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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

По Волята на Единственият, Чието Име е Цар на царете и Господ на

господарите, аз ти предавам това най-дълбоко и радикално послание.

Послание, което многократно е било изстрадано от мнозина и измолено от

Бога на точното му време. Послание, за което са били проливани много

кръв и сълзи, а сърцата са се свивали в болезнени въздишки. И понеже

Сърцето на моя Бог, Комуто служа, е твърде милостиво и загрижено за нас,

то и затова Господ Исус подбуди духа ми, за да застана на молитва пред

Него и да Го моля за Съвършеното Му водителство.

Преди всичко нека да ти разкрия какъв бе пътят на моето посвещение

от Исус в дълбочините на тази книга. Истината е, че този път бе белязан с

твърде много болка в сърцето ми, която на моменти достигаше до ужас.

Като всеки човек, който има съвест, аз също не можах да се съглася с

онова, от което се стреснаха и заплакаха милиони и милиарди човеци. Но

ако и да знаех от Библията, че този свят лежи в лукавия, аз за първи път в

живота си видях колко е страшно, когато една шепа светски първенци

решат да изземват мястото на Бога, Който е Единственият Съдия и

Мъздовъздател. За да стават не просто съдии над един режим, но

престъпници и убийци на хиляди човеци. Така, задвижили тежката си

военна машина, американски и британски лидери изпратиха много

смъртоносни оръдия и наличен военен арсенал в Ирак, за да сеят ужас и

смърт на територия, която Бог не им е дал и на която не са се раждали

чедата им.

Гледайки по световните информационни емисии, от които се виждаха

кадрите на едно тотално разрушение и убиването на една нация, моето

сърце напълно се съкруши, тъй че изплаках пред Господ. И не можейки да

сдържа сълзите си, исках Той да се намеси и да спре това ужасно насилие

и тази смърт. Затова, като паднах на колене пред Него, казах Му:
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“Исусе! Утеши сърцето ми, защото е твърде много наскърбено и ужасено.

Моля Те, Господи мой! Говори на сърцата на тези, които са готови да

разрушават и убиват, а никак не се свенят да се наричат християни.

Говори на тези, които зареждат хилядите смъртоносни ракети на своите

самолетоносачи, за да изпратят изтребителите си в мисиите на смъртта. А

след това, без всякакво чувство за вина, отварят псалтирите си пред

телевизионните камери, за да се молят на Бога и да искат благословията

Му за техния успех.

Аз не разбирам това, Господи! Какви са тези човеци, Исусе? Какви са

тези, които разработиха нови и нови смъртоносни ракети и свръхмодерни

бомбардировачи с единствената си цел - да търсят и намират врагове,

върху които да изпробват оръжията на смъртта? И защо те всички са

уверени, че Ти ще благословиш и оправдаеш мисията им? Защо всички те

смятат, че Ти Си ги упълномощил да стават съдии и мъздовъздатели над

друговерците? Нима Сърцето на Милостивия Бог ще оправдае сърцата на

немилостивите убийци? Нима Оня, Който дава Живот, ще благоволи в онези,

които сеят смърт? Та нали Ти, Господи, каза някога на Петър в Гетсимания

да върне ножа си в ножницата, защото който изважда нож от нож ще

умре?”
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1. КАПИТОЛИЙСКАТА ВЪЛЧИЦА

(Видение от тъмното битие на дявола)

“Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на

баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината;

защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си

говори, защото е лъжец, и на лъжата баща...” 1

Сълзите ми все така се стичаха по лицето ми, когато Исус ми отговори,

казвайки:

“Не само ти, но стотици хиляди и милиони човеци бяха ужасени

от тази демонстрация на арогантност и насилие. И днес, когато

очите Ми гледат на този разбунен свят, Аз вече виждам края му и

пълното изригване на последните му мерзости. Затова отново те

посещавам с Пророческия Дух на Моя Бог и Отец. Защото е време

за всички Мои да разберат дълбоката тайна, свързана с духа на

Рим. Понеже тези, от които сърцето ти проплака и се разтърси

душата ти, са именно слугите на духа на Рим. Те отдавна са били

посочени за своето беззаконие. Те са тези, за които Аз ви

предупреждавах, че ще убиват и ще мислят, че принасят служба на

Бога, ако и никога да не са познавали нито Моето Сърце, нито

Сърцето на Отца Ми. Те са тези, чийто баща е самият дявол. Защото

лукавият, който открай време е човекоубиец, винаги е имал чеда,

които са човекоубийци. Хвърляйки своите ракети и бомби над

беззащитни и бедни хора, тези човекоубийци ще покажат на целия

свят лицето на своя бог, който всякога е владеел чрез насилието,

арогантността и страха. И онези, които нямат Духа на Отца Ми и

Силата на Неговото Слово, ще преклонят глави пред насилниците,

за да станат част от оня нов световен ред, който ще посрещне

човека-Антихрист. Но ти непременно трябва да видиш всичко това

във видението, което ще ти дам. Защото сега сърцето ти ще види

какво става оттатък завесата, зад фасадата на този свят. Там, където

1 (Йоан 8:44)
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стоят не човеци, но сатанински духове. Там, където днес се събират

началствата и властите на нечестието, за да подготвят света за

времето на погибелта. Защото има един император на света и той е

Сатана. А онези, които коленичат пред мантията му, се упражняват

в духа и силата на Рим. За да засеняват и покоряват онова, което

им дава господарят им. Но ти сега виж онова, което ти показвам...”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред сърцето ми се

разкри видение от тъмните селения на мрака. Аз виждах една черна река,

която беше твърде пълноводна и вълните се плисваха по бреговете й със

страшна сила. И ето, че Исус вдигна ръка и посочи реката, като ми казваше:

“Гледай тази голяма река. Защото сега сърцето ти ще види

раждането на един дух, който ще стане личен слуга на Луцифер и

началник на неговия свят. Понеже това е видението, което твоят

Господ е извадил от тъмното битие на падналия принц на мрака...”

Думите на Исус ме накараха да съсредоточа още повече вниманието си

върху развълнуваната река. И ето, че само след миг очите ми видяха две

новородени бебета, носени по върховете на вълните. Те протягаха ръчичките

си и пищяха, сякаш че молеха за помощ. Тогава над реката се сниши

самият Луцифер. И той, като размаха крилата си, насочи речните вълни

към един от бреговете й, тъй че малките бебета след много кратко време

попаднаха на брега. Видял това, Луцифер въздигна крилата си и извика

някакви неразбираеми заклинания, сякаш че призоваваше някого. А този

някой никак не закъсня. Защото там, при водите на реката, се появи един

от личните му подчинени, в когото аз разпознах духа на Корей. Нямаше

как да не разпозная онова вълчо лице, което Господ ми бе показал на един

от знаменателните съдебни процеси против началници на мрака. И ето, че

духът на Корей попита Луцифер:

“Какво заповяда господарят ми? И каква е волята му?”

А херувимът, като посочи към двете бебета, му каза:

“Духът ми изпита и позна, че тези две рожби на Рея Силвия са ми

дадени от провидението. Понеже царската ръка на Амулий ги обрече на

гибел, но не такава ще е съдбата им. Иди сега при тези две бебета и ми ги

приготви за делото, което трябва да извърша...”
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Миг след самата заповед на дявола, духът на Корей се поклони пред

началника си. А след това, размахвайки крилата си, се приближи към

ревящите бебета. Точно тогава духът на Корей видимо се измени, понеже

пред очите ми той вече се превъплъщаваше като вълчица. И самата

вълчица, като пристъпи към близнаците, покри ги с тялото си. А бебетата,

усетили близостта й, започнаха да сучат от гърдите на вълчицата...

Гледайки нещата в самото видение, аз в първия момент не разбрах за

какво се отнася то. Но само след миг, гледайки на сучещите близнаци,

вече знаех в сърцето си онова, което Исус ми показва. Затова Го попитах

за потвърждение:

“Господи мой! Не е ли това видение свързано с Ромул и Рем, двамата

близнаци, откърмени от Капитолийската вълчица? Понеже древните римски

предания казват, че Рим е построен от Ромул и Рем на брега на реката

Тибър, а за самите тях се казва, че са синове на Марс, който е бил римският

бог на войната...”

Исус се усмихна на думите ми, а след това ми отговори, като казваше:

“Това видение наистина е свързано с Ромул и Рем. Защото тези

близнаци са част от тъмното битие на Сатана. Но ти сега виж, че

римският бог на войната не е друг дух, но е самият вълк на

Луцифер, който е духът на Корей. И ако този дух се превъплъти

като грижовна вълчица, то това стана не от любов към човеците, а

за да бъдат закърмени основателите на Рим именно с духа на

насилието и войнолюбието. Но ти сега продължи да гледаш на

видението. Защото, верен на традицията си, Луцифер ще извърши

нещо в живота на двамата братя...”

Отново гледах на видението, което беше се променило. Защото сега

очите ми вече виждаха високите стени на Рим, издигнати при бреговете на

Тибър. И онези две бебета вече бяха станали младежи в зрелостта си. Така

Ромул и Рем стояха и гледаха стените, когато край тях отново се появи

Луцифер. И този път дяволът отново произнесе заклинания и така призова

духа на Корей при себе си, тъй че последният се яви. А Луцифер посочи

към двамата братя, като питаше своя вълк:

“На кого от двамата да се спрем?
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Върху кого от двамата да бъде печатът на благоволението ми?”

Слушайки думите на господаря си, вълкът на Луцифер му отговори,

като казваше:

“Не намирам разлика в тях, понеже са близнаци. И двамата някога

сукаха от млякото ми, тъй че не зная кого да избера...”

На тези думи на Корей Луцифер се засмя като му казваше:

“Традицията Корей, традицията! Трябва да спазим традицията, ако

искаме да държим на успешно управление. Спомни си, че тези не са първите

братя в хилядолетната ти мисия. А как ти постъпи при първите братя в

първата си мисия?”

“Княже мой! Аз подбудих единият да убие другия. Така Каин стана

твой любимец...”

“Иди тогава и подбуди Ромул срещу Рем и Рем срещу Ромул. Който от

двамата убие брата си - той е по-злият. И в него наистина е дошла пълната

сила от кърмата ти...”

Без да се бави духът на Корей налетя на двамата братя. И като

докосваше сърцата на двамата, вкарваше в сърцата им завист и ненавист

един срещу друг. Така дойде миг, в който сърцето на Ромул се подаде на

силните внушения, тъй че той нападна на брат си. И като превъзмогна над

него, извади меча си и го уби. Това твърде много се хареса на Луцифер. И

той, като се приближи и докосваше главата на Ромул, вече казваше на

духа на Корей:

“Виждаш ли, че лицето на Ромул стана лице на вълк? Виждаш ли все

още топлата братова кръв по ръцете му? Ето, че духът на Рим наистина

влезе в кръвта и битието на човешките чеда. И този ще е духът на моето

имперско величие...”

След тези думи Луцифер с още по-голямо удоволствие докосна кървавия

меч на Ромул и допълни, казвайки:

“Ромул ще убива и завладява. Той ще всява страх и ще покорява. А

като покори мнозина - ще се възвеличава и превъзнася. И онова мляко на

вълчицата, дошла от хълма на Капитолия, всякога ще бъде кърмата за

всичките му потомци...”
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Така дяволът даде знак на духа на Корей, тъй че и двамата, размахали

крила, се издигнаха над Римските стени. И от високото той отново извика:

“Рим, Рим, Рим! Ти наистина ще станеш въплъщение на силата ми и

образ на лицето ми...”

Погледнах на Ромул, който вече прибираше кървавия меч в ножницата

си и това ме накара да се обърна към Исус и да Го попитам:

“Господи мой! Защо ми даде това страшно видение от тъмното битие

на дявола? И по какъв начин то касае днешната действителност?”

А Исус, като протегна ръка и посочи към вълчият образ на Ромул, ми

отговори, казвайки:

“В този паднал свят на лукавия винаги ще има вълчици, които

да закърмят чедата си с млякото на всяко насилие и войнолюбие. А

ония, които биват закърмяни от вълчица, всякога ще бъдат вълци.

Вълци, които са готови да разкъсват и убиват в името на сатанинския

си интерес и жаждата си за имперско величие. Вълци, които ще

всяват ужас и трепет всред народите. Вълци, на които Сатана ще

даде цялата си власт и сила. За да владеят над всички останали и

да ги вдъхновяват в същата мерзост и нечестие!

И за да видиш, че времената се променят, но духовете остават,

погледни сега на онова, което се случи на света в настоящото

време и в тези последни няколко години...”

След думите на Исус видението пред очите ми се промени. И ето, че аз

видях един хълм, на който беше легнала твърде голяма вълчица. Тя

въздигна главата си и от устата и се разнесе див вой. А тогава към нея се

приближиха стотици човеци. И те, като протягаха ръце към корема й,

хващаха напращелите й вимета и побързаха да сучат от млякото й. И

колкото повече човеците сучеха от млякото на вълчицата, толкова повече

те изгубваха човешкия си образ и лицата им ставаха лица на вълци. А

тогава самите вълци, изпълнени с дива омраза и мъст в очите си, закрещяха

с всички сили:

“Война, война, война! Да отидем и избием враговете си! Нека създадем

нови най-смъртоносни оръжия. Нека разработим нови метални птици на
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унищожението. Нека доведем целия свят до ужас и до страх от нашето

величие. Да, нека убиваме!”

Вълчицата все така стоеше на хълма и виеше, а нови и нови човеци

идваха, за да пият от млякото й, а след това пронизваха въздуха с

възгласите си. Това беше не просто ужас, но един твърде верен белег на

последното време. И аз, не искайки повече да гледам на вълчицата,

обърнах погледа си към Господ и очаквах Той да реагира. А Исус, като

посочи с ръка вълчицата, ме попита:

“Коя е тази вълчица? И кое е млякото й, което човеците сучат с

такава стръв и желание?”

“Господи мой! Това е Капитолийската вълчица. А млякото й е духът на

Рим. С това мляко тя някога кърмеше Ромул и Рем, а днес кърми последните

им потомци със същия дух и сила...”

В следващия миг думите на Исус ме изненадаха с дълбочината си.

Защото Той, с гневен Глас вече ми казваше:

“А къде да стои една Капитолийска вълчица, освен на хълма на

Капитолия? И кои други днес да са вълците на Луцифер, освен тези,

които правят оръжията си все по-смъртоносни и алчността си - все

по-ужасна и проклета?”

След тези думи на Исус аз погледнах към хълма на Капитолия. Там,

където днес се намира парламентът на една войнолюбива нация. Там,

където наистина се раждат последните вълци на Рим. И като паднах в

нозете си пред моя Господ, тихо Му казах:

“Защити ни, Спасителю Исусе! Имай милост за нас, Всемогъщи Господи!

Защото аз сега разбирам, че този последен Рим е не просто в света. Той

винаги е искал да бъде и в Църквата. Понеже на този Капитолийски хълм

президентът на Америка се е клел с ръка върху Библията, но в сърцето му

няма и капчица от Духа на Библията. А вместо това той се е закърмил с

млякото на Капитолийската вълчица. За да бъде управлението му покварено

от имперския дух на Рим...”

В отговор на думите ми Исус каза:

“Някога Аз дойдох на земята във времето, когато Рим беше

славата на света, центърът на света, вдъхновението на света. И не
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друг, но един римски прокуратор изми ръцете си и подписа смъртната

Ми присъда. Не други, но римски войници прободоха ръцете Ми и

нозете Ми. Не друг, но римски войник заби копието си в ребрата Ми.

Днес Аз отново се връщам за Моята Църква. И отново Рим е

славата на света, центърът на света, вдъхновението на света. А

князът на този свят не е забравил нищо старо и не е научил нищо

ново. Защото неговите вълци отново подписват смъртната Ми

присъда и неговите войници отново пробождат ръцете Ми и нозете

Ми. Но нека всеки от Моите да проумее и да види, че този път Рим

не толкова е град, колкото е имперски дух. И духът на последния

Рим намери своя престол на един хълм Капитолия, многократно по-

ужасен от първия. И там, на този Капитолийски хълм, се яви

Капитолийската вълчица. За да закърми с млякото на войнолюбието

множества от горди и тщеславни първенци. Вълци, облечени с

власт, за да насилстват и превъзпитават народите на света според

собствените си нечисти интереси. Вълци, закърмени с измамата,

която ги учи, че те са съдиите, когато Съдията е Отец Ми. Вълци,

измамени в сърцата си, че са християни, когато от делата им

мирише на алчност, лицемерие и гордост. Вълци, решили в сърцата

си, че хълмът на Капитолия е Хълмът Сион. Вълци, които не искат

да признаят друг език, освен езика на войната. Защото езикът на

войната е вълчият дъх на Римския дух! Този е духът, който се

ражда от млякото на Капитолийската вълчица! И тази е вълчицата,

която днес стои на хълма Капитолия! Ето, казвам на всички, в чиито

сърца живее Святият Дух на Отца Ми:

Аз не просто ще защитя братята и сестрите Си, но непременно

ще въздам над насилниците. Защото когато светът е раздразнил до

краен предел Святите зеници на Отца Ми, то на такъв свят Божият

гняв е справедлив. И ако над тези убийци не дойде Духът на

покаянието, та да вършат дела, родени от Божията Милост и Любов,

те завинаги ще се запечатат като поколение от вълци, чиято сетнина

е в огненото езеро. Те отдавна не са лидери и конгресмени на

свободна нация. Защото те са обърнали всичката си свобода в
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покривало на греховете си. И нечестието им е твърде голямо, защото

намесват Името и Словото на Бог в делата на нечистите си съвести.

Ето затова казвам и заповядвам на всичките църкви и вярващи:

Нека не спират сълзите на очите ви и нека не млъкват устните

ви, докато на земята има вълци, които разкъсват и убиват. Молете

се на Отца Ми, нежели се отвърне яростния Му гняв. Защото се

преумножиха онези, които тръгнаха да убиват с Името на Бога. И в

ден, когато трябваше да дават Живот, те посяха смърт. В ден,

когато трябваше да разпръснат щедро благата си, за да ликвидират

мизерията и глада, замърсяването и болестите, те разпръснаха

щедро бомбите си и заплахите си, за да покажат, че са чеда на

вълчица, родени от духа на Рим.

Колко още бомби ще произведете, вие - вълци на дявола?

Колко още изтребители и ракети ще разработите, вие - рожби на

вълчица? Кой ви даде мъдростта за бомбите? Или кой ви научи да

създадете изтребителите и ракетите? Или кой ви вдъхнови да

изсипете милиардите си долари в проекти на смърт, когато светът

отчаяно се бори за Живот?

Аз не съм този, който ражда убийци и Отец Ми не е този, който

ви е дал мъдростта на войната. Тази ваша мъдрост е земна,

животинска и бесовска. Смола от смолите ви и кал от калта ви! Грях

от греховете ви и мерзост от мерзостта ви! Вие нямате дял с Мене,

нито Аз имам дял с вас! Защото вашият дял от баща ви е днес и

сега, за да изчезнете завинаги утре и отпосле...”

След тези последни думи на Исус видението с Капитолийската вълчица

се прекрати. А аз, разтърсен както никога в сърцето си, останах с въпроси

към Исус:

“Господи мой! Ако са толкова зли вълците в света, то колко ли ужасни

ще са вълците, нападнали Стадото Ти?”

На този последен въпрос е посветена и тази книга. Книга, която Исус

ти дава с единствения пророчески прицел:

Да разпознаеш вълците, родени от млякото на последната Капитолийска

вълчица! Авторът
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2. “САВЛЕ, САВЛЕ, ЗАЩО МЕ ГОНИШ...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Само Господ Исус може да потвърди в сърцето ти с цената на какво

ужасно гонение и угнетение са написани всички страници на тази пророческа

книга. Истината е, че измежду многото предизвикателства към силите на

лукавството и мрака, тази книга е Божията ръкавица, хвърлена против

дявола и всичките му нечисти духове. Защото чрез нея Господ ще освети

тъмната и страшна личност на Сатана, който има сърце на звяр. А измежду

многото зверове на земята вълкът е този, който най-точно се покрива със

знанието и представата за дявола.

За десет години изобилно посвещение във водите на Божия Пророчески

Дух аз наистина разбрах какво ще рече да усетиш дявола като вълк.

Някога, когато Исус ми заповяда да разбия крепостите на светския дух,

дошъл с търговията си в Божия Храм, стана така, че мнозина реагираха

твърде ожесточено на пророческите книги. И някои от тях не просто се

възпротивиха на Бога, но решиха да действат на принципа:

“Крадецът вика: Дръжте крадеца!”

Така върху името ми се изля помията и бълвоча на наемници, които

побързаха да спретнат “унищожителна” критика за мен. Появи се статия

“Разпознаване на вълците”, в която бях обявен за вълк, готов да разкъсва

и убива. Думите в тази статия, заредени с лукавство и измама, накараха

мнозина да отстъпят от общението с пророческите книги на “Мория”. И те

повярваха на диагнозата, поставена ми от един бургаски пастор.

В онези дни след мръсната хула мъката и скръбта в сърцето ми дойдоха

като прелели потоци. И аз задълго останах в челюстите на една депресия и

угнетение, като никак не исках да приема, че толкова много души повярваха

на лъжата и започнаха да плюят върху името ми. Но колкото по-неверни се

оказаха човеците, толкова по-верен остана моят Господ. И докато мнозина

ме мразеха и кълняха, Той ме обичаше и благославяше с нови и нови

видения и откровения. Така Исус наистина изцели сърцето ми от раните,

дошли чрез човешката заблуда и отрицание. И трябваше да минат години,

до мига, в който Господ отново ме посети, като ми каза:
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“Сега е времето да развъртиш Божият Меч против онези вълци,

които и до днес останаха скрити и неизобличени. Защото доволно

дълго сърцето ти търпя зъбите им и слушаше воят им. Те, които в

действителност насилстваха над Стадото Ми и разкъсваха със

зъбите си, не намериха в сърцата си и капчица съвест, та да

отстъпят назад от нечестието си. Те не се покаяха за злите си думи

към тебе и към Мене. И ето затова, понеже не искат да признаят, че

са вълци, Аз ще ги посоча с тази пророческа книга и ще направя

явно нечестието им. А било, че те отново ще се надъхат с омраза и

ярост против тебе, пак Аз ти казвам, че мирът ти ще бъде като река.

Но горко на онези, които не човешки устни, но устата Господна е

нарекла вълци. Върху такива наистина ще се излее гневът на Отца

Ми, тъй че Верните и чистите ще познаят Божиите съдби и ще се

възрадват над сетнината на вълците.

А ти сега Ме последвай в дълбокото и Свято видение, което ще

дам на сърцето ти. Защото това е видение, което Божият Агнец иска

да даде на всичките Си агънца...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, а духът ми се

извиси с Него в Небесните селения на Святия Дух. Аз отново пристъпвах

до моя Господ и Той водеше нозете ми в Божието Светилище. И ето, че

ръката Господна вече отваряше вратите на Светилището, а Исус се обърна

към мен, като ми казваше:

“Влез с Мен и падни пред Лицето на Моя Всемогъщ Отец. Защото

по Собствената Си Воля Той сега ще даде на сърцето ти да види

тайни, които Църквата Ми не знае, а трябва да знае. Защото колко

са тези, които познават Сърцето на Агнеца, та да се възпротивят на

сърцата на вълците?”

След тези думи Господ ме въведе навътре в Божията Святост, а аз

паднах на нозете си, като закрих с длани очите си. А Исус, като пристъпи

към Отца, казваше Му:

“Всемогъщи Мой Отче! След дни на тежко утеснение слугата Ти

отново е с отворено сърце за Твоите думи и за Твоите съдби. И Ти,

Отче Мой, дай му сега да види и познае колко Свята и превъзходно
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велика е Силата Ти. Дай му, Отче Мой, да види Твоя Агнец във

всичката Му Сила против вълците на земята...”

След тези думи на Исус към сърцето ми дойде Гласът на Отца. И ето,

че Той казваше на сърцето ми:

“Сине човешки! Днес на земята е вълчо време. Време, когато

всички хищни зверове излизат от леговищата си, за да напълнят

челюстите си с лова на всяко грабителство. И в това най-страшно

вълчо време Аз ще простра от Сион скиптъра на Моята Сила. И ще

дам на Моя Син да владее над враговете Си и да ги стъпче с Гнева

Ми. А ти сега пристъпи в Святостта Ми и приеми в сърцето си оня

Образ, Който всякога ще ти дава власт и авторитет над всичките

вълци на Рим. Защото този е Образът, Който Небесният Баща иска

да положи в сърцата на всичките Си чеда...”

Миг след последните думи на Отца Исус пристъпи към мен и повдигна

главата ми, за да гледам на Него и на онова Святото, което Отец щеше да

покаже пред очите ми. А точно тогава две огнени ръце се простряха

напред от самото Светилище. И като прегърнаха моя Господ, преобразиха

Го в Небесната Слава на Божий Агнец. И аз, като гледах на Агнеца, не

можех да не падна в нозете Му и да Го величая в Славата Му. И ето, че

устните ми вече говореха на Агнеца, като Му казвах:

“Господи Исусе! Отец ми даде да Те видя с очите си като Божий Агнец.

И сега очите ми се заслепяват от Светлината Ти. Говори ми, мой Спасителю!

Дай на сърцето ми да познае Образа Ти и да проумее всичката Воля на

Отца...”

В отговор на думите ми Агнецът започна да ми говори, като казваше:

“Сега сърцето ти ще стане свидетел на онова, което не съм

давал на други Мои служители. Затова бъди смирен и кротък, за да

разбереш всичко...”

След тези думи Агнецът тръгна напред, а аз Го последвах. Така Той

излезе от Божието Светилище, а Славата Му мигом озари целият Небесен

Ерусалим, тъй че неизброими множества от Божии ангели и Светии вече

възвеличаваха Името Му. И колкото повече Агнецът вървеше напред, а аз

Го следвах, с толкова по-голямо вълнение се изпълваше сърцето ми. Така
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дойде миг, в който Агнецът се обърна към мен. И като ме погледна с

влажните Си и кротки очи, тихо ми каза:

“Слез със Мене! За да видиш как ще говоря на оня, който е

тръгнал да Ме разкъсва и убива...”

След тези думи аз и Агнецът вече слизахме в земните места, когато

очите ми видяха една жарка пустиня с бели пясъци. А някъде в далечината

на пясъците се виждаха и сивите постройки на град. И ето, че Гласът на

Агнеца отново дойде към сърцето ми, като ми казваше:

“Нека слезем над тази пустиня. За да видиш оня, на когото ще

говоря...”

След тези думи ние се снишихме над самата пустиня. И там очите ми

видяха един твърде страшен вълк, в чиято раззината паст стърчаха остри и

окървавени зъби. Този вълк пъхтеше тежко, а около него имаше и други

вълци, не толкова страшни, колкото беше той самият. Вълкът тичаше с

всичката си сила през пясъците на пустинята, а останалите го следваха.

Това твърде много смути сърцето ми, тъй че го посочих като казах на

Божия Агнец:

“Господи Исусе! Очите ми виждат вълк, чиито челюсти са раззинати, а

зъбите му са окървавени. И целият вид на този звяр е твърде ужасен...”

А Агнецът с още по-кротък и смирен Глас ми отговори:

“Виж сега как Аз ще говоря с този вълк. Защото той е тръгнал

да търси Мене. А който търси - той намира...”

Миг след тези Свои думи, Божият Агнец се сниши над вълка и

следващата го глутница. И ето, че от очите на моя Господ излязоха мощни

лъчи, многократно по-силни от тези на пустинното слънце. И самите лъчи

от очите на Агнеца вече пронизваха очите на вълка, а звярът залитна и

падна на самия пясък. А тогава Господ му казваше:

“Савле, Савле, защо Ме гониш?”

Погледнах самия вълк и забелязах, че очите му бяха като изпърлени,

понеже той вече не можеше да вижда. И звярът, затворил раззинатите си

челюсти, успя едвам да промълви:

“Кой Си Ти, Господи?”

А Божият Агнец отново му отговори:
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“Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани, влез в града и ще ти

кажа какво трябва да правиш...”

След тези Свои думи Господ се въздигна нагоре от вълка, а той,

затворил вече челюстите си, се опита да отвори очите си. И като не

виждаше нищо, остави се на останалите да го водят всред пясъците до

пустинния град...

Никога не бях виждал толкова живо и разтърсващо видение. Защото

Господ ми даваше да видя Савел като хищен вълк, отворил челюстите си,

за да разкъсва и убива. И аз, като не знаех как да реагирам или какво да

разбирам, се обърнах към Агнеца, като Му казвах:

“Господи, какво ми показа Ти? И как трябва да разбирам Твоето

видение?”

В отговор на въпроса ми Исус каза:

“Това видение, което ти дадох е за всички агънца от Божието

Стадо. Защото в сърцето на всеки от вас има Сила, която е способна

не просто да спре вълците, но дори да ги лиши от родството им с

дявола. И ти сам видя какво стори твоят Господ, като Божий Агнец.

Но дали си разбрал онова, което си видял? И какво изобщо си

видял, за да го разбереш?”

“Исусе! Аз не зная какво съм видял, за да го разбера. Но със сигурност

зная, че вътре в сърцето ми навлезе Твоята Светлина. И Ти Си Този, Който

може да ми даде мъдростта и разума, за да позная Истината...”

“Виж тогава какво беше първото знамение от това видение. И

какво сторих Аз на тарсянина Савел?”

“Исусе! От Твоите очи излязоха Небесни лъчи от Светлина, които

заслепиха очите на вълка, тъй че Божията Истина буквално изпърли

зениците на Савел и той ослепя...”

“А защо Савел трябваше да ослепее? И какво са тук очите на

вълка?”

“Исусе! Та очите са най-важното нещо за един вълк. Те са по-важни

дори от челюстите. Защото чрез тях вълкът гледа на света и търси жертвите

си...”
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“Значи, както сам се убеди, очите са важни за вълка. Но какво

са тук очите? Не са ли те погледът на сърцето? И става ли тогава

ясно за всичките Ми агънца каква е първата голяма истина за

вълците? Ето, казвам я на всички ви:

Вълците са зверове, които имат очи за света, а не очи за Бога!

И ако вие наистина искате да превъзмогнете над вълците, то

трябва да ги заслепите с Моята Светлина, тъй че да ослепеят за

света и да прогледнат за Бога.

Но ти сега виж второто знамение от това видение. Какво е това

знамение?”

“Господи мой! Ти проговори на Савел, като му казваше:

“Савле, Савле, защо Ме гониш?”

Господ се усмихна на наивния ми отговор, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“И какво ти разбираш от това, че Аз съм попитал Савел защо Ме

гони? Не е ли дадено на всеки вълк да гони агънцата, а така и

техния Агнец? Нещо по-дълбоко има в думите Ми! И ти трябва да

разбереш какво е то. Затова отново си припомни как изглеждаше

вълкът във видението, което ти дадох...”

“Господи мой! Той изглеждаше твърде страшен. По-огромен и по-

ужасен от останалите вълци...”

“Значи, както сам си видял, Савел беше по-голям от останалата

глутница. Но ти сега виж отново думите Ми:

“Савле, Савле, защо Ме гониш?”

Защо Божият Агнец повтори името на Савел два пъти? Не затова

ли, за да подчертае, че нещо в духа на самото име е формирало

вълка?”

“Точно така е, Господи!”

“Виж тогава втората голяма истина за вълците. Защото повторих

два пъти името Савел. А Савел ще рече “голям”. И ако два пъти съм

казал, че е голям, то е, за да знаете всички, че:

Вълците са зверове, които се имат за големи в собствените си

очи!
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Ето затова, след срещата си с Мене, Савел стана Павел. И

“големият” стана “малък”. Защото в никой от “малките” Сатана не

може да вкара образа си на вълк и в никой от “големите” твоят Бог

не може да положи Образа Си на Агнец.

А сега помисли и Ми отговори:

Какво стана със Савел, след като Аз го срещнах в пустинята?

Остана ли той вълк в сърцето си или се промени?”

“Исусе! Савел се промени, защото преживя спасително покаяние. И

там, в Дамаск, Ти му даде да прогледне в Тебе чрез ръцете на Анания. И от

оня миг този Савел стана Твоят Павел, изпълнен със Святия Дух...”

“А какво казах Аз на Анания? Не го ли предупредих, че Савел

Ми е избран съд, който много трябва да пострада за Името Ми. И

сега, като си спомниш всичките послания на Павел, отговори Ми:

От какво най-много страдаше Павел? Гоненията ли сломяваха

душата му или нещо друго?”

“О, Исусе! Гоненията бяха радост за Павловата душа. И сам той

намираше удоволствие във всякакво лишение и притеснение заради Тебе.

Но в действителност го сломяваше споменът за онова време, когато той се

явяваше като вълк против Тебе и Твоето Стадо. Ето това беше същинското

страдание за душата му. И сам той загатна за това страдание, като каза в

посланието си:

“Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос

умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде

възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа,

после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин

братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои

починаха; че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли; а

най-после от всички яви се на мене, като на някой изверг. Защото

аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и

апостол да се нарека защото гоних Божията църква…” 2

“А колко от вас видяха в тези Павлови думи горчивината на

оня, който първо беше вълк, но отпосле стана защитник на Стадото?

2 (1 Коринтяни 15:3-9)
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Колко от вас разбраха, че за да нарича Павел себе си “изверг”, то е,

понеже до мига на своето обръщане той наистина беше вълк на

Рим и пратеник на духа на Корей?

Знайте тогава и третата голяма истина за вълците:

Вълците са изверзи и въплъщение на сатанинската извратеност!

Те мислят единствено за утоляване на сатанинските си инстинкти -

да разпръснат, да откраднат, да заколят и да погубят!

И като знаете тази трета истина за вълците, вижте отново що

гласи посланието на Павел. Защото в него той продължава, като

казва:

“Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене

Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях,

- не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене...” 3

И ти помисли и Ми кажи:

Защо дадената на Павел Благодат беше по-голяма от тази на

всички други? И защо той наистина се труди повече от останалите?”

Слушах думите на Исус, а сърцето ми беше като онемяло и аз не

можех да Му отговоря. А тогава Господ се смили над немощния ми ум и

отново ме попита:

“Кога се умножава Божията Благодат? Или защо беше умножена

Благодатта над Павел”

“Исусе! Пак Павел казва на всички ни, че гдето се умножи грехът,

умножи се и Благодатта...”

“Какъв ще да е бил грехът на Савел, че да заяви в посланието

си:

“Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос

Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в

мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на

ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот...” 4

Защо Павел нарече себе си “главният грешник”?

Не затова ли, понеже беше извършил главния грях?
3 (1 Коринтяни 15:10)
4 (1 Тимотей 1:15-16)
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Не затова ли, че някога беше вълк против Божието Стадо?

Но ето, казвам ви четвъртата съкрушителна истина за вълците:

Вълците са научени да грешат чрез сърцето на самия дявол!

Те са главната реализация на греха на Сатана и въплъщение на

неговото собствено сърце!

И ако Моите братя и сестри искат наистина да превъзмогнат над

вълците, то такива нека знаят, че против дявола може да се изправи

само Господ и против вълците - Божият Агнец в сърцата ви.

А как да придобиете Божият Агнец, освен чрез Истината? И как

да превъзмогнете над вълците, освен като давате Живота Ми за

Стадото?

Ето, заповядвам на всичките Си агънца да Ме последват в

останалите видения, които ще дам на слугата Си. Защото Агнецът

ще оживее във вас, когато се осветите чрез Словото на Истината...”

След тези последни думи на Исус видението в пустинята се прекрати.

А Господ в огромната Си Благост и Милост ме въведе в следващите Си

видения.
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3. ВЪЛЦИТЕ НА ГРАБИТЕЛСТВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има Благост и Милост, за които всякога ще коленича и благодаря

на Исус, то това е прекрасното действие на Святия Дух, с което Бог ни

скрива от духа на света и ни опазва от всяко насилие на дявола.

Какви бихме били ние, ако нямахме изобилната Божия Благодат? И

как щяхме да устоим на умноженото беззаконие, ако Святият Отец не беше

положил Святите Си закони в дълбочините на сърцата ни?

През тези последни ужасни дни за света, аз все повече плача и никак

не мога да сдържа сълзите си. Защото всички свидетелства на този свят вече

са белязани със страшна поквара и безумие. И аз, като гледах усмихнатите

и доволни лица на войнолюбци и политици, се питам:

“Накъде отивате с тази ваша мерзост? И какви са онези сърца, които

се радват за хилядите убити хора и за тоталното разрушение, което е

донесла една нечестива война? Какви са тези очи, които пресмятат користите

си? Или какви са тези църкви, чиито лидери продължават да крещят от

амвоните си:

“God bless America!”

Нима е малко благословена тази нация, чиито самолети сеят смърт и

разрушения на хиляди километри от територията й? И защо още Бог да

благославя Америка? За да заработи още повече военната й индустрия ли?

Или за да си построят рай без Бог и царство без Цар? А какво да кажем за

онези бедни страни в Африка, където дечицата умират от глад, преди да са

проходили? Не трябва ли молитвите към Бога на живота ни да са изпълнени с

мисъл и милост за бедните и онеправданите? И да вярваме ли тогава на

проповедниците на оня лъскав просперитет, който направи цяла Америка

като един богаташ, който всеки ден се облича във висона си и се весели

бляскаво, докато слугите му подхвърлят остатъците от пиршествата му на

бедните страни, покрити от струпеи.

Горко ти - тотална и жестока човешка неправдо! Горко ти - вълчо лице

на презадоволени и горди люде! Горко ти - машино, смазана и разработена,

за да убиваш и насилстваш над по-слабите от тебе! Горко ти, Капитолио!
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Защото мерзостите ти стигнаха чак до небесата и кръвта на убитите вика

против тебе от земята! А виковете и въздишките Господ събира в чашата

на гнева Си. За да я излее върху тебе и да изпиеш всичкото горко, което

си сторила на другите в жестокостта и нечестието си!

Братко мой! Проумей и разбери, че живееш във времето, когато маската

на дявола е паднала и всички виждат лицето му на вълк.

Но днес съдбоносния въпрос не е дали виждаш вълка, а дали си силен

да го посочиш и да му кажеш, че е вълк.

Да, казвам ти - дошло е времето, когато всеки от нас ще плати скъпа

цена за онова, в което вярва и което е готов да прогласи.

Аз не се страхувам да посоча вълците чрез тази пророческа книга. И

ако някой е роден от Духа на моя Господ, той непременно ще познае, че

устните ми са говорили Неговата Истина на Неговото време. Затова нека

сега да продължа със самото видение, което Исус разкри пред очите ми.

Ето какво ми каза Той:

“Да не отпада сърцето ти поради многото смърт и разрушение,

което днес са силни да извършат вълците на Луцифер. Но вместо

това - ти и всички Мои си спомнете как ви предупредих, като казвах:

“И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се

не смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е

свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство

против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко

това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на

мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи

поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг

ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци

ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи

беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който

устои до край, той ще бъде спасен...” 5

И ето, войните на вълците вече са факт. Те отварят хищните си

челюсти, за да вземат онова, което им дава Римският дух. А днес е

времето, когато тези вълци на Рим са съблазнили не просто света.

5 (Матея 24:6-13)
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Те вече са навлезли в хиляди църкви и са накарали мнозина да им

повярват и да ги възприемат като Божии слуги. И никой в тези

охладнели и лицемерни църкви не иска да си спомни що гласяха

думите в “Откровението”, дадено на Моя Апостол и пророк. Никой

от тези не иска да види какво ще се случи при идването на Човешкия

Син. Но на всички Мои Аз отново напомням тези Святи думи от

“Откровението”:

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го

прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е.

Амин...” 6

И ако още не искате да си спомните кои Ме прободоха, то

отворете Евнгелието Ми. Тогава непременно ще видите, че слугите

на Рим са тези, които Ме пробождат. Те пробождат днес ръцете Ми

и нозете Ми. Те пробождат днес и ребрата Ми! Те пробождат всяко

вярващо сърце, та ако е възможно да отпадне от Силата на

Евангелието и да повярва в лъжа!

Няма ли Аз да въздам над тези вълци на Рим?

Няма ли да ги изоблича чрез пророка Си?

Няма ли да строша зъбите им и да смачкам челюстите им?

Ето, заповядвам ви да Ме последвате във видението, което ще

разкрия пред пророка Си. Защото е видение, свързано с онези, които

днес ви разграбват и разпръсват. Защото тази е тайната, която не

сте знаели, а именно, че:

Вълците, дошли в църквите, се покоряват на вълците, които

управляват света! И така князът на измамата и мрака става бог на

всички отпаднали и охладнели. За да бъде дяволът “все во все” за

всички, които отстъпиха от Името Ми и повярваха на лъжа...”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, а пред мен се разкри и

самото видение, което Господ ми показваше в Милостта Си. А тогава очите

ми видяха един овчар със стадото му. Те стояха в мрачна долина, където

нямаше дори и стрък от тревичка. Вместо това по самата земя сивееха

камъни и купчини от пръст. Овцете блееха и гледаха жално към водача си.

6 (Откровение 1:7)
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Но той, размахвайки гегата с респект, караше душите да навеждат отново

и отново главите си надолу, сякаш, че чакаха избавление от пръстта, а не

от Небето. Самата гледка изпълни сърцето ми със скръб, тъй че погледнах

на Исус, като Му казах:

“Господи мой! Не е ли страшно това? Та този овчар държи стадото си в

тази мрачна долина, където не е останала дори тревичка. А овцете му дори

не могат да се възпротивят на това голямо зло...”

“Това ли наричаш голямо зло? Не, момчето Ми! Ти все още не

си видял злото, защото Аз не съм ти го показал. Но виж сега онова,

което ще се случи на овчаря и на стадото му...”

След думите на Исус видението наистина се промени. Защото из една

от дупките на земята изпълзя черен и страшен вълк. И като видя овчаря и

стадото, затича се към тях с див вой. Самият вой на вълка накара овчаря

да повдигне главата си, а от реакцията му разбрах, че той самият вече бе

видял вълка. И когато очаквах, че водачът на овцете ще вдигне гегата си и

ще се приготви да прогони вълка, стана нещо друго, което разтърси

сърцето ми. Защото овчарят, като заряза овцете, хукна да бяга. И противно

на всяка логика, той не бягаше от вълка.

Не! Той бягаше към вълка!

А така дойде миг, когато овчар и вълк се срещнаха очи в очи. И ето,

че от очите на вълка блеснаха черни мълнии, които нападнаха на очите на

овчаря. И той, като пусна гегата и потърка очите си, протегна ръцете си,

за да прегърне вълка. А самият вълк, с ловък скок скочи и влезе в самото

сърце на овчаря, като остана там. Това беше ужас, който не можех и не

исках да понеса. Затова, като се обърнах към моя Господ, побързах да Го

попитам:

“Какво стана, Исусе! Та в разрез с всякакво очакване овчарят не

побягна от вълка, но побягна към самия звяр на Луцифер. И така дойде

миг, когато вълкът го облада и влезе в сърцето му...”

“Това ли наричаш “разрез на всяко очакване”? Помисли тогава

- ти ли очакваше овчарят да постъпи по Божията Воля или дяволът

очакваше да постъпи според неговата воля?
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Но ето, виж, че от трите избора пред сърцето си, този наемник

избра наистина най-смъртоносния.

Защото, слушайки Бога, той би се възпротивил на вълка.

И това е първият избор, който е Божият.

Слушайки човешкия си страх, той би побягнал от вълка и би

оставил овцете незащитени.

И това е вторият избор, който е човешкият.

Но слушайки самият дявол и отивайки към вълка, този наемник

извърши най-проклетия избор. Той даде сърцето си на вълка, за да

стане от този миг сам той, като вълк спрямо стадото си.

И това е третият избор, който е сатанинският...”

Думите на моя Господ бяха страшни, но дълбоко справедливи. Затова

отново Го попитах:

“Исусе! А така ли трябва да разбирам Твоите думи в Евангелието?

Защото на всички ни Ти там 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...” 7

Слушайки цитираните стихове, Исус продължи да ми говори, като

казваше:

“Голямата трагедия на това последно поколение е тази, че

всички четат, но малцина разбират. А Аз не съм ви заповядал да

четете, без да разбирате. Друго казах Аз:

“Който чете, нека разбира...”

Колко от Моите тогава прочетоха думите Ми по Дух, а не по

плът, та да разберат дълбоката тайна, свързана с вълците на дявола?

Колко от Моите проумяха, че ако някой е наемник и не е стопанин

на овцете, та да дава живота си за тях, то такъв непременно ще

даде живота си за дявола. И като види вълка, че иде, непременно

ще бяга... Но не от вълка, а към вълка!

7 (Йоан 10:11-13)
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И за да стане това още по-ясно за агънцата Ми, ти помисли и Ми

отговори:

Ако един наемник не бяга от вълка, то от какво тогава в

действителност бяга?”

Светлината в устните на моя Господ беше твърде силна, за да не уловя

истинския отговор. Затова Му отговорих с вълнение:

“Исусе! Когато наемникът види вълка, че иде, то той бяга от Божието

призвание и от духовната си отговорност спрямо Стадото Ти. Такъв бяга от

самата Божия Благодат, която е искала да го направи добър настойник на

овцете Ти. А ако някой бяга от Твоята Благодат и Твоето присъствие, то

той непременно иска да даде сърцето си на дявола. Както това се случи и с

наемника в това видение...”

Исус тъжно се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Ти наистина улови Светлината на Духа от устните Ми. Но сега

виж още по-дълбоката тайна, с която Аз един ден ще осъдя всички

наемници и ще ги хвърля в огненото езеро.

Забеляза ли във видението, че вълкът на лукавия погледна на

наемника, а черните мълнии пронизаха очите на човека?”

“Да, Господи мой! И аз мислено направих аналогия с онова, което Ти

стори на Савел в пустинята...”

“Виж отново какво гласят думите Ми в Евангелието. Защото там

Аз ясно казвам за наемника:

“...вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга...”

Кой би видял, че идва един вълк на Рим, ако не онзи, който е

имал погледа на Истината? Ако един такъв наемник е имал Истината,

но е предпочел лъжата, та да се затича към вълка, то осъждението

над такъв ще бъде пълно в деня на Божия Гняв. Защото е знаел

Истината, че иде вълк, но е предпочел вълка пред Святия Дух. И ето

това е хула против Святия Дух, за която няма прошка нито в този

свят, нито в бъдещия. На такива вълци някога Аз казах:
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“Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото

затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не

влизате, нито влизащите оставяте да влязат...” 8

и още:

“Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието;

сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте...” 9

И ето, твоят Господ се обръща към всички наемници, дошли в

Храма Му с трудов договор и заплата:

Докога няма да се покаете, нито да изтрезнеете? Докога ще

виждате вълка, че иде, а няма да защитавате Стадото Ми? Докога

ще изпояждате немощните и ще разграбвате сиромасите?

Вижте се най-сетне и огледайте греховете си във видението,

което давам на пророка Си...”

След тези думи на Исус видението продължи да се развива пред очите

ми. А тогава онзи наемник, с вълка в сърцето си, побърза да се върне при

стадото си. И като нападаше на овцете, стрижеше вълната им до самата им

кожа, а след това стискаше с ярост виметата им, та да изцеди и последната

капчица от млякото им. И ония, които вече нямаше какво да дадат от себе

си поради мършавостта си, той налагаше с гегата си, като им крещеше:

“Махайте се от Божия дом! Вие не сте никакви чеда на Авраам и Сам

Бог ви е лишил от благословенията Си!”

Така мнозина от овцете, ударени и унизени, накуцваха и тръгваха да

бягат от стадото на наемника. А аз, с ридание в сърцето си, побързах да ги

настигна и да ги прегърна, като им казвах:

“Какво стори с вас човешката алчност, братя мои и мои сестри? Какво

стори с вас онзи вълк, който никак не различихте и против когото не

превъзмогнахте. Ето, давам ви онова, което имам. И дано Исус се смили

над сърцата ви...”

В този миг Исус се приближи до мен и пропъдените овце. И като ги

докосваше, каза ми:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри да се закрепят със

Словото на Истината, за да влезе Божият Агнец в сърцата им.
8 (Матея 23:13)
9 (Лука 11:52)
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Защото ако Агнецът обърна един вълк на Рим, та да стане защитник

на Стадото, то колко повече вие трябва да внимавате в думите на

Павел? Колко повече трябва да бдите и да изпитвате духа на оня,

който ви пасе и храни? Защото Моят Апостол, обръщайки се към

Ефеските презвитери, им каза:

“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух

ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той

придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето

заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да

жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще

говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си...” 10

И ако вие до днес сте били всред наемници, които никак не са

ви жалили, но са ограбвали благата на бедността ви, то знайте, че

тези наемници не са бягали от вълка, ако и да са го видели.

Не! Те са бягали към вълка! За да му дадат сърцата си и очите

си. За да имат вяра за света и очи за света, но не и вяра в Бога и

очи за Бога!

Ето, предупредих ви! Търсете Агнеца, Който е далече по-горе и

търсете слугите Му, които имат Сърцето Му. Защото никой от слугите

Ми няма да ви ограби, нито ще ви насили. Но като ви пасат и

хранят, ще ви въздигнат далече по-горе!”

Слушах думите на моя Господ и гледах как ръката Му мигновено

изцелява раните от гегата на наемника. И в онези рани видях белези от

зъби. Остри, страшни и алчни вълчи зъби. Зъби, които Господ строшава с

помазанието в тази книга. За бъдат овцете Му изцелени, освежени и

издигнати далече по-горе от мерзостта и ужаса на Рим. Амин и Амин!

10 (Деяния 20:28-30)
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4. ВЪЛЦИТЕ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО

(Или за лъжливите пророци в овчи кожи)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Между многото белези на покварата и беззаконието, дошли чрез духа

на Рим, непременно трябва да забележим белега, който Божието Слово ни

разкрива като “прегоряла съвест”. Защото, било далечни или близки на

Божия Дух, всички човеци имат божествен печат върху сърцата си. И този

печат е съвестта. Докато човек има този печат, той има и своя личен път

към Бога и Отца. Защото в дълбокото на сърцето си той успява да различи

Доброто от Злото. Ето така аз успях да си обясня реакцията на милионите

хора, които заклеймиха американската агресия срещу народа на Ирак като

дяволско зло. И въпреки привидно благородните предлози на войнолюбците,

че те не са против мирните хора, а само против един режим, пак очите на

всички видяха, че войските на последния Рим не разрушаваха режима на

Саддам Хюсеин, но къщите и сградите, строени от обикновените хора. Пак

очите на всички видяха, че се убиват и изтребват невинни хора. За да се

напълнят болниците и гробищата с жетвата на англоамериканската алчност

и насилие.

Но как тогава да приемем онези, които се усмихват пред камерите и

одобряват тези ужасни разрушения и убийства? Биха ли се радвали те, ако

техните домове рухнат от бомби или техните деца напълнят клиниките и

моргите? И защо никой от лидерите и конгресмените на “най-християнската

нация” не пожела да изпълни думите на Господ Исус Христос, които гласят:

“И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас,

така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и

пророците...” 11

Взел тези най-простички и прекрасни думи от учението на Исус, аз

отново виках към Него с всичките сълзи и ридание на сърцето си. Виках и

плачех. Плачех и виках. И изливах пред моя Господ всичките думи на

сърцето си, като Му казвах:

11 (Матея 7:12)
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“Господи мой! Защо политиците и генералите на Америка не искат да

се подвизават в същината на Закона и пророците? Защо при тях всичко се

поквари до принципа “Зъб за зъб и око за око”?”

А Исус ми отговори:

“Ако някой не иска да приеме същината на Закона и пророците,

то такъв нечестив човек всячески желае същината на беззаконието и

лъжепророците. И ето, казвам ти, че властниците на Америка и

Англия не биха сторили и стъпка, ако не бяха слушали съветите на

всичките си лъжепророци. Но понеже послушаха съвета им, то и

затова те презряха Закона и обикнаха беззаконието. А оня, който

презира Закона и обича беззаконието, разрушава най-дълбокото на

сърцето си, а именно - собствената си съвест. Тогава тази прегоряла

съвест отваря врати на Римския дух. За да станат всичките му

беззаконници, като вълци на последния Рим. Но ти сега виж твърде

показателното видение, което ще ти дам. За да не остане нито един

от вълците с извинение за греха си...”

След тези Свои думи Исус ми даде и самото видение. И аз тъврде

много се учудих на видението, понеже очаквах да видя вълк, а Господ ми

показваше едно от агънцата Си. И ето, че Той ми каза:

“Гледай, Стефане! Защото сега ще извикам към агънцето Си и

ти внимателно забележи какво ще стори то...”

Така Исус влезе в самото видение откъм гърба на агънцето. А след

това му извика, казвайки:

“Обърни се, скъпо Мое! И ела при Мене, за да получиш Благост

от ръката Ми...”

Дочуло Гласът на Господа, агънцето извъртя главичката си. И като

погледна на Исус, нежно Му се усмихна. А след това стана на крачката си

и се приближи до Вечния Си Пастир. Това накара Исус да се усмихне. И

Той, като прегръщаше и галеше агънцето Си, ме попита:

“Какво видя, момчето Ми?”

“Господи мой! Аз видях, че Ти извика към Твоето агънце и то обърна

главичката си. И като Те видя, възрадва се и дойде при Тебе...”

“Значи, както си забелязал, Моето агънце се обърна!
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Чуло Гласа на Вечния Си Пастир, то обърна главата си, за да Ме

види и дойде при Мен. Но нека сега да променя видението, за да

видиш и страшната му страна...”

След тези думи на Исус видението наистина се промени. И очите ми

вече виждаха вълк, чиито очи бяха изпълнени с кръв, а езикът му - провесен

пред челюстите му. А Исус по подобие на първия път пристъпи зад вълка.

И като простря ръцете Си, казваше му:

“Обърни се и се покай за нечестието, което си сторил на Моето

Стадо. В Мене има милост за тебе и Аз ще ти я дам, само ако се

обърнеш...”

Дочул Гласа на Исус, вълкът видимо реагира. Но реакцията му беше

такава, че той по-скоро се раздразни на Исусовия призив. От устата му

излезе недоволно ръмжене, а той никак не можеше да обърне главата си.

Това накара Исус отново да му извика. И този път Господният Глас беше

твърд и страшен:

“Обърни се, докато стоя и те призовавам! Защото когато спра

да те викам - ще получиш дял от Гнева Ми!”

Учудването ми растеше, защото звярът отново отказа да обърне главата

си. А вместо това с още по-силно ръмжене той показваше раздразнението

си. И ето, че тогава Исус поклати главата Си с такава категоричност, щото

вече знаех, че този вълк никога няма да се обърне. И като извади Меч от

ножницата Си, заобиколи край вълка и застана пред него. А след това

замахна с Меча Си, като отсече главата му. И стоейки все така там във

видението, Господ с гневен Глас ми заповяда да се приближа, като казваше:

“Ела сега, за да видиш защо този слуга на Рим отказа да се

покори на Гласа Ми...”

Побързах да се приближа при Исус, а вълнението ми нарасна твърде

много. Така застанах до моя Господ и до отрязаната вълча глава в нозете

Му. А Той, като протегна ръка, сочеше ми вълчия врат, като ми казваше:

“Виждаш ли тази дебела кост, която се е сраснала с гръбнака

на вълка? Ето тя е причината никой от вълците да не може да

обърне главата си. А вълк, който не може да обърне главата си, не

може да преживее и спасително покаяние...”
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Гледах на самата кост и нещата ставаха все по-ясни в сърцето ми.

Тогава отново попитах Исус:

“Господи мой! А как тогава стана обръщането на Савел? Нали и той

беше вълк?”

“Така е, момчето Ми. Савел наистина беше вълк, но дълбоко в

сърцето си той бе избран Божий съд. И не друг, но Отец Ми според

Собствения Си Суверенитет не допусна костта му да се срасне с

гръбнака му. И точно затова Савел се обърна и стана Павел...”

Думите на Исус бяха твърде дълбоки и пълни с неизказана Божия

Мъдрост. А това ме накара да продължа да Му задавам въпроси:

“Исусе! А каква е тази кост, сраснала се с гръбнака? Какво е тук костта и

какво - гръбнакът?”

На този мой въпрос Исус отговори, като ми каза:

“Тази кост, която държи главата изправена, е самата съвест от

сърцето, а гръбнакът е егоизмът, който човек трябва да преклони

пред Божията Воля. Когато дяволът прегори съвестта, костта на

главата се сраства с гръбнака. А прегоряла съвест, сраснала се с

неумрял егоизъм, се превръща в сатанинска гордост.

Сега разбираш ли защо вълците не могат да обръщат главите

си? Сега разбират ли всички Мои, че ако някой е станал вълк на

Рим, то за такъв е невъзможно да се доведе до покаяние, понеже

той всякога е прав в собствените си очи?

И ето такива са днес вълците на Рим! Колкото повече викам

към сърцата им, за да се обърнат и покаят, толкова по-безсрамни и

мръсни стават делата им. А какви са шансовете на такива вълци?

Или как те биха влезли всред Стадото Ми без да бъдат забелязани?”

“Господи мой! Тези вълци нямат шанс, ако влязат като вълци. Те биха

сторили друго, а именно - да се преправят на овце. И ето такива бяха

Твоите предупредителни думи към нас, когато ни каза в Евангелието:

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

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

познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” 12

12 (Матея 7:15-16)
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На тези цитирани стихове Исус отговори, като ми каза:

“Ето, отново ти казвам, че мнозина четат, а малцина разбират.

И понеже и до днес никак не сте разбрали думите Ми, то приготви

сърцето си за видението, което ще ти дам. Защото то ще се окаже

изненадващо за всички ви...”

Думите на Исус ме накараха да притихна под мощната Му ръка и

смирено да очаквам онова, което Той щеше да разкрие пред очите ми. И

ето, че самото видение се яви пред мен. А аз вече отново виждах онова

стадо с овцете и наемника, който беше пуснал в себе си вълка на Римския

дух. А Господ, като вдигна ръката Си и посочи към стадото, започна да ми

говори, като казваше:

“В едно такова стадо, където наемникът е станал вълк, можеш

винаги да очакваш посещение от вълци в овчи кожи. Затова виж и

самите лъжливи пророци, които ще побързат да влязат в стадото...”

В едно с Исусовите думи очите ми вече виждаха два вълка, изкусно

облечени с овчи кожи. Те се приближиха към стадото и влязоха в него, а

наемникът, като ги видя, зарадва се твърде много и вече викаше с пълен

глас:

“Радвайте се, Божии души! Защото Господ ни посети със светлина

отгоре. И сега ни е изпратил овцете Си според личното му водителство. За

да ни говорят и да ни просвещават. О, алелуя!”

В отговор на тържествените думи на наемника, вълците започнаха да

блеят с преправени гласове. И въпреки дрезгавината на блеенето им, никоя

от овцете не се усъмни в искреността им. А нещата във видението вече

ставаха трагични. Защото от очите на вълците започнаха да се изпразват

черни мълнии над всичките овце, а цялото стадо видимо се преобразяваше

във вълча глутница. Това ме накара да извикам към Исус и да Му кажа:

“Господи мой! Какво е това ужасно нечестие? И защо то успя да се

случи? Та нито една от овцете ли не забеляза тези вълци? И защо измамата

тържествува тука?”

В отговор на въпроса ми Исус ме погледна с просълзени очи. И в скръбта

Си ми проговори, казвайки:
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“Нека сега да те заведа, за да видиш какви са овчите кожи на

самите вълци. Защото така ще разбереш всичко...”

След тези Свои думи Той се приближи към самите вълци. И като

хващаше с ръката Си овчата кожа на единият от тях, дръпна я от вълка,

тъй че последният побърза да побегне. А тогава Господ ми посочи самата

овча кожа, като ми казваше:

“Виж тази овча кожа на вълка. Прави ли ти нещо впечатление в

нея?”

Погледнах руното и забелязах, че то беше твърде много сплъстено с

мръсотия и прах. Затова тихо Му отговорих:

“Исусе! Тази овча кожа е твърде мръсна. И по нея е напластена много

нечистота. Та аз се чудя как този вълк е могъл да измами овцете с такава

кожа...”

А Исус ми отговори:

“Ако толкова се чудиш на овчата кожа на един вълк, то погледни

какво е руното на една от овцете, които го приемат...”

Послушах Господ и погледнах на руното на една от овцете. А тогава

сърцето ми изтръпна. Защото между овчата кожа на вълка и руното на

самата овца нямаше никаква разлика. Колкото бе мръсна и напластена

едната кожа, толкова мръсна и напластена беше и другата. Това ме накара

да падна в нозете на Исус и да Му кажа:

“Спасителю мой! Пастирю мой! Кой е пасъл тези овце, та вълната им

да е толкова мръсна и напластена?

Сега сърцето ми наистина разбира видението Ти. Защото между овчата

вълна на тези вълци и руното на самите овце няма никаква разлика. Но

каква е самата вълна на тези овце, Господи?”

Докосвайки главата ми с ръката Си Исус отново посочи към овчата

кожа, като ми казваше:

“Когато едно стадо не е било покорено от Истината, която

докарва до нелицемерно братолюбие, то такова е било пленено от

лъжата, която докарва до религиозно лицемерие. И ето такава е

вълната на всички овце, които биват водени и хранени от наемници.
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А вълната на религиозното лицемерие в самите овце намира пълно

съгласие с овчите кожи на вълците грабители!

Кой от вас днес иска да слуша Гласа Ми и да живее думите Ми?

Кой от вас ще си спомни думите на Небесния Пастир, Който е

прогласил на всички ви:

“Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.

Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при

дървото на живота, и да влязат през портите на града...” 13

Ако един вярващ не изпере дрехите си и една овца не измие

вълната си, то напусто е на такива да Ми викат “Господи, Господи!”.

Защото веднъж ще викат “Господи” на Бога на Спасението си, а

след това ще Го похулят, защото ще викат “Господи” на оня, който

им е пратил вълците си.

Ето затова ви заповядвам:

Бягайте далече от религиозното лицемерие! Защото то е овчата

кожа, с която се покриват вълците и заедно с това е руното на тези,

които ги приемат за Божии пратеници! И ако до днес никой не ви е

казал как да разпознавате вълците, то Аз дойдох с Духа на Отца Ми

в сърцето на слугата Си. За да ви покажа ония, които идват само, за

да ви разкъсват и убиват!

Ще стоиш ли сред вълците на Рим, Стадо Мое? Ще даваш ли

млякото си на насилници и вълната си на наемници? Ще бродиш ли

неизмито в долините на човешката алчност и сребролюбие или ще

се възкачиш при Мене?

Ето, казвам ви, че времето е охладняло! А в ледовете и студа на

всяка зима излизат вълчите глутници на дявола!

Запалете сърцата си с Огъня на тази книга! Защото нищо друго

не ужасява вълка така, както го ужасява Огънят на Отца Ми! А в

този Огън вие ще бъдете съвършено защитени и ще намерите Образа

на Божия Агнец! За да имате вълна - светла и чиста като Неговата!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

13 (Откровение 22:13-14)
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