твърдя че онзи Меч, който Отец е положил в ръката ми е достатъчно

излъскан и остър, за да извърши Божията Воля.

Нека сега ти разкрия и последното от виденията, които ми даде Исус.

Защото то бе уникално поради заряда на Спасителната Сила от Бога и

Отца. Исус отново беше до мен, като ми казваше:

“Ето, Стефане! Аз съм верен да ви опазя от дяволския огън.

Затова нека те заведа на мястото, където ще поставя всички, които

приемат пророк в името на пророк…”

След думите Си Господ отново докосна главата ми и аз се намерих на

едно твърде разтърсващо място. Това беше отново долина, където беше

построена врата, обвита от черен и смолист мрак. Тя имаше способност да

засмуква човеците, защото в нея се шмугваха вихри от тъмен и демоничен

вятър. Тогава Исус даде развитие на самото видение, тъй че забелязах

километрични колони от пламнали хора, които безропотно вървяха към

самата врата. Това ми се стори познато, понеже Господ вече ми беше давал

видения с портите на смъртта. И затова Го попитах:

“Исусе! Това не е ли вратата на смъртта, която поглъща човеците от

този свят?”

“Точно тази е вратата! И Аз вече съм ти давал да я видиш във

видение. Но сега видението е по-различно. Защото ти предстои да

видиш какво ще вършат докоснатите и просветените от Божия

Пророчески Дух…”
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След думите на Исус видението отново се промени. Защото над самата

врата се появи Небесна стълба и по нея аз видях да слизат трима Божии

пратеници в светли дрехи. Всички те държаха в ръцете си излъскани и

остри мечове. Така те застанаха встрани от самата врата на смъртта и

вдигнаха мечовете си в очакване на Господните заповеди. А Исус, като ми

посочи пратениците, каза:

“Виж тези пратеници! Защото всички те са приели пророк в

името на пророк. И в ръцете им е наградата на пророка. Затова

нека сега взема тази награда, та да разбереш каква е длъжността и

призванието на самите Господни пратеници…”

След думите Си Исус се приближи към един от служителите и взе меча

от ръката му. И като го поднесе пред очите ми, каза:

“Прочети написаното върху този меч. Защото там е Божието

Спасение от огъня на дявола. И самият меч е направен да се върти

пред портата на смъртта, за да спаси онези, които са записани за

Спасение…”

Мечът в ръцете на Господа беше твърде светъл и изящен. И по самото

му протежение блестяха Божии стихове, които гласяха:

“Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я;

по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото

с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако

те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да

влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш

хвърлен в огнения пъкъл…” 62

Миг след като прочетох написаното, Господ отново даде меча на

Небесния служител. И след това се обърна към Своите пратеници, като им

каза:

“Развъртете мечовете на Божието Спасение! Нека да бъдат

поразени всички съблазнени очи! Нека да бъдат отсечени всички

съблазнени ръце! Нека да бъдат отсечени всички съблазнени нозе…”

Миг след думите на Исус служителите Му застанаха отстрани на самата

врата. Видението продължи да се развива и онези пламнали човеци почнаха

62 (Матея 18:8-9)
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да пристъпват към портата на смъртта. И ето че за слугите Господни

настъпи времето да действат. Мечът на първия вече пронизваше с острия

си връх пламналото око на първия от пътниците към портата на смъртта.

Ударът беше толкова прецизен, че окото и огъня, пламтящ в него, паднаха

на земята. А поразеният човек, като изохка в болката си, погледна Божия

пратеник с другото си око. И като падна на коленете си, въздаде Слава на

Бога и Отца, като казваше:

“Благодаря Ти, Боже на небесата. Понеже изпрати слугата Си, та да ме

ослепи за този свят на злото и така да прогледна към идещото Царство на

Твоя Син Исус!”

Миг след изповедта си едноокият вече беше в прегръдките на Господ и

сълзи на радост се стичаха от едничкото му око. А видението продължаваше

и аз видях как към портата на смъртта се приближи и втори човек, който

също имаше пламнало око. И този път мечът на служителя с перфектен

удар порази окото и то падна на земята. Но този път човекът изкрещя с

омраза:

“Кой си ти, та да помрачаваш окото ми? Махни се от мен и бъди

проклет!”

Така поразеният се наведе и отново взе пламналото си око, като го

сложи на мястото му, откъдето то вече беше отсечено. И докато отваряше

устата си, та да изговори нова хула, самият вихър на смъртта го блъсна

твърде силно и той беше погълнат от портата на смъртта. Погледнах с

ужасено лице към Исус, но Той бе твърд и невъзмутим. А устата Му се

отвориха, за да чуя едничкия Му коментар:

“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!” 63

Миг след думите на Исус видението отново продължи и аз видях как

към портата на смъртта се приближи човек, който държеше в пламналата

си ръка торбичка със златни монети. И ето, че вторият от Небесните

пратеници развъртя меча си и отсече ръката на човека, тъй че ръката вече

63 (Матея 6:22-23)
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беше паднала на земята, а монетите се разпръснаха настрани. Човекът

изрева от твърде силна болка. А след това известно време наблюдаваше

както отсечената си ръка, така и Господния служител. Но накрая сълзите

започнаха да обливат лицето на едноръкия. И той падна на нозете си, като

вдигна към Небето едничката си ръка, за да прослави Небесния Отец, като

казваше:

“Прости ми Господи, че съм бил сребролюбец и не съм познавал

великото Ти спасение. Благодаря Ти, че изпрати слугата Си да отсече

съблазнената ми ръка! Дай ми да прекарам със страх от Теб останалото ми

време до завръщането на Исус! Понеже разбрах, че не с тленни неща -

сребро или злато - съм изкупен от суетния живот, предаден от бащите ни,

но със скъпоценната кръв на Христа, Който е Твоя пречист Агнец…”

Миг след думите си едноръкият се изправи и приближи към Исус, като

Го прегърна с едната си ръка и проливаше сълзите на покаянието си върху

мантията Му. Но ето, че видението продължаваше и аз отново виждах как

към портата на смъртта се приближаваше следващия човек, който отново

беше с пламнала ръка, държаща кесия със златни монети. И този път мечът

на втория служител се развъртя с перфектна точност, тъй че пламналата

ръка тупна на земята и монетите отново се разпиляха по земята. Но ето, че

реакцията на едноръкия беше твърде различна от тази на предходния. И

той, като погледна с всичкото си възможно презрение към служителя на

Исус, процеди през зъби:

“Кой ти е казал, че можеш да въртиш този меч, накъдето ти попадне?

Кой те е излъгал, че можеш да нараняваш братята и сестрите си по този

начин? Кой те е упълномощил да действаш недоктринално срещу чеда на

Авраам и служители на просперитета? Такива като теб са срам за църквите!

Пфу!”

След думите си човекът се наведе и вдигна пламналата си ръка, като я

постави на мястото, където я беше посякъл мечът. А след това, докато

събираше монетите, той отново процеди през зъбите си:

“Такива като теб трябва да бъдат отлъчени и…”

Човекът така и не довърши думите си. Понеже вихър, още по-силен от

предишния, буквално го запокити в портата на смъртта, тъй че изсред
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самата порта хвръкнаха пръски от горяща смола. Докато отварях устата си,

за да отговоря на Господа, аз отново срещнах погледа Му и чух устата Му

да казва:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти…” 64

Така видението продължаваше и според видяното аз разбирах, че

щяха да се явят последните двама участници в него. Понеже очите ми вече

виждаха как пред портата на смъртта се приближаваше човек с пламнал

крак. Този крак беше обут в твърде изискан ботуш с изящен ток и красиво

филигрирана кожа. И ето, че третият Небесен служител развъртя меча си,

тъй че с един удар отсече пламналия крак. Това накара човекът да извика,

а след това да изгуби равновесие и да падне. А служителят Господен се

приближи към него и като му подаде ръка, каза:

“Последвай Исус и влез куц в Божието Царство! Последвай Пътя, който

нозете ти не са познавали!”

Думите на Божия служител накараха човекът да наведе главата си и

да я покрие с ръцете си. А след това да извика към Отца на висините:

“Отче мой! Приеми блудния си син. Понеже бях мъртъв, и ето - оживях

с удара от меча на слугата Ти. Изгубен бях в собствените си пътища, но ето

- намерих Пътя Христос…”

След последните си думи човекът протегна ръцете си към Господ, а

Исус с просълзено Лице се наведе над еднокракия и като го изправи до

Себе Си, го прегърна и целуна. А видението продължаваше и аз вече

виждах и последният от човеците, който отново беше с пламнал крак обут

в луксозен ботуш. И този път мечът на служителя се развъртя, тъй че

отсече пламналия крак и той тупна на земята. Това накара поразеният да

замаха с ръце и да закрещи с безумно лице:

“Кой си ти, та да ме отклоняваш от пътя ми? Кой си ти, та да рушиш

вековните традиции на този път? Несъмнено си от онези фалшиви пророци,

64 (Матея 6:19)
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които сеят разделение и разцепление. Но аз няма да ти позволя да

разцепиш вярата ми. Не, не, не! Няма да позволя на един еретик да ме

отклони от пътя ми…”

След тези си думи, изкрещени на един дъх, човекът протегна ръка към

пламналия си крак и отново го закрепи на отсеченото му място. А вихърът

към портата на смъртта се усили дотолкова, че човекът буквално връхлетя

през самата порта. И ето, че очите ми отново погледнаха към Господ,

Който прегръщаше и утешаваше едноокия, едноръкия и еднокракия. А Той,

като ме погледна с твърде остър поглед, каза:

“Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища

към смърт…” 65

След тези последни думи видението с портата на смъртта се прекрати,

а Исус бе до мен, като ми казваше:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че ето такъв е

Изходът за всички, които са били поразявани от огъня на дяволските

съблазни. При удара с Меча на Пророческия Дух едни ще преживеят

покаяние, за да бъдат възвърнатите Сионови пленници, а други ще

закоравят сърцата си още повече, за да бъдат в пълна степен

нечестивото поколение на последното време. И ако някой от вас

иска да раздели Моите от нечестивите, то такъв нека знае, че Моите

никога не съвместяват своето с Божието. Моите са се отрекли от

себе си, за да вървят не те, но Аз да извървя пътя пред сърцата им.

Докато нечестивите са онези, които винаги са искали да държат с

едната си ръка Бога, а с другата - дявола. Те са тези, които са

искали и искат дял, както от този свят, така и от Моя свят, за да бъде

заблудата им пълна. Те са тези, които са искали и все още искат да

кадят чужд огън, като Надав и Авиуд в Божието Светилище. Те са

тези, които жертват семето си на Молох и прекарват младенците в

неговия огън. Но ето, предупредих ви чрез слугата Си:

Няма мъдрост, няма разум и няма съвещание против Господ и

против Неговите Светии и пророци! Или ще се отречете от дяволския

огън, за да ви изпълни Огънят на Отца Ми или ще останете чужди и

65 (Притчи 14:12)
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странни на Живота на Бога, за да изревете тогава, когато ще е

твърде късно.

Аз ви призовавам на покаяние и отричане от огъня на Луцифер!

Аз ви призовавам да дойдете при Мен с едно око, с една ръка и с

един крак. Защото те непременно ще бъдат Окото Господно, Ръката

Господна и Кракът Господен. Око - което ще ви направи да гледате

на Моя свят, а не на света на лукавия. Ръка, която ще ви вдъхнови

да събирате съкровища в Моя свят, а не в света на дявола. Крак -

който ще ви направи да вървите в Моя Път, а не в пътищата на

лукавия!

Ето, предсказах ви всичко! И явих ви дълбоките съдби на

Божия Гняв и на Божията Благост!

А в края на тази свята и пророческа книга отново ви напомням

думите, с които призовах и слугата Си в Небесното посвещение

върху белезите на външната тъмнина:

“И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да

влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да

отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, [дето “червеят им не умира и

огънят не угасва”]. И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре

е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе

и да бъдеш хвърлен в пъкъла, [дето “червеят им не умира и огънят

не угасва”]. И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за

тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш

двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не

умира, и огънят не угасва”…” 66

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

66 (Марк 9:43-48)
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