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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Съдейки по натиска от ярост и злоба, дошли над душата ми и плътта

ми в последните месеци и седмици, аз зная, че Господ вече обяви тотална

война на дявола. И онова беззаконно царство, наречено “Вавилон”, вече

усеща твърде дълбоките пукнатини в крепостните си стени. Защото идва

времето, когато древното слово на Всевишния ще се превърне в яростно

замахване от Божията ръка. Замахване, с което Отец завинаги ще прекрати

гордеенето на високоумните и големеенето на надменните. Но миг преди

яростта Си Отец ще погледне с Благост и Милост към чедата Си. Миг преди

въздаянието над Вавилон Той ще им отвори врати за възвръщане и за

изкупление. И мнозина ще чуят в сърцата си Гласа от Небето, който вика

сред самото царство на мерзостта:

“Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и

да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до

небето, и Бог си спомни нейните неправди…” 1

Аз благодаря на моя Господ Исус, че Той с Всемогъщата Си Десница

прибави част от годините ми към този свещен миг преди въздаянието. Аз

Му благодаря за това, че Той прибави пророческите книги на служение

“Мория” към остротата и блясъка на Собствения Си Меч, излизащ от устата

Му. Защото всичко ценно и скъпоценно, което през годините излезе от

сърцето ми, бе от Благодатният Дъх на Царя. Дъх, който и този път дойде

към мен, за да разпечата пред мен една неподозирано дълбока тайна от

Божието Слово. Тайната, свързана с птиците в духовния свят. Тайната на

крилата, с чийто размах човек се озовава в местата на Святост или мерзост,

на Слава или запустение.

Истина е, че моят Господ няколко пъти ми беше давал откровения и

видения, свързани с птици. Така беше при написването на книгата за

“Златния орел на Църквата”. Така беше и с написването на книгите за

“Примките на Амалик” и “Полетът на Гълъбицата”. Така беше и при

1 (Откровение 18:4-5)
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по-ранните ми книги, свързани с духовните империи на Злото. Но този път

ревността на Исус щеше да покаже пред сърцето ми места, изключително

свързани с птици. Не просто самите места, но птиците, за които ние знаем

твърде малко или нищо. Затова нека сега ти предам какво беше самото ми

посвещение от Господ. Защото Той, като дойде при мен, ми каза:

“Укрепи сърцето си и никак да не се уплашиш от яростта на

дявола, която идва към живота ти като прелял поток. Защото, ако

Аз те утвърдих като поток на Небето, то непременно против водите

на такъв поток ще дойдат и стихиите на Злото. Но вместо това се

въоръжи с търпение и твърдост. Защото Небето все още има какво

да излее чрез теб на Божиите чеда. Отец Ми, Който е заповядал

Святото Си Дело, няма да спре, докато не извърши всичко, което е

записал във Вечните Си планове, които са неизменни и ненарушими.

Понеже днес е времето, когато Отеческият Глас призовава всичките

чеда на Небето да се отделят от блудницата. И това е делото, с

което са натоварени Божиите слуги, пророците. Техният живот

винаги чертае Изхода и показва на Званите, Избраните и Верните

Небесните ориентири на Спасението чрез Вяра. А причината отново

да идвам при теб е скрита в готовността, която Моите трябва да

придобият за Вечния Живот в Сион. Защото Аз и Отец Ми искаме

всичките Си чеда издигнати високо в Небесните места.

Как мислиш тогава? Какво е нужно на човека, за да бъде

издигнат високо в Небесните места? Или как някой може да се

издигне в Небето?”

“Исусе! Нужна е вяра в Теб!” - отговорих аз, като все още не

подозирах колко дълбок ще се окаже въпросът на Господ. Но Той, като чу

думите ми, отново продължи да ми говори, като казваше:

“А какво е вярата? Не е ли тя разчупване на всички условности

на земното битие? Не е ли тя полетът на човешкия дух над Злото,

над греха и над света? Ако Бог е дал на духа тази способност - да

лети, то няма ли тогава всеки от вас да притежава крила, с които да

се издига нагоре?”
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Слушах думите на Господ и дълбоко в сърцето ми се явиха стиховете на

пророк Исайя, които съвършено точно потвърждаваха Господните въпроси.

Затова Му казах:

“Господи мой! Словото Ти казва, че Божиите верни непременно ще

имат полет към Небесните места. Пророк Исайя предупреди за това с думите:

“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци

съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще подновят

силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се

уморят, ще ходят и няма да отслабнат…” 2

“Значи, както се убеждаваш, Бог непременно ще има Своите

Небесни птици. Ако пророкът Му Исайя видя част от тях, издигнати

като орли, то приеми, че до орлите ще има и гълъби, а до гълъбите

- гургулици и врабчета. Но не това е пълнотата, в която сега искам

да те заведа. Аз искам да разбереш другото, което остава в тайна, а

именно:

Ако Господ твоят Бог има Небесните Си птици, то нима Неговият

противник дяволът няма също да има своя тъмна армия от птици?

Най-малкото, виж какви са думите на Отеческия Глас от Небето,

когато Сам Отец Ми призовава Своите да напуснат Вавилон. Защото

Той призова всички Свои да излязат вън от блудницата, като им

каза:

“Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и

да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до

небето, и Бог си спомни нейните неправди…” 3

Как мислиш тогава? Ако греховете на Вавилон стигат дори до

Небето, тъй че да раздразнят Отца Ми, то няма ли пред Святия

Поглед на Всемогъщия да са се явили едни други птици, които не са

Неговите?

Защото именно птиците са тези, които се издигат в Небето!

Най-малкото - виж колко точни са думите на Ангела Господен,

който, миг преди Гласа на Отца, заявява против Вавилон:

2 (Исайя 40:30-31)
3 (Откровение 18:4-5)
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“Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете,

свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква

нечиста и омразна птица; защото всички народи пиха от виното на

нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея,

земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош…” 4

Виждаш ли на какво се превръща Вавилон в мига на своето

падение?”

“Да, Господи! Той се превръща в жилище на бесовете и в свърталище

на всякакъв нечист дух и на всякаква нечиста и омразна птица…”

“Добре тогава! Според както си забелязал падението на Вавилон

продължи да размишляваш и Ми кажи:

Ако Вавилон се е превърнал в жилище на бесове и свърталище

на нечисти духове, то какво търсят в него птиците? И ако, без

съмнение, бесовете и нечистите духове са демоните на лукавия, с

които той е мамил и съблазнявал докрай човешкия род, то как си

обясняваш всяка нечиста и омразна птица? За земни птици ли

говори тук Словото Ми? И те ли са, които са възбудили яростния

гняв на Отца Ми?”

Слушах думите на Исус и вече разбирах, че Той ще ме заведе твърде

дълбоко в тайните на Словото Си. Затова Му казах:

“Господи мой! Далеч да бъде от Твореца да се противи на земни

птици, които Сам Той е създал с ръката Си и се грижи за тях. Далеч да

бъде създания без свободна воля да имат нещо против Създателя. Тези

птици в свърталището Вавилон са нещо друго. Както орлите в пророчеството

на Исайя не са земни орли, но издигнатите сърца на Божиите Верни, така и

нечистите и омразни птици, на които Вавилон е станал свърталище, няма

да са земни птици, но най-вероятно - сърцата на всички човеци, които са

отстъпили от Бога и от Теб…”

Исус се усмихна на думите ми и продължи:

“Не просто “най-вероятно”, момчето Ми, но съвършено точно и

вярно. Защото, ето, Аз дойдох при теб, за да разкрия на сърцето ти

свърталището на мерзостта, която е Вавилон. Аз дойдох при теб, за

4 (Откровение 18:2-3)
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да дам на всички Мои дълбоката тайна, с която са покрити всички

омразни и нечисти птици, намерили приют в свърталищата на

Вавилон. Защото днес е времето на Истината. Време, когато Бог

посещава Живия Си остатък чрез Пророческия Си Дух, за да му

разкрие в ослепителна Светлина най-дълбоките тайни и знамения

на Словото Си. Защото е дошло времето да настоявате и хлопате на

Небесните врати, докато получите достъп до Престола на Благодатта.

За да усвоите всичкото знание и мъдрост. Защото днес Аз ви давам

Любов, която е всячески проницателна и просветена…”

След тези Свои последни думи Господ вдигна ръката Си и погледна

нагоре, като сочеше светлите сияния на Небесния Си град. А после отново

ми каза:

“Нека сега те издигна горе. За да положа в сърцето ти поривите

и копнежите на Небесна птица…”

Усетих как Господ прегърна духа ми и само след миг ние вече летяхме

към Святия Хълм на Всемогъщия. Колкото повече Сион заблестяваше пред

сърцето ми, толкова повече разбирах, че този път Исус наистина ще ме

посвети в още по-дълбоки и прекрасни тайни на Словото Си. Така дойде

мигът, когато нозете ми вече стъпваха по златните улици на Небесния

Ерусалим. И там Исус ми каза:

“Искам внимателно да наблюдаваш обитателите на Моя град и

на Святия Хълм на Моя Отец. Виж, най-вече, самите Небесни ангели.

Защото нещо в тях непременно трябва да впечатли сърцето ти…”

След думите на Господ аз погледнах пред себе си очите ми видяха

хиляди Божии ангели, които плавно разтваряха крилата си. Те бяха

събрани на множества, поставени от Бога на различни места из Небесния

Ерусалим.  Колкото повече гледах Небесните създания, толкова по-голям

възторг и възхищение нахлуваха към сърцето ми. Защото имаше едно нещо

в ангелите, което докосваше сърцето ми твърде силно. И това бяха крилата

им. Затова, като посочих с ръка към тях, казах на Исус:

“Господи мой! Нищо друго не впечатлява сърцето ми така силно от

вида на ангелите, както самите им крила. Защото плавното разтваряне на

тези крила излъчва една твърде голяма сила и мощ. Ангелите са така
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прекрасни с крилата си, че аз нямам думи да опиша възхищението си от

тях…”

Исус се усмихна на думите ми. А след това ме попита:

“Кажи Ми тогава - защо ангелите размахват крилата си? Или

защо изобщо са им тези крила?”

Въпросите на Исус бяха странни, а едновременно с това - твърде

дълбоки, за да ги проумея. И аз, като не разбирах напълно онова, което ме

пита, отново ги посочих, като Му казах:

“Господи мой! Ангелите размахват крилата си, за да летят. Защото с

крилата се загребва въздух, за да се задържат летящите над въздуха…”

Отговорът ми накара Исус да се разсмее и през смях отново да ме

попита:

“Нима мислиш, че на Святия Хълм на Отца Ми и в Небесния Ми

Град обитават плът и кръв? Нима мислиш, че тук е като на земята и

че жителите на Небето дишат въздух?

Не, момчето Ми! Въздухът е за плътта и плътта е за въздуха, а

тук са Небесните селения на Святия Божий Дух. Тук въздух няма!

Тук има Свят Дух! Тук всички живеят чрез Духа на Отца Ми, Който

изпълва всичко във всички!”

Чувствах себе си твърде засрамен от думите на Господ и не знаех

какво да Му отговоря. Но Той продължи да ми говори, като казваше:

“Виж тогава отново Небесните ангели и крилата им. И този път

Ми кажи защо ангелите размахват плавно крилата си? Или защо

изобщо са им нужни крила, щом са в Божия Дух?”

Отново погледнах към Небесните създания и крилата им. И дълбоко в

сърцето ми заблестяха невкусени и неизявявани откровения. Бях повече от

сигурен, че Святият Дух върши нещо чудно вътре в мен и затова казах на

Исус:

“Господи мой! Става нещо с мене, защото се чувствам осветен и

променен както никога. Вътре в сърцето ми започват да изплуват

неизричани истини. Защото, гледайки на крилата на ангелите, вече зная,

че самите им крила са собственото им място и длъжност в Божия Дух. И те,

размахвайки плавно крилата си, всъщност общуват със самото Сърце на
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Отца. Защото всяко движение на някое от крилата се раздвижва от Божия

Дух и иде да предаде за послание от Бога и за съвършено изпълване от

Неговата Сила. Защото, ето, за да летят ангелите над самия Небесен град и

да се движат в Божия Дух, то ще рече, че Сам Отец ги е поставил в такава

длъжност и позиция пред Себе Си…”

Исус ме погледна с твърде дълбок поглед. А след това каза:

“Това знание е много чисто! И то не може да бъде прието от

влечуги и гадини по земята, но само от човеците, които имат крила,

за да пребъдват в Святия Дух на Отца Ми. Защото ти вече имаш

свидетелствата на живота си за Мене. И неведнъж си летял с твоя

Господ до Неговия Небесен Град. Но въпреки, че не си виждал

крилата си, с които съм те въздигал нагоре, пак тези крила са

свършили своето пред Божия Дух. Защото отляво на духа ти е

стояло Смирението, а отдясно - Мъдростта. Така ти си имал

даденото от Отца Ми право да се въздигаш като орел до самите

Господни небеса и да виждаш и приемаш онова, което ти се дава.

Но нека сега с теб да се приближим до един от Небесните ангели.

Защото искам да дам на духа ти да преживее собствения си допир

до Небесните крила на ангелите…”

След тези думи аз и Господ се приближихме до едно от ангелските

множества. Тогава Исус се приближи до един от ангелите. И като простря

ръката Си, докосна едното от крилата му, казвайки ми:

“Приближи се и допри с ръцете си крилото на Моя ангел. За да

разбереш и Силата, която го държи като птица в Божия Дух…”

Сърцето ми затуптя твърде силно, а вълнението ми нарасна твърде

много. И аз, като се приближих до самия ангел и до Исус, Който докосваше

едното от крилата му, прострях ръката си и в следващия миг меките пера

на ангела вече галеха дланта ми. А през мене премина едно твърде силно

божествено присъствие, което ме заля като вълните на река…

В този миг усещах, че любя Отца повече от всичко. И дълбоко в

сърцето ми се надигна непреодолимото желание да Му се покланям и да Го

хваля с всичката си сила. Затова, като паднах на нозете си пред ангела и

Исус, извиках:
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“Господи мой! Нека да остана все така! Защото през сърцето ми

премина вълна от Божия Дух, която сякаш ме превърна в поклонник и

хвалител на Отца. И аз не искам нищо друго, освен да хваля Всемогъщия и

да Му се покланям…”

Слушайки думите ми, Исус каза:

“Сега вече разбра ли, че духът ти се докосна до лявото крило

на този Мой ангел. Защото това крило е Поклонението. Но ти се

изправи, за да докоснеш с духа си и дясното крило на ангела. И

така непременно ще разбереш защо той размахва плавно крилата

си и стои високо в Божия Дух…”

Изправих нозете си и с още по-голямо вълнение докоснах и второто

крило на ангела. А така друга силна вълна от Божие присъствие премина -

този път през самите ми очи. И ето, че сякаш някаква пелена падна от

погледа ми. Пред самите ми зеници заблестя Тронът на Бог Отец, въздигнат

на Святия Хълм. Той гореше в огнени пламъци, а Святата Мантия на Бога

Всемогъщий падаше на вълни пред нозете Му и огнените й гънки слизаха

по златните улици на Небесния Ерусалим, тъй че всички жители на Небето

бяха като младенци в Небесния скут на Създателя. И едно силно чувство

на благоговение и любов вече преливаше от сърцето ми. Защото моят

Отец, моят прекрасен и светъл, Всемогъщ и Възвишен Баща бе съвършено

реален за мен. Аз не исках да откъсвам погледа си от Него! И докато стоях,

из устните ми започнаха да текат думи, с които Му казвах:

“Татко мой! Благоговея пред Твоята Святост и Светлина! Влюбен съм в

Святата Ти Мантия и в полите пред нозете Ти. Защото Ти Си достоен за

всичката любов и възхищение на чедата Си…”

След тези мои думи отново усетих Гласът на Исус, Който ми казваше:

“Сега духът ти се докосна до дясното крило на този Мой ангел.

И това е крилото на Благоговението…”

Така аз отпуснах ангелското крило, а Небесната възхитителна гледка

се скри от очите ми. И Исус отново започна да ми говори, като ми казваше:

“Сега Аз ще посветя сърцето ти в най-дълбоките тайни на

духовния свят. Защото трябва да разбереш, че както има ангели,

които стоят в Светлостта и Любовта на Отца Ми, така има и други
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ангели, които са паднали на земята и стоят заключени под мрак,

във вечни връзки за Съда на Великия Ден. И ако Небесните ангели

се кланят на Отец Ми с всичката сила на сърцата си и с всичкия

полет на крилата си, то падналите се кланят и летят пред онзи,

който ги подбуди на бунт против Всевишния. И те, като обладаят

земните човеци и ги направят нечестиви, им дават полета на

тъмните си крила. За да станат онези земни човеци, като нечисти и

омразни птици, намерили свърталището на мерзостта.

Затова, ето, заповядвам на всички Мои!

Мислете за горното, а не за земното!

Пребъдвайте в Мене, тъй че и Аз да пребъдвам във вас!

Защото ако обещах на всички ви, че Моите ще са като ангели

на небесата, то пак не всички разбрахте, че искам да ви дам крилата

на Небесните Си ангели.

Крила от Истина и Любов, за да бъдете Божии гълъби!

Крила от Смирение и Мъдрост, за да бъдете Божии орли!

Крила от Кротост и Незлобие, за да бъдете Божии врабчета!

Крила от Ходатайство и Жертвоготовност, за да бъдете Божии

гургулици!

Крила от Поклонение и Благоговение, за да бъдете като ангелите

на Небето!

Защото ако някои изсред вас мислят за земното, а не за горното,

то те сами отиват в примките на птицеловеца. За да изгубят вярата

за Небето и да намерят една извратена вяра за земята.

Именно тази извратена вяра ще им даде крилата на самото

демонично нечестие, което Аз ще разкрия и изоблича чрез слугата

Си в тази Свята книга…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй че

видението с Хълма Сион и Небесния Ерусалим се прекрати, а аз - все още

разтърсен и благословен както никога преди, побързах да запиша и самото

преживяване, на което и ти, скъпи ми братко, стана свидетел.

Затова те моля:
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Смири дълбоко сърцето си! И като оставиш в мощната ръка на Святия

Дух всяка земна грижа, бъди онова Негово птиче, което ще получи

Небесната Сила и помазание, за да заживее в писаното:

“Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,

Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката

на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; и под

крилата Му ще прибегнеш; неговата вярност е щит и закрила…” 5

Амин и Амин!

5 (Псалом 91:2-4)
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕНААРСКАТА ЗЕМЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз искам твоето сърце да тържествува и хвали Небесния Отец. Аз

искам да престанат да те вълнуват всички други неща, освен Онзи, Който

днес протяга ръката Си и те спасява. Защото кой е авторът на тази книга,

та да те спаси? Или кой е слугата, та да забравиш за Господаря?

Моля те в самото начало на Небесните откровения да разбереш, че

Отец е твърде могъщ и силен и Неговите мисли никога не пропадат. Даже

някой да се откаже да ги изяви или друг да се уплаши от огъня на

страданието, пак Всемогъщият ще намери слуги по Сърцето Си, за да се

явят мислите Му на човешкия род. А причината да започвам именно с

такива думи предстоящото видение не е друга, но тази, че повече от

всичко Сатана воюва против делото на Божиите пророци. Падналият принц

на мрака не иска никой да надниква в плановете му. Лишеният от разум не

иска никой да разбере кои са началствата и кои властите му. Защото с

връзването на началниците се връзват и самите орди на нечестието. И ако

Господ Исус ми даде през годините да осветя чрез Меча на Истината

твърде амбицирани духове на Злото, пак духът, за който ще говоря в това

видение, е стоял в тайно. Той се е криел и сигурно се е надявал да остане

незабележим до самия свършек. През цялото уголемяване и надигане на

последния Вавилон той е вършил старателно и прилежно дейността си,

като винаги е скривал следите си. И Луцифер, доволен от усърдието на

тъмния си началник, е размахвал оределите си крила, като е вярвал, че

нечестието на слугата му няма да се открие. И при все, че херувимът

усърдно е препрочитал Словото неведнъж, за да търси завои и лукави

трактовки, пак в един стих се е спънал не само той, но и всичките му

омразни началници. Защото Сам Бог е заявил срещу всичкото усърдие на

тайнствения дявол:

“И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не

ще се открие, и тайно, което не ще се узнае…” 6

6 (Матея 10:26)
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Така и този дух, за чието осветяване сега подготвям сърцето ти, също

е намерил съдбата си в думите на Исус. Защото ако и да е бил покрит, сега

Исус ще го открие. Ако и да е бил таен, сега Исус ще го изобличи. Затова

нека премина към самото видение, което Господ показа пред очите ми. Ето

думите, с които Той дойде при мен:

“Укрепи сърцето си и бъди неустрашим за Господ твоя Бог.

Защото при все, че гонението над душата ти и тялото ти бе голямо,

пак знай от Мен, че болката за падналия е по-голяма от твоята.

Защото той сега крещи така, както крещи някой, който е изгубил

дясната си ръка. А когато е дошло времето Аз да осветя духа,

създал Вавилон и работещ за идещата кулминация на Злото, то

трагедията в тъмното царство е станала пълна. Онези пукнатини от

крепостните стени на Вавилон вече стават разрушителни пробойни,

с които цялото грандиозно творение се клати страшно, за да рухне

след миг.

Затова сега Ме последвай във видението, което ще покажа на

сърцето ти. Защото е видение, свързано със Сенаарската земя…”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй че само след

миг двамата с Него бяхме над самата Сенаарска земя. И ето, че погледът

ми съзря как целият небосвод над тази земя беше почернял от летящи

орли. Тогава, като вдигнах ръката си и ги посочих, попитах Господ:

“Исусе! Не е ли този небосвод именно онова, за което Ти ми говори,

когато ми даваше виденията, свързани със златния орел на църквата? Не

са ли това лешоядите, които се готвят да инжектират в сърцата на човеците

отровата на Луциферовата гордост и превъзнасяне?”

“Точно така, момчето Ми!” - отговори Исус и продължи:

“Но ако тогава твоето сърце не беше готово за най-дълбоките

тайни, свързани с Вавилон, то сега Отец Ми вече е дал нужната сила

и защита на сърцето ти. Затова виж впечатляващите подробности

на това видение, които Небето не е показвало и изявявало на

предишни поколения човеци…”

След думите на Господ погледнах натам, накъдето сочеше показалецът

Му. Очите ми видяха херувима Луцифер, обиколен от началниците си. Той
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беше разтворил крилата си откъм орловото си лице и гледаше към

стотиците хиляди човеци по самата земя. А тогава, гледайки все така с

лицето си на орел, Луцифер изкрещя на един от началниците си:

“Слез сред човеците и подготви сърцата им за моето дело…”

След думите на дявола пред него застана един от началниците му,

който беше необикновено мощен и силен. Това беше демон с огромни

триметрови тъмни крила, подобни на прилеп. Той държеше в ръцете си

изплетена мрежа, навита на руло. Така демонът се поклони на Луцифер,

като му каза:

“Господарю мой! Мрежата ми отдавна е готова и твоето сърце ще се

възхити от възможностите й…”

След тези думи мощният демон полетя надолу, към самите човеци. И

като намери изсред тях най-снажния и най-силния, влезе в сърцето му…

Гледката бе твърде реална и потресаваща, но именно това виждаха очите

ми. А тогава Господ ми каза:

“Нека двамата с теб слезем сред хилядите хора. За да видиш

как мощният демон ще извърши заръчаното от Луцифер…”

Така аз и Господ се приближихме към множествата от човеци, а моите

очи не преставаха да гледат към снажния и мускулест мъж, в който влезе

началникът на Луцифер. И ето, че Исус приближи сърцето ми буквално на

няколко метра от обсебения, за да наблюдавам развитието на видението.

А мъжът вдигна ръката си, като извика на мнозинството:

“Братя мои! Докога ще се лутаме! Докога ще бъдем като безпътно

стадо, което не може да намери пасбището си? Ето, бог говори от сърцето

ми и заповяда на всички ни да спрем тука…”

В първият момент думите му нямаха видим ефект. Това накара демонът в

сърцето му да се раздвижи. И ето, че човекът извади остър меч от

ножницата си и го вдигна в дясната си ръка, като отново извика, но този

път с твърде гръмогласен вик:

“Казах на всички люде да спрат! Който не ме послуша ще получи

наказанието на бога!”

Този път викът му стресна човеците. Защото те спряха биволите,

теглещи натоварените им каруци и се обърнаха към него, казвайки:
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“Какво има, Нимроде? Защо да спираме пътя си? Не виждаш ли, че тук

е едно пусто Сенаарско поле? защо да се спираме в тази пустош?”

В отговор на човеците демонът в сърцето на Нимрод отново се

раздвижи. И като хвърли над част от множеството изплетената си мрежа,

накара Нимрод да извика:

“Бог говори в сърцето ми, че трябва да си съградим град точно тук. И

не просто град, но кула, чийто връх да стига до небето. Защото само така

ще си спечелим име и ще се обединим…”

Миг след думите на Нимрод стана знамение. Защото силният демон

започна да дърпа мрежата си, която вече беше оплела множество сърца. И

тези сърца, под самото въздействие на мрежата, започнаха да викат:

“Да, така е! Правилно е казал Нимрод! Докога ще се скитаме и няма да

се спрем? Име ни е нужно! Име, което да ни обедини…”

След тези свои възгласи човеците се приближиха към Нимрод. И като

го вдигнаха на ръцете си, тръгнаха сред множествата, като викаха силно:

“Нимрод, Нимрод, Нимрод!”

Мощният демон от сърцето на Нимрод продължаваше да хвърля

мрежата и така все повече хора попадаха под властта на демоничното

внушение. И ето, че във видението абсолютно всички хора вече скандираха

името на Нимрод, тъй че летящите над Сенаарската земя демонични орли

видимо се снишиха над човеците. А в масовата екзалтация на множествата

орлите започнаха да се шмугват в сърцата. Отначало - тук-таме, за да

опитат обстановката, а след това - на цели вълни. И колкото по-жестоко

ставаше самото видение, толкова по-усмихнат изглеждаше дяволът в

лицето си на орел. Защото очите му блестяха с една особена извратена

наслада, зад която прозираха лъчите на смърт и погубление...

Точно в този миг Господ протегна ръката Си напред, като ми казваше:

“Сега виж какво ще сторят самите демони в сърцата на

човеците. Защото орел, вмъкнал се в сърцето, непременно иска да

разпери крилата си…”

В пълно съгласие с думите на Исус аз виждах как демоните-орли

започнаха да разтварят крилата си в самите духове и сърца на човеците. И

обсебените от тях закрещяха в екстаз:
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“Кула, Нимроде! Искаме кула! Искаме кула, за да се възкачим на

високо! Искаме кула!”

А Нимрод, чувстващ себе си като цар на мнозинството, извика със

силен глас:

“Да, люде! Ще има кула! С нея ще впечатлим цялата земя и цялото

небе! Защото тя ще се вижда по цялата земя и ще се говори за нея по

цялото небе. Защото ще бъде кула от тухли, слепена със смола, за да

остане непоклатима до века. До века!”

Думите на Нимрод разлюляха цялата тълпа. И онези човеци, чувстващи

в сърцата си размаха на демоничните крила, отново завикаха:

“Нимрод! Нимрод! Той улови всички ни! Той е царят! Той е великият

ловец!”

А Господ, като ме гледаше с твърде сериозен поглед, ме запита:

“Сега разбра ли видението? Разбра ли кой е тъмният началник,

слязъл в сърцето на Нимрода?”

“Исусе! По своите действия този дух твърде много прилича на духът на

Амалик, който също беше птицеловец пред дявола. Но тук виждам един по-

силен дух, който е не просто грабител, но унищожител на сърцата на

човеците…”

“Точно така, момчето Ми! Сега сърцето ти наистина вижда един

по-силен дух от духа на Амалик. Защото този дух, слязъл в сърцето

на Нимрод, е личен началник над духа на Амалик, докато последният

е просто негов слуга. Защото този във видението от Сенаарската

земя е главният птицеловец на Луцифер, който от онзи миг и за

цялата вечност беше наречен “дух на Нимрод”. Защото този е

началникът, на когото дяволът е дал да улавя в мрежите си

човешките души. И като ги хване - да вкара в тях самите демони на

лукавия. И ако човешките души са като птици, които се улавят в

жестоката му мрежа, то какво ли става, когато крилата им за

Вечността бъдат подменени с крила, които водят до пъкъла и

вечния огън?

Виж тогава какво е писано в Словото на Отца ти не просто за

човека Нимрод, но за духа, който е създал съдбата му за земята…”
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Погледнах на самите стихове от Библията, които блестяха в сърцето

ми и казах на Исус:

“Господи мой! Словото ясно показва за Нимрод, като казва за него:

“Той пръв стана силен на земята. Той беше голям ловец пред

Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред

Господа…” 7

и още:

“Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в

Сенаарската земя. От тая земя излезе и отиде в Асирия, та съгради

Ниневия, Роовот-Ир, Халах и Ресен между Ниневия и Халах (който

е големият град)…” 8

Исус слушаше внимателно стиховете, които Му изявявах, а след това

продължи да ми говори, като казваше:

“Значи, както сам се убеждаваш, Нимрод пръв е станал силен

на земята. Нещо повече - той наистина е бил голям ловец пред

Господа. Но ти помисли над друго и Ми кажи:

Ако Господ твоят Бог е Началото и Краят и е Същият, вчера,

днес и завинаги, то няма ли в тъмния духовен свят духът на Нимрод

да е в началото и в края на Вавилон? Ако духът на Нимрод пръв

царува над Вавилон, то няма ли този дух да царува над Вавилон и

за последно? Най-малкото - виж каква е следващата стъпка на този

дух. Не отива ли той от Вавилон в Асирия? И не построи ли Ниневия

така, както построи и Вавилон?”

“Да, така е, Господи мой!”

“Кой тогава от Моите ще има мъдрост и разум, та да види, че

идва времето на човека-Антихрист? Кой от Моите ще иска да

проумее или да си спомни всички откровения за духовните империи

на Злото, които вече съм ви разкрил чрез слугата Си? Защото ако

духът на Нимрод след Вавилон отива в Асирия, за да построи и

Ниневия, то непременно чрез силата на този дух ще се отвори пътят

за изявата на асириеца, който е човекът-Антихрист.

7 (Битие 10:8-9)
8 (Битие 10:10-12)
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И ето това е главният птицеловец! Ето това е духът, чрез чиято

активност Вавилон стана свърталище на всякаква нечиста и

омразна птица! И ако някой от вас е обърнал Вечното Слово на

Отца Ми в теология или история, като не е познал Духът, но се е

помрачил от буквата, то такъв в пълна степен ще свидетелства, че е

влязъл в мрежите на Нимрода. Такъв малко е внимавал на Словото

Ми и никак не е проумял що ще рекат думите на псалома:

“Душата ни се избави като птица от примката на ловците;

(Нимрод и Амалик) примката се строши, и ние се избавихме. Помощта

ни е в името на Господа, Който направи небето и земята…” 9

Такъв е бил сляп, за да види какво е напътствала Божията

Мъдрост всичките Божии чеда:

“Защото и човек не знае времето си, както рибите, които се

улавят в жестока мрежа, и както птиците, които се улавят в примка,

така се улавят човешките чеда в лошо време, когато то внезапно ги

връхлети…” 10

Но, ето, днес идвам при вас чрез слугата Си! За да ви разкрия

що ще рекат примките на Нимрод и да видите самите птици от

свърталището на Вавилон.

Блажени онези, които се отрекат от крилата на нечестието!

Блажени онези, които излязат от свърталището на мерзостта!

Блажени онези, които превъзмогнат над мрежите на изкусителя.

Защото той е силен да улови всяко сърце, чийто поглед е обърнат

към земното. Защото от създаването на Вавилон и до днес силите

на Злото имат един птицеловец, силен да изкуси и примами всички,

които са се влюбили в блудницата Вавилон, за да намерят съдбата

си в онзи неразумен младеж от Соломоновите притчи:

“С многото си предумки тя го прилъга, привлече го с

ласкателството на устните си. Изведнъж той тръгна подире й, както

отива говедо на клане, или както безумен в окови за наказание,

докато стрела прониза дроба му, както птица бърза към примката,

без да знае, че това е против живота й. Сега, прочее, чеда,
9 (Псалом 124:7-8)
10 (Еклесиаст 9:12)
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послушайте ме. И внимавайте в думите на устата ми. Да се не

уклонява сърцето ти в пътищата й, да се не заблудиш в пътеките й;

защото мнозина е направила да паднат ранени; и силни са всичките

убити от нея…” 11

Ето, призовавам ви! Последвайте Ме във виденията на тази

книга! Защото ако са силни всички, убити от Нимрод, то пак това е

по причина, че той пръв стана силен на земята. Но ако той е

силният на земята, то не царува ли над него Господ на Силите? И

няма ли Аз да ви дам победата и триумфа над птицеловеца, ако

отворите сърцата си за крилата Ми?”

Братко мой! Слушах моя Господ и една велика и преславна радост

изпълни сърцето ми. Затова, като паднах в нозете Му, тихо Му казах:

“Исусе! Ако Ти стана Смисъл и Вяра на живота ми, то моля Те:

Бъди ми Полет и Небесни крила! Намери всички, чиито души са станали

като птици, смазани от примките на Нимрод! Защото Твоето Име, Исусе, е

Спасител! Защото Твоята Вярност е огромна като Небето! И Твоята Милост,

Боже, изобилна като морето! Нека човеците видят това свърталище на

мерзостта! Нека всички да Те познаят, като Слънце, носещо изцеление в

крилата Си! Амин и Амин!”

11 (Притчи 7:21-26)
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2. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ПЪТ И СВЪРТАЛИЩЕТО

НА МЕРЗОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Готов ли си да заживееш един славен живот за Исус? Готов ли си да

платиш цената, за да участваш в най-съкрушителния триумф над дявола?

Знай тогава, че този Меч на Божия Пророчески Дух не трябва да

намери в теб никаква причина против Отца, Сина и Святия Дух. Знай също,

че ако Господ беше толкова изобилен на видения и откровения през всички

години на моето служение за Него, пак това е по причина, че Мечът трябва

да стане достатъчно излъскан, остър и здрав. За да се сбъднат думите на

Отца, Който говори за този Меч, като казва:

“Вижте сега, че Аз съм Аз, и освен Мене няма Бог; Аз убивам и

Аз съживявам, Аз наранявам и Аз изцелявам; и няма кой да избавя

от ръката Ми. Защото дигам ръката Си към небето и казвам:

Заклевам се във вечния Си живот, че, ако изостря лъскавия Си меч

и туря ръката Си на съдба, ще въздам на враговете Си, и ще сторя

възмездие на ненавистниците Си. Ще упоя стрелите Си с кръв, и

мечът Ми ще яде меса с кръвта на убитите и на пленените, начело с

вражеските първенци. Развеселете се, народи, с людете Му; защото

ще въздаде за кръвта на слугите Си, и ще стори възмездие на

противниците Си, и ще направи умилостивение за земята Си, за

людете Си…” 12

И ако още, братко мой, се чудиш що ще рече изострен и излъскан Меч,

то знай, че най-здравите мечове се правят по онази древна технология,

която изисква при формоването им да претърпят многократно прегъване.

Не просто да вземеш горещата стомана и да я оформиш като меч, но да я

издължиш двойно спрямо нужната дължина, та да я прегънеш на две. След

това отново да я издължиш двойно и пак да я прегънеш на две. И така,

докато стоманените пластове станат много…

12 (Второзаконие 32:39-43)
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Ето такъв е Мечът на Божия Пророчески Дух! Той издига нагоре сърцата

ни и увеличава вярата ни, но едновременно с това многократно ни прегъва

на две, за да се смирим. И Всемогъщият Отец не се удоволства да поразява

един или друг началник на Злото, а след това да се спре и да почива! Не!

Той ще уталожи яростта Си едва тогава, когато Мечът Му посече всички

началства и власти на Злото. За да отвори жадувания пролом на

Спасението към всяко сърце и към всяка душа. Затова нека сега да

продължа с думите, които Исус ми каза преди самото видение. Той отново

беше при мен и ме докосваше с ръката Си, като ми казваше:

“Видението със свърталището на мерзостта би било напълно

неразбираемо за теб и всичките Ми братя и сестри, ако всички вие

не се запитате защо Господният ангел определи самата Вавилонска

мерзост, като “свърталище”.

Изобщо - какво е свърталището? Какво си представяш, когато

ушите ти чуят подобна дума?”

“Господи мой! Тази дума е твърде отблъскваща. Тя олицетворява място,

където се събират много хора с нечисти помисли и съмнителна репутация.

Слушайки тази дума аз си представям едно тъмно и злокобно място, където

всички събрани кроят зло и се съгласяват в нечестиви каузи и лоши

намерения…”

Исус слушаше думите ми твърде внимателно. И след отговора ми

отново каза:

“Донякъде отговорът ти би задоволил човеците. Но той не може

да задоволи Моето Сърце. Защото в Моето Слово няма нито една

празна дума. Всяка дума в Свещеното Писание е точен ключ към

определени дълбочини и височини. А пък думата “свърталище”,

изречена от Господният ангел в “Откровението” е ключ към твърде

дълбоки откровения. Затова нека отново да те попитам:

Как човек попада в едно свърталище? Какво трябва да направи,

за да се озоват нозете му в самото свърталище?”

“Исусе! Такъв човек трябва сериозно да се заблуди и съблазни. Тогава

нозете му скоро биха се отклонили от верния път, за да попаднат на

самото свърталище…”
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“Ето, че си много по-близо до отговора, който очаквам от теб.

Помисли тогава върху думата “свърталище”. И Ми кажи можеш ли

да употребиш друга дума, близка до нейния смисъл, с която да

стане наистина ясно, че човек се е отклонил от пътя, който е

следвал? Изобщо - какво правят човеците, когато искат да напуснат

пътя, по който вървят?”

За кой ли път Господ ме подбутваше с Мъдростта и Светлината Си, за

да ме доведе до истинското тълкувание на самата дума. А отговорът вече

беше на устата ми, защото отговорих на Исус, като Му казах:

“Господи мой! Когато човеците искат да напуснат пътя, който следват,

те най-често решават да свърнат от самия път. И ето това - да свърнеш от

пътя - ще рече да попаднеш и на самото свърталище. Защото свърталище

има там, където мнозина искат да свърнат от пътя и го правят…”

Исус се усмихна на отговора ми и продължи, като казваше:

“Думите ти са абсолютно точни. И сега, когато вече си уловил

духа на думата “свърталище” и си разбрал, че това е място за онези,

които решават да свърнат от пътя, помисли и Ми кажи:

Ако Аз съм Пътят, Истината и Животът, то кои са онези, които

искат да свърнат от Мен? Няма ли това да са човеци, които дяволът

е измамил и съблазнил чрез хитростите и лукавствата си?”

“Така е, Исусе! Защото, за да е станал Вавилон жилище на бесовете и

свърталище на всяка нечиста и омразна птица, то явно, че самото място на

мерзостта не е било напълнено с други, освен с отстъпили от Истинския

Път, Който Си Ти…”

“Разбираш ли тогава ти и разбират ли всички Мои, че смяната

на пътя и на духа, който владее сърцата става именно тогава,

когато човеците решат да свърнат? Аз не те карам да мислиш, че

това да свърнеш е прийом само на дявола. Не, Стефане! Това е

съдбоносен духовен принцип, който може да промени пътя на

човешката съдба, както от дявола към Бога, така и от Бога към

дявола. Затова сега си спомни кой Божий мъж реши да свърне от

пътя си и какво се случи тогава със съдбата му. Кой беше този

слуга на Отца Ми, който рече в сърцето си: Я да свърна…”
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Колкото повече Господ говореше на сърцето ми, толкова по-светло

ставаше вътре в мен. И аз въобще не се забавих с отговора, защото той се

яви в едно с Исусовите въпроси. Затова казах на Господа:

“Исусе! Пророк Моисей беше този Божий мъж, който реши да свърне

от пътя си. Защото, когато видя горящата къпина, той рече в сърцето си:

“Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината

не изгаря…” 13

“А как реагира Отец Ми на постъпката му? И кога Моисей чу в

сърцето си Гласа на Всемогъщия?”

“Господи мой! Отец трябваше да види, че Моисей наистина ще свърне

да види явлението. И едва тогава Той му се изяви, според писаното:

“А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика

изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме. И рече:

Да се не приближиш тука; изуй обущата от нозете си, защото

мястото, на което стоиш, е свята земя. Рече още: Аз съм Бог на

баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов…” 14

“Убеждаваш ли се тогава, че онзи, който решава да свърне,

наистина променя както съдбата си, така и живота си?

Защото онзи овчар Моисей, който водеше и пасеше овцете на

Мадиамския жрец, непременно трябваше да свърне, за да води и

пасе от този миг на живота си овцете на Всемогъщия Бог Отец. И

именно тогава, когато свърна, нозете на Моисея стъпиха на Святото

място.

Помисли какво става с онези, които използват този духовен

принцип, за да се отклонят от Пътя на Святостта и Правдата? Няма

ли тогава мнозина да станат пастири на другия дух? И не затова ли

Вавилон стана свърталище на нечистите и омразни птици? Понеже

мнозина са тръгвали с Мене, но малцина са устоявали. А онези,

които не са устоявали, непременно са решавали да свърнат встрани,

съблазнени от изкушенията и богатствата, предлагани им от самия

дявол. Но, ето, Аз сега ще ти покажа видението, свързано с онези,

13 (Изход 3:3)
14 (Изход 3:4-6)
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които решават да свърнат от Мене. За да разбереш всичко и да

видиш със сърцето си и самото свърталище на мерзостта…”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй че пред

очите ми се яви видение. Аз виждах един светъл Път, който стигаше до

Небето и твърде много наподобяваше на слънчев лъч. Самият Път беше

толкова тесен, че на Него едва се събираха нозете на двама човеци. Това

предполагаше не просто изпитание в изкачването на Пътя, но и доста

самота в Неговото отстояване. Затова, като вдигнах ръката си и посочих

към самия Път, попитах Господ, Който стоеше до мен:

“Исусе! Не ми ли показваш в това видение именно Пътят, Който Си Ти?

И не затова ли Този Път е толкова стеснен, щото на Него да се събират

едва двамина?”

“Точно така е! Сега Аз ти показвам Пътят, Който съм Аз. Защото

на Този Път ще се случат изненадващи знамения, които искам да

предадеш на всичките Ми братя и сестри. Затова виж сега как

двама спътници ще тръгнат по Самия Път, а ние ще следваме подир

тях…”

След думите на Исус аз видях как към Пътя се приближиха двама

човеци, които държаха в ръцете си библии. И като погледнаха и видяха, че

върхът на Пътя влизаше в самото Небе, те си казаха един на друг:

“Алелуя, братко! Това е Пътят! Ние трябва да тръгнем и да вървим по

Него…”

Така, хванали здраво ръцете си, човеците тръгнаха да изкачват Самия

Път, а аз и Господ ги последвахме, пазейки дистанция от няколко метра. В

самото начало сякаш нищо не се случваше. Човеците вървяха, а ние ги

следвахме. Но ето, че когато Пътят набра чувствителна височина, започнах

да усещам вятърът в небесните места. Това ме накара да хвана здраво

ръката на Исус и да продължа да вървя, като наблюдавах човеците пред

себе си. Те, подобно на мен, също усещаха вятъра. И като вдигаха ръцете

си и свиваха лактите пред лицата си те се стараеха да се опазят от вятъра,

който се усилваше и ставаше все по-студен и противен. Аз вече бях

изпитвал студа на Вавилон и самото видение никак не ме изненадваше.

Напротив - знаех от Господ и от даденото ми в предишни видения, че това
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беше Северният вятър на дявола, който духа против сърцата на всички

Звани, Избрани и Верни.

Но дали спътниците пред мен знаеха за този вятър?

И дали щяха да устоят против него?

Не чаках много дълго за отговора на въпросите си защото двамата

спътници пред нас реагираха по своему на Северния вятър. И ето, че

единият извика към другия:

“Сигурен ли си, че това все още е Истинския Път? Не забелязваш ли,

че сме само двамата? Къде отидоха останалите? Защо не ги виждаме сред

нас?”

А спътникът му, като посочи с ръката си към края на Пътя, който

влизаше като светъл лъч в Небето, му отговори:

“Братко мой! Аз не съм повярвал в човеци, за да търся с погледа на

очите си човеци! Аз вярвам в Исус и зная, че това е Пътят, защото краят

Му стига в Небето!”

Думите на втория накараха първият отново да извика:

“И все пак не е нормална тази самота и този студ. Не мислиш ли, че

проблемите ни започнаха точно, когато решихме да тръгнем?”

В отговор на думите на първия, вторият просто усили крачките си

напред, без да му отговаря, като нито за миг не сваляше погледа на очите

си от края на Пътя. А на самия Път стана още по-студено и вятърът вече

свистеше в скулите им като леден бръснач. И ето, че там на Пътя, в твърде

голямата височина, се появиха орли, които кръжаха встрани, но не смееха

да се явят на Самия Път. Забелязали орлите, двамата спътници отново

реагираха. И ето, че първият ги посочи с ръка, като каза на втория:

“Не са ли прекрасни тези птици? Виж колко високо са ги издигнали

крилата им! Ех, защо и ние не бяхме като тях! Със сигурност щяхме да си

спестим доста вятър и мраз…”

Слушайки думите на първия, вторият отговори:

“Братко мой! Аз не се вълнувам колко високо стигат птиците, които не

са на Пътя. Защото за мен е най-важно да извървя целия Път и да се

вдъхновявам само от онези, които са тръгнали от Началото и са стигнали

Края. А тези орли, от които ти сега се възхищаваш, са някъде във високото,
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но не са на Пътя, а край Него. Но ти виж Пътя пред нас! Защото Той

продължава още по-нагоре и ние трябва да Го извървим…”

Думите на втория не се харесаха на първия. И той, като дръпна ръката

си от него, троснато му извика:

“Повече не искам да държа ръката ти. Защото ти не си способен да

оцениш нищо, което е достойно за възхищение край Пътя. Наистина не те

разбирам. Какво става с тебе?”

В отговор на първия, вторият вдигна ръката си нагоре, като му каза:

“Братко мой! Аз нямам много модели за подражание и много примери

за възхищение. Защото Библията говори за един, който свърши попрището

и опази вярата. И него Бог посочи като достоен за подражание. И ето, сега

думите на този светъл пример пламтят в сърцето ми и ме карат да повторя

като него:

“А още всичко считам като загуба заради това превъзходно

нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих

всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия…” 15

Защо да гледам на тези орли край Пътя, когато сърцето ми е възхитено в

един орел в Небето, който е приключил Пътя? Или как да се възхищавам с

погледа си на тези отстрани, след като зная, че ако отместя погледа си към

тях ще изгубя прицелната точка, за която пак светлият Божий мъж е записал:

“Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен;

но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа

Исуса. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като

забравям задното и се простирам към предното, пускам се към

прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в

Христа Исуса...” 16

Думите на втория накараха първият да го погледне с изумен поглед. А

след това да му каже:

“Върви тогава според както си решил. И нека всеки да следва сърцето

си. Но аз повече няма да вървя с теб. Защото презираш орли, които са

спечелили одобрението и възхищението на всички църкви…”

15 (Филипяни 3:8)
16 (Филипяни 3:12-13)
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И действително, двамата се разделиха, понеже вторият продължи

напред, а първият изостана назад, като всеки все така продължаваше да

върви по Пътя. И докато вторият продължаваше да гледа към самото Небе,

първият въртеше постоянно главата си и се възхищаваше на постоянно

кръжещите край Пътя орли. И ето, че не след дълго във видението се яви

знамение. Защото на още по-голяма височина Пътят се докосваше под прав

ъгъл от друг път. Там, на самия ъгъл, получен от докосването на пътищата,

стоеше съблазнителна жена. Тя беше предизвикателно разголена, понеже

бедрата й и гърдите й лъщяха с неустоима похот. Докато аз се чудех как

ще реагира вторият, стана така, че той забави крачката си край нея, но не

се спря. И въпреки, че Северният вятър духаше с всичка сила в лицето му,

пак той не се отклони към съблазнителката, нито обърна очите си към нея.

Мислено се възхищавах на твърдостта на човека. Защото знамението беше

много силно. И ако на Пътя към Небето леденият вятър беше твърде силен,

то на другият път, който почти Го допираше, нямаше и помен от студ и

мраз. Напротив - самите бедра и гърди на съблазнителката бяха изпотени

и доказваха как на нейния път беше топло и горещо. И ето, че когато

вторият човек отмина, дойде изпитанието за първия. Той, като се спря и

погледна към съблазнителката, с вълнение я попита:

“Коя си ти? Защо си толкова високо? И какви са тези орли, които летят

на пътя ти?”

В отговор на въпроса му, съблазнителката се разсмя сладко с гласа си.

А след това каза:

“Защо ми задаваш всички тези въпроси, след като си убеден, че съм

Господната невяста? Не разбираш ли, че ти си пътувал толкова време и си

преживял всичките тези страдания, за да намериш мен? И ето, че сега е

дошъл миг на утеха и радост за душата ти. Защото Господ е верен да

приготви трапеза в присъствието на неприятелите ти…”

Думите на съблазнителката много се харесаха на първия. И той, като

почесваше главата си, отново попита:

“А орлите, които летят край теб? Те твои ли са?”

Слушайки въпроса му, съблазнителката с твърде гальовен глас каза:
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“А кои други да свидетелстват за мене? Кои други Господ да издига в

небесните места? Но ето, че сега е дошъл миг и ти да получиш такива

крила. Само ела в прегръдките ми и никак не се съмнявай, че си влязъл в

съвършените планове на Бог за живота си. Защото сега е моментът да те

забележат всички. Сега е моментът да прославиш Исус с вярата си. Готов

ли си на това, младежо? Готов ли си да споделиш с мен вярата и любовта

на сърцето си?”

Докато първият все така се възхищаваше на думите на съблазнителката,

тя облиза с върха на езика си червените си устни, а след това вдигна

ръката си. И като протегна показалеца си напред, започна да подканя

човека с типичен маниер на проститутка. Тогава той наистина свърна към

нея. И като се отдели от Пътя, тръгна подире й…

Гледах с огромна покруса на съблазняването на човека и обърнах

поглед към Господ. А Той, като ми посочи блудницата, която вече дърпаше

ръката на пленника си, ме попита:

“Можеш ли да си спомниш, гледайки на станалото с младежа,

коя притча оживя пред сърцето ти?”

“Господи мой! Това, несъмнено, е седма глава от Соломоновите притчи.

И едва сега в знамението от това видение аз разбрах какъв ъгъл е имал

предвид Соломон, та да запише за блудницата, че тя причаква при всеки

ъгъл. Та това е било мястото, където се докосва пътя на Вавилонската

съблазън с Твоя Път. Защото дяволът е хитър и коварен да накара мнозина

да свърнат от Пътя, Който Си Ти, за да отидат по пътя на разрухата и

унищожението. И всеки, който свърне, прави завой в съдбата си…”

“Спомни си тогава и другото, което е писано. Спомни си как за

младежа бе записано:

“Изведнъж той тръгна подире й, както отива говедо на клане,

или както безумен в окови за наказание, докато стрела прониза

дроба му, както птица бърза към примката, без да знае, че това е

против живота й…” 17

Става ли ти тогава ясно каква ще е примката, която дяволът е

приготвил за свърналия от Пътя? Става ли ти ясно, че този във

17 (Притчи 7:22-23)
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видението вече губи Пътя към Небето и нозете му непременно ще

го отведат в свърталището на мерзостта? Но за да разбереш всичко

това, то нека двамата с теб видим и самото свърталище, където

Нимрод ще поквари душата на младежа…”

След тези Свои думи Господ тръгна към мястото, където се докосваха

двата пътя, а аз Го последвах. И твърде скоро нозете ми стъпиха на пътя

на самата съблазън. В този миг единственото, което ме крепеше и даваше

мир на душата ми, бе това, че Волята на Исус е да видя самото свърталище

на мерзостта. Така, не след дълго, очите ми вече виждаха един своеобразен

палат с огромни врати. Докато той все още стоеше в далечината, аз вече

чувах всевъзможни крясъци на птици, а над главата ми летяха хиляди от

тях. Колкото повече приближавах палата, толкова повече се убеждавах, че

това беше най-мерзостното и проклето място в поднебесните места. Защото,

подкрепен и защитен от Силата на Святия Дух, аз вече виждах хилядите

птици не с очи на естествоизпитател, но със самите зеници на Бога. А това,

братко мой, не бяха птици, но човешки души, които бяха дали приют на

демони. Според поклона си към дявола, тези души бяха издигнати високо

във властта над света и всяка от душите имаше огромно влияние и

авторитет сред останалите на земята. И ето, че пред очите ми вече се

издигаше и самият Вавилонски палат, а шумът зад него беше невъобразим.

Това ме накара да извикам към Господ, като се опитвах да запуша ушите

си със самите си длани. А Исус, като видя, че няма да издържа, протегна

ръцете Си към главата ми и явно, че отне слуха ми, за да не чувам крясъка

на птиците, но само и единствено Неговия Глас и онова, което Той би

благоволил да чуя. И след това ми каза:

“Ето в този палат живее блудницата Вавилон. Тук са нейните

високопоставени. Тук царува Нимрод, който е птицеловецът на

Луцифер. Тук пристигат и всички, които са уловени от блудницата,

за да получат крилата на мерзостта. Затова сега ще ти дам да

видиш как съблазнителката ще окрили младежа, когото улови при

ъгъла на пътя си…”

След тези Свои думи Исус просто протегна ръката Си напред, тъй че

вратите на палата се отвориха. И очите ми видяха неизброими множества



31

от птици, които бяха накацали на специални железни пръчки. Те размахваха

крилете си и отваряха клюновете си, но благодарение на Господната

намеса аз бях освободен от ужаса да чувам крясъците им. Вместо това Исус

вече ми посочваше блудницата, която все така държеше ръката на

младежа, като го водеше на централното място в самия палат. А Господ

отново ми каза:

“А сега чуй какво ще говори блудницата на своя пленник и виж

какво ще му стори!”

Така аз погледнах към съблазнителката, която в този миг държеше в

ръката си златна чаша, пълна с вино. Подавайки чашата на младежа, тя

вече отваряше устата си, като му казваше:

“Вземи и пий от чистото учение на господа. И благодари на бога,

защото е голямо благоволението му към теб. Понеже той те издигна, за да

познаваш генералите му…”

Слушайки блудницата, младежът протегна ръце към златната чаша и

отпи с бавни глътки от виното в нея. А после замаян падна на коленете си

и ръцете му се простряха към самия дух на Нимрод. И там младежът вече

се молеше, като казваше:

“Благодаря ти, господи! Защото е велика привилегията да пия от

виното ти, да стоя сред елита ти и да работя за твоята слава. Моля те,

господи! Дай ми крила, за да бъда от твоите свидетели!”

Самите думи твърде много допаднаха на Нимрод. И той, като се

усмихваше с лукави пламъчета в очите си, разпери крилете си и стана от

трона си. А след това даде знак с ръката си на един демон-лешояд, който

застана зад младежа. Колкото повече продължаваха думите на младежа,

толкова повече демонът над него се снишаваше, докато накрая просто

влезе в духа му и обсеби сърцето му. А след това, изпълнил докрай душата

му, размаха крилата си настрани, тъй че младежът се изправи. Той явно бе

почувствал промяната вътре в себе си и я отдаваше на Божие действие,

когато това беше просто едно демонично обсебване. Така, размахвайки

демоничните си крила, младежът се приближи към блудницата и я прегърна,

като казваше:
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“Аз ще положа живота си за славата на господната невяста. И някой

ден непременно ще съм един от Божиите генерали…”

Самото събитие в палата се хареса на всичките птици, които бяха

зрители на демоничното обсебване. И съдейки по размахването на крилата

им, аз вече знаех, че те шумяха твърде доволни от гледката. Затова, като

се обърнах към Исус, Го попитах:

“Господи мой! Каква е тази измама? Защо тук е толкова модерно да се

говори за Божии генерали? Нима Ти, Исусе, някога Си имал генерали?

Защото, явно, че орлите в този палат, които имат по-голям размах на

крилата си, живеят със самочувствието, че са Твои генерали...”

Исус тъжно се усмихна на коментарите ми. А след това ми каза:

“Измежду многото измами, с които дяволът облада църквите на

последното време, тази е една от най-успешните. Защото вярващите

наистина решиха, че Аз имам служители генерали и издигам такива.

И като започнаха да се взират в орлите на Луцифер, издигащи се на

крилата на гордостта и превъзнасянето, мнозинствата решиха, че

ето тези ще да са генералите от Господния елит. Но Аз не ви

оставих такъв пример. И Словото Ми никъде не говори за генерали.

Нещо друго ви казах Аз и нещо друго проповядвах на земята. Но

мнозината, заети да преследват собствените си кариери и величие,

забравиха думите Ми. Защото, като посочвах с ръката Си към

Моите, казвах им:

“Вие знаете, че управителите на народите господаруват над

тях. Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец

между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между

вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му

служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина…” 18

Могат ли Моите да намерят някой, наричащ себе си “генерал”

или наречен от другите с тази титла, който да изпълни Словото Ми?

Кой е онзи генерал, който би тръгнал да слугува на всичките? Не е

ли генералът именно затова генерал, понеже всичките му слугуват,

докато той издава заповедите? И ако Човешкият Син не дойде да Му

18 (Матея 20:25-28)
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служат, но да служи и даде Живота Си като откуп за мнозина, то

как някои ще търсят въплъщение на вярата си в подобни титли? И

ако Апостолът Ми Павел все пак говори на Тимотея да се подвизава

в доброто войнстване на вярата като добър войник Исус Христов, то

как днешните позволиха да бъдат измамени, та да решат, че пред

Господ се подвизават генерали, а не войници? Не разбирате ли, че

самата изява на подобна титла подобава на издигнати от дявола, а

не на издигнати от Господ? И ако все пак искате да видите великите

военачалници на Всемогъщия Отец, то защо не искате да признаете

в сърцата си, че в последната духовна битка между Вавилон и Сион

има един велик военачалник, записан в Словото Ми. И това е

Архангел Михаил, който извършва писаното за него:

“И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели

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

обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И

свален биде големият змей, оная старовременна змия която се

нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на

земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него…” 19

Ето този е Божият генерал и неговата армия не е от плът и

кръв. Колкото до останалите, които дяволът нарече “генерали”, то

именно чрез такива се яви и умноженото беззаконие. Защото

тъмните орли на Луцифер, като издигнаха своите си имена,

накараха църквите да забравят Името, Което е над всяко друго име.

И ако вие искате още свидетелства за вярата си, знайте, че ще

разпознаете самозваните генерали по това, че името им винаги

стои преди служението им към Бога.

Ето, казах, и отново го повтарям за всички ви:

Самозвани генерали са всички високопоставени в църковната

йерархия, на които имената им стоят преди служението им!”

Слушах думите на Исус и една пелена от заблуда вече падаше от

сърцето ми. Защото през всичките години на моята вяра очите ми бяха

видели доволно много “генерали”. Те, които без срам слагаха имената си

19 (Откровение 12:7-9)
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преди служението си. Те, чиито книги и касети се превръщаха в най-желан

и най-печеливш бизнес. Те, чиито електронни сайтове и лъскави списания

неизменно следваха един и същ модел:

Първо името, а след това - служението.

Нужно ли е да ти ги изброявам, братко мой? Нужно ли е да ти казвам

кои са онези, които търсят славата на собствените си имена, а не Славата

на Единственото Име? Не са ли всички те тъмни орли на Луцифер,

издигнати с крила на гордост и превъзнасяне?

Защото когато престанеш да издигаш Божието Име на Божия Път и

свърнеш към свърталището, то тогава дяволът непременно ще ти предложи

по-съблазнителния модел, а именно:

Да издигаш собственото си име на дяволския път!

Гледайки сърцето ми и размишленията вътре в мен, Исус отново ми каза:

“Сега твоят Господ говори из дълбочините на Сърцето Си. И

онези, които са будни, непременно ще чуят Гласа Ми. Защото

Небето, към което всички сте се запътили с вярата си, никога не е

прославяло нито едно човешко име. И ако и в Библията да са

записани твърде много имена, които Бог е прославил, пак знай от

Мен, че Отец е прославял не просто името, но Духът, с който го е

носил Божият служител. Даже всички да кажете, че Павел беше

великан на вярата, пак Отец Ми ще напомни на всички ви, че Павел

беше малък и остана малък през целия си живот. Защото никога не

взе на себе си никое човешко първенствуване и титулуване. Той

знаеше как да носи Духа на името си и как да прослави Истинското

Име в сърцето си.

Вие като Павел ли сте, та да стоите малки сред всички големи?

Вие като Петър ли сте, та дори и в предсмъртния си час да не

считате, че сте достойни за Славата Божия? Вие като Йоан ли сте, та

никога да не забравяте, че сте ученици, когато сред вас пъпли цяла

плеяда от професори и теолози? И ако е вярно писаното, че Аз

непременно ще дам на всеки от вас ново име за вечността, то как

тогава мнозина залагат на старите си имена, а не пребъдват в

Единственото Име, което ви е дадено за Спасение? Не разбирате ли,
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че крилата на дявола могат да носят само човешки имена, понеже

всички те са лъх? Но я се опитайте да издигнете Името Исус в

живота си! Така непременно ще се убедите, че това Име може да

бъде носено само от Господ в сърцата ви. И ако Господ вашият Бог

прие образ на слуга, та да слугува на всички ви, то да търсите ли

гръмки титли или да вършите смирено делата си?

Да търсите ли слава за собствените си смъртни имена, когато

Отец е положил в сърцата ви Името на Безсмъртния? Не знаете ли,

че в Книгата на Живота е записано само едно Име?

Но ето, доведох слугата Си пред свърталището на мерзостта. За

да предупредя всички Мои да бдят и бъдат трезвени във времето на

най-дълбокия сън и най-тежкото пиянство…”

След тези проникновени думи Исус отново посочи самото свърталище,

като ми каза:

“А сега забележи, че в този палат има не само орли, но и други

птици, не по-малко нечисти и омразни…”

И действително, че палатът беше пълен и с други птици. Защото сред

орлите имаше стотици бухали и кукумявки. А освен тях очите ми виждаха и

твърде много гарвани, ястреби и щрауси. Докато гледах с погнуса на

нечистите създания, аз вече усещах, че Исус непременно ще ми разкрие и

тайната на самите птици. Ето защо Го попитах:

“Господи мой! Как да разбирам това сатанинско разнообразие? И как

да разбирам на какво отговарят крилата на останалите птици? Защото,

колкото за орела, аз вече разбрах, че двете му крила са гордостта и

превъзнасянето. Но как стои въпросът с останалите?”

Исус ме погледна с поглед, в който бе събрана твърде голяма скръб.

А след това тихо ми каза:

“Могат ли Моите да понесат Господната болка? Могат ли Моите

да проумеят Божията ревност? Могат ли Моите да понесат онази

Господна скръб, с която Човешкият Син каза за Себе Си:

“Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а

Човешкият Син няма где глава да подслони...” 20

20 (Матея 8:20)
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Ако всеки от бесовете и демоните на Луцифер може да намери

леговище или гнездо за себе си в помрачените човешки сърца, то

има ли защо да се чудиш още на всичките тези птици? Не разбираш

ли, че всеки от демоните и бесовете има своя лична мисия и задача

от княза на света? И ако този княз, освен над предадения му свят,

владее и над въздушната власт, той непременно ще действа чрез

крилатите си духове в синовете на непокорството.

Аз ще покажа на теб и на всички Мои как дяволът владее чрез

собствените си птици над цялото бунтовно и охладняло мнозинство.

И мнозина ще видят оголени сърцата си чрез тази свята пророческа

книга. Защото, като подпаля гнездата на бесовете в сърцата на

заблудените и извратените, Аз непременно ще възвърна души към

Спасение и Вечен Живот.

Блажени онези, които се покаят за злите си дела и напуснат

свърталището на мерзостта! Блажени онези, които Ми позволят да

подслоня главата Си в скута на искрената им вяра! Блажени онези,

които не се съблазняват в Мене! Защото Аз съм строг Бог, Който

наказвам всеки бунт, непокорство и измама! Блажени онези, които

Ме последват във виденията, които сега ще дам на слугата Си!

Защото, като го заведа в Живото Си Евангелие, ще му посоча

птиците, които имат гнезда в сърцата на човеците. И като живеят

вътре в тях, дават на душите им да летят с крилата на мерзостта…”

След тези последни думи Исус протегна ръката Си и докосна главата

ми, тъй че видението със свърталището на Вавилон се прекрати. А аз -

разтърсен както никога в сърцето си - побързах да запиша самото видение

на книга.

Моля те, скъпи ми братко! Отвори сърцето си за Истината, с която

Господ днес идва да освободи сърцето ти! Защото днес е най-измамливото

време - време за нечистите и омразните птици на мерзостта. Въпреки

силния им крясък и шумния плясък на крилата им, пак Гласът Господен ще

се възвиси над всички ни. За да чуем най-спасителната заповед към

пленените от блудницата:
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“Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и

да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до

небето, и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя е

въздала, да! платете й двойно според делата й; с чашата, с която е

черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е

живяла разкошно, толкоз мъка и печал й дайте; защото казва в

сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма

да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и

тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, Който я

съди…” 21

21 (Откровение 18:4-8)



38

3. ВИДЕНИЕТО С ОРЕЛА НА МЕРЗОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз моля моя Господ да ми даде такава Сила от Духа Си, щото никога

да не се уморя да показвам Небесната Му Истина на човешките чеда. Защото

днес мнозина погиват от нямане разум и от липса на знание. А очите на

сърцата им, забравили за Възкръсналия и Възнесения в Небето, бързат да

се впечатлят от всичко, що лети. Но едно е птиците да летят по земята,

друго е да летят в поднебесните места, а трето - да пребъдват в Сион. И

понеже този проклет дявол вече шест хилядолетия държи първенство по

гордост и превъзнасяне, то затова първото от виденията, които Исус ми

разкри в Живото Си Евангелие, бе отново свързано с орлите на мерзостта.

Затова нека сега да ти предам думите, с които Господ въведе сърцето ми в

самото видение. Ето какво ми каза Той:

“Аз сега ще покажа пред сърцето ти къде се подвизава орелът

на мерзостта. И при все, че ти вече си дал доволно много на братята

и сестрите Ми, което е било свързано с тази птица, пак ти казвам,

че все още не сте видели всичко, което трябва да знаете за орлите.

Затова сега Ме последвай в Моето Живо Евангелие, където ще ти

разкрия и самите мерзости на орела…”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй че само след

миг аз вече бях в Живото Евангелие на Исус. И ето, че пред погледа ми се

извисяваше Господен Храм. Съдейки по Светлината, която озаряваше

Храма, аз вече знаех, че Бог наистина присъства там с Духа Си. А тогава

Исус тръгна към самите врати на Храма, като ми каза:

“Нека влезем в този Храм. Защото вътре в него ти ще видиш и

самите знамения, за които съм говорил в Словото Си…”

Така Господ вече отваряше вратите на Храма, а аз влизах след Него. И

когато нозете ми стъпиха зад самите тях, аз усетих необикновено силно

присъствие от Святия Дух. Нещо повече - очите ми съзряха светли Божии

ангели, които стояха в очакване на Божия повелителен Глас. Атмосферата

на мястото беше такава, че в нея не би трябвало да издържи никой, който

би имал нечисти помисли или дела. А Божиите ангели плавно разтваряха
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крилата си, тъй че чистият по сърце непременно би усетил присъствието

им. В този миг Господ седна на трона в самия Храм, като отново ми каза:

“Истината, момчето Ми, е по-различна от това, за което мислиш.

Защото мястото, на което стъпват нозете ти, наистина е Свято. Но

това не пречи на мнозина да го омърсяват с нозете си. Затова виж

сега как двама човеци ще влязат в Храма. Защото Аз ще реагирам и

спрямо двамата според както ги водят сърцата им…”

И действително, докато Исус изговаряше последните Си думи, вратите

на Храма се отвориха и вътре в него влязоха двама човеци. И ето, че

единият от човеците видимо се смути от присъствието на Господ и Божиите

ангели, ако и да не ги виждаше. Затова, не смеейки да направи и крачка

повече напред, просто наведе главата си, стоейки до самите врати. Но не

така беше с втория. Защото той продължи напред към Трона с твърде

уверени крачки. Но когато вече преминаваше край ангелите, стана така,

че Святите Небесни същества просто се отдръпваха от него, понеже крилата

им и съвършеното Божие присъствие, протичащо през тях, не намери

никакъв досег или допир до човека. А той още по-уверено се приближи до

Трона. И като се възправи в цял ръст пред седналия Исус простря артистично

ръцете си към Небето, като казваше:

“Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители,

неправедни, прелюбодейци…” 22

Слушайки думите на човека, Исус реагира от Трона Си. И по Светлото

Лице на моя Господ премина вълна от гняв. Затова Той протегна ръката Си

нагоре, към самия покрив на Храма, тъй че там се отвори прозорец. И през

самия прозорец, за ужас на очите ми, се стрелна демон с орлови крила.

Кръжейки над Господ и над Святите Му ангели, той се сниши и застана над

самия молител, явно готов в следващия миг да го сграбчи. В този момент

Исус погледна с твърде строг и страшен поглед към демона, тъй че лешоядът

забави намерението си. А тогава молителят, явно усетил близостта си с

демона, но не и близостта с Господа, отново повтори думите на молитвата

си, като казваше:

22 (Лука 18:11)
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“Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители,

неправедни, прелюбодейци…”

А след това, като се обърна към другия човек, който не смееше да

направи крачки навътре към Храма, посочи го с ръката си и продължи с

погнуса в гласа си:

“…и особено не като тоя бирник…” 23

Гледах Лицето на моя Господ и знаех, че в този миг това беше най-

страшното лице на Съдия и Мъздовъздател. Защото очите Господни се

изпълниха с твърде голям гняв. И Той, като протегна ръка към лешояда, му

даде знак да влезе в самия молител. Така демонът сграбчи с острите си

нокти духа на човека и мигновено се стрелна вътре в него. А това имаше

силен видим ефект, защото молителят се усмихна с удоволствие, като

продължаваше молитвата си с думите:

“Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко, що

придобия…” 24

Последните му думи накараха Господ да посочи с ръка към демона,

който размаха крилата си вътре в молителя. И като го вдигна над Исус и

Святите ангели, излезе с душата му през самия прозорец, от който бе

влязъл. Гледах случилото се и в този миг разбирах, че ако Исусовите думи

и притчи не оживеят пред сърцата ни, никой от нас няма да превъзмогне

над тъмнината. А Господ, като ме погледна с острия Си поглед, ме запита:

“Разбра ли знамението, което току що стана в Моя Храм? Разбра

ли коя от Моите притчи оживя пред сърцето ти?”

“Да, Господи мой! Това беше притчата за фарисея и бирника, които

бяха влезли в Храма, за да се помолят...”

“А какво е молитвата? Не е ли тя призив към духа, от когото е

уловено сърцето ти или на когото служиш с вярата си? И разбра ли

защо от поднебесните места долетя лешоядът на Нимрод?”

“Да, Исусе! Разбрах, че именно Нимрод е бил бог за сърцето на този

молител! Ето затова този дух изпрати собствения си посланик към сърцето

му. Защото това сърце беше твърде гордо и самодоволно, за да намери

присъствието на Твоите ангели и Твоето лично докосване и благословия.
23 (Лука 18:11)
24 (Лука 18:12)
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Това сърце не можеше да понесе мисълта, че трябва да стои в Храма с

други, които е счело за гнусни и недостойни. И именно затова лешоядът го

отнесе към кулата в Сенаарската земя…”

Слушайки думите ми, Господ отново каза:

“Виж тогава какво ще се случи с бирника. Защото страхът му от

великите съдби на Отца Ми е твърде голям и болезнен…”

След тези думи Исус вдигна ръката Си и даде знак на ангелите Си. А

те, като се приближиха до бирника, протегнаха крилата си над него и така

обгърнаха духа му. Това до такава степен съкруши сърцето на човека, че

той се свлече на нозете си при самите врати на Храма. И като наведе ниско

главата си, започна да бие с юмруци гърдите си, като ридаеше с горчив

глас:

“Боже бъди милостив към мене, грешника…” 25

В този миг Господ се изправи от Трона Си, а Лицето Му се обля в сълзи

на Милост и състрадание. Той се приближи при каещия се бирник. И като

го посочи, ме попита:

“Как мислиш? Защо този Мой брат бие с юмруци гърдите си? Не

затова ли, защото иска от Мен ново сърце? Не затова ли, понеже

повече не иска да живее живота на греха и измамата? Не затова

ли, понеже се прекланя със страх пред съдбите на Всемогъщия Ми

Отец? Но, ето, Аз съм верен да изпълня онова, което Отец Ми обеща

за всичките чеда на Небето, като прогласи чрез пророка Си:

“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и

като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И

ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в

повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате…” 26

След тези Свои думи Господ докосна гърдите на бирника. И като

извади изсред него старото му сърце, протегна към пазвата Си. А в ръцете

на Господ заблестя Собственото Му Сърце, което Исус положи в духа на

човека. И ето, че духът мигом се преобрази. Защото Силата на Святия Дух

изпълни всичките му вътрешности. И след мига на Божието опрощение очите

25 (Лука 18:13)
26 (Езекиил 36:26-27)
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ми вече виждаха един преобразен и осветен мъж, който имаше крила,

подобни на Божиите ангели. А Исус с твърде развълнуван Глас ми каза:

“Нека всички Мои братя и сестри се вдъхновят от това видение,

което показвам пред сърцето ти. Защото от сега и до свършека

Човешкият Син ще търси сърцесъкрушените и каещите се, за да им

даде Собственото Си меко Сърце. И ангелите на вашия Господ ще

стоят сред вас, за да ви обгръщат с крилата на Смирението и

Мъдростта.

Колкото до онези, които се имат за праведни в собствените си

очи и считат грешните, като достойни за отвращение, то такива

непременно ще са лешояди, които пълнят свърталището на мерзостта

и отлитат към Сенаарската земя. За да се допълни мярката на

Божия яростен гняв и за да се изпълнят ненарушимите съдби на

Моя Бог и Отец.

Ето, заповядвам ви!

Бягайте далеч от Гордостта и Превъзнасянето! Бягайте далеч от

тези, които считат себе си за по-святи от останалите човеци!

Защото такива са като омразен и остър дим в ноздрите на Отца Ми и

Той непременно ще им въздаде. Предайте душите си на Смирение и

Мъдрост! Защото всеки, който днес възвишава себе си, ще се смири

в мига на Божието въздаяние над Вавилон. Но онзи, който днес

смирява себе си, непременно ще намери Пътя и няма никога да се

отдели от Него…”

След тези последни думи на Господ видението с Храма се прекрати, а

Силата на Святия Дух изпълни сърцето ми, за да запиша видяното и да

бъда готов за всичко останало, което Исус щеше да покаже пред очите ми.
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4. ВИДЕНИЕТО С ГАРВАНА НА МЕРЗОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Всеки от нас има период на съзряване и израстване. Период, през

който ние се разделяме със заблудите и илюзиите, за да бъдем трезви и

разумни. Период, през който вътре в нас става бурна промяна на мисленето

ни и на всичките ни критерии. Нещо подобно се случи в моя живот. Защото

в последните девет години Божията Благодат работеше в сърцето ми, тъй

че написах много книги. Но сега, от позицията на последните, аз вече

разбирам, че Исус ми е дал правото да заявя като Апостол Павел:

“Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като

дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското…” 27

Пиша ти всичко това преди началото на самото видение с гарвана.

Защото, ако и да бях писал против орловото лице на падналият херувим

Луцифер, пак тогава никак не ми идваше наум, че даже и орелът да е цар

над всичките птици, пак той не би свършил всичко сам, ако нямаше

подкрепата на онези, над които владее. Защото, без всякакво съмнение,

гордостта и превъзнасянето са причината за падението на Луцифер. И

именно на него Бог заяви, че ако и да се въздигне като орел, то пак ще

бъде свален на земята. Но Истината на нашия Бог се оказа много по-

широка и всеобхватна. И веднъж прогледнали в тази Истина, ние ще видим,

че в тъмното царство има и други птици, чиито крила са не по-малко

олицетворение на дявола, отколкото тези на орела. Защото дяволът е не

само лъжец. Той е и крадец. Измежду птиците в свърталището на мерзостта

именно гарванът изявява крадливата същност на Божия противник. Затова

нека сега пристъпя и към самото видение, което Исус разкри пред сърцето

ми. Ето думите, които Господ ми каза, миг преди отново да ме заведе в

Своето Живо Евангелие:

“Нека сега сърцето ти да бъде внимателно. За да не изпуснеш

нито една подробност от видението, което ще ти покажа. Защото

ако лъжецът има силата да подмени Спасението със заблуда, то

крадецът може да го открадне така изкусно, тъй че ограбеният

27 (1 Коринтяни 13:11)
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дори и да не разбере за кражбата. А в това отношение гарваните на

мерзостта са най-успешните демони на лукавия. Те са твърде

постоянни и последователни в преследването на целта си и крилата

им не намират покой, докато не убият човешките сърца. Виж тогава

и самото видение, свързано с гарвана на мерзостта…”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, а очите ми отново

виждаха картина от Живото Евангелие. И ето, че Господ в този миг не беше

до мен, защото Той Самият беше част от видението. Аз виждах как

Спасителят ходеше по Собствения Си светъл Път. И сега от рамото на Исус

се спускаха изплетените дръжки на пълна торба. Господ бъркаше в нея с

ръката Си. И като изваждаше шепата Си, пълна със зърна, ги разхвърляше

по Пътя пред Себе Си.

Докато стоях и наблюдавах Исус в сърцето ми дойде подтик от Святия

Дух, тъй че да тръгна след Господ и да наблюдавам вършеното от Него.

Така аз стъпих с нозете си на Господния Път. И ето, че онези зърна, които

Исус беше хвърлял с шепата Си, вече покълнваха из земята и очите ми с

радост забелязваха зелените връхчета на пшеничните класове. Но самото

ми радостно съзерцание не продължи дълго, защото до ушите ми достигна

грозното грачене на гарвани, които долетяха и накацаха встрани от Пътя.

Погледнах към птиците и сърцето ми изтръпна от отвращение и погнуса.

Защото това, братко мой, не бяха естествени земни гарвани, но демони,

изпратени от дявола с определена мисия и цел. Те не смееха да кацнат на

Пътя, понеже Светлината и Святостта ги отблъскваха, но наблюдаваха

отстрани, сякаш изчакваха своя шанс. А Святият Дух отново подтикна

сърцето ми, за да наблюдавам вършеното от Исус. Защото този път Господ

отново държеше шепата Си, пълна със зърна. Но когато ги хвърли с ръката

Си самите зърна паднаха вън от Пътя. След това Спасителят още няколко

пъти хвърляше с шепата Си зърна, но те отново падаха вън от Пътя. И ето,

че гарваните реагираха. Защото твърде скоро налетяха на зърната, паднали

вън от Пътя. И със силно грачене и размахване на крилата си побързаха да

изкълват всичко, до което острите им клюнове намираха достъп. Поисках

да извикам към Исус и да Му кажа да не хвърля семената вън от Пътя Си.
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Но Той, явно усетил впечатлението ми, ме изпревари. И като се обърна и

се приближи към мен, ме запита:

“Какво има? Нима не можеш да понесеш онова, което виждаш?

Нима искаш всичкото Слово на Отца Ми да докосне всички човеци?”

“Да, Господи мой! Точно това искам. Защото не мога да понеса този

тъжен и ужасен край на част от семената...”

Исус помълча известно време, като наблюдаваше пълната Си със

зърна шепа. А след това ми каза:

“Ако не можеш да понесеш този ужасен край на част от

семената, то значи, че не можеш да понесеш Словото, което

Човешкият Син е изговорил на земята. Защото, като гледаш на това

видение, можеш ли да Ми кажеш коя от притчите Ми оживя пред

сърцето ти?”

“Исусе! Това, несъмнено, е притчата за Сеяча и семената…”

“Спомни си тогава началото на самата притча, момчето Ми!

Спомни си писаното:

“Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха

край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха…” 28

Как мислиш тогава? Аз ли умишлено хвърлих зърната Си край

Пътя или те умишлено Ми се възпротивиха и се отдалечиха? И ако

Господ твоят Бог е Пътят, Истината и Животът, то да кажеш ли, че

Той би посял Словото Си вън от Пътя, Истината и Живота?”

“Не, Исусе! Не бих могъл да кажа такова нещо. Но е факт, че както в

Словото Ти, така и във видението, което ми даваш, много зърна изпаднаха

вън от Пътя. А аз не зная как да си обясня това…”

Слушайки думите ми Исус посочи гарваните, които вече изкълваваха

последните зърна. А след това ми каза:

“Аз ще направя това видение много по-разтърсващо за теб. И

ти непременно ще разбереш защо част от зърната попадат вън от

Пътя. Защото ако зърната са Моето Слово, то това Слово непременно

е попадало в човешки сърца, за да произрасти в спасителна вяра…”

28 (Матея 13:3-4)
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След тези думи Исус просто простря ръката Си върху Собствения Си

Път. И ето, че всяко от зърната, хвърлени от ръката Му, мигом се

преобрази в човек. Ако малцина от човеците бяха на Пътя, то мнозината от

човеците стояха край Пътя. А тогава Господ ми посочи стоящите край Пътя,

като ми каза:

“Иди при тях и се опитай да ги доведеш на Пътя Ми!”

Погледнах с безпокойство към човеците, вън от Пътя, и сърцето ми се

сви. Защото никак не можех да забравя, че зърната край Пътя, които Исус

преобрази в човеци, вече веднъж бяха погълнати от острите клюнове на

гарваните. Но въпреки това призовах цялата Сила на Святия Дух и отидох

при самите човеци, та дано бих ги върнал на Пътя. Така аз вече се

приближавах към двама от тях. И като отворих устата си, им казах:

“Благовестявам ви изричната заповед на моя Господ Исус. Защото Той

пося Словото Си в сърцата ви, за да тръгнете по Неговия Път. Но ето, сам

Господ ми показа, че вие сте излезли от Пътя Му и така Словото Му не

може да ви ползва. Затова ви моля:

Покайте се и се възвърнете към първата си любов! Спомнете си за

Оня, Който веднъж вече ви изкупи с Кръвта Си! Защото, ето, Той ви очаква

на Пътя Си…”

Думите ми имаха ефект, но не този, който очаквах аз. Защото двамата

човеци прихнаха да се смеят, а смехът им излезе от гърлата им, като

зловещо грачене на гарвани. И единият ми каза:

“Кой си ти бе? И откъде се пръкват такива благовестители като тебе?

Ти ли си тръгнал да ми благовестяваш за Исус и за Пътя Му? Така, като ни

гледаш нас, за много изгубени ли ни имаш?”

В пълна подкрепа на думите на първия, вторият вдигна малко куфарче

в ръката си. И като го размахваше пред очите ми, каза:

“Не ме карай да ти изваждам свидетелството си по богословие, но по-

скоро ти ни покажи твоето, та да те разберем на какъв дух си…”

Чувствах не просто пропаст, но хиляди километри от разделение между

мен и човеците. И затова, като сложих ръка на сърцето си, им казах:

“Свидетелството ми е тук, вътре. То е Дух и не може да се види. То

може само да се повярва или да се отхвърли. Затова още веднъж ви моля:
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Покорете се на Божието Слово, което може да спаси душите ви…”

Думите ми отново имаха обратен ефект. Защото гарванът в първия

човек разтвори крилата си. А човекът, като вдигна ръка над самата ми

глава, сякаш да ме удари, изкрещя:

“Глупак! Такива като теб явно излизат от лудницата. Махай се отпред

очите ми и не се опитвай да бъркаш с мръсни пръсти в сърцето ми…”

А вторият, при когото гарванът също разтвори крилата си, допълни

към думите на приятеля си:

“Ние такива като тебе ги знаем. Ти дори на една литургия не си

отишъл, но затова пък имаш твърде голяма уста. Затова стой далеч от нас,

понеже се гнусим от фанатици…”

След последните си думи човеците прихнаха да се смеят и сърцето ми

отново усети самото грачене на гарваните. Аз вече знаех, че не беше

възможна никаква духовна връзка между мен и самите човеци. И затова,

като се върнах при Исус, Му казах:

“Господи! Не е възможно да ги върна на Пътя. Защото гарваните са

вътре в тях и никак не желаят да ги напуснат…”

А Исус ми отговори:

“Виж и проумей що значат думите Ми. Защото, ето, Святият

Дух, Който се изля от Небето за Моите, може да действа само на

Пътя Ми. И когато Словото Ми попадне в сърце, което стои на Пътя,

то тогава вярата в такова сърце ще роди плодовете си. Но ако

някой е имал Словото, стоейки на Пътя, а е свърнал и излязъл край

Пътя, то тогава такъв непременно се е отправил към свърталището

на мерзостта. Защото Святият Дух се е вдигнал от такова сърце, тъй

че Словото Ми повече не може никак да го ползва. И онези

крадливи птици край Пътя влизат в сърцето, за да го развратят

именно чрез Словото, което е изгубило Духа.

А ти знаеш ли що ще рече Словото да изгуби Духа? И изобщо - с

какво Семе ви спасява Небесният Отец?”

“Господи мой! Апостол Петър написа ясно за всички ни:

“…тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно

чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. Защото “Всяка
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твар е като трева, и всичката й слава като цвят от трева; тревата

изсъхва, и цветът - окапва, но Словото Божие трае до века”; и това

е словото, което ви е благовестено…” 29

И ето, че Исус продължи с въпросите Си, като ме запита:

“Ако нетленното Семе изгуби Духа на Отца, то не става ли

тленно? Не се ли превръща тогава Словото Ми от Дух в буква?

Но ето, кажи на всичките Ми братя и сестри най-съдбоносните

думи, които ти давам:

Всяко излизане от Моя Път е излизане и от Моя Дух! Онзи,

който излезе вън от Пътя Ми, превръща семето Ми от нетленно в

тленно! Тогава гарваните на лукавия идват в сърцето му, за да

изкълват не Моя Дух, но само и единствено буквата на писаното!

Виж тогава с какви думи Аз разкрих притчата за Сеяча пред

учениците Си. И какво им казах?”

“Господи мой! Ти обясни Собствената Си притча, като каза:

“При всекиго, който чуе словото на царството и не го разбира,

дохожда лукавият и грабва посяното в сърцето му; той е посяното

край пътя…” 30

“А кой е оня, който стои край Пътя? Кой е оня, който не разбира

Словото на Царството Ми? Кой е оня, който не побира онова, което

е от Божия Дух?”

“Исусе! Апостол Павел даде на всички ни отговор на въпроса Ти.

Защото той писа в посланието си:

“А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за

да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари; което и

възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи

научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните

човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия

Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то

се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко; а него

никой не изпитва…” 31

29 (1 Петрово 1:23-25)
30 (Матея 13:19)
31 (1 Коринтяни 2:12-15)
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“Става ли ти тогава ясно защо двамата човеци край Пътя се

отнесоха така с теб? И можеше ли ти да поясниш духовните неща

на плътски и естествени човеци? Не те ли нарече единият “глупак”?

И вторият не размаха ли естествената си диплома, дадена му от

естествената теология? Но ето, казвам ти, че на Пътя Ми ще останат

само онези, които Отец Ми е посочил да останат. И ще се отклонят

всички други, които Отец Ми е посочил да се отклонят. Защото тези

гарвани на лукавия трябва непременно да размахват крилата си и

да кълват с клюновете си. И ако още Моите не знаят какви ще да са

крилата на гарваните, то кажи на всички думите Ми:

Крилата на гарвана са развратното мислене и хуленето! Понеже с

развратно мислене човеците отпадат от Пътя Ми и с хулене се

закрепяват в нечестието си!

Затова нека всички Мои се закрепят още повече в Святостта и

Чистотата на Човешкия Син. За да превъзмогнете над гарваните,

които винаги ще стоят встрани от Пътя и ще ви съблазняват да Го

напуснете. Защото дяволът няма по-голяма радост от тази - да

гледа човеци, които са превърнали своя Господ от Дух в буква.

Защото тези са плътските, които никога не са искали да надмогнат

над егоизма и страстите си. Тези са, които никога не са искали да

мислят за горното, но всякога са мислили за земното.

Затова заповядвам на всички Мои:

Спомнете си думите на Апостола Ми Петър! Защото той, гледайки

на мнозината плътски, които стоят встрани от Пътя, с плач написа:

“И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие

със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от

греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по

човешки страсти, а по Божията воля. Защото доволно е миналото

време, когато сте живеели така, както желаят да живеят езичниците,

като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в

пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. Относно

това те се и чудят и ви хулят за гдето не тичате с тях (край Пътя) в
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същата крайност на разврата; но те ще отговарят пред Онзи, Който

скоро ще съди живите и мъртвите…” 32

Братко мой! Аз те моля да смириш сърцето си и да наведеш главата си,

когато на всички нас ни говори Господарят на Славата. Защото не всички

от нас са се въоръжили с мисълта да пострадат по плът. А Пътят на Исус е

възможно най-голямото страдание за плътта. Защото всеки ден ние умираме

на този Път. Всеки ден убиваме на Него егоизма и страстите си. Всеки ден

се преборваме със съблазните на света, за да вървим до Исус. И ако някой

е стигнал дотам, щото да се присмива на Отеческия призив към покаяние и

Святост и едновременно с това е презрял покорността си към Божията

Благодат, то тогава над такъв ще дойде съдба, изречена от Божиите уста.

Съдба от гарвани. Съдба от най-коварните крадци на мрака. Съдба, за

която е записано:

”Окото, което се присмива на баща си, и презира покорност към

майка си, гарвани от долината ще го изкълват, и орлови пилци ще

го изядат…” 33

Моля те, братко мой! Бягай далеч от присмивателите и хулителите!

Отдели нозете си от онези събрания, в които се презира Божията Милост и

Благост, назначени да ни довеждат до покаяние. Защото Бог не е за

подиграване. Ако някой се присмива на слугите Му, пророците, то на Него

се е присмял. А такъв непременно ще има за дял острия клюн на гарвана и

смолисто черните крила на хуленето и разврата. А сега нека да продължа с

видението, свързано с ястреба на мерзостта.

32 (1 Петрово 4:1-5)
33 (Притчи 30:17)



51

5. ВИДЕНИЕТО С ЯСТРЕБА НА МЕРЗОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Започвам тази глава след  една продължителна агония от натиск върху

душата ми, продължила седмици. Понеже и да исках, никак не можех да

продължа писането на самата книга. Защото пред очите на сърцето ми

беше застанал дух, който имаше твърде голяма сила. Под натиска на този

дух аз усетих такова силно отчаяние и ужас, щото вече бях решил в сърцето

си, че Господ се е отказал да ми говори. Виждах всичкото несъвършенство

на живота си и то ме обвиняваше и заставаше между мен и Господ. Виждах

всичките си слабости и в този миг знаех, че съм твърде недостоен за

делото, което ми е възложено от Исус. Но тогава, в самия мрак, обзел

душата ми, Господ отново се яви до мен и ме озари, като ми казваше:

“Сега сърцето ти е възправено срещу хищните птици на Луцифер.

Защото това са ястребите. А те са твърде силни и ужасни в

проявленията си. Затова ефектът от тяхната сила дойде над душата

ти, като стихия от Злото. И не е възможно да осветяваш най-

хищните измежду демоните на Луцифер, а душата ти да пребъдва в

покой и радост…”

Не знаех какво да кажа на моя Господ. Чувствах, че съм твърде

грешен и недостоен, за да Му отговоря. Но в светлите зеници на Господа

блестеше такава Благост и на Лицето Му грееше такова опрощение, щото

усетих душата си, като повторно съживена. Затова тихо казах на Исус:

“Исусе! Не зная срещу какво Си ме възправил, но Те моля да имаш

Милост над мен. Защото излязох неподготвен срещу тези демони…”

Господ се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Не си първият, който е бил атакуван от ястреби. И в никакъв

случай няма да си последният. Но за насърчение на сърцето ти,

сега ще ти покажа видение с един Божий слуга, който успя да

превъзмогне на атаката на хищните птици…”

След последните Си думи Исус докосна с ръката Си главата ми, тъй че

само след миг аз вече бях във видението, което Той ми даваше. И ето, че

пред очите си аз виждах Божият човек Авраам. Той стоеше коленичил пред
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Светлината, която озаряваше сърцето му. И в самата Светлина започна да

му говори Гласът на Всемогъщия Отец, Който казваше на слугата Си:

“Аз съм Господ, Който те изведох из Ур Халдейски, за да ти дам

да наследиш тая земя...” 34

А тогава Авраам попита Отца:

“Господи Йеова, по какво ще позная, че ще я наследя?”

А Отец отново му каза:

“Вземи Ми тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен

овен, гургулица и гълъбче...” 35

Ето, че Отец се оттегли в самото видение, а Авраам побърза да

изпълни Божията заповед. И като намери приноси за Господ, започна да ги

подготвя. Така той разсече юницата, козата и овена, но самите птици не

разсече. Докато гледах на самото видение, Исус ме попита:

“Как разбираш онова, което стори Божият човек Авраам? Защо

той, приготвяйки приносите си пред Отца, разсече юницата, козата

и овена, а птиците не пожела да разсече? Какво бяха тук юницата,

козата и овена? И какво олицетворяваха гургулицата и гълъбчето?”

Гледах във видението на Авраам и приносите му. И ето, че дълбоко в

сърцето ми просия. Защото Святият Дух вече пълнеше устата ми, тъй че

казвах на Исус:

“Господи мой! Юницата непременно е онази Благодат от Отца, Която

ражда юнците, приготвени за жертва пред Божия Свят Олтар. Ето защо тя

трябваше да бъде посечена. Козата е онази съпротива на дявола, която

ражда козите, които Ти непременно ще отхвърлиш при Твоето пришествие.

Ето защо и тя трябва да бъде посечена, като възмездие от Отца. А колкото

до Овенът, то това е преобраз на Теб, Господи. И Той също трябваше да

стане жертва в приноса на Авраам, за да се сбъдне писаното, че Отец

изяви предварително благовестието на слугата Си, според както е писано:

“…и писанието като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да

оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на

Авраама, казвайки: “В тебе ще се благословят всичките народи”.

34 (Битие 15:7)
35 (Битие 15:9)
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Така щото тия, които имат вяра се благославят с вярващия

Авраам...” 36

А колкото до това, че юницата, козата и овенът бяха все тригодишни,

то това е иносказание за бъдните поколения. За да търсим тази юница

именно в последните три години от Твоя Живот на земята. Времето от

Йордан до Голгота. Защото в това време станаха явни, както юницата,

която ражда жертвени юнци, каквито станаха Твоите Апостоли, така и

козата, която раждаше Твоите гонители и ненавистници, каквито бяха

фарисеите и книжниците. И най-вече в тези три години стана явен Овенът,

Който беше заклан за греховете ни…”

Исус погали главата ми, като каза:

“Тези думи не са твои, но на Святият Дух, Който изпълва

сърцето ти. Но ти сега виж гургулицата и гълъбчето. Защото Авраам

ги принесе, без да ги разсече. И Ми кажи - защо Божият човек

нямаше мир да разсече гургулицата и гълъбчето. Какво го спираше,

та да постъпи с тях така, както направи с другите приноси…”

Слушах Господа, а Святият Дух твърде много се развълнува в сърцето

ми. И затова Му казах:

“Господи мой! Да простре ли Божият човек острието на ножа против

Онзи Бял Гълъб, Който кацна и на Твоите рамена при Йордан? И да погуби

ли Авраам онази гургулица, която с пеенето си изкупва пленниците на

тъмнината? Не, Исусе! Тези птици не можеха да бъдат разсечени, понеже

те въплъщаваха вярата и полета на Божия човек Авраам…”

“Виж тогава какво ще се случи в самото видение. Защото това е

иносказание за всички Мои, които биха давали приносите Си на

Отца Ми…”

След думите на Исус пред очите ми стана знамение. Защото докато

Авраам вдигаше ръцете си и благославяше Отца, от небето се стрелнаха

ята от ястреби. И като налетяха над жертвените приноси, поискаха да ги

завлекат с ноктите и клюновете си. Но тогава Авраам развъртя тоягата си,

като викаше:

36 (Галатяни 3:8-9)
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“Назад, нечестиви от тъмнината! Махнете се, проклети и алчни! Аз

няма да ви дам ни косъм от приносите си и ни капчица от кръвта им…”

Вярата на Божия човек беше толкова силна, щото ни един от ястребите

не успя да докосне ни един от приносите. И Исус, сочейки ми Божия човек,

ме попита:

“Как мислиш, Стефане? Не е ли Авраам достоен за подражание?

Не е ли вярата му по-силна от демоните на Користолюбието и

Грабителството? Защото, ето това са ястребите! Това са демоните,

пратени от Нимрод, които лично се направляват от духа на грабителя

Амалик. И какво се опитваха да сторят тези демони с приносите на

Авраам?”

“Исусе! Тези демони се опитваха да опорочат приносите на Авраам! Те

искаха да вкарат в Авраамовото сърце корист, тъй че любовта към Отца да

бъде изместена от любовта към земни блага и богатства. Те искаха Авраам

да посвети приносите си в името на собственото си благополучие и

просперитет, но Авраам ги разпъди…”

Исус слушаше твърде внимателно думите ми. А след това със скръб в

Гласа Си продължи да ми говори, като казваше:

“А дали всички днес имате тази вяра на Авраам? Дали всички

сте готови да претърпите на гонението така, както го претърпя той?

Защото след победата си над ястребите, Авраам озвери до такава

степен Луцифер, щото херувимът сам се приближи до Божия слуга,

за да се изпълни писаното:

“А около захождането на слънцето, дълбок сън нападна

Аврама; и, ето, ужас като страшен мрак го обзе…” 37

Колко от Моите чеда днес са готови да се възпротивят на

цялата власт на тъмнината? Или колко от днешните биха разгонили

ястребите, след като никога не са разбрали, че крилата на тези

хищни птици са Користолюбието и Грабителството?

Но, ето, Стефане! Сега ще те заведа в още едно видение. За да

видиш как същите тези ястреби нападнаха сърцето на човек от

новозаветното време…”

37 (Битие 15:12)
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След последните думи на Исус видението от живота на Авраам се

прекрати. Тогава пред сърцето ми се появи друго видение. Аз виждах

Христовите Апостоли Петър и Йоан, съвършено изпълнени от Божията

Светлина. Всред тях имаше стотици човеци, паднали на коленете си и

вдигнали облените си от сълзи лица към Небето. А Апостолите, като

минаваха край тях, полагаха ръцете си върху главите им, тъй че

Светлината на Святия Дух влизаше в сърцата на хората и те мигом биваха

преобразявани, а в духовете им заблестяваха крилата на Белия Гълъб.

Това беше твърде прекрасно видение - едно от най-чистите и най-

благословените в живота ми. Защото, да гледаш как Небесната Светлина

напълва сърцата и в човеците настъпва чудото на новорождението - по-

прекрасно от това ние не бихме могли и да мечтаем. Но колкото и

прекрасно да беше самото видение, пак в него щеше да се яви мерзостта и

лукавството на дявола. Защото там, над самото божествено присъствие,

протичащо в Апостолите, долетяха ястреби и започнаха да кръжат отгоре.

А тогава Исус ми каза:

“Виж сега един, в когото не живее вярата на Авраам. Защото не

друг, но собственото му сърце извика ястребите на мерзостта…”

И действително, според Господните думи, аз видях човек, чието сърце

не беше озарено от Светлината на Духа. Очите на този човек бяха твърде

лъстиви и начинът, по който той наблюдаваше как Петър и Йоан полагаха

ръце върху главите на човеците, беше твърде обезпокоителен. Така

знамението на тъмнината никак не закъсня. Защото един от ястребите се

стрелна към този човек. И като влезе с учудваща бързина и без всякаква

опозиция в него, побърза да разтвори крилата си. А Исус моментално

реагира, като ми каза:

“Нека да се приближим в самото видение. За да видиш как

ястребът на Луцифер ще поквари сърцето на Симон…”

Така аз и Господ вече бяхме до самия Симон. Демонът не просто

размахваше крилата си, но държеше сърцето на Симон и се опитваше да го

поквари с дъха си, който излезе като шептене, с което демонът му

казваше:
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“Не е ли прекрасна идеята да спечеля с Този Свят Дух? Преди печелех

от магии и това беше зло. Но сега мога да печеля от Спасението на

душите. И ако някога печелех доволно от магии, то с Този Свят Дух

непременно ще печеля многократно повече. Защото книгите с магиите вече

се горят, като отвратителни. А със Свещеното Писание печалбата тепърва

предстои…”

Братко мой! Едва ли имаше по-гадна и ужасна гледка от тази - да

гледаш как човешкото сърце се отваря за измамите на демонични ястреби.

Защото от една страна Симон се отричаше от магиите и признаваше

провалът им в спора с Евангелието. Но от друга - той беше решил, че Този

Свят Дух непременно е като гълъб за продан. Толкова изкусна и ужасна

измама аз никога не бях виждал. И затова с потресен поглед се обърнах

към Господа, като Му казах:

“Исусе! Ти Си ми показвал много мерзости, но като тази никога не съм

виждал. Защото този ястреб действа в сърцето на Симон с твърде силна

бесовска мъдрост...”

Очите на Исус бяха твърде дълбоки, за да издържа погледа им. И Той,

като ме докосна с ръката Си, ми каза:

“Можеш ли да си спомниш думите на Моя Небесен Отец,

отправени към слугата Му Йов? Можеш ли да проумееш защо Отец

Ми пита слугата Си с думите:

“Чрез твоята ли мъдрост лети нагоре ястребът, и простира

крилата си към юг?” 38

А отговорът на Божиите въпроси би дал оня, който знае какви

са крилата на този силен и изкусителен демон. Защото това са

крила от Користолюбие и Грабителство. Крила, които са изработени

от извратената мъдрост на Сатана. Затова виж във видението как

Симон ще полети с крилата на ястреба нагоре, а след това ще ги

простре към юг…”

В пълно съгласие с думите на Исус аз виждах как обсебеният Симон се

приближи към Христовите Апостоли. И като бръкна в мантията си и извади

в ръката си кожена кесия, поднесе я пред лицето на Петър, казвайки му:

38 (Йов 39:26)
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“Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да

приема Святия Дух…” 39

И ето, че Исус отново ми проговори, като казваше:

“Как намираш подобно желание? Угодно ли е пред Лицето на

Отца Ми човеците да получават Силата на Святия Дух и да стават

кръстители по Съвършената Му Воля…”

Понечих да посоча към кесията в ръцете на Симон, но Исус ме спря и

отново каза:

“Аз също виждам кесията. Но сега те питам не за кесията, а за

думите. Добри ли са тези думи? Угодни ли са на Бога?”

Трябваше да призная пред Исус, че думите на Симон наистина бяха

угодни на Бога. И затова Му казах:

“Исусе! Тези думи наистина са угодни. Защото с думите си Симон иска

от Апостолите да получи дарбата ръкополагане…”

“Виж тогава, че именно това е първата половина от писаното за

ястреба. Защото той наистина в първия момент простира крилата си

нагоре. Но едновременно с първия момент, ястребът прибавя и

вторият момент - когато се стрелва към юг. А какво е югът?”

“Господи мой! Това е властта на ада. Защото северът сочи нагоре, към

поднебесните места на Вавилон, докато Югът сочи надолу…”

“Виж тогава кесията в ръцете на Симон. Защото именно с нея

той пожела да купи Святия Дух. И не просто да Го купи, но и да Го

продаде… Сега разбираш ли къде е силен ястребът?”

“Да, Исусе! Сега разбрах, че ястребът действа в онези, които с думите

си се приближават към Бога, но с делата си се отричат от Него, тъй че

веднъж тази сатанинска птица се издига нагоре, а след това крилата й се

стрелват към ада. Защото този Симон беше сребролюбец, който с устата си

искаше дарбата на Святия Дух, а с ръцете си той вече Го купуваше и

продаваше…”

Исус ме погледна с утвърдителен поглед заради отговора ми, а след

това отново добави:

39 (Деяния 8:19)
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“Сега виж и отговора на Апостола Ми Петър. Защото, за разлика

от Симон, в чието сърце живееше ястреб, в сърцето на Моя слуга

царуваше Белият Гълъб…”

Отново гледах към видението. И ето, че лицето на Христовият Апостол

се промени и стана твърде гневно. И той, като вдигна ръката си и блъсна

кесията на Симон, рече му:

“Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да

придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в

тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затуй покай се

от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тая

помисъл на сърцето ти; понеже виждам, че си в горчива жлъчка и

си вързан в неправда…” 40

Гледах превъзходния Апостол и слушах с благоговение и страх думите

му. Но колкото по-велика и достойна беше гледката, толкова по-голяма

стана мъката в сърцето ми, когато обърнах погледа си към днешните

реалности. Затова, като паднах в нозете на Господа, Го запитах:

“А днешните, Господи мой? Имат ли те вярата да се възпротивят на

ястреба? Имат ли ревността да опазят Белия Гълъб и да не Го посекат с

изповедите на устата си и с делата на ръцете си?”

В отговор на въпроса ми Лицето на моя Господ стана страшно и от

очите Му заизлизаха огнени пламъци. И Той ми каза:

“Аз, твоят Господ Исус Христос, Разпнатият и Възкръсналият,

Възнесеният и Царуващият в Сион, днес те изпращам всред най-

проклетите и най-извратени човеци от създанието на света. Защото

грехът им многократно превишава стореното от Симон магьосника.

Те отдавна са станали по-покварени магьосници от него. Защото

ястребите не просто нападат на сърцата им, но царуват в тях със

самочувствието на бели гълъби. Защото никога в историята на

Моята Църква Святият Дух не е бил така продаван и похулен, както

в това последно време.

Никога в историята на Моята Църква Храмът не е бил по-пълен

с грабители и търговци!

40 (Деяния 8:20-23)
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Никога в историята на Моята Църква ястребите не са се рояли с

такава бързина. Защото днешните без чувство на всякакъв срам и

вина продават Свещеното Ми Писание. Без чувство на всякакъв

срам и вина искат куп пари за проповедите си и скъпи хотели за

гостуванията си. Без чувство на всякакъв срам и вина превърнаха

Евангелието Ми в бизнес, който ще ги завлече дълбоко на юг. И

колкото по-високо се издигнат на крилата на мерзостта с ястребите

в сърцата си, толкова по-жестоко ще бъдат запокитени от Божия

гняв в най-долните дълбочини на рова. А на Моите, които с трепет и

страх изковават Спасението си, казвам:

Отречете се в сърцата си от Користолюбието и Грабителството!

Отречете се от хищните птици, които нападат приносите на

устата ви и жертвите на ръцете ви!

Погледнете на крилата на Белия Гълъб, защото са крила от

Истина и Любов! Погледнете на крилата на Гургулицата, защото са

крила от Ходатайство и Жертвоготовност! Погледнете на делата на

Авраам, защото Авраамовите чеда вършат Авраамовите дела! И

всеки, в чието сърце живее вярата на Божия Приятел, непременно

ще превъзмогне над ястребите!”
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6. ВИДЕНИЕТО С ЩРАУСА НА МЕРЗОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако ти си бил съкрушен от виденията на моя Господ, то какво да кажа

за моето сърце? Или как да ти призная, че има мигове в живота ми, когато

ме напада ужасът на дявола, тъй че се чудя дали ще издържа? Защото този

проклет дявол, като пристигне с внушенията си, поставя пред очите ми

всичките онези приноси, които бяха пророческите книги, написани и

раздадени даром на братята и сестрите ми. И след това отвратителният и

мазен глас на дявола започва да шепне от ъглите на стаята ми и да пита:

“Какво получи от твоя Господ? Или какво ти даде Той, та да се

оправдаят всичките ти жертви пред Лицето Му? Не си ли ти изиграният?

Защото човеци, написали много по-малко книги, при това теологически, ги

продаваха и сега имат повече блага в живота си от теб... А ти, който даваш

даром, си обречен да търсиш Божиите благословения и никога да не ги

намериш…”

Аз не зная колко от Божиите чеда биха издържали на такова шептене.

Не зная колко от тях биха превъзмогнали над ужасите от утеснителя и

измамника. Но е истина, че подобни въпроси са твърде болезнени, ако

човешкото в нас не е умряло за Господ, та да живее за Него. На такъв ужас

биха устояли само онези, които помнят, че са безполезни слуги, вършили

онова, което им е заповядано. Решиш ли в сърцето си, че вече си полезен,

то тогава заедно с твоята полезност идва желанието за награда. И понеже

си бил полезен в този живот, то искаш награда за самия живот. Но не такова

е учението на Исус. И не за такава награда Той призоваваше Своите Си.

Говоря за всичко това, защото видението с щрауса на мерзостта непременно

ще разтърси сърцето ти. И ти ще видиш какво се случва с всички онези,

които са решили в сърцата си, че вече са достатъчно наградени, та да

работят и да се подвизават за друга награда, освен вече дадената. Защото

измежду всички птици на мерзостта, щраусът се оказа най-земната, най-

пръстната и най-безумната. Поне в превода на моята лична библия, тази

птица е описана не като “щраус”, но като камилоптица, сиреч, птица, която

в поведението си прилича на камила и донякъде външно изглежда като
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такава. Но нека сега да изляза от размишленията за външните белези и да

ти разкрия думите на Исус, с които Той ме въведе в самото видение. Ето

какво ми каза Господ:

“Измежду птиците на мерзостта, щраусът е онзи демон, с който

Отец Ми най-много се противи на нечестивите. Защото всичката

активност на щрауса е изтъкана от измама и нечестие. И крилата на

тази птица са Безгрижието и Небрежността. Затова нека преди да

ти покажа и самия щраус, да видиш нещо твърде важно, което е

свързано с Моите птици…”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се

разкри видение. Аз виждах едно величествено и високо дърво, в клоните

на което имаше гнезда на птици. И ето, че Господ ми заповяда:

“Качи се на дървото и виж едно от гнездата на Моите птици…”

Послушах Исус и се качих на дървото. А като се изкачих достатъчно,

очите ми вече виждаха едно гълъбово гнездо. То беше направено твърде

нежно и с голяма любов. Защото гълъбицата, която в този момент не беше

в него, се бе постарала да направи най-доброто за пиленцата, които щеше

да роди. И при все, че аз не виждах родени пиленца, очите ми съзряха

малки яйчица, като бели топчици, които стояха защитени в самото гнездо.

Видът им предизвика в мен такова умиление, щото вече разбирах защо

гълъбицата беше положила всичкия този труд в любов към неродените си

пиленца… Обърнах очите си към Исус. А Той, като се усмихваше, ме попита:

“Видя ли малките яйчица? Видя ли с каква любов гълъбицата

им е приготвила нежното гнездо?”

“Да, Исусе! И видът на самото гнездо и яйчицата предизвика твърде

голямо възхищение и умиление в сърцето ми. Защото тази гълъбица наистина

твърде много обича неродените си пиленца…”

Исус протегна ръката си към мен и ми направи знак да сляза. А когато

се приближих към Него, отново ми каза:

“Ако тази Гълъбица обича толкова много неродените си

пиленца, то колко ли повече ще ги обича, когато се излюпят?

Знай, момчето Ми, че ето така изглежда Моята Съвършена

Невяста. Тя приготвя топло и нежно гнездо още преди да се родят
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пиленцата й, тъй че когато се родят - да намерят топлина, утеха,

защита и любов.

Но нека сега ти покажа едни други яйца на една друга птица…”

След думите Си Исус тръгна напред, а аз Го последвах. И ето, че не

след дълго нозете ми вече крачеха по едно поле, пълно с бурени и тръни.

И Исус посочи напред с ръката Си като ми казваше:

“А сега виж яйцата на другата птица. Защото тази е птицата,

която ще изоблича във видението, което ти давам…”

Погледнах там, където сочеше пръстът Господен и забелязах утъпкана

пръст, в която имаше няколко яйца. Видът им порази сетивата ми. Защото

те бяха твърде огромни, като сплескани отстрани футболни топки. Затова,

като посочих яйцата на Исус, Му казах:

“Господи мой! Тези яйца са изненадващо големи! И не са разположени

в гнездо на високо дърво, но на самата утъпкана пръст…”

В отговор на думите ми Исус се приближи до самите яйца и отново ме

попита:

“Как мислиш? Защо тези яйца са толкова огромни?”

“Исусе! Това не са яйца на летяща птица, но на щраус. Колкото и да ги

гледам, пак не мога да Ти кажа защо са толкова огромни…”

Исус ме погледна и се усмихна на думите ми, а след това продължи да

ми говори, като казваше:

“Толкова ли ти е трудно да размислиш над въпроса Ми? Едни

огромни яйца не биха ли дали на птицата поводи за огромно

самочувствие? Не затова ли ги е оставила на земята незащитени?”

В отговор на Исусовите въпроси край самите яйца бързо преминаха

полски плъхове, а след тях в изневиделица изскочи лисица, която удари с

лапите си едно от яйцата, тъй че то се строши и жълтъкът му се разля

настрани из самата пръст. Всичко това беше твърде болезнено, за да не

реагирам. Затова казах на Исус:

“Господи! Въпреки огромното самочувствие на щрауса, снесъл тези

яйца, пак едно от тях не бе опазено, но внезапно изскочила лисица го

стъпка с лапите си. И това яйце никога повече няма да има съдбата да се

роди, понеже още преди раждането си беше стъпкано…”
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“А не затова ли яйцето беше стъпкано, понеже щраусът го е

оставил в пръстта? Помисли тогава какъв ще да е този демон, който

днес ражда щраусите? Какъв ще да е този демон, който ражда

човеци със закърнели крила? Понеже една такава птица би оставила

яйцата си в пръстта, само ако е пленница на пръстта и не може да

избяга от нея. Нещо повече - като гледаш огромните яйца, положени

в тази пръст, то какви мисли идват към ума ти?”

Господ прекрасно познаваше сърцето ми. Защото в духа ми наистина

бяха дошли точните мисли, обясняващи видението Му. Затова Му казах:

“Господи мой! Има една категория човеци в църквите, които живеят

със завидно самочувствие. Те винаги са готови да снесат големи яйца и с

възторг да говорят за големия плод, който ще се роди. Но за съжаление

никой изсред тези хора не е видял, че яйцата са оставени в пръстта…”

“Виж тогава как щраусът, снесъл тези яйца ще се приближи

към неродените си пилета…”

След думите на Исус аз наистина видях и самия щраус, който се

приближаваше към яйцата си. Той гледаше с твърде горд поглед и бързо

въртеше глава наляво и надясно, сякаш че търсеше с очите си зрители,

които да му ръкопляскат. Когато накрая се приближи до яйцата си, самата

птица запърха с крилете си, сякаш искаше да полети. Но до политане не се

стигна, колкото и да продължаваше пърхането на щраусовите криле. Миг

след това щраусът спря да пърха. И като не обърна внимание, че едно от

яйцата е счупено, се наведе над останалите с огромната си тежест, понеже

щеше да ги мъти. В гледката имаше нещо смешно, но и много трагично. А

Исус, като ми посочи клекналата над яйцата птица, ме запита:

“Как мислиш? Има ли човек, който да поиска да го затиснат в

пръстта с желание да го родят в благовестието?”

“Господи мой! Едва ли би се намерил човек, който да осъзнава, че

самата птица е в пръстта, и едновременно с това да поиска такава птица

да го роди за Небесното Царство. Защото, без съмнение, даже и да се роди

малко щраусче, то ще придобие белезите на родителя си. И няма никак да

полети с крилата си, колкото и да пърха с тях настрани. Защото никой

никога  не е полетял към Небето с Небрежност и Безгрижие…”
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В следващия миг Гласът на моя Господ стана твърде наскърбен. И Той,

като ми посочваше клекналия на земята щраус, ми каза:

“Ето, Стефане! Дадох това видение пред сърцето ти, за да

разкрия на всичките Ми братя и сестри как изглеждат пастирите-

наемници и собствените им измамени църкви. Защото крилата на

тези обладани от дявола човеци винаги ще бъдат Небрежност и

Безгрижие. Защото за тези измамливи птици на лукавия, Отец Ми

някога говори на слугата Си Йов, когато му казваше:

“Крилата на камилоптицата пляскат весело; но крилата и

перата й благи ли са? Защото тя оставя яйцата си на земята и ги

топли в пръстта, а забравя, че е възможно нога да ги смаже или

полски звяр да ги стъпче. Носи се жестоко с малките си, като че не

са нейни; трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности:

Понеже Бог я е лишил от мъдрост, и не я е обдарил с разум…” 41

Кажи Ми тогава и нека всеки от Моите Ми отговори:

Крилата на щраусите крила на Благодатта ли са? И перата им

имат ли Божията Благост?”

“Не, Исусе! Това са закърнели крила, които не могат да стигнат по-

далече от пръстта, в която са родени. Такива крила могат само да пляскат

весело и да се радват на големите си яйца…”

“А кое е по-добро и разумно за Моите служители? Дали да

бъдат гълъби с малки яйца, които ще се излюпят, за да родят птици

за Небето? Или да бъдат щрауси с големи яйца, които ще се

излюпят, за да си останат пленници на пръстта?”

“Господи мой! Много по-добро и разумно е да бъдем от Твоите гълъби

с малки яйчица…”

“Да, така е! Но днешните пастири-наемници няма никак да

избягат от Словото на Отца Ми. Защото те са щраусите, които Бог е

лишил от Мъдрост и не ги е обдарил с Разум. Те са, които се носят

жестоко с малките във вярата, като че не са техни. И нека никой не

разбира думите Ми превратно, та да трупа осъждение и наказание!

Защото слугата Ми никога не е заставал против нито един пастир,

41 (Йов 39:13-17)
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който дава живота си за стадото! Но всичкото Слово на Божия

Пророчески Дух иде против търговците, наемниците и грабителите,

които са се скрили зад титлата “пастор”, за да лъжат, грабят и

насилстват над стадото Ми. Но ти сега виж отново крилата на този

щраус. Защото те са Безгрижието и Небрежността. И отново си

спомни думите на Отца Ми, казани на Йов. Защото там за птицата

щраус е казано:

“Трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности…”

И според тези верни и истинни думи си спомни какви бяха

Моите думи за всичките проклети наемници, които биха искали да

водят Господното стадо...”

Думите на Господ от “Евангелието на Йоан” вече бяха нахлули в сърцето

ми, тъй че казах на Исус:

“Спасителю мой! Ти заяви в Твоето Свято Евангелие за всички

наемници, като каза:

“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за

овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете,

вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги

разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа

за овцете…” 42

Но твърде малко разбраха думите Ти! Твърде малко се покориха на

Евангелието Ти. Твърде малко проумяха, че ако Ти не се родиш в сърцето

на Господния водач, та да бъдеш Сам Ти овчар на Стадото Си, то тогава

подобен водач си остава наемник…”

В отговор на думите ми Гласът на Исус стана страшен. И Той с гневен

Глас ми отговори, като каза:

“Не просто наемник, Стефане! Но безгрижен наемник! Защото,

ако забележиш края на думите Ми ще видиш, че такъв бяга от

вълка, понеже е наемник и не го е грижа за овцете. И ето тези Мои

думи “не го е грижа” ще видиш и в думите на Отец Ми, свързани с

щрауса. Понеже тази е птицата, която олицетворява наемниците в

Храма. Тази е птицата, която бяга най-бързо изсред всичките птици

42 (Йоан 10:11-13)
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на земята, както и наемниците бягат, когато виждат вълка! Затова

виж отново казаното от Отца и казаното от Сина! И нека го видят

всички слепи, та да прогледнат:

От Отца - за щрауса:

“Трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности…”

От Сина - за наемниците:

“Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете…”

И като прогледнете всички и забележите как в Храма Ми са

дошли щраусите с крилата на Безгрижието и Небрежността, то ще

продължите ли да хулите и плюете по лицето на слугата Ми, щото

със Сила от Святия Дух е дръзнал да покаже нечестивите измежду

вас! Ще стоите ли още небрежни и плътски, та да умрете сред

щрауси, които пляскат весело по конференциите си, но никога не

са родили и износили ни една душа в Благовестието Исус Христово?

Ще мразите ли още малките пиленца на Гълъбицата, понеже очите

ви са съблазнени и измамени от едрите яйца в пръстта и гордо

крачещите по земята?

Безумци и слепи, които сте забравили Святото Слово на Отца

Ми! Безумци и слепи, които се взирате в свидетелството на всяка

земна птица и ръкопляскате на закърнели крила, вместо да паднете

по лицата си с плач на изкупление и покаяние! Безумци и слепи,

които никога не сте знаели какъв ще е краят на небрежните. Защото

за всеки от щраусите Отец Ми заяви чрез пророка Си Еремия:

“Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно;

и проклет оня, който въздържа ножа си от кръв…” 43

Но ето, предупреждавам ви! И ако някой има Меча на Духа Ми,

но не иска да го развърти и да пореже плътските до кръв, то такъв

никога не е имал дял с Мене, нито пък ще има. Защото днес е

време, когато езикът на бозайничето се залепя за небцето му от

жажда. И децата искат от Небесния Хляб, но няма кой да им отчупи.

Защото всичките щрауси лежат небрежни в улиците. И родените от

чреслата им прегръщат измамите на дявола.

43 (Еремия 48:10)
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Отречете се от Безгрижието и Небрежността!

Намерете с вяра онези Мои служители, чието малко синапово

семе е станало високо дърво, подслонило Небесните Ми птици.

Защото там, в гнездото на Гълъбицата, непременно ще намерите

Благодат и Светлина, толкова по-изобилни, колкото по-жестоки и

безумни са земните наемници…”

Моят Господ спря да говори. И аз разбрах, че всички ние сме толкова

по-близо до Живота на Вечно Живия, колкото повече Господ ни дава да

видим гневното Му Лице и предупреждаващия Му Глас.

Благодаря Ти, Господи! Защото Ти наказваш онези, които са Ти мили!

А колкото до другите, то Твоята Мъдрост справедливо се е оттеглила

от тях и Бог ги е наказал според нечестието на делата им! Амин и Амин!
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7. ВИДЕНИЕТО С БУХАЛА И КУКУМЯВКАТА НА

МЕРЗОСТТА

А сега, братко мой, пристъпвам към видението с едни птици, които по

своето коварство и измама наистина стоят всред челните места на мерзостта

и нечестието. Тяхното въплъщение като бухал и кукумявка е такова, щото,

било по плът или по дух, човеците изпитват страх от присъствието им и

ужас от гласа им. Аз все още не мога напълно да си обясня защо вътре в

нас е вроден страх и неприязън от много животни. Но със сигурност мога

да кажа за себе си, че след змията, бухалът и кукумявката са следващите

твари, които никога не бих искал да срещам в живота си. И ако за земните

си спомени бих казал, че много рядко съм чувал протяжния вой на тези

птици, то за духовния ми живот Господ Исус ме убеди в друго. Защото Той,

като дойде отново при мен, ми казваше:

“Искаш или не, ти твърде често си бил прицел на гнева и

яростта на бухалите и кукумявките. И ще останеш техен прицел до

мига, в който Отец Ми ще им въздаде за нечестието им. Ето защо

искам да знаеш от Мен, че за разлика от другите птици на мерзостта,

които летят из тъмния духовен ефир, на бухала и кукумявката е

дадено да стоят пред портите на Нимрод и така да привличат и

задържат всички, които биха искали да излязат вън от властта на

Вавилон…”

Слушах думите на моя Господ и все още не разбирах. Затова отново Го

попитах:

“Господи Исусе! Какво искаш да кажеш с тези порти на Нимрод? И как

да ги разбирам аз, та да предам за тях на братята и сестрите си…”

А Исус отговори:

“Разбирай ги така, че всяко свърталище си има демони, които

да го пазят и други, които да привличат човеците към него. И ако

властта на Вавилон е власт на най-голямата тъмнина на земята, то

непременно пред портите й ще стоят птици на тъмнината. Едните -

за да привличат, а другите - за да пазят. Едните - бухали, а другите



69

- кукумявки. Но за да разбереш всичко това, ти непременно трябва

да си спомниш писаното за Мен от пророка Михей. Защото на него

Отец Ми даде да види портите на Нимрод. И не просто портите, но

онези Божии слуги и пратеници на Всевишния, които ще поразят

тези порти. Помниш ли тези думи на Михей?”

Трябваше да призная пред Господ, че даже през ум не ми беше

минавало да чета точно тази пророческа книга. Затова, като отворих

библията си, казах на Исус:

“Господи, наистина е така. Защото Михей, говорейки за Теб и за

Твоето Второ пришествие, посочи към Витлеем и написа следните думи:

“А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък за да бъдеш

между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще

бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.

Затова ще ги остави до времето, когато раждащата ще роди; тогава

останалите от братята му ще се върнат с израилтяните. И той ще

стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото име

на Господа своя Бог; и те ще се настанят; защото сега Той ще бъде

велик до краищата на земята. И Той ще бъде нашият мир, когато

дойде асириецът в земята ни, и когато стъпи в палатите ни, тогава

ще подигнем против него седем пастири, и осем начални човека,

които ще опустошат Асирийската земя с меч, и земята на Нимрода

във входовете й; и Той ще ни избави от асириеца, когато дойде в

земята ни, и когато стъпи вътре в границата ни…” 44

Едва прочел пророческите думи, Исус отново започна да ми говори,

като казваше:

“А сега забележи, че Аз непременно ще бъда Мир за Моите. И

когато дойде времето на човека-Антихрист, тогава Моите слуги и

свидетели непременно ще поразят Асирийската земя с Меча на

Пророческия Дух. Земята на Нимрод ще бъде поразена именно във

входовете й. Защото там, момчето Ми, във входовете на Сенаарската

земя, се намират бухалите и кукумявките. Затова нека сега ти дам

видение с последната Вавилонска кула и с входовете пред самата

44 (Михей 5:2-6)
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кула. Защото ти си един от тези, които са посочени от Моя Бог и

Отец, да разрушат тези порти и да измъкнат мнозина пленници на

религиозното мракобесие…”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй че само след

миг аз и Господ се намирахме в самата Сенаарска земя. И ето, че пред

очите ми се издигаше едно гигантско творение. Това наистина беше кула,

която поразяваше висотата на всяко въображение. Аз не можех да я сравня с

американските небостъргачи, понеже те бяха като малки кибритени кутийки

пред нея. Аз не можех да намеря никакъв аналог, с който да я обясня.

Защото тази кула се издигаше по-високо от всички земни върхове.

Повечето от нейните етажи се изгубваха в самите облаци…

Господ погледна на изумения ми поглед. А после каза:

“Това ли те впечатлява? Не казва ли Откровението, че Вавилон

раздразни Всевишния Бог, понеже греховете му стигнаха дори до

Небето? Защо тогава се чудиш, че тази последна кула е многократно

по-висока от първата? Но Аз сега няма да ти показвам самите

етажи на кулата, понеже доволно много съм развеждал сърцето ти

сред тях и Моите са станали свидетели на не едно и две Господни

изобличения, дошли чрез острието на Божият Пророчески Меч. Аз

искам да видиш самите входове към кулата. Защото там Луцифер е

поставил както бухалите, така и кукумявките…”

Погледнах самите входове и забелязах, че от тях извираше тъмнина.

Тази тъмнина се плисваше на вълни пред самата кула, а след това вълните

мигом се прибираха навътре, подобно на вълните по крайбрежието на

море. Но не самата тъмнина толкова впечатляваше погледа ми, колкото

стотиците бухали и кукумявки, накацали встрани от самите порти. И ето,

че Господ посочи към демоничните птици, като ми каза:

“Сега ще дам на сърцето ти първо да изпита контакта с бухала.

И в този миг ти няма да бъдеш като Господен воин, въртящ меча си,

но като хилядите, които тази тъмнина засмуква ежедневно...”

Погледнах с безпокойство към Исус, а после с треперене в гласа си Му

казах:
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“Господи, ако ми дадеш да изпитам контакта с бухала като непросветен

и непомазан човек, то аз ще отпадна от Теб…”

Исус се усмихна, а после каза:

“Не, Стефане! Господ твоят Бог е верен да те опази дори тогава,

когато нозете ти слизат в долината на мрачната сянка. Имай Ми

доверие и се осланяй на Верността Ми. Защото тя е по-висока от

облаците и по-могъща от морските вълни…”

След тези думи Господ докосна сърцето ми, тъй че усетих как Божията

Сила ме напусна. Нещо повече - имах онова сърце, с каквото пристъпих зад

портите на Божия Храм и душата ми се обля в сълзи. Въпреки изгубената

сила аз все още знаех и помнех, че ще срещна бухалите, стоящи пред

портите на Вавилонската кула. Така аз вече пристъпвах с нозете си към

самата кула. Колкото повече я приближавах, толкова повече едно смътно

чувство на провал завладяваше сърцето ми. Ето, че накрая очите ми вече

виждаха един от бухалите. А в онзи миг една нова вълна от тъмнина излезе

от самата кула, а аз попаднах под властта й. И изведнъж стана тъмно, като

в най-дълбока нощ. Там, в нощта, имаше едно нещо, което грабваше сърцето

и твърде много впечатляваше очите. И това бяха очите на бухала, който ме

гледаше. Те светеха като мънички прожектори, въпреки, че светлината им

не беше такава, която да се излъчва навън. Не! Тя поглъщаше навътре!

Докато все така наблюдавах бухала, той размаха крилата си и се стрелна

към мен. А след това, като кацна на метър от самия мен, издаде гласа си…

И докато очаквах с ужас да чуя едно дълго и протяжно “бухуууу”,

стана нещо друго. Защото един ведър и приветлив глас вече ми казваше:

“Ела и бъди част от нас! Защото Бог има голям план за теб!”

След думите на бухала аз отново гледах към очите му. А в тях сякаш

всичко говореше, че той изявява истината. Защото тези очи имаха твърде

огромна сила. Те теглеха сърцето ми с някаква невероятно силна хипноза.

И човек чувстваше, че не може да им противостои. Нещо повече - един

вътрешен глас вече ми натрапваше, че когато говори такъв голям служител

на Бога, аз трябва да му се покоря. Затова го попитах:

“Какво трябва да направя, за да участвам в този голям Божий план…”
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А бухалът, като разтвори крилата си, с още по-ведър и приветлив глас

ми отговори:

“Като начало си купи моето свидетелство, което е описано в книга.

Защото така Господ ще ти говори как да продължиш нагоре…”

Отново погледнах към очите на бухала. И този път те с още по-голяма

настойчивост и убедителност ме караха да повярвам, че думите му са

истина. В този момент вътре в мен настъпи агония. Защото от една страна

бухалът говореше и гледаше твърде убедително, а от друга - сърцето ми се

противеше на последните му думи. Затова отново го попитах:

“Ако твоето свидетелство наистина е от Исус, то със свидетелството си

не ставаш ли и ти като Божия Син? Защото Той каза на Апостолите Си:

“И ще бъдете свидетели за Мене…”

Този път бухалът размаха гордо крилата си и отново заговори с

приятния си глас, като казваше:

“Точно така е, братко мой! Аз наистина съм от Неговите свидетели,

които живеят и проповядват като Него!”

Слушах изкусно премерените думи и шума от размахващите се крила,

но този път не погледнах отново към очите му, а към сърцето си. И вътре,

в дълбокото на сърцето си, разбрах, че бухалът ме лъжеше. Нещо повече -

собственият ми дух държеше здраво тоягата на моя Небесен Пастир и тази

бе единствената причина да не приема думите на бухала за чиста монета.

Затова отново казах на бухала:

“Извади библията си и ми прочети от свидетелствата на Исус! Прочети

ми къде Той каза да купя думите Му и да приемам за Негови такива, които

продават свидетелствата си…”

Думите излязоха от устата ми, като светъл лъч, който се раздвои, като

се забиваше в двете огромни очи на бухала. Тогава птицата на нощта

изкрещя страшно, а от ведрия му глас нямаше и следа. И като надвеси над

сърцето ми разперените си крила вече се опитваше да одраска лицето ми с

ноктите си. Но точно тогава една огромна Сила се надигна вътре в мен. И

Господ Исус, излизайки от собствения ми дух, застана пред бухала. А след

това, като вдигна искрящия Си огнен Меч, отсече първом едното му крило,

а после другото. Накрая го обезглави пред очите ми, тъй че птицата рухна
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мъртва на земята. Миг след мощното Си действие Той отново се обърна към

мен, като ми казваше:

“Нали ти казах, че ще бъда с теб? Нали ти казах, че злото няма

да има власт над сърцето ти? Но ето, за свидетелство на всичките

Ми братя и сестри, Ми кажи:

Каква беше силата на бухала? В какво той беше най-успешен?”

“Господи мой! Бухалът имаше твърде хипнотизиращи очи. Очи, които

са способни да заблудят всеки, който живее на земята и има земни мисли.

Но въпреки силата в очите си и преправения си глас, той не можеше да

избяга от духа на света и това го издаде. Защото този бухал предложи

свидетелството си срещу пари, решил, че и този път е попаднал на земен

човек, който няма никаква вътрешна опозиция да плаща с пари за каквото

и да било. Но ето, че когато го заставих да ми посочи Твоите думи, та да

разбера, че е Твой свидетел, то тогава измамата му се освети и той показа

цялата мерзост на бесовския си образ…”

“А крилата му? Какви бяха крилата на този бухал?”

“Господи мой! При всяко заговаряне бухалът разтваряше крилата си,

сякаш, че именно чрез тях черпеше от бесовската мъдрост на дявола. Но

ето, че Ти ги посече с Меча Си…”

“А какво посякох Аз с Меча Си? Не посякох ли онази Лакомия, с

която тази демонична птица искаше пари за свидетелството си? И

не посякох ли онази Похот в бухала, с която той явно показа, че

люби света и всичко, що е в света, а не Господа и всичко, що е

Господно? Сега разбираш ли какви са крилата на бухала?”

“Да, Исусе! Това са Лакомията и Похотта!”

“А кой от Моите Апостоли ви предупреди в посланието си да

бягате от бухалите? Не беше ли това Апостол Петър? Не написа ли

той на всички ви, като каза:

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

вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни

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

навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват

техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще



74

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

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

погубление не дреме…” 45

Не бяха ли престорени думите на бухала към сърцето ти? И не

са ли напълнили бухалите цялата тази кула с хипнотизиращите и

измамни погледи на очите си? Разбират ли тогава Моите, че този

бухал е въплъщение на онези сатанински служители, чрез които

сам Сатана се преправя на светъл ангел? Разбират ли Моите, че ето

такива са всичките фалшиви пророци на тъмнината? Те са силни да

хипнотизират, защото са овладели перфектно буквата на Свещеното

Писание. Но всеки от човеците, които пребъдват с вярата си в Сион,

ще разберат, че такъв бухал има буквата, но няма Духа. Ето, устата

Господни се отварят, за да ви дадат най-съкрушителното знание

против всичките бухали на мерзостта:

Святият Дух е Този, Който дава, докато буквата е тази, която се

продава!

Човеците, уловени от Святия Дух, ще дават, понеже  Небесният

им Баща даде Сина Си за Спасение и Вечен Живот! Човеците,

уловени от буквата, ще продават, понеже и буквата и хартията

остават всякога долу - в омразния и продажен свят на Луцифер!

Човеци, уловени от Святия Дух, ще свидетелстват за Сина така,

както Синът свидетелства чрез тях! Човеци, уловени от буквата, ще

свидетелстват за буквата с търговията на дявола, понеже търговията

му свидетелства на буквата!

И понеже всички вие вече живеете в края на времето, то и

затова няма нито време, нито място за промяна в осквернените

умове на фалшивите пророци. И те никога няма да престанат да

размахват крилата си, да трупат печалбите си и да работят за

кулата на мерзостта. Понеже тя е, която ги храни и облича! Тя е,

която им даде наградите в този живот! Тя е, която плаща щедро на

всеки, който дръзва да продава Господа! Защото такъв, като има

измамните криле на Лакомията и Похотта, ще работи пред Луцифер,

45 (2 Петрово 2:1-3)
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та да положи тези криле и в останалите, които успее да поквари! За

да се изпълни ненарушимото Слово на Отца Ми против всичките

лакоми и похотливи, които един ден ще гледат рухването на кулата

си и воят им ще пронизва земята с думите на “Откровението”:

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

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

защото в един час запустя толкова богатство! И всеки

корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които

се препитават от морето, застанаха отдалеч, и викаха като гледаха

дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на

великия град? И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и

жалеене, като думаха: Горко, горко на великия град, в който

всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от

скъпоценностите му; защото в един час запустя! Веселете се за

него, небеса и вие светии, вие апостоли и пророци, защото съда, с

който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него…” 46

И ето, заповядвам на всички Мои:

Веселете се с неизказана и преславна радост, поради рухването

на Вавилон! И радвайте се, когато днес бухалите простират ноктите

си и надигат воя си против вашите искрени сърца! Защото съдът, с

който бухалите днес ви съдят, Аз ще превърна в огнен Меч, държан

от ръката Ми! И както посякох главата на бухала във видението,

което дадох на слугата Си, така ще посека всички, които забравиха,

че очите са светило на Тялото Ми! И като приеха тъмнината да им

бъде светлина, отвориха широко съблазнените си и измамени очи,

та да мамят и убиват! Не се страхувайте от тях! И не бойте се!

Защото родът на проклетите няма власт над рода на блажените!”

След тези последни думи Господ хвана ръката ми и само след миг

двамата с Него отново наблюдавахме входовете на Вавилонската кула. А

Исус ми каза:

46 (Откровение 18:15-20)
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“А сега иди пълен със Силата на Святия Ми Дух и се приближи

до кукумявките. За да видиш как ще реагират на приближаването

ти…”

Останал все още много развълнуван от видението с бухала, аз тръгнах

към кукумявките. Колкото повече ги приближавах, толкова повече погнуса

изпълваше сърцето ми. Защото самите демонични птици стоящи пред

тъмните входове на Вавилонската кула, навеждаха главите си и кълвяха с

клюновете си червеи, пълзящи в изобилие край тях. Ето, че една от тях

забеляза присъствието ми. И като размаха крилата си, отвори клюна си,

тъй че само след миг ушите ми чуваха едно пронизително и ужасно виене.

А останалите кукумявки, забелязали какво прави другарката им, също се

включиха в демоничния вой…

Братко мой! Не пожелавам никому, да чуе онзи вой на кукумявки,

който пронизваше слуха и сърцето ми в онзи миг. Това бе твърде гадно и

отвратително виене, заредено със страх и напрежение. Въпреки увереността

ми, че Исус е до мен и ми дава самото видение, въпреки мощната защита

от Святия Дух, аз за нищо на света не исках да стоя пред онези порти.

Защото демоничните птици, не можещи да сторят нищо повече против

сърцето ми, налетяха над мен в кръг и виенето им стана твърде страшно.

Исках или не, сърцето ми се свиваше, сякаш, че самият вой на мерзостните

птици бе оприличен на остриета, които ме бодяха. Затова протегнах ръка

към Господ, като Го призовах да разпъди проклетите птици. А Той, като

протегна напред ръката Си, направи да дочуя Гласа Му в сърцето си. И

Самият Глас Господен ми казваше:

“Погледни в духа си! Защото там имаш съвършено оръжие

против птиците на мерзостта. Вземи го и го употреби против

кукумявките!”

С огромно усилие, превъзмогвайки над демоничния вой, аз погледнах

навътре към себе си. И ето, че наистина в духа ми имаше едно прекрасно

оръжие. И това беше Мечът Господен… В този миг разбрах, че на воя на

кукумявките трябва да противопоставя остротата на Меча. Затова, като го

хванах в ръката си, започнах да го въртя против самите птици. И ето, че от

Божието оръжие излезе Светлина, която поразяваше всяка от птиците в
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мига, когато докоснеше някое от крилата й. Така всички онези птици

падаха бездиханни на самата земя. А тогава Исус се приближи към мен,

като ми каза:

“Сега разбра ли, че не можеш да стоиш пасивен срещу тези

демонични птици? Защото те ще продължават воя си дотогава,

докато не усетят острото на Меча. Знаеш ли колко Божии човеци са

отпадали от воя на кукумявките, понеже не са въртели достатъчно

Меча? Или знаеш ли колко много човеци задържа този вой зад

портите на Вавилонската кула?”

Слушах Исус, а сърцето ми постепенно възвръщаше увереността и

силата си. Тогава разбрах и самото видение от Господа. Затова Му казах:

“Боже мой! Чак сега разбирам, че тези кукумявки бяха слугите на

Езавел. Защото слушайки думите Ти се сещам и за пророк Илия, който се

утесни от вика на кукумявката и избяга в пустинята. Ако неговият меч

беше отсякъл и главата на Езавел, то такова утеснение нямаше да има…”

Исус се усмихна и погали главата ми, като каза:

“Точно така е! И именно затова ти трябваше да развъртиш

Меча. Защото чародейството е пронизителен и ужасен вой, който

довежда сърцата до страх и утеснение. И то е онази сила, с която

Луцифер задържа под властта на Вавилон всичките народи.

Иди тогава и кажи на всички Мои чеда, че крилата на всяка

кукумявка са Прокобяването и Чародейството. И когато искате да

разпознаете подобни птици на мерзостта край вас, то тогава

непременно трябва да си спомните за случилото се с Павел. Защото

сега ще дам на сърцето ти видението с онази кукумявка, която дни

наред смущаваше Моя Апостол. И той чак накрая се сети, че трябва

да развърти Меча си против нея. За да разберат всички Мои до

какво води всяко викане и всеки крясък. Защото именно в това - да

викаш и крещиш - се отварят вратите за действието на тези птици…”

Така Господ се приближи до мен, като докосна главата ми, тъй че

видението с Вавилонската кула се прекрати. А на негово място дойде ново

видение от Исус. И в пълно съгласие с Господните думи очите ми вече

виждаха Апостол Павел и съработника му Сила. Те вървяха по тесен
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градски път, край който се издигаха каменни къщи. А зад самите Божии

пратеници аз видях жена, която бе обсебена от кукумявка. Самата жена

подскачаше зад Павел и Сила, а демонът в нея развяваше крилата си. И

ето, че до ушите ми достигна пронизителен вой от самата кукумявка. Този

вой имаше ефект и върху другите човеци от видението. Защото жителите

на малкото градче, слушайки воя на кукумявката, бързаха да се приберат

в къщите си и да залостят вратите си. Други за миг поглеждаха през

прозорците си към подскачащата, в която демонът размахваше крилата си,

а след това дръпваха пердетата си и скриваха главите си. Гледайки на

всичко това сърцето ми се смути. Защото нещо в самото видение не се

връзваше. От една страна - в това градче идваха пратеници на Бога, пълни

със Силата и Огъня на Святия Дух, а от друга – човеците биваха изплашени

от кукумявката. Затова, като посочих самата жена на Исус, Го запитах:

“Господи мой! Какво става? Защо човеците не отиват при Павел и

Сила, но са смутени от самата кукумявка?”

А Исус ми отговори:

“Нека те заведа близо при обсебената жена, та да видиш с

какви думи я подбужда демонът…”

Така Господ ме приближи в самото видение, тъй че бях само на метър

от жената. И аз ясно видях, че кукумявката напълно беше обсебила

сърцето й. И като размахваше крилата си вътре в нея, я караше да крещи

зад Павел и Сила:

“Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват

път за спасение…” 47

Гледах и недоумявах. Защото думите на жената бяха истина, която не

привличаше, но плашеше хората. И ако и Павел и Сила да стояха на Пътя

Христос, пак човеците предпочитаха да стоят край Пътя. И аз, като я

посочих на Исус, изумен казах:

“Господи мой! Явно съм чел твърде бегло тази история в Деянията.

Сега недоумявам. Защото Павел и Сила са Твоите огнени служители,

изпратени от Теб да доведат мнозина на Пътя, Който Си Ти. А въпреки, че

47 (Деяния 16:17)
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тази жена крещи истински думи, то поради воят й човеците се крият и не

искат да дойдат на Пътя…”

Исус ме погледна с особен поглед. А после ми каза:

“Стефане! Ако можеш да приемеш това, то приеми, че именно

кукумявките са плашилата на Господния Път. Тяхната мисия пред

Сатана е да прокобяват и чародействат, сиреч да говорят думи,

които са истински, но които никога не са придружавани от

потвърждението на Святия Дух. Понеже, кажи Ми, би ли крещял за

Мене пред човеците? Би ли викал като ненормален, само и само да

привлечеш някого? Та кой тогава ще дойде на Пътя, по Който ходиш?

Най-малкото, виж записаното за Павел и Сила. Къде отиваха те,

когато ги срещна обладаната от кукумявката?”

“Исусе! Те отиваха към молитвеното място…”

“А не са ли прокобяващите и чародеите извратени молители на

Луцифер? Най-малкото, този висок глас на кукумявката може ли да

привлича към Спасение? Не казва ли Словото Ми, че:

“Който става рано и благославя ближния си с висок глас, ще се

счете като че го кълне…” 48

Какво бе благовестието, което ви заповядах да проповядвате?

Не беше ли то такова, щото човеците да виждат добрите ви дела, а

не да запушват ушите си от силното ви викане? Не трябваше ли

Любовта сама да говори за себе си в сърцето на онзи, комуто е

благовестено, а вие тихо и смирено да Ми отдавате Славата?

Сега разбираш ли, че тази кукумявка наистина докарваше

печалба на господарите си, според писаното? Защото няма по-

голяма печалба за дявола от тази да се гонят човеци от Моя Път

чрез прокобяване и чародейство! Защото Моите очи видяха мнозина

кукумявки, до които достигна пророческото слово чрез слугата Ми!

И те, като надигнаха високите си крясъци, отблъснаха мнозина

човеци от Пророческия Ми Дух. Но не знаят ли такива амбицирани

кукумявки, че Аз непременно ще им въздам? Не знаят ли такива

слугини на Езавел, че непременно ще бъдат тръшнати на болно

48 (Притчи 27:14)
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легло? Не знаят ли, че безкрайното им молитстване никак няма да

ги ползва? Защото са крещели, когато е трябвало да бъдат тихи, и

са шепнели, когато е трябвало да ридаят...

И ето, предупреждавам всички Мои:

Днес мнозина имат вид на благочестие, но са отречени от

силата му. Днес мнозина викат и се молят силно и така се надяват,

че ще спечелят сърцата на човеците, без дори да разбират, че са

станали плашила на Господния Път. Но Аз заявявам на всички ви,

че нито една молитва на кукумявки и нито едно викане на обсебени

няма да премине през облаците на Вавилон та да стигне до Сион.

Затова нека всеки от вас изпитва духа на онези, които викат.

Защото има рикаене с Духа, но има и крещене без Духа!

Има тихо говорене с Духа и шепотничество без Духа!

А онази Вавилонска кула, която показах на слугата Си, и онези

птици от свърталището на мерзостта, които разкрих на духа му, са

твърде шумни, за да не ги забележите. Защото крясъците им се

чуват надалеч и плясъкът на крилата им се отразява от всички

медии.

Ето, разкрих ви свърталището на мерзостта!

Оня, който е разумен, непременно ще избяга от него! За да

пребъдва в Небесните места сред Моите птици! Като чист и бял

гълъб - в Любов и Истина! Като смирен и мъдър орел - до Господа

на Славата! Като незлобиво и кротко врабче - под Покрива на

Всевишния! Като ходатай и жертвена гургулица - под Сянката на

Всемогъщия! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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