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РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН - I

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не мога да обясня ревността, с която Господ идва към сърцето ми,

за да ми дава Своя Пророчески Глас за всички църкви и вярващи. Но в

едно съм сигурен и то е, че Апостол Яков съвършено точно ни е предал

колко ревниво е Божието Сърце. Причината да започна именно със стиховете

от посланието на Яков е тази, че усетих над сърцето си силен Огън от

Бога, който ме потопи като водите на река. И този Огън сам започна да ми

нашепва думите на Христовия Апостол, които гласяха:

“Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога. Или мислите,че без нужда казва писанието, че

Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” 1

И докато аз мислено изпитвах сърцето си в думите на Огъня, стана

така, че цялото ми същество започна да усеща натиск от невидима тежест.

Това ме изненада, понеже все още стоях под нежното и Свято въздействие

от Струните на Давидовата Арфа и вече бях убеден за себе си, че съм

намерил най-успокоителното и освежаващо място в Святия Дух. Там, където

всеки ден и час човек живее под Божието Съвършено благоволение. Но

било, че мислех или не мислех, тежестта стана още по-голяма, а с нея и

Огънят. А представата за тази тежест в сърцето ми беше такава, щото

виждах себе си легнал на току що изсипан горещ асфалт. А само след миг

над тялото ми преминаваше валяк, сякаш за да ме размаже и съедини със

самия път.

Аз не пожелавам никому подобно страдание, но също така зная, че Бог

заповядва изпитания според Силата, която е положил във всеки от нас. А в

случая с мен това не беше изпитание, но непосилен товар. И аз, събрал в

1 (Яков 4:4-5)
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сърцето си всичките думи на любовта си към Господа, извиках към Него,

като Му казвах:

“Исусе! Каква е тази тежест, която се стовари над мене? И какъв е

този Огън, чиито пламъци изгарят цялото ми същество? Моля Те, Господи

мой! Яви ми се и ми дай отговор на състоянието, в което се намирам.

Понеже зная за живота си, че нищо не идва към мене, без Ти да Си го

допуснал и заповядал…”

В отговор на думите ми Господ още повече усили Огъня над мен, а

тежестта буквално ме смазваше. И ето, че вече виждах пред очите си

видение. Самата Давидова Арфа, светеща в красотата и нежността си, се

спускаше от небесните места към земята. И когато тя застана на земята,

там около нея бликнаха води, подобни на гейзери, които излизаха от

земята, придружавани от пушеци и пара. И ето, че водите все повече

нарастваха и заставаха на водни купове около Арфата. В един даден миг

те се стовариха с грохот върху Давидовата Арфа, тъй че Струните й се

разкъсаха.  Тогава една Небесна ръка се простря над строшената Арфа, като

вдигна с пръсти самите Струни и след това ги извиси и скри в облаците на

Небето. А от  Арфата останаха само двете й прекършени рамена, паднали

във водите…

По-ужасно и страшно видение аз не можех и не исках да си представя,

че е възможно. И ако до преди миг сърцето ми ликуваше, че е дало на

Божиите чеда Струните на Божието Съвършено благоволение, то във

видението на Исус, като отговор на молитвата ми, имаше една страшна

обреченост и твърде сериозно предупреждение. И аз, стоящ все така под

пресата на невидимата тежест и горещите вълни от Огъня, побързах да

попитам моя Господ:

“Какво ми даде да видя, Исусе? Защо сега съкрушаваш сърцето ми с

това видение? Какво стана с Давидовата Арфа и какви бяха водите, които

се надигнаха върху нея, та да я строшат? Та аз все още не съм осъзнал

напълно колко мъдри и прекрасни са виденията с осемте Струни! А сега

трябва да видя как Святата ръка на Отец ги вдигна в небесата…”

Очите ми вече се пълнеха с горещи сълзи, когато Исус се яви пред

сърцето ми. И Той, докосвайки главата ми, започна да ми говори, казвайки:
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“Няма по-страшна тежест за пророка от тежестта на Божията

мъка, с която Всемогъщият посещава сърцето му. И няма по-важна

задача за слугата на Отца от тази - да яви Божията мъка на

всичкото Божие домочадие.

Някога Еремия видя ужаса и падението на Израил под

духовната власт на Вавилон. И той, имайки в сърцето си същия

Огнен пламък, който сега имаш и ти, не го задържа в сърцето си, но

изяви на всичките поколения колко страшен и проклет е духът на

Вавилон. Днес ти виждаш, че въпреки богатата Благост и Милост на

Отца към служителите Му, пак мнозина от тях ще Го наскърбят и

похулят. И не просто това! Те ще забият нож в Отеческото Сърце,

както някога Рим заби гвоздеите в ръцете и нозете Ми. И като

покорят сърцата си на води, извиращи от бездната, ще отхвърлят

Струните на Божието Съвършено Благоволение, за да намерят мир

с дявола, мир със света му, мир с демоните му.

Мир със самото сърце на Сатана!

Как мислиш тогава? Ако Аз и Отец Ми ти дадохме Святите

видения с Давидовата Арфа, за да въздигнем при Нас всички верни

и чисти, то нима дяволът ще стои със скръстени ръце? Нима

мислиш, че всеки втори християнин, отворил библията си, вече

вижда стъкленото море и Божиите поклонници с Духа на Моисей и

Агнето в сърцата си? Не е ли по-вярно другото, а именно - че чрез

тебе Отец Ми изяви тайни, покрити и приготвени за последното

време? И ако няма нищо тайно, което да не стане явно, то нека сега

пред тебе да стане явна и всичката съпротива на Вавилон против

Арфата на Давид. За да видиш кои са тези, които днес са готови да

забият нож в Сърцето на Бащата, Който ги люби…”

Братко мой! Аз изобщо не бях мислил в такава Светлина върху Арфата

на Давид и никак не бях предполагал за всичкото коварство, с което дяволът

поглъща онези, на които им е по-скъп мирът с него вместо Божието

Съвършено Благоволение. Ето затова смирено наведох лицето си пред моя

Господ, като Му казвах:
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“Исусе! Ти Си говорил на всички ни, че живеем в последното време,

когато беззаконието се умножава и любовта на мнозинството охладнява.

А това - да се умножи беззаконието - аз сега разбирам като скъсване на

Божиите Струни в сърцата на човеците и като прилив на води от всякакво

нечестие. Но повече от всичко друго аз сега плача за раните на Божието

Сърце. Защото синове са се повдигнали не против бащите си, но против

Бащата, Който даде Сина Си, за да ги осинови. И като са презрели Любовта

Му, проболи са Сърцето Му…”

В отговор на думите ми Исус вдигна ръката Си и посочи нагоре. А след

това ме хвана със силните Си ръце, за да въздигне сърцето ми в Божието

Светилище.
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1. КЪРВЯЩОТО БОЖИЕ СЪРЦЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Плачи за изгубените, като за най-скъпи синове на Божиите чресла!

Плачи за гордите, като за безумни, които се подхлъзват и падат в

пропаст! Плачи за неверните, като за човеци, обърнали главите си назад,

които с кикотене и възклицание слизат в дълбочините на рова! Плачи за

неблагонадеждните, чиято искреност е като пелената на паяжина. Докато

се хванеш за нея, за да не залитнеш, и вече си разбрал, че повече надежда

има за езичника, нежели за оня, който коварно отстъпва. Плачи за

нелюбящите! И като си спомниш притчата за смоковницата, виж как днес

Човешкият Син няма где устата Си да разкваси с плодовете на Чистата и

Свята Божия Любов! Плачи за цялото поколение на Вавилон, което отива в

плен и щедро обогатява гонителите и убийците си! Плачи със скръбта на

Божието Сърце! И нека Плачът на Всемогъщия стане риданието на душата

ти и воплите на сърцето ти!

В мига, когато нозете ми отново стъпиха в Божието Светилище, аз

видях как от самия Престол на Отца течеха водите на река. А самата река

изглеждаше твърде странно, понеже водите й не бяха монолитни и

сплотени, но всред тях блестяха неизброими кристални капчици, които

образуваха самото течение на реката. И аз, като не знаех що да сторя,

попитах моя Господ:

“Исусе! Защо ме доведе тук и как да разбирам тази река, която е

създадена от толкова много капчици?”

А Господ ми отговори:

“Всеки, който би протегнал шепи, за да пие от водите на тази

река, скоро би отпаднал и сърцето му би се стопило вътре в него.

Защото в тази река има повече болка, отколкото човек би могъл да

носи. И Аз сега ще ти дам да изпиеш само шепичка от водите й. За

да се докоснеш със сърцето си до Сърцето на Оня, Който те

призовава към Себе Си и изпраща към чедата Си…”
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След тези Свои думи Исус се наведе над самата река, като загреба в

шепата Си от самите й капчици, които блестяха като бисери в дланта Му.

А после, поднасяйки шепата Си към устните ми, Той ми заповяда:

“Пий, Стефане!”

Понечих да пия и отворих устните си, а самите бисери влязоха вътре в

мен. Една Сила, като Всемогъща Скръб, ме събори пред Божието Светилище.

И ридание, непосилно за сърцето ми, влезе в мен като пробождане от

хиляди ножове…

Аз вече чувах Плача на моя Бог и Отец. И Святите думи на устните Му

се разляха в мен, тъй че Го чух да казва на всеки от отстъпилите:

“Твоето поведение и твоите дела ти причиниха това; това е

плодът на твоето нечестие; наистина горчиво е, наистина стигна до

сърцето ти. Чреслата Ми! Чреслата Ми! Боли ме в дълбочините на

Сърцето Ми; Сърцето Ми се смущава в Мене; не мога да мълча,

защото си чула, Душе Моя, тръбен глас, тревога за бой. Погибел

върху погибел се прогласява, защото цялата земя се опустошава;

внезапно се развалиха шатрите Ми, и завесите Ми в един миг.

Докога ще гледам знаме, и ще слушам тръбен глас? Защото Моите

люде са безумни, не Ме познават; глупави чада са, и нямат разум;

мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят...” 2

О, Святи мой Отче! О, Благодатни Татко на духа и сърцето ми! Как да

спра болката Ти, след като е толкова голяма? Как да изкажа мъката Ти,

когато в Сърцето Ти са забити хиляди ножове? Как да проглася Волята Ти,

след като Сърцето Ти има рани и от моето непокорство?

Сърцето на Отец кървеше пред очите ми. И тази неизразима Небесна

Любов оплакваше с твърде голяма горест ония, които отиват в запустение

след запустителя. А аз разбрах, че най-големите рани в Сърцето на Отца

бяха извършени от ония, които вече познаваха Сина Му, но не пожелаха

да Го последват и да вършат делото Му на земята. Понеже всеки от тях,

веднъж роден от Бащата, ставаше Негов син.

А какво по-голямо зло от това - син да се обърне против Баща си?

Какво по-голямо зло от това - роденият по-отпосле да прободе повторно

2 (Еремия 4:18-22)
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Първородният между много братя и Единородния от Отца? Какво по-ужасно

зло от това - да любиш света и неговия паднал княз, та да ставаш враг на

Бога и Отца? Какво по-проклето зло от това - да похулиш Святите Струни,

с които Небесният Баща е искал да докосва сърцето ти и да ръководи

живота ти?

Прегърнал нозете на моя Спасител, аз ридаех в Божието Светилище,

вкусил само една шепа от реката на Божията Скръб. А кървящото Сърце на

моя Небесен Баща ме накара да Го обичам още повече и повече. При все

да знаех, че самата безгранична Любов на Отца бе отворила така Сърцето

Му към нас, щото Сам Отец бе станал уязвим от всичкия ни бунт и

непокорство. И аз, стиснал още по-силно нозете на Исус, тихо Му казах:

“Господи мой! Сега сърцето ми видя и позна колко нежно, крехко и

Свято е Божието Сърце. То е като чашката на едно разтворено цвете,

искащо съзерцание и възхищение. То е най-нежното от Нежността, най-

Святото от Святостта и най-чистото от Чистотата на Небето. И при все, че

Отец е Всемогъщ, Той също е така е нараним! И аз, Исусе, желая до края

на земните си дни да бъда радост и утеха за моя Баща, а не скръб и

пробождане…”

В отговор на думите ми, Исус ми подаде ръка, като ме изправи. А след

това, като се приближи до самия Престол на Отца, взе в ръцете Си

Давидовата Арфа, като ми казваше:

“Тази Арфа е утехата на Моя Отец! Тя е радостта Му и щастието

Му! И ако вие искате да бъдете истински утешители на Баща си и

радост на Сърцето Му, то се пригответе да Ми бъдете твърди и

непоколебими срещу водите на Злото, които са реките на Вавилон.

Защото тези реки са отнесли в себе си мнозина и са ги направили

да изгубят Божието Съвършено Благоволение. Но оня, който люби

Отца и Сина, непременно ще съхрани и възвеличи Святия Дух, Който

му е даден. Но ти сега Ме последвай! За да видиш откъде дойде

всичката скръб на Божието Сърце…”

След тези думи на Исус видението пред Светилището с кървящото

Сърце на Отца се прекрати, а Святият Дух нахлу със Сила във всичките ми

вътрешности, за да ме подготви за тежестта на самите видения.
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2. ВИДЕНИЕТО С РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН

Братко мой! Верни ми приятелю!

Вече зная за себе си, че докато съм жив и Святият Дух изпълва

устните ми, аз всякога ще нося товар за Божиите чеда. Никой не избира

сам съдбата си, но следва онова, което Бог е записал за него. И аз, ако

можеше преди години да узная какъв ще бъде товарът ми, скоро бих

отпаднал и сърцето ми чрезмерно би се съкрушило. Но Господ в Мъдростта

Си е направил така, че на малкия Си служител е дал малък товар. И след

това е заповядал от Небето да растат както служителят Му, така и товарът

му. Ето затова идва миг в живота, когато разбираш, че служението пред

Бога е мисия и товар.

Мисия - с която да извършиш Волята Му във времето и мястото, за

които си бил посочен. Товар - който всякога да ти напомня, че и при най-

малкото отстъпление ще бъдеш смачкан и връщането ще е трудно и

мъчително, а понякога и невъзможно.

Аз не искам никой да изгуби мисията и товарът си от Господа. Защото

в божествения план няма грешки. И ако някой отпадне поради блудницата

Вавилон от мисията и товара си - друг влиза в чина му и взима дела му.

Така Божията Воля ще бъде извършена, независимо от съпротивленията на

дяволската или човешката воля. Спомни си тук думите на мъдреца:

“Защото от устните на чуждата жена капе мед, и устата й са по-

меки от дървено масло; но сетнините й са горчиви като пелин,

остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт,

стъпките й стигат до ада, тъй че тя никога не намира пътя на

живота; нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде

водят…” 3

Как мислиш, братко мой? За обикновена проститутка ли ти говори

Соломон или за блудницата Вавилон? Коя е тази, чиито сетнини са горчиви

като пелин? И кой е тук изострения от двете страни меч? Не е ли тази

сетнина от звездата Пелин, която Отец е заповядал като възмездие над

3 (Притчи 5:3-6)



11

Вавилон? И не е ли този изострен от двете страни меч Божието Слово,

сиреч, Мечът на Святия Дух?

Но ето затова настойникът на Божията Мъдрост продължава да говори

за блудницата Вавилон, като предупреждава:

“Прочее, чеда, слушайте мене, и не отстъпвайте от думите на

устата ми. Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата

на къщата й, да не би да дадеш жизнеността си на други. И

годините си на немилостивите; да не би да се наситят чужди от

имота ти, и трудовете ти да отидат в чужд дом; А ти да охкаш в

сетнините си, когато месата и тялото ти се изнурят, и да казваш:

Как можах да намразя поуката, и сърцето ми да презре

изобличението, и аз да не послушам гласа на учителите си, нито да

приклоня ухото си към наставниците си!” 4

Ето тези стихове стояха в сърцето ми, миг преди Исус да ми даде

видението с реките на Вавилон. А Той, като направи стиховете на

Мъдростта да заблестят в сърцето ми, вече ми казваше:

“Нека всички Мои да гледат на тази Свята пророческа книга,

като на най-животворното изобличение, с което идвам към сърцата

им и като спасителна поука от Хълма Сион. Защото твърде скоро

всеки ще намери сетнината си. Едни ще отидат при блудницата, за

да споделят участта й, а други ще се възкачат при Мене, за да им се

даде Венецът на Славата и Вечния Живот.

Кой глас ще послушате, люде Мои?

И на чия воля ще се покорите?

Ето, казвам ви, че гласовете на мъдрите не се зачитат и песента

на пророка се презира. Но това е само, за да се отсее завинаги

поколението на всичкото религиозно и демонично беззаконие.

Поколение, което се роди в реките на Вавилон и ще остане в тях,

докато бъде завлечено в рова на погибелта и в тресавището на

вечното запустение…”

След тези Свои думи, строг и твърд, Господ протегна ръката Си към

мен, като ми казваше:

4 (Притчи 5:7-13)
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“А сега виж видението с реките на Вавилон. За да разбереш

напълно защо е толкова голям товарът ти и толкова силен - Огъня

на Отец в сърцето ти…”

Докато Исус ми говореше пред очите ми се разкри покъртително

видение. Аз виждах една огромна пустиня, без начало и край, по чиито

пясъчни дюни пълзяха змии и се стрелваха гущери. И ето, че Исус посочи

към самата пустиня, като ми каза:

“Ако някой живее в тази пустиня, той всячески би търсил място

с текуща вода. Място, където да утоли жаждата си и да охлади

сгорещеното си тяло. А в това отношение извратената мъдрост на

лукавия ще извика в съществуване такава измама, щото с нея да

убива човешките сърца и да съблазнява Божия народ. Затова виж

сега какво е силен да стори дяволът…”

Отново гледах към пясъците на пустинята, когато видях как всред тях

бликнаха извори. И самите извори - пълноводни и силни - постепенно

започнаха да се превръщат в потоци. А потоците - в реки. Така, не след

дълго, пустинята беше прорязана от седем реки, които течеха всред

пясъците й, а в самите си краища се съединяваха и ставаха една огромна

река. И аз, като гледах на демоничното знамение, не можех да не призная,

че то беше направено с твърде голям размах. Но Господ отново ми даде

знак, за да гледам на дяволското знамение, което се развиваше пред очите

ми. Така забелязах, че около реките започнаха да се събират човеци и

тяхното число се увеличаваше непрестанно. И те вече правеха край реките

собствените си заселища, убедени, че са открили спасително и плодородно

място в самата пустиня. Но и това не беше основното, което Господ искаше

да видя, понеже Сам Той ми даде знак, за да продължа да наблюдавам

знамението. И ето, че в един миг очите ми видяха Божията Светлина,

проблясваща като от прожектори всред самите пясъци. А тогава Исус ми

каза:

“Нека те приближа в самото видение, за да видиш онова, което

е видял и Отец Ти…”

Така Господ хвана ръката ми и двамата с Него се снишихме сред

самите блестящи сияния. Но това бяха не просто сияния! Не! Това бяха
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Божии служители, които носеха в ръцете си Божии Арфи. И при все, че не

свиреха на тях, самата Светлина от Арфите впечатляваше твърде много. Но

какво правеха Божиите служители в тази земя на запустението? И защо

нозете им категорично се приближаваха към самите реки в пустинята?

Въпросите се въртяха в ума ми, когато Господ ми отговори, казвайки:

“Виж какво ще сторят тези човеци, които са имали Съвършеното

Благоволение на Моя Отец...”

Отново погледнах във видението и забелязах, че човеците просто

свалиха Арфите си край една от реките, като побързаха да ги закачат на

провисналите върби над водите й. Така клоните на върбите се наведоха от

тежестта на Арфите, а водите на самата река подмокриха Небесните

Струни. И ето, че Отец простря ръката Си от небесата, като вдигна

Струните Си, тъй че Арфите на служителите вече бяха останали без Дух. А

самите служители, усетили промяната в сърцата си, никак не простряха

ръцете си, та да си възвърнат Божието Съвършено Благоволение… Не! Те

просто наведоха главите си над самата река, като бършеха сълзите от

загубата си… Това вече ми беше познато! Твърде познато! И аз с всичкото

си вълнение казах на моя Господ:

“Исусе! Господи мой! Та това е видение, свързано със 137 псалом. И

сега очите ми виждат пълното му изпълнение…”

Исус замълча след думите ми, а аз усетих, че и Неговото Собствено

Сърце преживяваше мъката и скръбта на Отца. А след това ми каза:

“Нека всичките Ми братя и сестри да си спомнят сега що

гласяха думите на този псалом. Нека с очите на вярата те също да

гледат на това видение, както гледаш ти, а след това да си спомнят

колко голяма е скръбта на онези стихове, които гласят:

“При реките на Вавилона, там седнахме, да! Плакахме, когато

си спомняхме за Сиона; на върбите всред него окачихме арфите си.

Защото там ония, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем

думи; и ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие,

казвайки: Попейте ни от сионските песни. Как да пеем песента

Господна в чужда земя? Ако те забравя, Ерусалиме, нека забрави

десницата ми изкуството си! Нека се залепи езикът ми за небцето
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ми, ако не те помня. Ако не предпочета Ерусалим пред главното си

веселие…” 5

И ето, питам ви:

Видяхте ли всред вас ония, които закачиха Божиите Арфи на

върбите над реките на Вавилон? И проумяхте ли кои са ония, които

днес ви запустяват и пленяват? Ще пеете ли Сионските песни в

чужда земя? И ще пеете ли Песента на Моисея и на Агнето всред

пясъците, където лежи разголената блудница?

Ето, казвам ви:

Реките на Вавилон не са реките от Жива Вода на Божия Свят

Дух! Защото реките от Живата Вода се събират в стъкленото море,

което е далече по-горе от пустинята на този свят. А реките на

Вавилон са далече по-долу, родени от лукавството на Сатана и от

хитростите на старовременната змия, която най-много обича да

пълзи в пясъците на пустинята. И когато Божиите служители бъдат

съблазнени и измамени от змията, та да търсят сетнината на вярата

си в пясъците на света, то тогава идва миг (да не бъде!) когато

окачват Божиите Арфи на върбите над водите, тъй че така те вече

хулят Святия Дух и стават пленници на запустителя, който е духът

на Антихрист. Но по причина на това, че Отец ви люби и Неговата

ревност влиза като Огън в сърцето на пророка Му, Аз ще ви дам

онова посвещение и мъдрост, с които да различите реките на

Вавилон от реките на Святия Дух.

Блажени човеците, които побързат да отворят очите си сред

заспалите множества в пясъците на пустинята. За да побързат да

избягат от мерзостта, която докарва запустение. И така да бъдат

възстановени като свирачи на Божията Арфа. А колкото до онези,

които биха дръзнали да пеят Песента Господна в чужда земя, то на

тях непременно ще се сбъдне записаното проклятие. Понеже са

предпочели Антихрист пред Христос и главното веселие на Вавилон

пред хвалението в Небесния Ерусалим:

5 (Псалом 137:1-6)
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“Ако те забравя, Ерусалиме, нека забрави десницата ми

изкуството си! Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те

помня. Ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие...” 6

След тези последни Свои думи Господ прекрати видението с реките в

пустинята, а аз разбрах в сърцето си, че Съвършените дела на Божия Свят

Дух идват към Божия народ на точното време. За да освободят пленниците

и да възвърнат отпадналите! Слава, почит и благодарение на Бога и Отца

за Неговите неизказани милости към Църквата Христова! Амин и Амин!

6 (Псалом 137:5-6)
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3. БОЖИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ 137 ПСАЛОМ

Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато,

подведен от общата инерция на отстъплението от Бога, аз съм ръкопляскал

на човеци, които са хвалили духа на Вавилон, а не Духа на Бога и Отца.

Но знаел ли съм тогава що ще рекат Струните на Божието Съвършено

Благоволение? Знаел ли съм, че в живота на Своя слуга Давид Отец е

заключил най-святите тайни на Сърцето Си?

Истината е, че съм бил глупак и в невежеството на сърцето си съм се

възхищавал от всичките дела на мерзостта. И ако съм знаел злото, което

творя, скоро бих помолил Отец да накаже с бич сърцето ми. Защото най-

голямата възможна мерзост пред Бога и Отца е тази:

Да пееш Сионските песни в чужда земя и да викаш “Алелуя” и “Амин”

на проповедниците на лукавия!

Защото тогава сърцето ти, взряно в хвалението, е пропуснало да види,

че то е имало за цел да спечели парите на света, като се е продавало на

видеокасети или компактдискове. И същото това хваление, донесло милиони

долари в банковите сметки на “сладкогласните” певци, е стигнало в Америка

дотам, че има своя “топ-класация” за най-продавани госпъл албуми.

О, гнусота човешка! О, демонична измамо!

Господ непременно ще ти въздаде и нечестивите певци ще пият от

чашата на гнева Му! А езиците им не просто ще залепнат за небцата им, но

ще цвърчат от огъня на вечното разорение и погибел! Защото в ден, когато

е трябвало да бъдат Святото Миро на Отца, те са били урината и

изверженията на лукавия интерпретатор.

Ето затова те моля, скъпи ми братко, да смириш сърцето си до колкото

е възможно. За да приемеш без ропот, но с дълбоко покаяние всичките

думи на Вечен Живот, които Исус ще ни даде във Вярността Си.

Господ отново беше до мен. И като докосваше с ръка главата ми, вече

ми казваше:

“Нека сега да ти дам онази Мъдрост на Духа, без която всички

бихте били слепи за този 137 псалом. Затова виж отново видението
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с реките на Вавилон. За да проумееш онова, което не си разбрал и

да видиш Божият поглед върху самия псалом…”

След Господните думи пред очите ми отново се яви видението с

пустинята и реките на Вавилон. И аз отново виждах как Божиите служители

окачваха Арфите върху върбите над една от самите реки. А тогава Исус

мигновено реагира, като ми каза:

“Забелязваш ли къде окачват Божиите Арфи тези служители?”

“Да, Исусе! Те окачват Арфите на клоните на върбите, които са над

самата река…”

“А какво са тук върбите?”

“Исусе! При виденията, които Ти ми даде за Веемот, аз проумях и

разбрах, че има Божии върби. И това са онези служители, които имат товар

от Отца, за да ходатайстват за отпадналите. Но тогава водата под онези

върби беше Самият Свят Дух. А плачещите върби изкупваха отпадналите

със сълзи на ходатайство и застъпничество. Но ето, че сега Ти ми показваш

едни други върби, които не са Божиите. Понеже клоните им сочат надолу,

към водите на Вавилонската река...”

На тези мои думи Исус се усмихна, а след това добави:

“Ако проумееш какви са тези върби, то си проумял и самата

тайна на Вавилонските реки. Но нека сега да те приближа до една

от самите върби. За да я видиш отблизо и да проумееш тайната й…”

Така Господ ме приведе пред върбата. А аз забелязах, че клоните й не

просто стояха прострени над водите на Вавилонската река. Не! Те се

влачеха от самото течение и краищата им бяха прогизнали от водите на

нечестието. Това ме накара да погледна с изумен поглед към Исус и да Му

кажа:

“Господи мой! Ако клоните на тази върба се влачат и прогизват от

течението на Вавилонската река, то тогава нечестието им наистина е

твърде голямо. Защото ако клоните са скверни, то какво да кажа за корена

на тази върба, който се пои от същите води?”

В отговор на въпроса ми Исус посочи към водите. И като ме приближи

до брега на реката, каза ми:
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“Нека сега само за миг да оттегля присъствието на Святия Дух

от тебе. А ти след това погледни към самите води на реката и Ми

кажи какво ще усетиш…”

След тези Свои думи Господ докосна сърцето ми и само след миг

шепите Му се напълниха с живите води на Святия Дух, които Той взимаше

от сърцето ми. А аз усетих как една натрапчива жажда започна да пълзи

към сърцето ми, като постепенно изсушаваше и сбръчкваше тялото ми. И

ето, че очите ми сами потърсиха Лицето на Господа, а Той, сочейки с ръка

към водите на Вавилонската река, отново ми заповяда:

“Погледни към водите на реката!”

С огромно нежелание аз извъртях главата си от Исус и погледнах към

реката. А тогава почувствах колко властно и силно бе станало привличането

от самите й води. Те вече не ми изглеждаха мътни, но прозрачни и бистри.

И един шепот, натрапчив и силен, буквално сграбчи слуха ми, като ми

казваше:

“Ела при мен, за да утолиш жаждата си. Потопи се в мен и аз ще бъда

влага за костите ти и благословение за душата ти…”

Опитах се да не мисля за този шепот и дори да извърна главата си от

водите на реката. Но тогава с ужас забелязах, че жаждата в мен беше по-

силна от желанието да не гледам на водите. Нещо повече - изсъхналият ми

език беше сякаш завързан с въже, което започна да ме дърпа неумолимо

към измамливите води. И колкото повече се огъвах от силата на самото

изкушение, толкова по-прозрачна и привлекателна ставаше водата. А аз

чувствах, че съм на път да изгубя не просто вярата си, но и всичките устои

на съвестта си. Ето затова, събрал сетната си сила, успях да изхриптя пред

Господа:

“Исусе! Спаси ме, понеже водите на реката ме огъват! Имай милост,

Спасителю мой!”

Чул хриптенето ми, Исус реагира. И със Сила, многократно по-голяма

от тази на изкушението, Той ме възправи отсред брега на реката. После

обърна главата ми към Себе Си, като ме попита:

“Сега разбра ли какъв е проблемът на тази върба?”
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“Да, Господи мой! Сега разбрах, че тя е преобраз на църква, която е

загубила водите на Святия Дух, но ги е подменила с води от Вавилонската

река. Ето затова клоните й са се огънали и са потърсили водите с краищата

си. Но аз сега Те моля с цялото си сърце:

Възвърни ми Живата Вода на Утешителя!”

Исус се усмихна на думите ми и протегна ръце към мен, като докосваше

сърцето ми и ми възвръщаше всичката Божия Благост и Милост, Светлина

и Любов. А след това отново ми каза:

“Погледни отново на водите на реката и забележи дали те са

така прозрачни, както ги видя в мига на изкушението…”

Послушал Исус и пълен със Святия Дух погледнах към водите на

реката. Тогава забелязах, че те бяха твърде мътни и мръсни, а сред

вълните им пробягваха уродливи твари, вероятно демони. Това надигна

най-върховна погнуса в сърцето ми, тъй че казах на Господ:

“Как съм могъл да се огъна от тези мътни води на мерзостта и

нечестието? И как очите ми са видели за чисто онова, което е твърде мътно

и ужасно грозно?”

А Исус ми отговори с въпроси:

“Какво става с оня, който се огъва като върба от измамата? Или

какво се случва с праведни, които отстъпват пред силата на

нечестивия? Не казва ли Словото Ми, че:

“Праведният, който отстъпва пред нечестивия, е като мътен

извор и развален източник…” 7

Сега разбираш ли какъв е изворът на тази Вавилонска река?”

“Да, Исусе! Едва сега разбрах, че тази река се е образувала тогава,

когато праведните са отстъпили пред нечестивите. Защото там, където има

мътни извори и развалени източници, там ще се явят и реките на Вавилон…”

“Спомни си тогава думите на Апостола Ми Павел и нека сега да

си ги спомнят всичките Ми братя и сестри. Защото Моят Апостол

предупреди всички ви, че Моето пришествие няма да се яви, докато

не се явят белезите на онова нечестие, за което той ви каза:

7 (Притчи 25:26)
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“А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и

нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате

лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било

от слово, или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е

настъпил денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин;

защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и

не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се

противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на

когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия

храм и представя себе си за Бог…” 8

Можете ли да видите, че ето това е да отстъпите от Бога:

Да закачите Арфите си на онези върби, които вече се покланят

на духа на Антихрист и пият с клоните си от водите на нечестието!

Защото днес очите Ми виждат хиляди върби, огънати от силата на

демоничните измами и човешките хитрости. И такива, прогизнали

от всякакви мерзости, дързостно говорят против Моите пророци и

отхвърлят всеки призив за покаяние.

Всред такива ли върби да стоите и такива ли води да пиете?

Такъв дух ли да изпълва сърцата ви? Нека тогава да ви покажа във

видение как изглежда голямата бездна и какви са реките, които

днес отрастват и въздигат човека-Антихрист. Защото той скоро ще

излезе от бездната за своите си. Тъй че реки ще се съберат с реки и

води ще се съберат с води…”

След тези Свои думи Исус прекрати видението Си към сърцето ми.

И като ме погледна с остър и дълбок поглед, даде ми да разбера, че със

следващото Си видение Той непременно ще съкруши сърцето на лукавия.

Амин и Амин!

8 (2 Солунци 2:1-4)
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4. ВИДЕНИЕТО С АСИРИЙСКИЯ КЕДЪР

Братко мой! Верни ми приятелю! Имаше период от живота ми, когато

моят Господ нахлу като благодатен вятър в сърцето ми. Това беше времето

на моя преход и на духовното екипиране, нужно ми за битката срещу силите

на нечестието. До този момент аз познавах Святият Дух като Утешител,

Учител и Дух на Мъдрост и на откровение. И знаех за себе си, че Бог ме

употребява, за да пиша изграждащи книги, основани на библейското

познание.

Но когато вятърът на духовната промяна нахлу в сърцето ми, то тогава

се почувствах не просто пораснал, но призован от Господ за едно ново

слово, за една друга пълнота от Святия Дух, свързана не с откровения и

поучения, но с пророчески видения, идещи от Тронната Зала на Всевишния.

Всеки от нашите приятели, който е чел книгите на служение “Мория”

разбира напълно за какво говоря. И ако някой реши да направи сравнение

с първата и последна книга, която съм написал под Божието водителство,

той наистина ще разбере, че промяната е настъпила някъде във времето.

Но Господ даде на сърцето ми, за да зная, че крайъгълният камък на моето

пророческо призвание и посвещение от Него бе мига, когато написах

“Духовните империи на Злото”. Точно тогава Исус се яви пред мен и ми

каза, че животът ми никога повече няма да бъде същият. Точно тогава

дойдоха към сърцето ми и първите пророчески лъчи, които бяха не друго,

но… бичът на Исус, който се стовари против търговците в Храма Му.

Причината да напомням точно тук за всичко това, е свързана с

видението, което Исус показа на сърцето ми. Това е видение, свързано с

“асириеца”, който Библията ни разкрива като човекът-Антихрист. Добре

би било за духовните да си припомнят книгата, дадена от Исус, с която

Антихрист беше осветен и племената му – разкрити. Казвам всичко това,

просто защото пророческият прицел върху реките на Вавилон ще освети не

само Антихрист, но и голямата река Ефрат, която е образувана от всичките

извори на нечестието, които са реките на Вавилон.

А сега нека да продължа със самите думи, които Исус ми каза, миг преди

да ми покаже видението, свързано с Асирийския кедър. Ето думите Му:
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“Аз искам всички Мои да внимават твърде много на онова,

което ще ти се открие. Защото Моят Бог и Отец има да извърши

велики съдби чрез всичкото пророческо слово, което се е родило от

Дъха на устата Му. За едни това ще бъдат съдби на изгорение, а за

други - съдби на очистване. И нека никой от вас не престава да

жадува и гладува за пророческото слово, идещо от Господния

Хълм. Защото мнозина твърде бързо измамиха сърцата си и

решиха, че с две или три прочетени книги вече знаят всичко и имат

пълното знание и Светлина. Но ако това беше така, Аз отдавна да

съм спрял да говоря на пророка Си и да съм му дал почивка,

освежаване и заслужена почит. Но Аз още говоря и блажени са

онези, които внимават на думите Ми и на виденията Ми. Защото ако

слугите на нечестието растат в нечестието си, то и слугите на

Правдата трябва да растат в познаването на Праведния. И ако

измамата става твърде силна, то Истината непременно ще я

превъзхожда и Бог ще удари с Меч по всички крепости на лукавия.

А сега, момчето Ми, виж това, което ще ти се открие…”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение, което

потресе сърцето ми. Защото Господ, извадил бляскавия Си Меч, го простря

към земята, тъй че Божия светкавица изскочи от острието на Меча и

земните недра буквално се разцепиха от нея и се явиха основите на

земята. А Исус повторно простря Меча Си. И още по-силна светкавица

изскочи от острието на Меча, а основите на земята се разсякоха на две и

пред очите ми се яви черна яма, която бе олицетворение на абсолютния

мрак. Тогава, с необикновено властен и могъщ Глас, Исус ми каза:

“Върви след Оня, Който е Алфа и Омега, Начало и Край. За да

видиш началото на Антихриста и края на Антихриста. Началото му в

бездната под земята и началото му в бездните на сърцата. И краят

му по земята и в сърцата…”

Така аз полетях след Исус, движен от божествената Му Сила, и ние все

повече и повече приближавахме бездната. И ето, че тялото на Спасителя

се озари в небесносин Ореол, по чиито краища заблестяха лъчи. А този

Ореол погълна духа и сърцето ми вътре в себе си, а аз не знаех нито как
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да си го обясня, нито как да го проумея. Но, Исус, узнал мислите ми, се

обърна към мен, като ми казваше:

“Няма тъмнина и мрачна сянка, където да се скрият онези,

които кроят нечестие против Отец Ми и Неговия Помазаник. Ето

затова гледай на този Ореол, като на Отеческата Зеница, която

издирва всяко нещо на небесата, на земята и под земята…”

Отново гледах на видението, когато забелязах как Светлината на

Ореола започна да осветява самата бездна. А тогава очите ми видяха

многохилядно множество от твърде властни и силни демони, много по-

високи и страшни от онези, които някога бях виждал. Те изглеждаха

ужасно поради твърде големите си и остри зъби, излизащи встрани от

устните им, а смолисто черните им коси се спускаха до самите им гърди.

Хилядите демони бяха строени във вертикално разположени редици и

държаха крилата си встрани от самите си тела, сякаш че бяха стража,

пазеща някого. А телата им образуваха нещо като стена или по-скоро

кула, която видимо не можеше да бъде превзета.

Видели Господ и Светлината на Ореола Му, демоните още по-усърдно

се скупчиха един в друг, сякаш за да запазят тайната, която ревниво

криеха. Но ето, че накрая Господ се спря в най ниската част на кулата. И

като протегна десницата Си, насочи Меча Си против самите стражи. А

тогава от острието на Меча блесна светкавица, а лъчите й се забиха в

крилото на един от демоните, като го опърлиха и му направиха горяща

дупка. И ето, че раненият изрева с гласа си, казвайки на Господ:

“Какво има между Тебе и нас, Всемогъщи? Заклеваме Те да не ни

мъчиш, защото не можем да вършим делото, за което сме посочени…”

А Исус, гледайки ги с твърде властен и страшен поглед, им каза:

“Оня, Който е Алфа и Омега, идва, за да издири тайното, което

трябва да стане явно. Отдръпнете се отпред Него и коленичете пред

Силата Му…”

Гласът на Господ излезе като ураган и тътен от устните Му, тъй че

ураганът нападна на демоните, кършейки крилата им, а тътенът разтресе

самата бездна. И ето, че демоните побързаха да разстроят кулата, която

бяха съградили с телата си. И като падаха в нозете на Господа, покриваха



24

главите си с крилата си. А тогава пред очите ми се разкри разтърсваща

гледка:

Аз виждах Асириецът, който е човекът-Антихрист!

Той стоеше на издигнат трон всред остри скали, по които течаха водите

на много реки. И самите води, като се възкачваха по скалите, стигаха до

трона му и влизаха в сърцето му, а след това се насочваха към ръцете му.

Но не това беше най-поразителното в Асириеца. Не! Най-поразителен беше

образът му, който беше въплъщение на абсолютната измама. Защото

човекът на греха и синът на погибелта имаше лице, като Лицето на Исус.

Това ме накара да обърна главата си към Господа и да Го попитам:

“Как да разбирам онова, което ми показваш, Исусе! Защото е ясно, че

когато Антихрист излезе на земята, той ще стане като магнит за целия

свят. Та само от лицето му ще се възхитят мнозина…”

А Исус ми отговори:

“Аз те доведох в бездната, за да ти разкрия тайни, замълчани

от векове. Но ти все още не знаеш, нито виждаш каква е най-

голямата тайна на Сатана. Тайна, която той е заключил именно в

образа на сина си и в прострените му като клони ръце…”

Думите на Господ увеличаваха вълнението ми с всяка изминала

секунда, а аз с огромна ревност отново Го запитах:

“Но каква е най-голямата тайна на Сатана, Господи?”

В отговор Исус вдигна ръката Си и посочи с показалеца Си към сърцето

на Асириеца, като ми каза:

“Тайната е в реките на бездната! И затова сега си спомни как

пророкът на Отца е казал за този син на погибелта думите:

“Ето, асириецът бе кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела

сянка и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета. Водите

го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течеха около

посаждението му; и изпращаше каналите си по всичките дървета

на полето. Затова ръстът му се издигна над всичките дървета на

полето, клоновете му се умножиха, и като растеше клончетата му

се разпростряха поради изобилните води. Всичките небесни птици

правеха гнезда в клончетата му; и всичките полски животни
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раждаха под клоновете му; а под сянката му живееха всичките

големи народи. Така бе красив по големината си и по дължината на

клоновете си; защото корените му бяха при много води. Кедрите в

Божията градина не можеха да го скрият; елхите не се сравняваха

с клоновете му, и яровите не приличаха на клончетата му; никакво

дърво в Божията градина не се сравняваше с него по красотата му.

Направих го красив с многото му клонове; тъй щото всичките

едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха…” 9

Как мислиш? Има ли за какво да завиждат на този Асирийски кедър

всичките Едемски дървета?”

“Господи мой! Сега виждам, че реките на бездната влизат в сърцето на

Антихрист. А те не просто хранят сърцето му, но образуват лицето му,

което е измамно копие на Твоето Лице. И ако трябва тук да мисля за

Едемските дървета, то мисля, че никое от тях не завижда на сетнината на

Антихрист, но по-скоро - всяко от Едемските дървета е желало да има Твоя

Образ, като Образ на Единородния от Отца, а оттам - и завистта на

дърветата…”

Исус се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Думите ти са верни и точни, макар, че съвършеният отговор

ще получиш едва тогава, когато Отец Ми въздигне духа ти на

Небето. Но ти сега виж, че целта на един такъв измамен образ не е

друга, но да доведе до пълното надигане и превъзнасяне на

Антихриста, когато той се яви на земята. Затова и пророкът на Отца

продължава да говори за Асириеца, като му казва Божиите думи,

които са вечната и неизменима съдба, отредена му от Святия Бог:

“Затова, така казва Господ Йеова: Понеже ти си се издигнал

високо, и понеже си дигнал върха си между гъстите клончета, и

сърцето му се надигна поради височината му, затова ще го предам

в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи

с него; изпъдих го поради нечестието му. Чужденци, страшните

между народите, отсякоха го и го оставиха; клончетата му паднаха

по планините и по всичките долини, и клоновете му се строшиха по

9 (Езекиил 31:3-9)
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всичките потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от

сянката му и го оставиха. На трупа му ще си починат всичките

небесни птици, и върху клоновете му ще бъдат всичките животни

от полето…” 10

Кой е Силният между народите? Кой е Оня, Който ще се

разправи с нечестивия син на погибелта, дръзнал да постави себе

си като Бог в Божия Храм? Кои са чужденците, страшни между

народите, които ще отсекат клончетата на този Асирийски кедър, та

народите да излязат от сянката му, а на трупа му да се съберат

Божиите орли?”

Въпреки страшното място, на което бях, аз нямах никакъв страх, но

блаженство и щастие от думите на Исус. Ето затова Му казах:

“Ти Си Силният между народите, Исусе! Твоят Глас преди минути

нападна като вятър демоните и разтърси цялата бездна. А колкото до

чужденците, то това са всичките Ти Звани, Избрани и Верни, които помнят

и знаят, че този свят не е техния дом, но в него те са само пришелци и

чужденци…”

В отговор на думите ми Лицето на Исус се измени и стана строго и

твърде Свято. И Той отново започна да ми говори, като ми казваше:

“Нека всичките Ми Звани, Избрани и Верни видят онова, което

ще ти покажа, като най-голямата измама на Сатана. Защото тази

измама е в реките, които раждат и създават образа на Антихрист…”

След тези думи Исус посочи към ръцете на Асириеца, които бяха като

клони, от които изтичаха водите, напоили сърцето му, за да се върнат

обратно оттам, откъдето са дошли. Тогава Господ ми каза:

“Както сам виждаш, реките се вливат в сърцето на Асириеца, а

след това излизат от ръцете му, за да се върнат там, откъдето са

дошли. Точно това е изпълнението на пророческия стих за Антихрист:

“Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които

течеха около посаждението му; и изпращаше каналите си по

всичките дървета на полето…”

10 (Езекиил 31:10-13)
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Затова нека двамата с теб да проследим откъде идват реките на

бездната и къде те се връщат, като канали, та да напояват угодните

на Сатана…”

Така ние с Господ полетяхме нагоре, следвайки самите реки, които се

сплитаха една в друга като плитките на коса. И когато вече бяхме излезли

от бездната, аз забелязах, че реките се превръщаха в една огромна и

пълноводна река, течаща по земята. Това ме изненада, но от друга страна

даде и пълния отговор на сърцето ми, тъй че казах на Исус:

“Господи мой! Не е ли това голямата река Ефрат, която символизира

учението на Антихрист? Не се ли превръщат водите на тази река в няколко

по-малки реки? Веднъж - за да слязат в бездната и да хранят сърцето на

човека Антихрист? И втори път - за да излязат от бездната, та да хранят

всичките антихристи на земята?”

“Точно така е, момчето Ми! Но тайната е още по-дълбока.

Затова продължи да Ме следваш, за да видиш откъде идва и как се

ражда реката Ефрат…”

Затаил дъх аз продължих да следвам Исус, когато забелязах, че

самата река отново се разклони, като се превръщаше в седем потока. А

когато Господ тръгна по единия поток, аз съвсем скоро забелязах същите

върби, които вече бях видял в предишното видение. Изумлението ми беше

пълно, тъй че от вълнение извиках:

“Какво излиза, Исусе? Става така, че река Ефрат се образува от

мътните извори на отстъпилите от Името Ти. И тези мътни извори образуват

седем реки, които се вливат в Ефрат. А тя, от своя страна, отново се влива

като седем реки в бездната, за да храни и отраства човека-Антихрист. И

понеже всеки от измамените, който пие от тези води, нарича духа им

“Исус”, то в крайна сметка и образът на Асириеца в бездната става тъмно

копие на Твоя Образ…”

В отговор на думите ми Исус се спря. И като ме прегърна и ме гледаше

с дълбоките Си и светли зеници, каза ми:

“Сега ти наистина знаеш тайната, която съкрушава сърцето на

лукавия. Защото този Антихрист е събирателен духовен образ от

измамните копнения и надежди на онези, които припознаха дявола
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като Бог, а Бога - като дявол. А водите, с които Сатана храни сина

си, са всичките чародейни молитви и плътски възлияния на

заблудените. От своя страна Антихристът протяга ръцете си към

своите, за да ги напоява с водите на своето нечестие, като изпраща

реките си до всичките дървета на лукавия. И ако е вярно писаното,

че в утробата на Моите бликват реки от жива вода, когато повярват

в Мене, то знайте, че в утробите на отстъпилите непременно

бликват реките на Вавилон. Виж сега и това, преди да посветя

сърцето ти с тайната на самите реки…”

Исус едва беше изговорил думите Си, когато очите ми видяха

поклонник, който се беше навел, за да пие от водите на Вавилонската

река. А тогава тези води наистина попаднаха в утробата на човека. И там,

в тази утроба, лукавият вече зачеваше плода си, сиреч, образа на звяра и

числото на името му. И аз, покрусен от видяното, понечих да се затичам,

та ако е възможно да поправя непоправимото. А Исус протегна ръката Си и

ме спря, като ми казваше:

“Образ се търси с образ! И плод се търси с плод! Ако някой е

пил Живата Вода на Святия Ми Дух, той ще роди Младенеца в

сърцето си. И Младенецът в сърцето ще се събере с Агнеца на

Небето! Но ако друг е пил водите на човешката и демонична

измама, той ще роди в сърцето си Антихрист. Тъй че, когато на

света се яви човекът на греха и син на погибелта, той да намери

своите си, които всякога са пили водите му и сами са му давали

води, за да възрастява за времената на Голямата Скръб.

Ето, заповядвам ви:

Престанете да слушате демонични поучения и човешки

брътвежи! Защото те не са само думи! Те са води, които идат от

бездната! И както околоплодните води в утробата на непразната

хранят плода й, докато тя го роди, така и водите на нечестието ще

хранят плода на нечестивия, докато дойде времето на раждането

му. А за това време Моят Апостол предупреди всички ви:

“Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак
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няма да избягнат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне

оня ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината,

синове на деня: не сме от нощта, нито от тъмнината…” 11

И ако вие сте от Деня, то приемете Светлината на Оня, Който е

Алфа и Омега. Защото Той, като разтвори бездната с Меча Си, даде

на слугата Си да види със Зеницата Господна онова, което човешки

очи не са виждали и да проумее тайната, която човешки сърца

досега не са проумявали. А колкото до ония, които вече са

непразни от словото на заблудата, то отделете се от тях и не се

допирайте до нечисто. Отлъчете нечестивия изпомежду си! Защото

водите на сърцето му всякога ще показват от кого е роден и

нечестието му няма никак да се скрие…”

След тези последни Свои думи Исус прекрати видението Си към

сърцето ми. А аз, във всичкото вълнение на духа си, паднах на колене

пред моя Спасител, като Му казвах:

“Господи мой! Днес вали дъждът, прииждат реките и духват ветровете

на лукавия! А мнозина от братята ми пълзят съкрушени из пясъците. Моля

Те, Исусе! Не позволявай по никакъв начин на никой от Твоите да остане в

пустинята на Вавилон! Накажи ни, съкруши ни, изобличи ни! Не ни оставяй

да живеем като ония, които раждат смърт, но по-скоро ни дай да умрем за

Тебе, като ония, които раждат Живот! Ти ни бъди Канара, от Която бликат

водите на Духа! Ти ни бъди прибежището от стихиите! Ти ни закриляй и

пази от всичките измами и изкушения на лукавия! Амин и Амин!”

11 (1 Солунци 5:3-5)



30

5. “ДЪЩЕРЬО ВАВИЛОНСКА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕШ

ЗАПУСТЕНА...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има съвършена пълнота от достоверност и истинност в онази притча

на Исус, с която Той ни каза за езичниците на този свят:

“…защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето

поколение от просветените чрез виделината…” 12

Представи си тогава каква би била реакцията на езичник, който чуе по

радиото предупреждение за предстоящ природен катаклизъм, било то

ураган, торнадо или земен трус.

Как смяташ? Ще остане ли този човек на мястото, което всеки миг ще

стане предмет на унищожение и съсипване? Няма ли такъв човек да събере

всичкия си ценен багаж и да побърза да спаси живота си, далеч от

разрушенията и пораженията, които би донесла природната стихия? И ако

един езичник има разум, та да побегне далеч от мястото на Божия гняв, то

какво да кажем за онези, които и до днес стоят всред Вавилон, а имат себе

си за просветени чрез виделината? Какво да кажем за онези, които и до

днес търпят насилниците и грабителите да им проповядват от амвона?

Имат ли такива разум? И проумяват ли изобщо, че Вавилон е място, а не

само личности? И когато Всевишният се е обещал да унищожи мястото, то

да стоиш ли на това място, като вярваш, че Господ непременно ще забележи

праведността ти?

“Ако си бил праведен, то какво търсиш на подобно място?” - ето така

ще ти отговори дори остроумният езичник, който ще бяга да спаси живота си.

Аз свидетелствам на сърцето ти, че днес Бог Отец повдига разрушителен

вятър против Вавилон. И не просто вятър, но трусове! И не просто трусове,

но погибел! И ако до вчера си живял с нагласа, че трябва да посещаваш

място на Божия гняв, само защото се е регистрирало като църква, а някой в

него се е представил за Божий помазаник, то побързай да изпиташ духовете!

Побързай да видиш всички сергии на нечестиво забогателите търговци!

12 (Лука 16:8)
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Побързай да видиш бизнеса с църковните помощи! Побързай да видиш

кариеризма на дипломираните и възхода на връзкарите, както и сълзите на

вдовицата и сирачето! Побързай да видиш незаменимите, които стъпват

като балерини и освен като “святи” и “посветени” не приемат да бъдат

наричани по друг начин! Побързай да видиш личния кръг от пастирски

ласкатели и шепотници, които сеят раздори и разделят братя! Побързай да

видиш как всички дарения и десятъци потъват, за да живеят добре една

шепа от даването на много шепи! Побързай да видиш луксозната лимузина,

закупена за лидер и лидерска съпруга, докато ти обираш праха на

раздрънкани и мръсни автобуси! Побързай да видиш скъпите екскурзии в

чужбина, откъдето делегираните туристи донасят само гордост, скъпи

костюми и нечестиви свидетелства! Побързай да видиш всичката мерзост

на човешката алчност, хитрост и пресметливост! Побързай да видиш всички

причини, които подобно място има против Бога и Божието Благовестие!

И ако за тебе подобно място представлява Сион, то тогава махни с

ръка и приеми, че аз съм пратеник на ада! Но знай, че ако едно място има

причини против Бога, то и Бог има причини против него. И въпреки, че

Всемогъщият е бил милостив и е търпял дълго мерзостта, то Той няма да я

търпи вечно. В това отношение този дълбок и поучителен 137 псалом има

своя кулминация в последните стихове. Защото там пленените и отпадналите,

които са изгубили Божието Съвършено Благоволение, издават присъда над

Вавилон. И ако земните съдии могат да бъдат подкупени от престъпниците,

та да им отменят която и да е присъда, то Небесният Съдия е твърде

високо, за да Го стигнат и твърде Свят, за да стоят пред Лицето Му. А Той

днес отново прочита присъдата над Вавилон, която гласи:

“Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, блазе на

онзи, който ти въздаде за всичко що си сторила нам! Блазе на онзи,

който хване и разбие о камък малките ти деца!” 13

Искаш ли да си блажен, братко мой? Виж тогава, че е блажен оня,

който въздава на Вавилонската дъщеря! Виж че е блажен човекът, който

разбива в Камъка от Сион всички деца на блудницата! И ако още

недоумяваш Кой е Камъкът, то виж какво е казано за Него:

13 (Псалом 137:8-9)
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“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума:

“Камъкът, който отхвърлиха зидарите Той стана глава на ъгъла; От

Господа е това. И чудно е в нашите очи”? Затова ви казвам, че

Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който

принася плодовете му. И който падне върху тоя камък ще се смаже;

а върху когото падне, ще се пръсне. И главните свещеници и

фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори; но,

когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го

считаше за пророк…” 14

Така и днес “главните свещеници” и “книжниците” на всички

Вавилонски църкви на просперитета, които са чедата на Вавилонската

дъщеря, четейки книгите от Хълма Мория, вече са разбрали, че Божият

пророк именно за тях говори. И като скърцат със зъби, плюят, хулят и

гонят всеки, който приема пророческото благовестие. Но Исус има новина

за тези вълци, лисици и хиени. Защото Сам Той каза на сърцето ми:

“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри, че Аз съм

Камъкът, в Когото ще се спънат всичките търговци и теолози. И

като се спънат, ще се смажат и няма да станат. Аз съм Камъкът,

Който мнозина са се опитвали да похулят и да Го направят да

падне. Но ето, казвам на всичките гонители на слугата Ми, които

късат книгите му и проклинат името му:

Аз наистина ще падна от непрестанните ви хули и проклятия! А

мнозина ще се съблазнят в Мене и във всичките думи на Вечен

Живот, които давах на пророка Си. Но ония, върху които падна, ще

ги пръсна. И всичките чеда на блудницата Вавилон ще разберат, че

е говорил Камъкът, Който ги поразява и пръсва! А колкото до Моите

- те нека бъдат щедри и да се молят усърдно, за да благоуспее

делото на Божия пророк! Защото, като го заведа в Светилището на

Отца Ми, ще му дам онова помазание, което строшава хомота на

религиозното робство и изявява на света какви са мътните извори

на Вавилонските реки! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

14 (Матея 21:42-46)
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РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН - II

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

С огромно вълнение и искрен страх от Божиите съдби, аз се прекланям

пред Отца с всичките си помисли и се моля да бъда употребен според

Съвършеното Му благоволение. Защото повече от всичко сърцето ми желае

Вавилон да бъде съкрушен и неговите реки – пресушени. Това няма да

стане с никое човешко усилие, но само и единствено със Силата, която Бог

ще яви на света, за да уталожи яростния Си гняв против всичките мерзости

и престъпления на дявола и неговите последни поколения.

От мига, в който Исус разкри пред сърцето ми реките на бездната,

които отрастват и въздигат човека-Антихрист, аз нямах никакво спокойствие

и скръбта ми се раздвижваше като плач и ридание в душата ми. А Господ

още повече усили Огъня и Небесния товар върху духа ми, сякаш, за да ми

каже, че не мога да спра точно сега, в разгара на битката между Божиите

ангели и духовете на нечестието. Затова и аз, нямайки никакво намерение

да спирам, с още по-голямо усърдие започнах да се моля на моя Бог и Цар.

За да ми даде Съвършеното Си благоволение и да ми покаже онези седем

реки, които образуват голямата река Ефрат. И ето, че Исус отговори на

молитвата ми. А Святият Дух направи така, че в сърцето ми заблестяха

думите на Спасителя. Думи, с които Той някога предупреди всички ни:

“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се

оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и

устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана

на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще

се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на

пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и

устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо…” 15

15 (Матея 7:24-27)
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Проумял ли си това предупреждение, братко мой? Вникнал ли си със

сърцето си в Духа на Исусовите думи? Разбрал ли си, че Той ни говори за

две поколения на земята:

Първите - които слушат думите Му и ги изпълняват.

Вторите - които слушат думите Му и не ги изпълняват.

И ако Апостол Павел ти казва, че вярата идва от слушане, а слушането

- от Христовото Слово, то сам виждаш, че и в първите и във вторите е

имало вяра. Понеже и първите и вторите са слушали думите на Исус. Но

докато едните са прибавили на вярата си покорност и смирение, за да ги

изпълнят, то другите са се възпротивили на Исус, тъй че всеки е намерил

съдбата си според казаното от Господ.

Оня, който е съградил къщата си на Канарата, е успял да превъзмогне

над дъжда, реките и ветровете. Но другият, който е построил къщата си на

пясък, е бил обречен от самото си начало. Защото е приел да чете

Евангелието, но не и да го живее. Да слуша Исусовите думи, но да не ги

изпълнява. А такива, които днес четат, но не живеят и слушат, но не

изпълняват, са хиляди по хиляди. И те не просто, че не са поколението на

Божия Сион, но отдавна са станали поколение на Вавилон, понеже върху

тях са дошли стихиите на дявола – дъждовете, реките и ветровете.

И ако дъждовете са внушенията на нечестивия, падащи като капки по

главите на неразумните, то какво са тук реките? Не са ли те нещо много

по-страшно от дъждовете?

Всъщност - ако ти задавам този въпрос, то е, защото Сам Господ вече

даде отговор на сърцето ти с първата част на тази книга. Понеже Той е

започнал Святото Си дело чрез пророка Си. Дело, с което ще освети

всичките тъмни реки на Вавилон, дошли чрез отстъплението от Духа и

Силата на Христовото Евангелие. Защото когато Исус ни е предупреждавал

за дъждовете, реките и ветровете, които връхлитат върху къщата, Той не е

имал предвид земни природни явления, касаещи къщи от тухли и бетон.

Не!

Думите на Спасителя са Дух и Живот за духа и живота ни. Дух и

Живот, с които да разберем, че Той е Канарата, на Която всички разумни

строят духовния си дом. Дух и Живот, с които да разберем, че вън от Тази
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Канара има само пустинни пясъци. И ако някой в безумието си е решил да

строи в пясъците на Вавилонската пустиня, то такъв непременно ще бъде

сполетян от съдбата да падне и падането му да бъде голямо.

Знаеш ли, братко мой, защо Спасителят Исус ти говори в притчата Си

за “голямо падане”? Не просто за залитане или препъване, но за страшно

сгромолясване и разрушение?

Отговорът е, че Господ е виждал къде попадат ония, които строят в

пясъците на пустинята. Такива не просто са далеч от Канарата! Не! Те вече

са част от последната Вавилонската кула, която всеки миг ще падне и

падането ще бъде голямо. Защото със своя духовен избор те вече са

казали на Небесния Отец:

“Ние избираме пясъците на Вавилонската пустиня! Ние избираме да

станем част от дъждовете, реките и ветровете на лукавия! Ние искаме да

бъдем част от Вавилонската кула! Ние избираме да бъдем противници на

Сион и на Небесното благовестие, защото този свят ни харесва повече от

оня, който Ти Си обещал. Ние избираме да бъдем поколението на змея,

звяра и лъжепророка, понеже тези тримата ни дават користите и печалбите,

които Ти отказваш да ни дадеш. Защото там, на Твоята Канара, оставаме

твърде самотни и омразни на света. Но долу, сред пясъците, нашите къщи

се радват на одобрението и любовта на целия свят…”

Може би си стреснат от подобна изповед. Може би дори ще ми кажеш,

че никой не би изговорил такива думи с устата си. Така е, братко мой!

Всеки иска да пази вратата на устните си и внимава в онова, което говори.

Но има една по-страшна изповед от изповедта на устата. И това е

изповедта на делата. Защото поколението на Вавилон днес се разпознава

по това, че с устата си то се приближава към Бога, но с делата си се

отрича от Него. И ако мислиш, че това е някакво мое удивително откритие,

то си спомни Божиите думи против чедата на Вавилон. Защото за тях и

само за тях Отец някога каза чрез пророка Си, а Синът отново напомни

думите Му:

“Лицемери! Добре е пророкувал Исайя за вас, като е казал: -

“Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с
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устните си; но сърцето им далеч отстои от Мене. Обаче напразно Ми

се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди”…” 16

И понеже властта на религиозното лицемерие днес е тотална и страшна,

то и затова Господ отново и отново призовава чедата Си с всичките Святи

видения и откровения, които дава на пророка Си. За да се обърнат към

Него и да преживеят спасително покаяние. За да се отделят от обществата

на нечестивите и да опазят Чистата и Свята Вяра, която Исус ни завеща с

примера на Собствения Си Живот. Защото никой няма никак да се ползва

от думите, с които се е приближавал към Бога, но ще бъде осъден за ония

дела, с които се е отдалечавал от Него. Защото няма по-голяма измама от

измамата, с която би решил, че Бог слуша изповедта на думите ти повече,

отколкото изповедта на делата ти.

Аз не мога да стоя спокоен, когато Святият Дух дава на сърцето ми

такива размишления. Аз не мога да махна с ръка и да кажа за безумните:

“Да вървят по дяволите!”

Защото те вървят именно по пътя на дявола. И моето стоене и

покорство пред Бога и Отца изисква от цялото ми сърце да викам и

надувам тръбата на пророческото благовестие. Тъй че, ако някой я чуе и

приеме, да отвърне нозете си от пътя на погибелта и да намери Пътя

Христос. Такъв непременно би потърсил спасителя си в Деня Господен. И

като го прегърне с ръцете си, би му казал:

“Благодаря ти, че не ме подмина и никак не ме остави, та да бъда

завлечен от реките на нечестивия. Благодаря ти, че ми протегна ръка в

миг, когато хиляди те хулеха и проклинаха, понеже не искаха да преглътнат

Божието изобличение. Благодаря Богу, че ме спаси чрез слугата Си не за

ден или два, но за Денят Господен, Който е цялата Вечност…”

Ето заради Този Ден Господен, до Който ни отделят някакви сетни

минути, аз днес няма никак да мълча, но ще покажа на Божието домочадие

онези седем тъмни реки на Вавилон, които образуват реката Ефрат.

А в края на това предисловие казвам на всички, които четат Словото

на Божия Пророчески Дух.

16 (Матея 15:7-9)
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Който приеме истините за реките на Вавилон, описани тук, нека ги

приеме! И като се поклони на Исус за дадената му изобилна Благост и

Милост, нека утвърди дома си на Канарата, Която свети на Господния

Хълм! Който не приеме истините за реките на Вавилон, описани тук, нека

не ги приеме! Такъв може да ме мрази и презира с цялото си сърце. Такъв

може да ме проклина и хули колкото си иска. Аз няма да отговоря на

хулата му с хула, нито на проклятието му с проклятие. Защото подобен

човек е похулил сам себе си с делата си и е нанесъл проклятие не върху

Божия пророк, но върху собствения си дом, построен върху пясъка на

Вавилонската пустиня. И именно такова е проклятието, което носят в себе

си реките на Вавилон.

Дано всеки от слушащите да чуе и всеки от гледащите да види това,

което дяволът е скривал в тайната на собственото си лукавство!

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ИЗВОРА НА ЖИВОТА

Братко мой! Верни ми приятелю! В миг, когато върху собствения ми

дух летяха стрелите на всякакво одумване, чародейство и религиозна

злоба, аз трябваше да обърна очите на сърцето си и да погледна нагоре,

при все, че цялото ми същество викаше и крещеше за отдих и избавление.

Но аз все още помня думите на Исус, че отдихът трябва да почака и моето

да се покори пред Неговото. Ето затова устните ми отново бяха на молитва

пред Спасителя и аз чаках Неговото идване и докосване. А този път Исус

отговори мигновено на молитвата ми. И като ме докосваше с благодатните

Си ръце, започна да ми говори, като ми казваше:

“Укрепи сърцето си! И като гледаш на Мене, последвай Ме!

Защото сега Аз ще издигна сърцето ти до Божието Светилище. За да

те помажа с онова Свято Миро, което ще ти даде погледа на Извора

върху всички други извори. Защото ето това - да разпознаеш

тъмните реки на Вавилон - ще рече да бъдеш просветен от Извора

на Живота. За да видиш как се раждат всичките извори на смъртта

и къде е мястото на тяхното беззаконие…”

Думите на Исус ме накараха да Му отговоря, като Му казвах:

“Господи мой! Та нали Ти ми даде да проумея, че всеки, който

отстъпва пред нечестивия, е като мътен извор и развален източник? Така в

сърцето му бликват реките на Вавилон, които зачеват и изграждат образа

на звяра…”

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

“Но истинската сила на Святото Миро, с което ще те помажа, ще

ти даде да видиш и проумееш цялата тайна на Вавилонските реки.

Защото това са седем тъмни реки, които се съюзяват и правят

голямата река Ефрат твърде силна и пълноводна. И ако Моите искат

да бъдат най-успешни против учението на човека-Антихрист, те

непременно трябва да разделят Ефрат на седемте му реки. Защото

силата на Вавилон е в съюзяването, а слабостта му - в разделянето.

Как мислиш тогава? Не трябва ли да търсиш слабото място на

Божия противник?”
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“О, Господи мой! Твоята Мъдрост е изобилна и думите Ти ме карат да

разбера, че Божиите чеда наистина трябва да познават реките на Вавилон,

които образуват Ефрат. И ако ние имаме силата, за да отбием изворите на

тези реки, то тогава река Ефрат ще намали пълноводието си и съвсем ще

пресъхне…”

“А нима твоят Небесен Отец, Който е Изворът на Живота, не е

обещал чрез пророците си тази Сила? Не казва ли Словото Му, че

Той е, Който пресушава реките и обръща пустинята в плодородна

градина? И колко от Моите помнят казаното от Отца чрез пророка

Му Исайя?

Защото Той, гледайки на противната река Ефрат, заповяда

знамения против нея, като каза:

“И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на

Египетското море; и чрез изсушителния Си вятър ще помаха с

ръката Си върху Ефрата, и ще го раздели на седем потока, та ще

направи да го минават с обуща. И ще има друм из Асирия за

останалите от людете Му, които ще оцелеят, както имаше за

Израиля в деня, когато възлезе от Египетската земя...” 17

И ако заливът на “Египетското море” са водите на онова

нечестие, в което потъва светът на езичниците, то виждаш ли какво

се случва с Ефрат, който е поглъщал отстъпилите от Бога църкви?”

“Да, Исусе! Виждам, че Отец помахва с ръката Си върху Ефрат и го

разделя на седем потока, които могат да се преминават с обуща. А всъщност

- в голямата Си Благост и Милост Отец така разкрива на всички ни онези

седем потока, които са реките на Вавилон…”

“А какво значи да преминаваш един поток с обуща? Това не е

ли иносказание, че този дяволски поток става много по-слаб от

Силата на Небесното Благовестие, та да го настъпваш с обущата си?

Не каза ли Апостолът Ми Павел да стоите именно с такива “обуща”?”

“Да, Исусе! Павел каза на всички ни в “Посланието към Ефесяните”:

17 (Исайя 11:15-16)
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“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени

в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност

чрез благовестието на мира…” 18

А Ти Сам ни обеща, че ще настъпваме на змии и на скорпии и ще

имаме власт над цялата сила на врага...”

Миг, след като цитирах думите на Апостола Му, Исус повдигна ръката

Си и посочи нагоре към висините, като ми казваше:

“Иди и кажи на Моите братя и сестри да Ме последват с

всичката вяра на сърцата си във виденията, които ще ти дам.

Защото чрез Святото Миро от Извора на Живота всички вие ще

разделите Ефрат на неговите седем реки. И като стъпите с обущата

си върху водите с власт и авторитет в Моето Име, ще измъкнете

мнозина завлечени, давещи се и пленени. Тъй че непременно ще

има изход за всички човеци, които са попаднали под властта на

Асириеца и във водите на неговото лъжеучение. А ти сега Ме

последвай и приготви сърцето си за всичката Благост и Милост,

която ще получиш от Отца Ми…”

След последните Си думи Исус ме прегърна със силните Си ръце и ме

въздигна нагоре, а пред очите ми отново се яви Божието Светилище.

Тогава  видях поразително красива гледка. Защото пред мен, подобен на

огромен и нежен диамант, блестеше Изворът на Живота. Водите му -

кристално чисти и Святи – потръпваха от едва видимо вълнение. И хиляди

искри, като малки и живи слънца, пробягваха по самата му повърхност, а

лъчите им сякаш говореха и притегляха към себе си всеки, който би ги

погледнал. Самата гледка, която представляваше Изворът на Живота,

докара сърцето ми до възторг и благоговение, а очите ми - до нежно

съзерцание. И аз, покорен във всичките си помисли и чувства, паднах на

коленете си пред Самия Извор, като не знаех какво да кажа. А там Исус се

приближи до мен, като ми казваше:

“Ела с Мен, за да влезеш във водите на Този Извор. Защото

трябва да видиш нещата, за които си бил посочен от Отца Ми…”

18 (Ефесяни 6:14-15)
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Вълнението ми нарасна премного, тъй че затаил дъх аз хванах ръката

на Господ, за да Го последвам. И само след миг нозете ми вече стъпваха в

Извора на Живота, а живите слънца на водите Му започнаха да галят като

Божия Святост и Истина сърцето ми. Колкото повече потъвах, а водите на

Извора ме обгръщаха, толкова по-сладко и прекрасно ставаше усещането

ми за Живот. Защото водите на Извора вече се съединяваха с водите на

собствения ми дух. А така дойде миг, когато водите на Извора покриха мен

и Господ, Който вървеше, хванал ръката ми. И в сърцето ми изчезна

всякакво усещане, че съм отделна личност от Бога. Това беше Съвършена

и Свята безтегловност, която разтваряше моя живот в Живота на Бога и

Божия Живот в моя живот. Но ето, че накрая Господ се спря, като ми

казваше:

“Сега си на дъното на Извора на Живота и в дълбочините на

Божиите води. А тук е мястото, където простират корените си най-

святите и плодородни дървета на Едем. И ти, като погледнеш, Ми

кажи кои корени са най-големи и най-напоени от Живота на Отца

Ми…”

Погледнах пред себе си и забелязах, че като пълно потвърждение на

думите на Исус, тук, на дъното на Извора, се простираха корените на

много дървета. И едни от корените бяха по-малки, а други - по-големи. Но

ето, че накрая видях най-големите корени. Затова ги посочих на моя

Господ, като Му казах:

“Ето, Исусе! Това са най-големите корени, които забелязах. И сега как

да ги разбирам?”

А Исус ми отговори:

“Нима не знаеш какво е обещал Отец Ми на онези, които Го

любят? Нима не си чел какво е блаженството на онези, които се

наслаждават в Закона на Господа и се поучават в Неговия Закон

ден и нощ?”

Въпросите на Исус блестяха като отговор в устните Му. Затова Му казах:

“Господи мой! Голямо е блаженството на оня, който се наслаждава на

Бога и Закона Му. Защото за такъв псаломът продължава да говори, като

казва:
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“Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава

плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко, що

върши ще благоуспява...” 19

Исус се усмихна на отговора ми, а очите Му заблестяха всред самите

води с твърде голяма и непозната за мене нежност. И Той, като посочи с

ръката Си към големите корени, които пиеха от Извора на Живота, каза ми:

“Нека сега да те изведа от дъното на Извора. За да видиш

дървото, чиито корени са най-големи в този Извор на Отца Ми.

Защото така Отец Ми ще даде на сърцето ти Святото Миро, за което

те е посочил...”

След тези Свои думи, хванал ръката ми, Исус се издигна нагоре във

водите, следвайки пътя на самите корени на дървото. И ето, че когато

двамата излизахме от Извора на Живота, а капчиците заблестяха като

бисери в миглите ми, аз видях и самото дърво.

Това беше Божия превъзходна Маслина, чиито клони бяха отрупани с

плод, а листата й зеленееха в онова невероятно зелено, което бях виждал

само във виденията, свързани с книгата “Пастир мой!”. И докато двамата

с Господа вече стъпвахме, за да се приближим до Маслината, Исус ми даде

знак да коленича, а Сам Той протегна ръцете Си към Извора, като Му

казваше:

“Отче Святи! Слугата Ти Те познаваше като Огън, а сега той Те

позна и като Извор на Вечния Живот. И Аз му дадох да види кои

корени пият от най-дълбокото на Сърцето Ти.

Моля Те, Отче Святи! Дай Святото Миро на пророка Си! За да

познае съвършено водите на Твоя Извор и да освети и изобличи

тъмните води на Вавилонските реки…”

В отговор на Исусовите думи Самият Извор реагира. И онези живи

слънца, които пробягваха по водите Му, се съединиха в светъл лъч, който

се насочи към сърцето ми. Така водите на Извора зашумяха, а Отец вече

ми казваше:

“Сине човешки! Малцина са били Маслини пред очите Ми, та

корените им да стоят дълбоко в Мене. Но онези, които пиха водите

19 (Псалом 1:3)
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Ми, познаха Сърцето Ми. И като Ме познаха, явиха Ме на света със

Словото от сърцата си, като казваха за Мене:

“Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!

Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.

Ще се напоят от най-доброто на дома Ти. И от реката на Твоите

сладости ще им дадеш да пият. Защото у Тебе е Изворът на Живота,

в Твоята Светлина ще видим светлина. Простирай милосърдието Си

към ония, които Те познават, и правдата Си към ония, които са с

право сърце…” 20

И ето, Аз съм Верен да изпълня копненията и молитвите на

Истинските Си чеда. Защото и днес ще простра милосърдието Си

към тях, за да им дам Правдата на Праведния. Защото съм решил в

Сърцето Си да не оставя нито едно от чедата Си под властта на

Ефрат и всред мерзостта на запустителя. И както на всяко време

съм имал поправители на развалини и възобновители на места за

населване, така и днес ще изискам, ще отсея и ще утвърдя

последния Си жив остатък. За да свидетелства за Мене, Извора на

Вечното Спасение. И да простира корените си във водите Ми. А ти,

сине човешки, приеми сега в сърцето си от Святото Миро, което ще

ти даде Синът Ми. Защото това Свято Миро ще отвори очите ти, за

да видиш онези, които създадоха реките на Вавилон. И като ги

видиш - да ги съкрушиш. И като ги съкрушиш - да възвърнеш със

свидетелството си онези, които са записани за Живот…”

След тези думи на Извора водите Му мигом се успокоиха. А тогава

Исус се приближи към Маслината. И като протегна ръката си към клоните

й, взимаше от плодовете й, като пълнеше шепата Си с тях. А след това,

стиснал самите маслини в шепата Си, Господ се приближи към мен, като ми

казваше:

“Ето, момчето Ми! Помазвам те така, както помазвах Исайя и

Еремия. И нека ревността ти за Божия Извор на Живота сега да

стане още по-огнена и Свята. За да развъртиш Меча Ми със Силата

Господна и да съкрушиш седемте реки на Ефрат. Защото този Ефрат

20 (Псалом 36:7-10)
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няма да владее над Гион, и реките на Вавилон няма да надделеят

над тихо течащите води на Силоам…”

Миг след думите на Исус аз усетих как върху главата ми се изсипва

Огън. А тогава, поради Огъня, Божиите води в сърцето ми се сгорещиха и

завряха. А Господ отново ми казваше:

“Докато Огънят на Отца Ми гори в тебе, то и водите Му всякога

ще напомнят за себе си. И ти сега Ме последвай, за да видиш кои са

началниците на тъмните реки на Вавилон…”

След тези последни думи Исус прекрати видението с Извора на

Живота, а аз разбрах за себе си, че Божиите води ще намерят покой в

сърцето ми едва тогава, когато Отец види всичките Си чеда, като дървета,

посадени при потоците на Неговите води. Но докато водите Му кипят в

мене, то и аз ще кипя против нечестието на хора и демони. Амин и Амин!
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2. “СЕДЕМ ДРУГИ ДУХОВЕ, ПО-ЗЛИ ОТ ПЪРВИЯ...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ти знаеш ли какво е да ревнуваш Божиите чеда с божествена ревност?

Знаеш ли какво е да се надига в сърцето ти негодувание против нечестивия

и против всичките му измами и заблуди? Знаеш ли какво е Огънят на Отца

да не те оставя да спиш, но да гори в помислите ти и изгаря вътрешностите

ти? Знаеш ли какво е да заврят и да кипнат водите на Святия в сърцето ти?

В такова състояние ти непременно ще хванеш Меча Господен в ръцете

си. И като се обърнеш към цялата охладняла църковна маса, вървяща като

говеда на заколение и като птици към примката, да й извикаш така, както

някога извика пророк Илия:

“Докога ще се колебаете между две мнения? Йеова, ако е Бог,

следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него…” 21

И като се обърнеш и видиш масите на търговците пред входовете на

залите, където текат мазните и лъскави конференции, да извадиш бича на

Христовата ревност в ръцете си, като извикаш против сребролюбците:

“Писано е, че Домът на Отец ще стане молитвен дом на всичките

племена, а вие го превърнахте в разбойнически вертеп. Вдигнете оттук

мерзостите си и не правете от Божият Дом, дом на търговия! И като се

облечете във вретища, посипете главите си с пепел и плачете поради

нечестието, на което сте предадени. Защото продадохте Милостта на Отца

и Благостта на Сина за шепа жълти стотинки. Но техният звън ще пояде

месата ви като огън и ще свидетелства против вас в Деня на Страшния Съд!”

Казвам ти, братко мой, че такава ревност е нужна на Христовата

Църква. Защото никой никога не е изгонил дявола с дипломация или криво

разбрана търпимост. Исус не изтърпя дявола в Храма на Отца Си и ние

днес не трябва да го търпим на мястото, където се събираме. За да

изпълним писаното:

“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и

той ще бяга от вас…” 22

21 (3 Царе 18:21)
22 (Яков 4:7)
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Но ако някой не се покорява на Бога, а търпи дявола, то такъв

всячески показва, че желае присъствието на лукавия и няма нищо против,

за да пребъдва в него. Това са твърде остри помисли в сърцето ми, но те се

родиха именно от Божията ревност, която се разгоря в мене. И аз, като

извиках към Господа, казах Му:

“Исусе! Ти Сам знаеш, че мнозина църковни първенци ме определиха

като бунтар и като един, който сее бунтове и разделя братя. И такива,

приели дяволското присъствие в сърцата си като Божие, не дават да стане

и дума за тяхното нечестие и измама. А вместо това, пазейки измислените

си авторитети, отлъчват всеки, който би приел пророческото Ти Слово…”

В отговор на думите ми Исус каза:

“Днес мнозина решиха в измамата си, че Бог е длъжен да

потвърждава с присъствието на Духа Си всяка тяхна мерзост и

всеки техен грях. И като не виждат оня, от когото са уловени, те

бързо решават, че това непременно е Добрият и Благ Бог, Който е

готов да се съгласи с вятъра на всяка човешка и демонична

измама. Но Моето Евангелие не говори за такъв бог. Защото той е

измислен от безумците, за да оправдават с него безумието си. Този

бог е измислен, за да се оправдава алчността на сребролюбците,

титлите на теолозите, уставите на сатрапите, гордостта на лидерите,

както и всички поклони към лукавия в пустинята.

Но ти сам помисли, момчето Ми! Какъв е Духът, Който на

Петдесятница се изля върху Моите Апостоли…”

“Исусе! Ти и Отец ни дадохте Святия Дух…”

“А какъв е Святият Дух? Не е ли Духът, Който слезе от Небето,

за да ви направи Святи и да свидетелства на Божията Святост?”

“Точно така е, Исусе!”

“А какво става, когато някой не иска да се покорява на Святия

Дух? Или какво става с онези, които никак не знаят, че Свят, освен

Истинен, ще рече и “Отделен”? И ако такива не желаят да бъдат

отделени от света на лукавия, но всячески го харесват и желаят, то

тогава не настъпва ли конфликт между Отделения и тези, които не



47

желаят да се отделят? Помнят ли такива Святата Заповед на Отца

Ми, която ви предаде Апостол Павел, като каза против нечестивите:

“Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо

имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с

тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво

съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има

Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както

рече Бог: “Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; ще им

бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде”. Затова – “Излезте изсред тях и

отделете се”, казва Господ, “И не се допирайте до нечисто”; и “Аз

ще ви приема, И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и

дъщери”, казва Всемогъщият Господ…” 23

И ако Всемогъщият Отец заповядва да излезете от Вавилон и да

се отделите от него, а мнозина не излизат и не се отделят, но стоят

с нечестивите, то тогава те ще имат ли връзка със Святия Дух,

Който е Отделеният?”

“Не, Господи мой! Такива биха изгубили присъствието на Святия Дух,

понеже вече са Го наскърбили или похулили с делата си…”

След последните ми думи Исус замълча, а очите Му се напълниха със

сълзи. Той мълча дълго, а аз Го гледах и исках всячески да бъда угоден на

Сърцето Му. Накрая Исус отново ми проговори, като казваше:

“Нека сега да ти дам видението, което се явява като знамение

против цялото нечестиво поколение на Вавилон. Защото в това

видение ще се огледат хиляди по хиляди. И едни от тях ще се

покаят, за да се възвърнат към първата си Любов, а други ще се

закоравят още повече в измамите на отстъпилата църква…”

След тези думи Исус докосна главата ми, а пред очите ми се появи

видение. Аз виждах Святият Дух, уподобен на Бял Гълъб. Той слизаше от

Отеческите небеса, размахвайки изящно красивите Си крила. А когато

Духът се сниши до самата земя, аз видях как Той се готвеше да влезе в

сърцето на човек, който бе вдигнал ръцете си и призоваваше Господното

23 (2 Коринтяни 6:14-17)
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Име. Миг, преди Гълъбът да влезе в сърцето на човека, последният викаше

към Бога и Отца, като казваше:

“Отче мой! Аз изповядвам Исус за свой Спасител и сега отварям

вратата на сърцето си и Го каня да влезе в живота ми и да го направи

угоден на Тебе!”

Това бяха думи, които Отец зачиташе, за да се изпълни писаното, че

“всеки, който призове Господното Име, ще се спаси”. И Белият Гълъб

на Отца наистина се сниши от Небето и вече влизаше в сърцето на човека,

за да го ръководи и направлява. А тогава, подплашен от Божията Светлина,

от сърцето на човека изскочи черен прилеп. И като се стрелна бързо, отлетя

в далечината… В този миг Исус ми каза:

“Нека двамата с тебе да следваме изподир този човек, който бе

посетен от Отца Ми с Благост и Милост. За да видиш сам каква ще е

трагедията му…”

Така Господ тръгна след човека, а аз Го последвах. И колкото повече

вървяхме, толкова повече разбирах, че Святият Дух върши благодатното

Си дело в сърцето на човека. Защото пътят му постепенно тръгна нагоре и

посоката непременно щеше да го отведе на Господния Хълм. Но точно

тогава станаха знамения на самия път. Защото изневиделица край човека

се появиха кукумявки и бухали. И те, като закръжаха около него, нададоха

гласовете си. А човекът, вместо да ги разгони и да се укрепи в Господа,

спря на самия път и надаваше ухо, за да чуе какъв е писъкът на

кукумявките и воят на бухалите. Тогава, след едно много кратко време,

Белият Гълъб се надигна от сърцето на човека и излетя навън. И като

плачеше жално, ръсеше сълзите Си над главата на човека, но това никак

не го смути. И той, като се обърна от пътя към Хълма, тръгна с нозете си

надолу - към света, от който Господ го беше отнел. Видението беше тежко

и скръбно. Защото крилете на Гълъба вече се скриваха в Божиите небеса,

а човекът все така вървеше надолу. А тогава Господ ми каза:

“Нека сега да те приближа до сърцето на този човек. За да

видиш делата, които Святият Дух извърши в него за времето, в

което този човек обичаше Бога повече от света…”
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Така Исус ме приближи до човека и аз забелязах, че сърцето му все

още стоеше чисто, въпреки, че Белият Гълъб бе отлетял. А Господ, сочейки

ми самото сърце, ме попита:

“Как мислиш? Ще остане ли това сърце чисто и подредено, след

като Причинителят на чистотата и реда си е отишла?”

“Не, Господи мой! То със сигурност ще стане прицел на лукавия…”

“Виж тогава как ще се осъществи самият прицел…”

Отново гледах видението, когато забелязах как бухалите и кукумявките

нададоха твърде силни писъци, сякаш че така предупреждаваха самият

Сатана. А тогава от далечината се появи същият черен прилеп, който

Белият Гълъб беше изгонил с присъствието Си. И той, като долетя, отново

влезе в сърцето на човека. И като го помрачи, побърза да излезе от него и

пак да се стрелне в далечината. А докато аз си мислех, че прилепът няма

да се върне, той отново долетя…

Но о, ужас!!! Този път прилепът не беше сам, но зад него се появиха

седем огромни демонични началника, които се приближаваха твърде бързо

към човека. И докато аз се опитвах да кажа и дума на Исус, Той вече ми

посочваше прилепа и летящите началници зад него, като ми казваше:

“Ето това е знамението против нечестивото поколение на

Вавилон. Знамение, което всякога пълни ада с Божии отстъпници.

Знамение, за което някога Човешкият Син предупреди, като каза:

“Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през

безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се

върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я

празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си

седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и

последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

Също така ще бъде и на това нечестиво поколение…” 24

Вижте тогава, че в самото знамение нечистият дух се връща със

седем други духове, по-зли от него. И ако черният прилеп е бил

духовният печат на дявола върху езичника за времето на неговото

неверие, то тези седем по-зли духа са духовните печати на Сатана

24 (Матея 12:43-45)
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върху повярвалия в Бога за времето на неговото отстъпление.

Време, когато такъв човек повторно ще Ме прободе в сърцето си,

след като вече е похулил Святия Дух на своето спасение.

Разбирате ли Ме, люде Мои? Проумявате ли думите на вашия

Господ? И никак ли не знаете, че грехът на отстъпилия от Бога е

многократно по-тежък и жесток, отколкото греховете на езичниците,

които не познават Бога? Защото езичниците са хулели Отца и Сина,

без да Ги познават. И на такива може да бъде простено, ако се

покаят. Но ако някой похули Святия Дух и приеме в сърцето си

седемте духове, по-зли от първия, то на такъв няма да бъде

простено нито в този свят, нито в бъдещия. Защото такъв човек

вече е пробол не собственото си сърце, но Сърцето на Оня, Който

даде Сина Си за него. Защото такъв е опозорил не собствената си

душа, но Оня, с Чиято Кръв се е поругал. И ето затова ви говореше

Апостолът Ми Петър, който написа на всички ви:

“Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии

чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” 25

А колко от вас знаят каква е предадената на вас Свята Заповед?

Колко от вас помнят в сърцата си Отеческия призив:

“Излезте изсред тях и отделете се! И не се допирайте до

нечисто!”

Запомнете думите Ми:

Когато вие не излизате от демоничните власти на този свят, то

тогава непременно излизате от Властта на Моя Дух! Защото князът

на този свят няма нищо в Мене, нито Аз имам нещо в него. Било

езичници или религиозни лицемери и отстъпници, всички, които

25 (2 Петрово 2:20-22)
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вършат грях и ходят в тъмнина, са негови, а не Мои. Но ако някой

иска да бъде Исус Христов, то такъв нека види още по-голямата

тайна в знамението против поколението на Вавилон…”

Докато Господ още не беше спрял да говори, аз вече виждах как

самите тъмни началници, с развети демонични пелерини и разперени

крила вече нападаха човека. И като забиваха в сърцето му остри куки,

задърпаха го с куките, тъй че човекът се затича след тях. Така пълният

ужас на видението ставаше още по-пълен. Защото вместо да ридае горчиво

за Белият Гълъб, Който е изгубил, човекът се кикотеше и викаше “Алелуя”.

А Исус, като ме погледна с остър поглед, ме попита:

“Как мислиш, Стефане? Къде ще заведат човека тези демонични

началници? И защо броят им е седем? Защо не са пет, шест или

осем, но са точно седем?”

Думите на Исус бяха пълни с откровение, тъй че духът ми беше твърде

много развълнуван. И аз, гледайки на моя Господ, Му отговорих:

“Исусе! Това видение толкова много разтърси сърцето ми, че аз съвсем

забравих защо ми го даваш. И сега вече виждам и зная, че това са седемте

началника, пратени от дявола, за да заведат всеки от пленниците му при

онези седем реки на Вавилон, които образуват реката Ефрат. И тези седем

зли началника се явяват в живота на всеки, който слуша Твоите думи, но

не ги изпълнява, за да построи къщата си на Канарата. В живота на такъв

човек непременно ще дойдат дъждовете, реките и ветровете на лукавия, за

да го завлекат в погибелта. И понеже този човек не пожела да утвърди

сърцето си като Обиталище за Троицата, то отсега нататък той ще търпи

седмината и ще им се покорява…”

В отговор на думите ми Исус погали главата ми, а след това тихо ми

каза:

“Всеки от тези седем началника ти вече си поразявал по един

или друг начин с Меча на Божия Пророчески Дух. Но ако Аз съм ти

давал да ги видиш поотделно, то сега Господ ще ти покаже колко

силен и жесток е техният демоничен съюз, ръководен от духа на

Антихрист. Защото никой от тези седмината не работи против Бога

самоцелно или за себе си! Не, Стефане! Тези седмината работят, за
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да се яви кулминацията на греха и на бунта против Бога и Отца.

Защото всички те се подвизават в нечестието си, за да направят

реката Ефрат пълноводна и така да ускорят идването на оня, който

е човекът на греха и синът на погибелта. Затова виж и края на

видението, което е знамение против поколението на Вавилон…”

Отново гледах на самото видение, когато забелязах как седмината,

дърпайки все така сърцето на човека с черните си куки, вече отвеждаха

нозете му сред пясъците на огромната Вавилонска пустиня. И както и в

предишните видения от Исус, и този път пустинята беше прорязана от

седем реки, които се вливаха в реката Ефрат. А последното състояние на

отстъпилия от Бога беше станало наистина страшно. Защото началниците

започнаха да се поругават с него. И единият го дърпаше с куката си, като

го завличаше в своята река, а след това вторият го дръпваше с куката си от

първата река, за да го потопи във втората. Третият повтаряше вършеното от

първите двама, а останалите четирима също се изреждаха, за да потопяват

отстъпника във водите си. А тогава моят Господ, гледащ на видението с

насълзените Си очи, отново започна да ми говори, като ми казваше:

“Нека сега да изброя за Моите кои са тези седем началника,

изпратени от княза на мрака. Защото тези са духовете, които огъват

сърцата, за да ги направят мътни извори и развалени източници.

Така многото извори непременно се превръщат в реки. И тези са

седемте реки на Вавилон.

Първият демоничен началник е духът на Едом.

И на него се дължи отстъплението от първородството.

Вторият демоничен началник е духът на Мамон.

И на него се дължи отстъплението от благородството.

Третият демоничен началник е духът на Корей.

И на него се дължи отстъплението от Божията Благост и Милост.

Четвъртият началник е духът на Езавел.

И на него се дължи отстъплението от Духа на Божието Слово.

Петият демоничен началник е духът на Моав.

И на него се дължи отстъплението от Кръста Господен.

Шестият демоничен началник е духът на Амалик.
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И на него се дължи отстъплението от Небесното блаженство.

Седмият и последен началник е духът на Молох.

И на него се дължи отстъплението от Божията Любов.

Всички други духове, описани в Свещеното Писание на Отца

Ми, са слуги и изпълнители на тези седемте. А началникът на тези

седемте е Нимрод, духът на Антихрист, създателят на Вавилон,

който е лъжепророкът на последното време. Той ги направлява и

води! Той ги съгласява и обединява! Той ги съюзява и събира

водите на реките им в учението на Антихрист, на което е преобраз

пълноводната река Ефрат. Ето, предупреждавам ви:

Както е седемцветна Дъгата и са седем златните светилници

пред Трона Ми, и са седем златните звезди в ръката Ми, така и

реките на Вавилон са седем. А всяка от тях завлича със страшна

сила онези, които отстъпват от Божията Благодат, за да предадат

сърцата си на всякаква мерзост и нечестие. Затова вижте отново

прицела на всеки от тези седем зли духове. И нека всеки се запита

в сърцето си:

Да изгубя ли първородството си?

Да изгубя ли благородството си?

Да изгубя ли Божията Благост и Милост?

Да изгубя ли Духа на Божието Слово?

Да отстъпя ли назад от Кръста Господен?

Да изгубя ли Небесното блаженство?

Да изгубя ли Любовта на Отца?

И ако поколението на Вавилон казва с делата си “Амин” на

всеки от тези въпроси, то Аз, Господ Исус, слагам Съдбовния Печат

на устните Си и казвам за всеки от тези въпроси:

Църкво Моя! Да не бъде!

И ако вие искате Моя Печат “Да не бъде!”, то имайте ревността

да напуснете реките на Вавилон и да се покаете пред Мене с цялото

си сърце! Тогава непременно Печатът на устата Ми ще се потвърди

в живота ви! За да съхрани сърцата ви и да ви съгради на

Канарата!”
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Гледах огненото Лице на моя Господ и паднах в нозете Му. Защото

вече знаех в себе си, че Го обичам още повече! Защото Той е Силният мъж

на война! И Михаил е сред пълководците Му!

“Простри Меча Си, Силни! И язди победоносно в полза на Истината и

Святостта! Защото устата ми всякога ще Те хвалят с песента на певеца,

който казва за Тебе:

“Боже, в Святост е Твоят път; кой бог е велик, както Истинският

Бог? Ти Си Бог, Който вършиш чудеса; явил Си между племената

Силата Си. Изкупил си с мишцата Си людете Си, чадата Яковови и

Йосифови. Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха;

разтрепериха се и бездните. Облаците изляха поройни води;

небесата издадоха глас; също и стрелите Ти прелетяха. Гласът на

гръма Ти бе във вихрушката; светкавиците осветиха вселената;

земята се потресе и се разклати. През морето бе Твоят път, и

стъпките Ти през големи води, и следите Ти не се познаваха. Водил

си като стадо людете Си, с ръката на Моисея и на Аарона…” 26

Амин и Амин!

26 (Псалом 77:13-20)
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3. СМОЛИСТАТА РЕКА НА ЕДОМ

(Видение за отстъплението от първородството)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз не зная какво влагат различните човеци под понятието “ужас”. Но

във всички случаи ужасът е онова зло стечение на обстоятелствата, които

човешкото сърце отказва да приеме за реалност. Истината е, че зад

границата на видимото, в областта на духовния свят има един княз на

ужасите. Една личност, тъмна и покварена, чиято единствена цел и смисъл

на съществуване са хаосът, разрушението и смъртта. През вековете на

своето хилядолетно съществуване дяволът е трупал опит с лукавството си

върху човешките чеда. И ако първите му опити са били свързани с

насилствено отнемане на човешкия живот, (спомни си тук за Каин и Авел)

то със всяко следващо хилядолетие дяволът все повече и повече се е

отказвал от атаките върху човешката плът, като единствен приоритет и

вече е търсел като главен прицел покварата и разрушението на човешкия

дух. А от мига, когато на земята се яви Божият Син Исус Христос, за да

съсипе делата на дявола, стратегията на тъмните началства и власти

мигновено се промени. И те, като се отказаха от явния ужас, свързан с

атаки и насилие върху плътта, заложиха на скрития ужас, свързан с атаки

и насилие върху духа.

Ето на такъв скрит ужас е способен духът на Едом, чиято река Исус ми

разкри във видение. Целта на този скрит ужас е такава, щото човекът да

види разрушението си не приживе, а едва тогава, когато духът му напусне

мъртвото му тяло. И в това отношение реката на Едом е фатална река. Но

нека сега да ти разкрия думите, с които Господ ми показа самата река.

Ето какво ми каза Той:

“Искам да говориш думите Ми на всичките Божии чеда. Защото

измежду началниците, подчинени на духа на Антихрист, на Едом е

отредена първостепенната роля. И този дух неслучайно носи името

си. А ти знаеш ли откъде иде името му?”
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“Исусе! Това, без съмнение, е духът, който накара Исав да продаде

първородството си заради една паница червено вариво. И от този момент

Исав беше наречен Едом, сиреч, “червен”. А Отец, гледайки не на човека,

но на духа, който го е покварил, определи и значението му в Своето

Слово, като на един, който е твърде омразен на Сърцето Му…”

“А с какво духът на Едом става омразен на Сърцето на Отца Ми?

И каква е неговата роля в това последно време?”

“Господи мой! Ти ми показа във видение Отец, като Оня, Който е

Изворът на Живота. И ако водите на Този Извор дават Живот, то първото

им докосване с утробите на човешките ще сърца доведат до това, че в тях

ще се зачене Плодът на Първородния. А това Си Ти, Исусе! Защото Тебе

Отец е посочил като Първороден между много братя. И аз, като слушам

въпросите Ти, свързани с духа на Едом, разбирам, че това е духът, който

убива Твоето зачатие в сърцата, за да приготви място за зачатието на

звяра. Ето защо ролята на духа на Едом в това последно време е твърде

ужасна…”

В отговор на думите ми Исус каза:

“Нека тогава да ти покажа как изглежда реката на Едом. Защото

тази река е първенец по поглъщане и убиване на човешките сърца…”

След тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, а пред очите

ми се разкри покъртително видение. Аз виждах една река, чиито води бяха

от лепкава черна смола. Всред самите води бяха затлачени хиляди човеци,

а движенията им бяха твърде ограничени поради смола, която ги покриваше

отвсякъде. Над самите води се издигаха зловонни изпарения с дъх на сяра

и самата река беше своеобразно тържество на ужаса и проклятието. И ето,

че Господ ми даде знак с ръката Си, за да продължа да гледам. Защото в

самото видение се появи духът на Едом, който теглеше с демоничната си

кука поредната си жертва. Това бе човек, който все още не беше потопен

от смолите на реката, а в утробата му светеше зачатието на Първородния.

И ето, че духът на Едом вече беше решил да действа против пленника си.

Затова той протегна ръката си към него и в дланта му аз видях чиния,

пълна с червено ястие. Така духът вече казваше на жертвата си:
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“Сине мой! Ела при мен и никак не се притеснявай да вкусиш от

ястието, което ти дава ръката ми. Защото това ястие ще бъде за тебе

помощ от светилището и подкрепа от Сион. Нали за това ме молеше с

усърдието на сърцето си…”

Погледнал на червеното ястие в ръката на духа, човекът видимо се

смути и понечи да извърне главата си, но тогава духът отново го дръпна с

куката си, като му казваше:

“Виж колко твои братя получиха подкрепа и освежаване от бога.

Какво те смущава, че не искаш да го вкусиш? Нима ти ще се откажеш, та

да наскърбиш благостта ми?”

“А какво трябва да сторя, за да получа ястието, което ми даваш?” -

попита човекът. А духът на Едом му отговори:

“Приеми, че аз съм същият, както на небето, така и на земята. И

каквото имам за теб на небето, това имам за теб и на земята. Увеличи

вярата си и приеми, че аз ти давам дял както на небето, така и на земята.

Искаш ли този дял, който получиха толкова много твои братя, или ще

продължиш да ме наскърбяваш, понеже все още не ме познаваш?”

И ето, че човекът докосна с ръка утробата на сърцето си, като казваше

на духа на Едом:

“А какво да правя с тази вяра в сърцето си? Понеже е явно, че не съм

те познавал в пълнота…”

А духът на Едом, дърпайки твърде силно куката, каза с настоятелен и

властен глас:

“Тази вяра е слаба, понеже не е пълна. Тя те ограничава да мислиш

само за небето и затова трябва я отхвърлиш. А аз в замяна ще ти дам една

превъзходна вяра. Вяра, която имат всички, които искат да участват в

последната славна църква на бога. Вяра, която ти дава всичко както на

небето, така и на земята…”

В този миг човекът погледна към човеците, давещи се в демоничната

смола, но очите чу вече бяха помрачени, за да ги разпознае. И като ги

посочи на духа на Едом, каза му:

“Затова ли всички тук са под толкова голямо благоволение? И те

всички ли приеха онова, което им даваш с ръката си?”
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В този миг духът на Едом преправи гласа си и нежно и гальовно

отново каза на човека:

“Моето благоволение стои върху тебе и аз няма да оттегля ръката си,

понеже моите мисли за теб са, за да ти дам бъдеще и надежда. Но ти си

този, който трябва да ме познае в пълнота, като бог, който е същият на

небето и земята…”

Последните думи на духа на Едом натежаха твърде много върху човека.

И той, като посочи сърцето си, вече казваше на демоничния началник:

“Ето, вземи сърцето ми и ми дай освежаването и оная вяра, която

имаш за мен. Защото ти наистина си бог, който дава на своите дял, както

на небето, така и на земята…”

Едва дочакал думите на човека, духът на Едом се приближи до него. И

като хвана желязната си кука с едната си ръка, насочи я към утробата му,

за да прободе Първородния. А след като Го прободе, поднесе паницата с

червеното ястие, като казваше на човека:

“Яж от ястието ми. И стани част от онези, които имат превъзходната

вяра и познание за мене…”

Така човекът взе паницата в ръката си. И като ядеше от червеното

ястие, започна шумно да хвали духа на Едом, наричайки го “Господ”. А

тогава, поради самото червено ястие, из сърцето на човека бликна поток

от смола, която падаше в реката. И човекът, хванат в лепкавите връзки на

смолата, падна сред останалите и твърде бързо заприлича на тях…

Гледах на самото видение и никак не исках да приема в сърцето си, че

някой толкова лесно може да приеме измамите на духа на Едом. Но тогава

Господ ми каза:

“Това ли те учудва? А знаеш ли колко много са тези, които

искат среща именно с духа на Едом? Знаеш ли колко много са

човеците, които си мечтаят именно за такъв бог - който е готов да

им даде дял и от двата свята?

Но ето в това е силна бесовската мъдрост. Защото тя е смолата

на лукавия, която слепва и омотава във връзки всички Исавовци,

които бързат да продадат първородството си за една паница от

червено ястие. Спомни си тогава и нека да си спомнят всички Мои



59

какво гласяха Божиите думи против тази река на Едом. Защото чрез

пророк Исайя Всемогъщият каза за този дух и за реката му:

“Потоците на Едом ще се превърнат в смола, и пръстта му в

сяра, и земята му ще стане пламтяща смола. Няма да угасне ни

нощем ни денем; димът й ще се издига непрестанно; из род в род

ще остане опустошена; никой не ще мине през нея до века…” 27

И ако някой иска да стои далече от смолата на този дух и от

смъртоносните му потоци, то такъв нека знае, че няма по-ужасен

грях и по-тежко беззаконие от това - да прободете Първородния

със словото на демоничната заблуда. Защото духът на Едом е силен

да мами онези, които не искат гонение заради Първородния в

сърцата си, но желаят дял както от този свят, така и от бъдещия.

А колко са днес църквите, които проповядват вярата за

идещото Царство на Бога и Отца, а не за днешните царства на

Едом? Колко са днес църквите, които проповядват, че Истинската

Слава е далече по-горе, при самите Святи Олтари на Отца, където

се принасят жертвените юнци? И когато една църква е стигнала до

измамата да иска благоволението на света и удобните светски

модели, то тя не е ли станала като смолиста река на Едом?

Къде е страданието ти за Мене, Църкво?

Къде е гонението ти заради Името Ми?

Къде са скърбите на непразната, която ражда Първородния със

сълзи и ридание?

И докога очите Ми ще гледат лукави проповедници, които

размахват от църковните амвони паници с червено ястие, та да

убиват със смолата си малките във вярата?

Ето, казвам ви:

Ако някой иска дял от този свят, той няма дял в Моя свят!

Защото този свят е предаден на лукавия и всички, които любят

света, мразят Бога. А такива непременно ще бъдат измамени със

смолата на бесовската мъдрост. И като бъдат пленени от лепкавите

помисли на заблудата, ще отидат в реката на Едом. За да дишат

27 (Исайя 34:9-10)
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дъха на сярата, която иде от дълбочините на ада. И да бъдат

приготвени за огъня на вечното разорение и погибел.

Да, казвам ви! Цялото поколение на последния Вавилон идва

първом да плува в смолистата река на Едом. Защото образът на

звяра може да бъде заченат едва тогава, когато е бил прободен и

продаден Първородният. Ако някой не е пробождал Младенеца в

сърцето си, той няма как да послужи на звяра, понеже сам той не е

станал звяр. Но ако вие продадете и убиете Моето присъствие, то

тогава не сте чада на Бога, но чеда на зверове-търговци и зверове-

убийци, решили в сърцата си, че могат да имат дял както от този

свят, така и от бъдещия…”

Братко мой! Със сълзи на очите си те питам:

Разбираш ли колко голям е ужасът на тези, които идват да плуват в

реката на Едом? Разбираш ли какво е върху духа на някой през цялата

вечност да лепне оная смола, с която той е убил Първородния? И ако е

вярно писаното от Апостол Павел, че Отец дълго търпи съдовете, които са

предмети на гнева Му, то помисли за съдовете, които са пълни със смола…

Ще угасне ли на такива огънят? Ще престане ли дъха на сярата им? Ще се

свърши ли дима на разорението им? Ще се отмахне ли клеймото им като

убийци на Исус?

Днес ти ще видиш мерзостта на едомците в много църкви. Получили

похвалата на Сатана, те ще се упражняват в извличането на смола от

тъмните подземия на мрака. И като спечелят цялата светска почит и

уважение ще бъдат непременно за примка и съблазън на човеците. Но ти

бъди мъдър, за да видиш не фасадата им, но оня, който живее в сърцата

им. Тогава непременно ще разбереш, че едомците са червени зверове,

служещи на червената блудница, която лежи на червения звяр. А тяхната

река, като най-силна в сатанинския план, е причината в 137 псалом

молитвата към Бога и Отца да казва думите:

“Помни, Господи, против едомците, в деня на разорението на

Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до основата му!” 28

28 (Псалом 137:7)
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Да стоиш ли тогава сред тези, които разоряват Божията Църква, която

е духовният Ерусалим? Да стоиш ли сред тези, които призовават да се

съсипе Основата на Божия Храм?

Нека Апостол Павел ти даде отговора за съдбата на всеки едомец:

“Ако някой развали Божия Храм, него Бог ще развали; защото

Божият Храм е Свят, който Храм сте вие…” 29

Амин и Амин!

29 (1 Коринтяни 3:17)
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4. ЗЛАТНАТА РЕКА НА МАМОН

(Видение за отстъплението от благородството)

Мамон! Проклетият дух, който завлече Юда! Проклетият дух, който

измами Израил да се кланя на златно теле! Проклетият дух, който отнема

благородството на духа и го заменя с ръжда! Проклетият дух, чиято измама

излиза от дълбочините на дяволското сърце!

Разбрал ли си всичко за Мамон, братко мой?

Проумял ли си колко голямо е коварството на любимеца на Луцифер?

Трябва да ти кажа, че колкото повече Господ ми дава посвещение и

мъдрост, за да разоблича и осветя този дух на светското богатство, толкова

повече разбирам, че Бог Отец наистина Си е избрал твърде сериозен

противник. А активността на този противник е съвършената гаранция, че в

Сион няма да се качи нито един, който е склонен на поквара, развала и

осквернение. Защото Бог е Сърцеведец и Той е предал всички блудни и

извратени човеци в ръката на блудния и извратения. И Нему принадлежи

Спасението и осъждението.

Когато Исус реши да ми покаже видението, свързано със златната река

на Мамон, Той ми каза:

“Ти не би разбрал колко е силна златната река на Мамон, ако

преди това не покажа на сърцето ти къде се провалят и препъват

повечето от човеците. Затова бъди готов да запишеш всичко, което

ще ти покажа. Понеже знанието, което ще получиш, е съдбоносно

за цялата Ми Църква…”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се

разкри удивително видение. Аз виждах две огромни пещи, поставени в

подножието на Господния Хълм. Едната пещ беше разпалена от Огън.

А другата пещ беше пълна с течност, от която се издигаха облаци от гъст и

задушлив дим. И ето, че Исус ми посочи към двете пещи, като ми казваше:

“Сега виждаш как изглежда горнилото на скръбта за Моята

Църква. Това са две пещи, свързани с обещанието на Отец Ми,

дадено чрез пророка Му Захария. А това обещание гласи:
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“И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се

изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част

Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти

среброто, и изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват

Моето име, и Аз ще ги послушам; ще река: Тия са Мои люде; а те ще

рекат, всеки един: Господ е мой Бог…” 30

И ето, че сега очите ти виждат тези две пещи. В едната Отец

прекарва Своите, за да ги пречисти, както се чисти Среброто, а в

другата Божиите влизат, за да бъдат изпитани така, както се

изпитва Златото. Тъй че с двете Си пещи Отец утвърждава

благородството на чедата Си. Нека тогава те заведа при тези пещи.

Защото ти трябва да влезеш както в едната, така и в другата…”

Гласът на Исус беше твърде сериозен, за да мисля, че се шегува или

ме провокира. Ето затова аз тръгнах след Него и така двамата се

приближихме до самите пещи. А тогава Господ ми заповяда:

“Влез в първата пещ! И като се уповаваш с цялата си вяра в

Мене, бъди готов да се покориш на Огъня…”

Братко мой! Имало е страшни видения и опитности, които Исус е давал

на сърцето ми, но този път това видение наистина беше като изпитание за

всичката ми вяра. И аз, призовавайки мислено моя Господ, направих

крачка, като вече влизах в огнената пещ. А тогава Огънят нападна цялото

ми естество, като започна да ме гори. Болката беше твърде голяма, за да

направя дори и крачка повече. Но Исус отново извика зад мен:

“Защо се спря? Продължавай, продължавай! Влез в самия Огън,

докато той изцяло те покрие и Аз престана да те виждам!”

Този път Гласът на Исус беше не просто вик, но Дух, Който започна да

ме притиска и подбутва, за да влизам все по-навътре в пещта. И аз

започнах да влизам. Всяка крачка ми носеше нова остра болка и изгаряне,

а Огънят нападаше все повече и повече цялото ми същество. Така дойде

миг, когато пещта изцяло ме погълна, а Огънят изпепеляваше всичко в

мен, което може да гори. Но ето, че в един миг болката престана и аз

изобщо не чувствах Огъня. Сякаш че или той не съществуваше или аз не

30 (Захария 13:8-9)
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съществувах. А тогава Духът отново ми предаде думите на Исус, Който ми

казваше:

“Излез сега пред своя Господ, момчето Ми! Защото издържа

изпита, който ти дадох…”

Нозете ми отново тръгнаха към Исус, тъй че вече излизах от самата

пещ. Така забелязах, че цялото ми същество беше станало като метално,

понеже блестеше от Светлината на Господа. И Господ, като ме гледаше, се

усмихна и вече ми казваше:

“Сега душата ти е Среброто, което е нужно за делото на твоя

Господ! Но ти погледни по-дълбоко в себе си и виж, че има още

един метал вътре в тебе!”

Обърнах се към себе си и забелязах, че под самото Сребро жълтееше

Злато. А Исус, като протегна ръката Си и докосваше по-вътрешното в мене,

отново ми каза:

“Ако Бог очисти Среброто в тебе, то не идва ли ред, за да

изпита и Златото?”

“Така е, Исусе!”

“Влез тогава във втората пещ, която е под Господния Хълм…”

Погледнах към втората пещ, от която идеше задушлива миризма, и

разбрах, че това беше киселина. Затова попитах моя Господ:

“Исусе! Нима искаш да вляза в тази киселина и сред тези задушливи

изпарения?”

“Точно това искам! Затова никак не се бави, но влез във

втората пещ…”

Събрал в сърцето си всичката си вяра в Бога, аз тръгнах към

киселината и вече стъпвах в нея, когато болка, много по-жестока от

първата, вече съскаше и цвърчеше върху нозете ми. А аз почувствах, че на

изпитание Господ е поставил всичката ми вяра. И като се обърнах към

Исус, направих мъчително изражение на лицето си. А Той, гледайки ме с

остър поглед, отново каза:

“Аз не ти давам нищо повече от онова, което съм обещал в

Словото Си. И сега знай, че пътят към блаженството и Божието
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Съвършено благородство преминава през тази пещ. За да се

изпълни казаното от Апостола Ми:

“Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото като бъде

одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на

ония, които Го любят...” 31

Думите на Исус имаха твърде голям ефект върху мене. И аз, като

навлязох в пещта с нозете си, усетих страданието на едно по-голямо

изгаряне от първото. Колкото повече влизах в киселината, толкова повече

пушек и дим се издигаше от попарените ми страни, а аз усещах как губя

безвъзвратно онова, което беше предмет на самата киселина. Но както

първия път, така и сега, след като бях потопил цялото си същество в

киселината, болката престана. И киселината вече приличаше на езерна

вода, която се изпарява от слънцето. Тогава Исус отново извика към мен,

като ми казваше:

“Излез, Стефане! Защото онова, което Господ трябваше да

изпита в тебе, вече е изпитано…”

Въздъхнах и вече излизах от пещта, когато забелязах как от вътрешното

ми естество заблестя мека и жълта светлина. И докато отварях устата си,

за да попитам Господа, Сам Той ми каза:

“Радвай се в блаженството, което ти давам, ако и за малко да

си скърбял в тези изпитни на Отца Ми. Защото, ето, вътре в тебе

има чисто Злато и чисто Сребро, които са силни да превъзмогнат

над изкусителя. А на ония Мои чеда, които искат да влязат в тези

пещи, казвам:

Не мислете, че слугата ми издържа изпитанията на пещите за

няколко минути, но проумейте, че това видение му се дава за

всички вас. Видение, което продължава през целия ви живот. Тъй

че, ако някой е влязъл в Божиите пещи, той остава да пребъдва в

тях и да свидетелства завинаги като Божие Злато и Сребро…”

След тези думи Господ вдигна ръката Си и посочи надолу от пещите,

като ми казваше:

31 (Яков 1:12)
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“А ти сега виж какво ще се случи с оня, който откаже да

премине през пещите на Моя Бог и Отец…”

В едно с думите на Исус от долната страна на пещите се появи човек.

И като държеше библия в ръката си, той вдигна погледа си към Небето,

като казваше:

“Изпитай ме, Господи! И виж, че Те следвам с неразделено сърце…”

А тогава Исус ми каза:

“Нека ида при този човек, защото Ме призовава. Може би и той

иска да стане Божия благородна скъпоценност…”

Така Исус се приближи до човека. И мълчейки, без да отрони думи,

вдигна ръката Си и посочи към първата пещ. А човекът, усетил присъствието

на Господа, извика:

“О, алелуя! Аз тръгвам към изпитанието, за да го издържа…”

Така той направи няколко крачки и вече влизаше с нозете си в Огъня,

когато ужасен отстъпи назад и изрева болезнено, като държеше изгореното

на нозете си. А след това извика:

“Това не е изпитание! Това си е направо самоубийство! И дали аз

изобщо съм на правилното място? Ами ако съм бил заблуден…”

След тези думи човекът вдигна погледа си и видя втората пещ. Това го

накара да се усмихне и да каже:

“Разбира се, че съм се заблудил. Явно, че втората пещ е изпитанието

от Бога. Затова ще вляза в нея…”

Така той направи няколко крачки и внимателно потопи крайчеца на

единия си крак. А киселината зацвърча по крака на човека, тъй че той за

втори път изрева, като казваше:

“Настина съм се заблудил. Защото волята на Бога е да живея, а не да

умирам от болка. Затова нека отново да го призова и Той да ми отговори…”

Така човекът вдигна ръцете си и викаше към Небето, като казваше:

“Господи! Как да разбирам златото и среброто за Храма Ти? И как да

го придобия…”

Този път Исус никак не отговори, но Лицето Му се смръщи против

човека и Той вдигна ръката Си и така даде знак на изкусителя. А тогава

към човека се приближи духът на Мамон. Облечен в златна пелерина и със
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златно изражение на лицето си, той се сниши до викащия, като му

казваше:

“Какво правиш тук, дете мое? И кой е отвел стъпките ти до това място?”

“Аз търсих златото и среброто ти, господи!” – отвърна човекът, а след

това добави:

“Но вместо тях намерих само болка и изгаряне…”

В отговор на думите му Мамон се усмихна, като му казваше:

“Не казах ли аз, че който търси намира, който иска получава, и на оня,

който хлопа, му се отваря? И кой ти каза да търсиш тук благословенията

ми? Не знаеш ли кои са моите свидетели?”

“О, боже! Откъде съм могъл да знам за свидетелите ти?”

В отговор Мамон отново му каза:

“Имай вяра в мене. Защото ако имаш вяра, то всичко ще ти бъде.

Затова сега ме изповядай като бог на просперитета. Така непременно ще

намериш златото и среброто на бога…”

Държейки все така изгорените си нозе, човекът вдигна ръцете си към

Мамон, като му казваше:

“Аз изповядвам, че ти си моят бог. И сега те моля - дай ми да видя

златото и среброто ти…”

В отговор на последните думи демоничният началник простря остра

кука в ръцете си. И като закачи с нея сърцето на човека, казваше му:

“Следвай ме! Тъй че където съм аз, да бъдеш и ти!”

А след това, като хвана поклонника си, Мамон се въздигна встрани от

Господния Хълм, за да полети към Вавилонската пустиня. И ето, че Исус с

твърде ревнив Глас ми каза:

“Нека да последваме този дух на Мамон. За да видиш какво ще

стори той с поклонника си…”

Така видението мигом се промени и аз вече виждах духа на Мамон над

собствената му златна река, който все така държеше поклонника със

златната си кука. И като вдигна ръка и посочваше хилядите, плуващи в

реката му, той му каза:

“Ето, дете мое! Ето изобилието от злато и сребро! Ето просперитетът,

който имат всички, които ме познават. А ти готов ли си да станеш мой
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свидетел? Готов ли си да проповядваш думите ми и така да намериш

благословенията ми?”

“О, господи мой! Това е чудо на чудесата. Ти наистина си преизобилен

и аз искам да ме утвърдиш в готовност за тебе…”

Думите на човека накараха Мамон да се усмихне. И той, като се

наведе над реката, загреба в шепата си от златната й вода. И като я

поднесе на поклонника си, каза му:

“Пий от водите на сърцето ми. И проумей волята ми за твоя живот…”

Без всякаква опозиция човекът отвори широко устата си, като изпи на

големи глътки златните води на Мамон. А тогава сърцето му мигом се

покри с кафява ръжда, която се разрастваше с всяка изминала секунда. А

самите златни води, като от пробит мех, отново се върнаха в реката на

Мамон. Това накара човекът отново да му каже:

“Още, господи! Искам още!”

Така демоничният началник за втори път се сниши над златната си

река, като отново загреба в шепата си, давайки на човека да пие. Но и

този път златните води, като от пробит мех, изтекоха и се върнаха в

реката. И ето, че накрая поклонникът му извика със силен глас:

“Не ми е достатъчно, Исусе! Искам много повече! Много повече ми дай!”

Тези думи на човека бяха наистина фаталните. Защото и този път

духът на Мамон се сниши над реката си и загреба в шепите си от златните

води. Но тогава от самата мантия на Мамон изскочи змия, която се скри

във водите на шепата му. И когато поклонникът изпиваше водата, то и

самата змия се шмугна в устните му, като остана завинаги в сърцето му. А

човекът, усетил присъствието на змията и ефекта от ръждата, извика на

Мамон:

“Ти си господ и бог на сърцето ми. Давай ми всякога тези води, защото

те са истинският живот…”

След тези последни думи на човека, Мамон го вдигна със златната си

кука и го спусна във водата, като си казваше през смях:

“Аз наистина станах господ и бог на живота ти. И в тази река е делът

ти и всичкото ти наследство от мене… Ха, ха ха!”
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Гледах на видението, а погнусата на сърцето ми се надигна вътре в

мене. И аз, като посочих на Исус оня, който падна във водите на златната

река, попитах Го:

“Исусе! Не поквари ли Мамон този човек с ръждата на своето

лукавство и със змията на алчността, която изпълзя от мантията му? И не

излъга ли сърцето си този човек, като реши, че Божиите Злато и Сребро

касаят парите и просперитета на този свят…”

“Точно така е, момчето Ми. Но ти виж другото, заради което те

посветих във видението с двете пещи на Отца Ми. И като го видиш,

отговори Ми:

Ако някой не е станал благороден, за да бъде Злато и Сребро

отвътре, то ще превъзмогне ли такъв на златото и среброто отвън?”

“Не, Исусе! Аз забелязах, че духът на светското богатство дойде

против живота на този човек едва тогава, когато той се възпротиви на

изпитанията Ти и отказа да придобие Божието богатство…”

“А колко са човеците днес, които желаят да придобият Златото

и Среброто на Отца Ми, а не златото и среброто на Мамон? Колко са

човеците, които са готови да събират съкровищата си в Небето,

където крадец не ги краде и молец не ги пояжда? Колко са човеците,

преминали през огнените изпитания на Бога и Отца, които имат

силата да се възпротивят на духа на Мамон? Ето, казвам ви:

Тази златна река на Мамон е една от най-смъртоносните реки

на последното време. Тя отнема благородството на човешкия дух,

сиреч, чистото Божие Злато и Сребро, за да напълни човека с

поквара, която пояжда като ръжда. И ето затова Апостолът Ми Яков

предупреди всички, които идват да плуват във водите на тази

златна река, като им каза:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и

ръждата им ще свидетелства против вас, и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни…” 32

32 (Яков 5:1-3)
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Ето, предупреждавам всички ви:

Ако събирате съкровища в последните дни, то внимавайте за

какво злато и сребро ще употребите вярата си!

Хора, които са благородни, като Злато и Сребро отвътре, няма

да се поклонят на златото и среброто отвън, но ще възвеличат Бога

на своето Спасение и ще победят дявола със словото на собственото

си свидетелстване. Хора, които не са Злато и Сребро отвътре, ще се

поклонят на златото и среброто отвън. А така завинаги ще изгубят

Божията Благодат и присъствие. И като бъдат изкусени от Мамон,

ще влязат в златната му река, за да ръждясат и да родят в себе си

звяра. А такива са предмет на Божия яростен гняв.

Нека всички си спомнят думите на Апостола Ми Павел. Защото

той предупреди именно за златната река на Мамон:

“А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и

в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в

разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви

злини, към което като се стремиха някои, те се отстраниха от

вярата, и пронизаха себе си с много скърби. Но ти, човече Божий,

бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата,

любовта, търпението, кротостта...” 33

И ако алчността и сребролюбието потопяват човеците в

разорение и погибел, то имайте мъдростта да проумеете, че

потопяване има там, където има река. А тази река днес е

дяволското учение за финансов просперитет, просмукало всички

църкви на Вавилон! И пастирите на тези църкви нямат за цел нищо

друго, освен да леят златни телета и да поят излъганите със

златните води на Мамон, в които плуват змиите на сатанинското

лукавство. Ето, предупредих ви!”

Какво друго да ти кажа аз, братко мой, когато устните на моя Господ

са казали всичко?

Но аз нека отново да повторя призива на Апостол Павел, който е

призив и към теб:

33 (1 Тимотей 6:9-10)
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“Но ти, човече Божий, бягай от тези неща!”

Бягай от алчността!

Бягай от сребролюбието!

Бягай от финансовия просперитет!

Бягай от вертепите на църковните търговци!

И като избягаш от цялата власт на Мамон, призови Господ Исус, за да

те заведе при Божиите пещи. За да влезеш в тях и да бъдеш очистен и

изпитан. Като Божие Злато и Сребро, което превъзмогва и владее над

златото и среброто на Мамон. Защото само тогава ще напълниш с искреност

думите на оня псалом, които гласят:

“Законът на Твоите уста е за мене по-желателен от хиляди

злато и сребро…” 34

“Понеже аз любя Твоите заповеди, повече от злато, даже от

чисто злато. Понеже считам за прави всичките Твои правила

относно всяко нещо, затова мразя всеки лъжлив път…” 35

Амин и Амин!

34 (Псалом 119:72)
35 (Псалом 119:127-128)
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5. КЪРВАВАТА РЕКА НА КОРЕЙ

(Видение за отстъплението от Божията Благост и Милост)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали имаш вярата да си представиш как би изглеждал един

воин на Бога, който държи Господния Меч в ръката си, за да поразява с

него враговете на Божия народ. Но искам да ти кажа, че свидетелствата на

живота ми са именно такива, понеже Господ посочи на сърцето ми глутници

от вълци. И като ме направи да пламна от всичката Му ревност, даде ми да

поразявам такива с Божието изобличително помазание. Но било, че вълците

усетиха острото на Меча, пак тези зверове на лукавия не се отказаха от

завоеванията си, но станаха още по-зли и още по-нагли в беззаконията си.

И при все, че Небесният Отец изговори против тези зверове Собствената

Си присъда и им показа мястото, където те ще обитават през цялата

вечност, пак това никак не трогна нито един наемник, нито пък доведе до

покаяние проповедниците на заплата и трудов договор. Тогава разбрах, че

върху тези зверове има нещо повече от Божий гняв. Защото Бог би се

разгневил на бунтовния и би го наказал, за да го възвърне. “Той наранява,

Той и превързва…” - ни казва Словото Му. Но когато Бог наранява, а

дяволът превързва, то тогава Отец е прибавил на гнева Си ярост. А самата

Божия ярост е такава, щото Бог ще остави противните на Духа Му без

покаяние. И те ще останат зли до самия свършек. А гаранцията, че няма да

се обърнат и да преживеят покаяние, ми разкри Сам Исус в следващата от

Вавилонските реки.

Реката на Корей! Кървавата река на оня тежък бунт, който отхвърля

всяка Божия Благост и Милост!

Попаднали в тази река, всички Божии отстъпници ще бъдат влачени от

нея, докато с очите си видят мястото на погибелта и вечното разорение.

Затова нека сега да ти разкрия какви бяха думите, с които Исус ми разкри

самата река. Ето какво ми каза Той:

“Ако досега сърцето ти е било в неведение и ти не си знаел

защо вълците на лукавия не преживяват покаяние, то се приготви
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да видиш и разбереш, че те отдавна са посочени като съдове, които

са предмет на Божия яростен гняв. А такива съдове, момчето Ми,

никой и никога няма да доведе до покаяние. Защото те са били

посочени за своята мерзост още преди създанието на света. И Сам

Отец е поставил съдбоносните Си изпити против такива, та да бъдат

осъдени справедливо за всичкото зло, което са сторили на Божието

домочадие. Но ти сега виж видението, което ще ти покажа. Защото

в него Господ отново ще бъде Добрият Самарянин…”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение. И

ето, че аз и Господ стояхме в Небесните селения на Святия Дух, когато

Спасителят посочи с ръката Си надолу, като ми казваше:

“Един от братята Ми е пребит до смърт. И зверовете на лукавия

са разкъсали сърцето му. Затова нека двамата с тебе да слезем при

него и Господ да ти покаже какъв е изпитът, с който Отец Ми

препъва бунтовните и коравовратните…”

Така Исус хвана ръката ми и двамата с Него вече слизахме в местата

на земята. И ето, че очите ми наистина видяха страдалец, който лежеше

пребит на земята. Той беше в толкова ужасно състояние, щото очите ми се

напълниха със сълзи и аз казах на моя Господ:

“Исусе! Да побързаме! Защото този Твой брат бере душа!”

А Господ ми отговори:

“Най-лесното е Аз да сляза от Небето и лично да изцеля Моя

брат. Но твоят Господ обича не лесните, а трудните неща. А кое е

трудното за Мене?”

Слушах думите на Исус и нещо проблесна в сърцето ми, тъй че Му

отговорих:

“Господи! Ако Ти обичаш трудните неща, то непременно би потърсил

сърце, в което да влезеш с всичката Си Благост и Милост. И така оня, в

когото си влязъл, да извърши Съвършеното Божие очакване…”

Погледът на Исусовите очи ми подсказваше, че отговорът ми Го е

удовлетворил. И Той, като бръкна в мантията Си и извади двете Си монети,

каза ми:
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“Вземи тези две монети и пресрещни първия от човеците, които

ще видиш. И като му дадеш двата Ми динара, призови го да покаже

Благост и Милост на умиращия страдалец…”

Взех монетите от Самарянина, а те загоряха в дланите ми и заблестяха

с мека Божия Светлина в очите ми. И аз, като тръгнах по пътя към

страдалеца, вече виждах човека, на когото Господ искаше да дам двата Му

динара… Затова застанах пред него и протегнах ръката си, като му казвах:

“Господине! Господ ме изпраща до тебе с посланието на Сърцето Си. И

ето, Той ми даде тези два динара, за да ти ги дам и да те призова да

помогнеш на оня страдалец, който лежи пребит на земята…”

Човекът ме погледна учуден, а след това махна с ръка, като ми казваше:

“Кой си ти, за да ми говориш за Господ? И така, като ме гледаш, не

виждаш ли, че отивам нагоре, защото Той ме призовава?”

С голяма ревност в сърцето си протегнах още по-настоятелно ръката

си, като му казвах:

“Оня, който е бил призован от Бога на небесата, трябва да бъде мъж

по Сърцето Му. А в Сърцето на Господа има Благост и Милост за чедата Му.

И ти, ако искаш да бъдеш мъж по Божието Сърце, вземи тези два динара и

покажи Благостта и Милостта, с която Бог люби оня страдалец на земята…”

При тези мои думи човекът направи досадно изражение с лицето си, а

след това понечи да ме отблъсне от Господния път, като ми казваше:

“Кой си ти, за да се възвишаваш над мене, а? Не знаеш ли, че мене

Бог ме е призовал да бъда пастир? И сега да ме спира ли такъв като тебе

от извисяването към Бога?”

Думите на човека запалиха още повече ревността ми. И аз, сочейки

към страдалеца на земята, му казах:

“Добрият пастир оставя деветдесет и деветте овце и тръгва по

бърдата, за да намери онази, която се е заблудила и е била разкъсана от

вълците. Нима сега ще подминеш този страдалец? Нима няма да му дадеш

динарите на Добрия Самарянин?”

В отговор на думите ми човекът блъсна ръката ми, тъй че динарите на

Исус хвръкнаха настрани. А след това с презрителен глас ми каза:
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“Този, падналият, е грешен и умира поради греховете си. А мене Бог

ме е направил свят, като е заповядал да не се допирам до нечисто. Затова

се махни от пътя ми и не ме провокирай с думите си…”

След тези свои думи човекът мина покрай мен и Господ, като изобщо

не забеляза смръщеното лице на Самарянина. И като продължи нагоре,

казваше на себе си:

“Тръгнал някакъв да говори на мен, дипломирания, за динари и

страдалци, та да ме отмества от пътя към Божията Слава. Хм!”

Наведох се на земята и побързах да вдигна падналите динари. А след

това погледнах на Исус, като Му казах:

“Да побързаме, Господи! Защото аз прекрасно зная, че Ти ще съживиш

пребития до смърт, независимо от това дали някой би Ти се противил или

не…”

В отговор Господ вдигна ръката Си, като ми казваше:

“Добрият Самарянин всякога ще има добри самаряни по

земята, макар и да са малко. И като им даде динарите Си, ще ги

направи да извършат Волята на Сърцето Му…”

Така Исус се приближи до мен и взе динарите Си. А после, като

издири с поглед един от слугите Си, сниши се при него на пътя и му даде

динарите, за да покаже Благостта и Милостта на Отца. Тъй че пребитият

наистина намери утеха и Бог съживи сърцето му. Но ето, че с гневно Лице

и със смръщени очи Исус отново се приближи до мен, като ми казваше:

“Виж сега каква ще е сетнината на този дипломиран наемник,

който знае всяка буква от Евангелието Ми, но няма Духа с Който се

показва Благост и Милост…”

Така аз погледнах на наемника, който все така се изкачваше по пътя.

И ето, че там пред него се появи духът на Корей с онова грозно и противно

вълчо лице, което Исус многократно ми бе показвал във виденията Си. И

самият тъмен дух развя пелерината си върху главата на човека, като му

казваше:

“Сине мой! Мен ли търси сърцето ти? Моят дух ли искаш?”

Усетил полъха на развятата пелерина, човекът възторжено извика:
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“О, господи мой! Какви ли не препятствия и изпитания преминах, за да

чуя гласа ти? Тебе търся, боже! Дай ми водителството и помазанието си, за

да бъда пастир на овцете ти…”

В отговор на думите му, духът на Корей извади желязна кука от

пелерината си. И като я заби в сърцето на пленника си, каза му:

“Ето, аз съм с тебе през всичките дни до свършека на века. На тебе

лично ще говоря и ще те утвърждавам. Ти си моят помазаник, защото ясно

слушаш гласа ми и вършиш онова, което ми е угодно…”

След тези думи вълкът на Луцифер въздигна с куката си човека, като

отлетя с него встрани от Господния път. А тогава Исус ми каза:

“Нека последваме тъмния дух, за да видиш къде той ще отведе

пленника си…”

Така ние последвахме след духа на Корей, когато очите ми забелязаха

Вавилонската пустиня и седемте й реки. И ето, че Корей вече беше завел

пленника си над водите на собствената си река, като му казваше:

“Тези са водите на божият елит. И тук е мястото на всички въздигнати

и помазани, които участват лично в съвета на господа! Искаш ли, сине

мой, да бъдеш сред този елит? Искаш ли в живота ти да се явят великите

дела на святия дух, които въвеждат църквите в бъдещия век?”

“О, Исусе! - изрева поклонникът му - “Ти наистина си ме въздигнал и

помазал! Дал си ми корона, за да се боят от името ти и да слушат думите

ти. Аз искам водите ти, господи! Дай ми да вляза в тях и да живея всред

тях!”

След последните думи на пленника си, духът на Корей разлюля

желязната кука и го хвърли във водата, като му казваше:

“Живей за мене! Защото аз наистина съм твоят бог!”

Така човекът вече падаше в самите води, когато аз видях как всред

него се вдигнаха пръски от кръв. А там, сред кървавите води на реката,

плуваха хиляди. И като се гледаха едни други с кървавите си лица,

пръскаха се с кръв и възклицаваха щастливи:

“Алелуя! Исус е господ и ние сме неговия избран елит!”

Гледах кървавата река и една дълбока и страшна скръб попари като

огън сърцето ми, тъй че попитах Исус:
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“Каква е тази кървава река, Господи мой? И кои са човеците, които са

така щастливи да плуват в нея?”

А Исус ми отговори:

“Това е реката на кръвожадните вълци. Това е реката на всяко

човешко и демонично насилие. И тези пастири-наемници тук се

къпят и плуват в кръвта на онези, които са измъчвали. Защото,

момчето Ми, един вълк се насища едва тогава, когато очите му

видят кръвта на жертвата му. А този елит на Луцифер, който плува

сред водите на Корейската река, всякога е пробождал сърцата на

човеците, за да пие кръвта им и да изсмуква живота им…”

Думите на Исус ме накараха да заплача. И аз, като не криех сълзите

си, отново попитах Господа:

“Да разбирам ли, Спасителю мой, че страданието на милиони

онеправдани осигурява благоденствието и просперитета на този елит? И те

никак ли не виждат кръвта, в която плуват? Никак ли не проумяват, че

Отец ще ги накаже жестоко за нечестието им?”

В отговор Гласът на Исус стана гневен. И Той, с огнени пламъци в

очите Си вече ми казваше:

“Вълците са най-големите врагове на Божията Благост и Милост.

Те са кръвожадни именно по тази причина, че искат да живеят, като

смучат и изпиват кръвта на хиляди по хиляди. И ако този пастир-

наемник във видението отказа да помогне на страдалеца с двата Ми

динара, то е, защото искаше всякога да гледа на изливащата му се

кръв. Ето затова казвам на всички Мои, че благоденствието на

Вавилонския елит иде от кръвта на онеправданите, изнасилените,

окрадените, измамените, съсипаните, разкъсаните и умиращите.

Всеки от вълците в реката на Корей е готов да смуче и изпива

кръвта на жертвите си. За да осигури собственото си благоденствие

от мизерията и недоимъка на ония, над които той владее. Които

убива и разкъсва със словото на Корейската заблуда. И ако някой

иска да види тази Вавилонска пустиня в мига на нейното осветяване,

то нека такъв да си спомни думите на Апостола Ми Йоан от

“Откровението”, който казва за блудницата Вавилон:
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“И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от

кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде

много…” 36

Ако блудницата се опива от кръв, то това не е ли по причина на

вълка, който живее в сърцето й? А ако на някого никак не са

достатъчни тези стихове, то нека такъв да си спомни каква е

чашата на третия ангел:

“Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и

водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: Праведен

Си Ти, Пресвети, Който Си, и Който Си бил, загдето Си отсъдил така;

понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти Си им дал

да пият кръв. Те заслужават това…” 37

Проумявате ли думите на ангела към Отца Ми? Проумявате ли,

че ония, които са проливали кръвта на Моите светии и свидетели,

непременно ще пият кръв, за да бъдат справедливо осъдени? Сега

разбирате ли още по-добре видението Ми? Разбирате ли защо при

сетнината на Вавилон в него се намират кърви от пророци и светии

и от всичките заклани на земята?

Именно защото сред този Вавилон се е подвизавал духът на

Корей, вълкът на дявола, насилникът на Луцифер. Оня, в чиито

ръце днес са всичките вълци по земята, които наричат себе си

“божият елит”. И те наистина са елит на бога си. Защото духът на

Корей е бог на сърцата им и свидетел на раззинатите им челюсти.

Ето, заповядвам на чедата Си:

Излезте от църквите, в които управляват вълци! Излезте от

ония места, които са станали кървави реки! Защото вълците докрай

ще си останат вълци. Те ще менят козината си с лицемерие, но

нравът им ще си остане същият. Ето казвам ви, че всяка църква, в

която пастирът живее по-добре от овцете, а овцете не живеят по-

добре от пастира, се превръща в кървава река на Корей! Защото не

пастирят е давал кръвта и живота си за овцете, но овцете са давали

кръвта и живота си за него! И ако някой реши в сърцето си, че

36 (Откровение 17:6)
37 (Откровение 16:4-6)
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трябва да остане в кървавата река, за да живеят вълците на Корей

от кръвта му, то в Името на Отца Си се заклевам, че нечестието на

такъв няма да се отмахне, но той ще падне заедно с вълците в

същата пропаст на нечестие и ще му се въздаде от Божия яростен

гняв…”

Братко мой! Разбираш ли думите на нашия Господ? Разбираш ли кои в

действителност са вълците на Вавилон?

Това са тези, които забиват острите си зъби в сърцата на човеците. За

да живеят от кръвта им и така да си осигурят живот на царе. Това са и

тези, които днес пробождат сърцата на Христовите свидетели с всякакви

хули и лъжи. За да проливат кръвта им и да бъдат прокълнати от Бога да

пият кръв.

Аз мразя този Вавилонски елит! Аз презирам до дъното на сърцето си

всичките наемници, които пият кръвта на сиромасите и ги заплашват с

фалшиви доктрини, за да ги държат под властта на нечестието си. И ако

Бог не търпи вълците и насилниците, но ги обрича на погибел, то да стоиш

ли сред тях или своевременно да освободиш сърцето си от насилието им?

Да стоиш ли в църква, в която един благоденства от кръвта на мнозината?

Да проливаш ли и ти кръвта си, та да пълниш реката на Корей, която

храни Вавилонския елит?

Аз вярвам, че ти ще запазиш кръвта си, за да я съединиш със

страданието на Божиите, което изкупва и възвисява, а не с насилието на

вълците, които отдавна са превърнали благовестието на Вечното Спасение

в остри зъби на демонично погубление. Амин и Амин!
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6. ОМАЙВАЩАТА РЕКА НА ЕЗАВЕЛ

(Видение за отстъплението от Духа на Божието Слово)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има дух на земята, който да е вкарвал най-голяма омраза в

сърцата на човеците против делото, което Бог ми е дал да върша, то това е

духът на Езавел. Аз ясно помня времето, когато пратеник от Бога и Отца

дойде към сърцето ми и ми даде да разбера за Божието Съвършено

благоволение, свързано с моето свидетелство за съдебния процес против

духа на Езавел. Слушайки тогава думите на Божия ангел, аз приех в

сърцето си, че винаги ще бъда мразен от слугите на Езавел и трябва да

гледам на това, като на привилегия, дадена ми лично от Небесния Отец. А

омразата на Езавелините лъжепророци и слуги в тези последни дни прелива

над сърцето ми. И чародействата и хулите им против името ми и живота ми

летят като стрели върху сърцето ми.

Но ето, ако и Езавел да ме убива, аз стоя!

Защото този мръсен дух от царството на мрака не може да стори

против живота ми нищо повече от онова, което му е дадено. И въпреки, че

мнозина приятели на нашето служение отпаднаха от атаките на този дух и

решиха да ни бъдат врагове, то пак аз зная, че сетнината на Езавел ще

бъде при потока Кисон, а онези, които превъзмогнат над този дух, ще се

възкачат на Кармил.

Ето затова вълнението ми беше пълно и аз очаквах с трепет думите на

Исус, свързани с тъмната река на Езавел. А Господ, като се яви на сърцето

ми, започна да ми говори, казвайки:

“Аз зная колко голяма е ревността Ти за Мене и за думите,

които давам на сърцето ти. Но сега знай и приеми, че измежду

седемте по-зли духове, които са създали реките на Вавилон, този

дух на Езавел най-много мрази сърцето ти и основната съпротива

против служението ти на Божий пророк иде именно от него. Ето

затова повечето атаки против сърцето ти са атаки от чародейни

устни, които никога не млъкват, но всякога принасят служба на
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оня, когото изповядват за бог. А този дух на Езавел наистина ги е

уловил в твърде страшна и проклета река. И тази е мастилената

река на омайването, която Аз ще ти разкрия във видение. Но нека

преди това да дам на сърцето ти едно друго видение, за да видиш

мястото, където се препъват всички чародеи и теолози…”

След последните думи на моя Господ пред очите ми се разкри

видение. Аз виждах един прекрасен Поток, който идваше от Небесните

места. Водите му – кристални и чисти - водеха сърцето ми до копнеж да се

потопя в него и така да вкуся от Вечния Живот на Отца, от Съвършената

Светлина на Небето, от изобилната Благост и Милост на Бога. И ето, че

моят Господ вдигна ръката Си и посочи към Потока, като ми казваше:

“Гледай, Стефане. Защото Този Поток е Святият Дух, Който Отец

Ми дава на ония, които Го любят. И ти сега иди с нозете си до самия

Поток, за да видиш знамението, което трябва да преживеят всички

Божии чеда…”

Погледнах към Потока и се затичах към Него. А когато се спрях пред

водите Му, Исус отново ми каза:

“Погледни самите води, момчето Ми…”

Така аз се надвесих над Потока и погледнах водите Му. И ето, че

върху самата повърхност на водите се появи отражението на главата ми. А

тогава удивлението ми нарасна твърде много. Защото от водите на потока

ме гледаше Лицето на Исус… Понечих да мръдна главата си настрани, за да

се убедя в онова, което виждам. А тогава и Исусовото Лице се мръдна

настрани. И аз, като се обърнах към моя Господ, казах Му:

“Какво е това чудо, Исусе? Та ето - във водите на Потока аз виждам

Твоя Образ. И той е твърде прекрасен!”

А Господ ми отговори:

“Това е чудото на Преображението. Чудо, което Отец Ми е

обещал за всички, които вярват в Сина Му и следват Духа Му…”

“А да разбирам ли, Исусе, че в този миг Отец гледа на мен, като на

един, в когото се е изобразил Образа на Сина Му?”

Господ се разсмя на въпроса ми, а след това каза:
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“Ако Святият Дух е Духът на Истината, то можеш ли да се

съмняваш в онова, което отразяват водите Му?

Може ли десет години да храниш даром Божието Домочадие с

Хляба на Божието Помазание и Святост и това да не доведе до

преобразяване на сърцето ти? Може ли десет години да носиш

раните Ми и да претърпяваш страданието Ми и това да не те доведе

до Образа на Сина? Но ти сега стой при Потока и виж как ще се

развие самото видение. Защото при Този Поток идват мнозина, но

остават малцина!”

След последните думи на Исус аз видях как към Потока се приближиха

двама човеци. И ето че единият казваше на другия:

“Братко мой, да се приближим при водите на този Поток и да пием от

тях. Защото това е даденото от Господ Исус обещание за сърцата ни.

Обещаният Свят Дух, Чиито води са води на Живот и Светлина…”

“Амин! Така е…” - отговори вторият. Така двамата застанаха пред

самия Поток. И ето, че вторият вече се навеждаше над Потока, за да пие от

водите му, когато побърза да се отдръпне с огромно смущение в погледа

си, казвайки на първия:

“Не мога да пия от водите на този Поток, защото в тях видях нещо

ужасно. Видях по ръцете си такива петна и лицето си толкова мръсно и

противно, щото вече се чудя как съм могъл да изглеждам така? И сега как

е възможно ръцете ми да са с петна, а образът ми да е толкова противен?”

На тези думи на втория, първият каза:

“Братко мой! Ако Този е Божият Поток, то Той е Духът на Истината,

Който ни упътва на всяка истина. И сега ти благодари на Бога, че Потокът

Му е показал как изглеждат ръцете ти и лицето ти. И като се наведеш,

загреби с шепи от водите на Потока, за да измиеш както ръцете си, така и

лицето си…”

След тези свои думи първият се наведе и също видя отражението си

във водите на Потока. И той отново каза:

“Ето, братко. Моето лице е противно и мръсно, като твоето. И по моите

ръце са останали петната на греха. Но нали затова са водите на Потока -

за да се приближим при тях? Защото тези води ще измият ръцете ни и ще
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направят чисти сърцата ни. Нали това ни проповядва Апостол Яков, като

казва:

“Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той до вас.

Измивайте си ръцете, вие грешни, очиствайте сърцата си, вие

колебливи…” 38

Думите на първия никак не се харесаха на втория. И той, като направи

крачка назад от Потока, казваше на първия:

“Как смееш да ме наричаш грешен и да твърдиш, че моето лице е

мръсно и противно? Не е, казвам ти! И аз повече няма да стоя до тези

води, та да се унижавам. Защото това едва ли е Святият Дух. По-скоро -

това са водите на някой присмехулен дух, който иска да ни се подиграва и

да ни унижава. Не е ли така, а?”

А първият, като загребваше от водите на Потока и вече миеше с тях

ръцете си и лицето си, каза на втория:

“Не се съмнявай, братко! Ето, виж, че лицето ми постепенно просветлява

и онези петна на нечистотата вече изчезват. Ела, наведи се и наплискай

лицето си с тези води. Защото така ще се преобразим в Божия Образ…”

Но и тези думи на първия никак не се харесаха на втория. И той, като

направи още крачка назад от Потока, каза на първия:

“Какво разбираш ти от Божия Образ? И защо ме гледаш така, сякаш,

че съм ти противен? Не, аз няма да остана с тебе при този Поток, но ще

призова Господ, за да ме ръководи и направлява. А ти, ако имаш разум,

последвай ме…”

На тези думи на втория, първият, чието лице все повече просветляваше,

му каза:

“Аз познах със сърцето си, че Този е Потокът от Небето. Вече не искам

нищо друго, освен да пребъдвам във водите Му. Затова сега отново те

призовавам:

Не отстъпвай назад от Потока, но измий ръцете и лицето си и така

пожелай Образа на Исус…”

Тези думи на първия накараха втория не просто да отстъпи, но да

отскочи назад. И той, като махна с ръка, вече казваше на първия:

38 (Яков 4:8)



84

“Ти наистина си безумен, за да стоиш тука. Аз те напускам и ще

призова Господ да ме ръководи…”

Така, отдалечавайки се от Потока, човекът вдигна ръцете си, като

викаше:

“Господи, господи! Дай ми да те познавам. Научи ме на волята си и на

пътищата си…”

И ето, че до викащия се появи духът на Езавел. Развявайки пелерината

си, той се сниши до човека, като му казваше:

“Ти ли си, чедо мое? Ти ли ме призова със сърцето си? Ти ли пожела

образа ми?”

“Да, господи! - отговори възбудено поклонникът и продължи:

“Бях заблуден и унизен в сърцето си, но сега те чувам и желая да ме

водиш според волята си…”

След тези думи на човека духът на Езавел извади кука изсред

пелерината си. И като я заби в сърцето на човека, каза му:

“А не е ли моята воля тази - да те направя образован, та да познаваш

словото ми? Ще ме последваш ли, чедо мое! Ето, аз ще избавя сърцето ти и

от неграмотно ще го направя просветено. Така ти ще познаеш доктрините

на спасението и ще блестиш всред неуките като светило господно…”

Думите на Езавел вече омайваха сърцето на човека. И той, като

докосваше с длани мръсното си лице, каза на Езавел:

“Води ме, господи! И направи ме да позная всичките ти доктрини…”

В този момент Езавел дръпна рязко куката си и въздигна поклонника

си встрани от Господния Поток, като отлиташе с него в далечината. А

тогава Исус ми каза:

“Нека двамата с теб да последваме Езавел и пленника й. За да

видиш какво се случва с всички, които искат да бъдат образовани,

а не образувани...”

Така аз и Исус последвахме духа на Езавел, когато очите ми отново

видяха Вавилонската пустиня със седемте реки. И ето, че духът на Езавел

вече заставаше с поклонника си над собствената си река, която бе твърде

пълноводна и всред водите й плуваха неизброими множества. Така Езавел

каза на хванатия от куката й:
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“Ето, чедо мое! Виж колко много са просветените от истината. Те

всички ме призоваха и намериха водите ми. И ти сега готов ли си да

влезеш в моите води? Готов ли си да посветиш живота си на господните

доктрини?”

Докато Езавел говореше на пленника си, аз забелязах, че от водите на

реката й се издигаха изпарения, които подействаха като наркотик на човека.

И той, замаян и с премрежен поглед, отново казваше на измамливия дух:

“О, Исусе! Какво е това сладко благоухание?”

А Езавел гальовно му отговори:

“Така благоухаят делата на всичките ми поклонници, които ми се

покланят в дух и истина. И аз виждам в тебе един от тях, който ще блести

всред всички, като им явява словото на живота…”

Тези думи на Езавел твърде много се харесаха на човека. И той вече й

казваше:

“О, господи мой! Дай ми да живея във водите ти. Дай ми да бъда

твоето благоухание!”

Тези думи на измамения бяха фаталните. Защото само след миг в

сърцето му бликна тъмносин поток, който започна да шурти в самата река.

И ето, че демоничният началник въздигна с куката поклонника си. И като

го залюля, хвърли го всред водите си. А тогава Исус ми каза:

“Нека се приближим над Езавелината река. За да видиш какво

е въздействието от водите й над всички, които й се покланят…”

Така Господ ме хвана със силните Си ръце и ме постави над водите на

самата река. И ето, че аз видях нещо твърде грозно и страшно. Защото

водите на Езавел бяха тъмносиньо мастило. И ония, които плуваха в тях,

имаха печата на самите води върху лицата си. Тъй че върху очите им се

напластяваше твърде тежък грим, който ги правеше да имат демонично

изражение. Мъжете - на вещери, а жените - на вещици. Едни от тях топяха

пера в самото мастило, като бързаха да пишат в тефтерите си, а други се

прегръщаха като си казваха:

“Алелуя! Ние сме образовани! Ние сме божията светлина на земята…”

Измамата на Езавел беше пълна и страшна, а гледката съкруши сърцето

ми. И аз, като погледнах към моя Господ, попитах Го:
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“Толкова ли е страшен гримът на Езавел, Исусе?”

А Господ ми отговори:

“Има ли нещо по-страшно от това - да презреш Образа, Който те

спасява и да се гримираш с правдата на книжниците, която те

погубва? Но ти виж сега къде е най-силен гримът на Езавел…”

“Господи мой! Той е най-силен в областта на очите!”

“А защо очите са прицел на Езавелиното мастило? Не затова ли,

за да бъдат заблудени ония, които трябва да видят истинския си

образ? И когато в тази омайваща река човек побърза да приеме

грима на Езавел, то той не губи ли ясния поглед върху собственото

си състояние? Такъв гледа дипломата си и вижда в нея Образа на

Божия Син. Гледа доктрините си и вижда в тях страданията на

Божия Син. Гледа титлата си и вижда в нея Смирението на Божия

Син. Гледа конкорданса си и вижда в него Мъдростта на Божия Син.

А на такъв погублението наистина е страшно, защото е изгубил

най-ценното, което Отец Ми ви е дал от Небето. Изгубил е Святият

Дух, Духът на Божието Слово, Който е Потокът край Пътя, за да

намери водите на Езавел, които са една от реките на Вавилон.

Ето затова предупреждавам всички ви:

Бягайте далеч от грима на Езавел и от мастилените води на

нейното лукавство! Защото този грим е силен в измамата да излъже

стария човек, че образът му е нов. И този стар човек, като е презрял

Божията Благост и водите на Духа, които могат да образуват Божия

Образ в сърцето му, е побързал да потърси води, които не могат да

образуват, но само да образоват. И ето тук е силата на Езавелиното

чародейство! Защото омаяните от чара й имат себе си за Божии

чеда и слуги на Бога и Отца, а никой не иска да види тежкия грим

на очите им и стария образ в сърцата им. И ако в изминалите

години слугите на Езавел избезумяваха от ярост против пророка

Ми, то е, понеже му дадох да осветява грима на Езавел и така

мнозина да видят, че са били образовани, но не и образувани.

Гримирани, но не и покаяни! Защото в Небето на Отца Ми няма

да ви ползва никоя диплома, никоя титла и никоя доктрина. И в
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това Небе ще се съберат само ония, които имат Образа на Сина, а

не грима на Езавел. Колкото до последните - горко им, горко им,

горко им. Защото Отец Ми отдавна е заявил против тях и те са

станали съдове на Неговото проклятие, което гласи:

“Господ ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с

омайване на сърцето; и ще ходиш пипайки всред пладне, както

слепият пипа в тъмнината, и не ще имаш успех в пътищата си; а ще

бъдеш само притесняван и обиран всеки ден, и не ще има кой да те

избави…” 39

Огледай се, братко мой, и виж умопобърканите! Защото такива, като

презряха Образа на Сина, влязоха в мастилените води на Езавел и Го

размениха за титла и диплома. Огледай се, братко мой, и виж слепите и

омаяните! Защото такива, като видяха стария си образ във водите на

Святия Дух, нямаха смирение и покаяние, та да се очистят и осветят. Но

вместо това предпочетоха грима, който ги прави слепи за Бога и зрящи за

измамата. Аз окайвам това безпътно поколение от гримирани и омаяни

човеци. И като плача в сърцето си моля моя Господ и Бог:

“Събери ни при Потока Си, Всевишни! И като измиеш лицата ни и

сърцата ни, дай ни да стоим твърди и безстрашни против духа на Езавел.

Да не се огънем от чародеянията му и да не отстъпим от Образа Ти. Защото

времето на Езавел е днес и сега. За да изчезне завинаги утре и отпосле!

Амин и Амин!”

39 (Второзаконие 28:28-29)
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7. КАЛНАТА РЕКА НА МОАВ

(Видение за отстъплението от Кръста Господен)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли има нещо по-противно и ужасно от това - да вървиш по кален

път, а нозете ти да затъват в него. Всяка крачка по този път ще носи

белезите на ужасна тегота и отблъскваща мръсотия. Ти сам знаеш какво

става с обущата ти, когато подметките им се напластят с кал. Ходенето се

затруднява, а опасността да залитнеш и да се оваляш в калта става твърде

вероятна. Днес в тъмния духовен свят има един дух, който Сатана изпраща

против живота на онези християни, които залагат повече на плътта си,

нежели на духа си. И ако ти би казал, че такъв дух ще направи плътските

още по плътски, то явно че не си познал колко е изобретателен дяволът в

лукавството си. Не, братко мой! Този дух, изпращан от Сатана, цели да

накара плътските да повярват, че са духовни. А когато плътта се представя

за дух, то тогава на сцената се е появил духът на Моав, създателят на

калната река на Вавилон.

В първите години на моята вяра, когато по обувките ми се задържаше

твърде много кал, аз трябваше непрестанно да призовавам Святия Дух и да

Го моля за очистване и освещаване. Защото многократно се случваше едно

и също нещо. Аз стъпвах на някое чисто място, а само след миг калта ме

издаваше и от свидетелствата ми оставаха петна. Така разбрах, че докато

не изчистя вярата си от всяко плътско разбиране, аз никога няма да стана

свидетел на Христовия Път, Истина и Живот. Благодаря Богу, защото

Неговата Милост и дълготърпение промениха сърцето ми. И Исус, като ми

даде изобилен достъп в Благодатта Си, очисти сърцето ми и ме издигна

нагоре. А от онази кал не остана и следа. Казвам ти всичко това, защото

всеки от нас преминава през калта. И колкото по-бързо се освободим от

нея, толкова по-добре.

Нека сега да ти изявя какви бяха думите на моя Господ, когато Той

реши да ми даде видението с калната река на Моав. Ето какво ми каза Той:
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“Има едни Мои думи в Евангелието, които трябва да станат

основа за вярата на всичките Ми чеда. И тези Мои думи гласят:

“Духът е, Който дава Живот; плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, Дух са и Живот са…” 40

А ти сега Ми кажи: Как разбираш тези Мои думи?”

“Исусе! След видението, което Ти ми даде с Извора на Вечния Живот,

аз зная, че всички Твои думи са родени от Този Извор. И ако ние искаме да

получим Живота Ти, то ние трябва да пием думите Ти. Не просто да ги

четем или да ги слушаме, но да ги пием…”

Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“А колко са днес човеците, които искат да пият думите Ми?

Колко са разумните, които да внимават твърде много в Словото на

Живота, Което Отец Ми ви даде от небесата? Колко са служителите

Ми, които да напоят дори един от най-малките с една чаша студена

вода? Ето, казвам ти, че са малко! И малкият им брой е по причина

на това, че мнозина не знаят къде тече Изворът на Живота, за да

пият от водите Му. Кажи Ми тогава къде бликват живите води на

Святия Дух? И кога те бликват в сърцата?”

“Исусе! Ти каза на всички ни:

“Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой

вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както

рече писанието…” 41

И това, Исусе, Ти каза за Духа, Който вярващите в Теб щяха да

приемат!”

В следващия миг Исус протегна ръката Си и докосна главата ми, като

ми казваше:

“Нека тогава да ти дам видението, с което ще разбереш всичко.

Защото ако някой жаден дойде при Мен, той наистина ще пие

водите на Извора. Но ако друг е бил жаден и не дойде при Мен, той

ще пие други води от други извори…”

40 (Йоан 6:63)
41 (Йоан 7:37-38)
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След последните думи на Спасителя пред очите ми се разкри видение.

И ето, че аз виждах моя Господ в Небесна Слава и великолепие. Той

вървеше към Кръста на Голгота и нозете Му светеха от Божията Светлина.

А когато Исус застана до самия Кръст, Той се обърна към мен, като ми

казваше:

“Ако някой вярва в Мене, нека вдигне кръста си и така нека Ме

последва. Защото такъв, като последва Сина, ще намери Извора на

Отца…”

В следващия момент Господ простря ръцете Си към Кръста и премина

през него като Дух. А когато застана от другата страна на Кръста, Той

протегна ръцете Си и аз видях, че от самите Му пръсти бликнаха потоци от

живи води. И самите потоци, като падаха от другата страна на Кръста, се

превръщаха в реки от живи води. И ето, че Исус извика към мен, като ми

казваше:

“Вдигни кръста си и ела при Мене. За да пиеш от водите и да

утолиш жаждата си…”

Погледнах на Господ, а думите Му останаха някак неясни за сърцето

ми. Затова извиках към Него, като Му казвах:

“Как да вдигна кръста си, Исусе? Как да те разбирам?”

А Исус отново каза:

“Има само един Кръст, който трябва да вдигнеш. И той сега стои

пред очите ти…”

Думите на Исус ме накараха да погледна Голготския Кръст, а тогава

напълно разбрах призива Му. Затова тръгнах с нозете си към Кръста, като

го приближавах. А когато застанах до него, Исус ме призова, казвайки:

“Знай, че живите води на Духа има оня, който е разпънал себе

си така, както Господ се е разпнал за него. Вдигни Кръста, момчето

Ми! За да дойдеш при Мене, от другата страна на Кръста…”

Самите Исусови думи за “от другата страна на Кръста” бяха твърде

скъпоценни и съкровени за сърцето ми. И аз, като направих крачка към

Кръста, прострях ръцете си към него. Така Кръстът ме изиска. И Сила от

Духа, като ме грабна, прикова ме на него, тъй че по цялото ми същество

преминаха болки като хиляди игли. А после стана внезапно преображение.
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Защото Кръстът на Исус влезе в самия мен. Като тежест, която трябваше да

нося, докато следвам Господа. И ето, че аз вече виждах Исус от другата

страна на Кръста. Ръцете Му, прострени към мен, изливаха потоци от живи

води. И Той ми проговори, като казваше:

“Иди и кажи на Моите, че ето това - да преминете от другата

страна на Кръста - ще рече всякога да носите вътре в себе си

убиването на вашия Господ. Тъй че Смъртта Господна да действа у

вас, докато Животът Господен действа в ония, които напоявате…”

Едва ли сърцето ми беше слушало по-прекрасни и живи думи от устата

на Спасителя. И аз, като паднах на коленете си пред Него, казах Му:

“Господи Исусе! Давай ми всякога тези живи води. За да напоявам с

тях чедата Ти…”

А тогава Исус ми каза:

“Нека сега двамата с тебе да видим какво ще стори оня, който

не иска да премине от другата страна на Кръста. Защото и той е

жаден, но не е прибавил на жаждата си отричането от собствения

си егоизъм…”

Докато Господ ми говореше, пред очите ми се появиха двама човеци.

И ето, че единият казваше на другия:

“Жаден съм братко мой! Жадна е душата ми за Бога, за Живия Бог…”

А другият му отговори:

“И аз съм жаден не по-малко от теб. Затова дойдох с теб до това

място!”

А тогава първият отново каза:

“Аз ще простра ръцете си към Исус. И ще Го помоля да се смили над

сърцето ми и да ме напои…”

След тези думи първият се приближи до Кръста Господен. И като

падна по лицето си, казваше на Господа:

“Исусе! Дай ми от живите Си води! За да имам сила да вървя по Пътя

Ти!”

В отговор на молитвата му Исус протегна ръцете Си през самия Кръст.

И като докосваше сърцето на молителя Си и го пълнеше с живи води, каза

му:
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“Иди и дай на твоя брат да пие от тези води. А след това го

призови да вдигне кръста си, както призовавам и тебе…”

Вкусил от водите на Спасителя, човекът се възправи на нозете си. И

като държеше шепите си, пълни с Живот, каза на втория:

“Пий, братко мой! А след това нека ние да последваме Гласа Господен

с неизказана и преславна радост…”

Вторият погледна шепите на първия, а след това наведе лицето си и

вече пиеше. Но ето, че едва направил глътка, той се задави. И като

кашляше и гледаше с просълзени от задавянето очи, каза на първия:

“Какво ми даде ти да пия? Та аз се задавих! И това в шепите ти никак

не става за пиене…”

Думите му твърде много учудиха първия. И той, като протягаше отново

шепите си към човека, каза му:

“Това е Живата Вода, братко мой! Дух и Живот за духа и живота ни…”

А вторият, като блъсна шепите на първия, извика:

“Пий я ти тази вода! Аз не го разбирам така Спасението от Бога!

Защото надолу от това място съм пил вода, много по-сладка от тази. И сега

защо изобщо да стоя с тебе, като не знам на какъв си дух?”

В отговор на думите на втория, първият посочи към Кръста Господен,

като му казваше:

“Братко мой! Тук умира всяко наше желание, за да живее Неговото

Желание! Тук умира всичката наша воля, за да бъде Божията Воля! Тук

умираме ние, за да живее Той!”

А вторият, който вече тръгваше назад от Кръста, му каза троснато:

“Ако Той живее и аз ще живея! Как така Той ще живее, а аз ще умра?

Аз не съм повярвал, за да умирам. Аз съм повярвал, за да живея…”

Така вторият все повече се отдалечаваше от Кръста, а тогава Исус

протегна ръце през Кръста, като казваше на молителя Си:

“Ела при Мен и остани при Извора на Живите води. Нека

сърцето ти се закрепи в Спасението, въпреки болката от всяко

напускане. Защото широка е портата и пространен е пътят, които

водят в погибел и мнозина отиват в тях. Понеже е тясна Портата и

стеснен е Пътят към Извора на Живота…”
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След тези думи към молителя Си, Исус се обърна към мен, като ми

казваше:

“Нека сега да ти покажа каква ще е сетнината на оня, който

отстъпи назад от Кръста Господен…”

Така двамата с Господа се издигнахме от мястото на Кръста. И ето, че

очите ми виждаха отстъпилия. Той все така вървеше надолу, когато очите

му видяха локва. И той, като се наведе над локвата, започна да рови в нея

с ръката си, та водата й още повече помътня. И като взимаше с шепи и

пиеше от калната вода, вече викаше с устата си:

“Благодаря ти, господи! Защото заблуден бях и ти ме намери. И ето,

сега пия от водите ти…”

След тези думи той отново се наведе, като пиеше от водите на локвата.

А след това се изправи. И като вдигна ръцете си към небето, отново извика:

“Яви ми се, боже! Води ме по твоя път и ми дай служение за твоето

царство!”

В отговор на викането му този път до него долетя духът на Моав.

И като развя над него калната си пелерина, казваше му:

“Ти ли си, мое дете? Твоя глас ли чувам да ме призовава?”

“Аз съм, господи! Аз, аз! И сега сърцето ми те вика, за да го ръководиш и

направляваш…”

В отговор духът на Моав вече му казваше:

“Ако аз живея и ти ще живееш. И понеже вече си пил от водите ми, то

нека сега ти покажа колко е велико спасението ми. Защото никой друг бог

не спасява толкова много човеци, колкото спасявам аз…”

След тези думи духът на Моав извади от пелерината си кука, по която

лазеха червеи. И като я заби в сърцето на поклонника си, вдигна го и

полетя встрани от Господния Път. И ето, че очите ми отново видяха

Вавилонската пустиня със седемте й реки. А духът на Моав, като заведе

поклонника над собствената си река, простря ръка над водите й, като му

казваше:

“Виждаш ли сега колко голямо е числото на спасените от господ твоя

бог?”
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“Да, виждам Исусе! - извика възторжено човекът. А тогава измамливият

дух отново му каза:

“Влез тогава във водите ми и бъди опора на набожните и крепост на

религиозните. И като пазиш светите канони, предай душата си на

послушание, като носиш кръста, който ти давам…”

В следващия миг Моав сложи златен кръст на врата на поклонника си

и го хвърли във водите на реката си, които бяха твърде мътни и кални. И

там, в калта и мръсотията на самата река, плуваха неизброими множества.

Хванали в ръцете си идоли, те прокънтяваха въздуха с “Господи помилуй”,

а зловонието и смрадта на плътските им молитви се допълваше от червеи,

които пълзяха всред калта на самите води…

Едва издържащ на гледката, аз попитах моя Господ:

“Исусе! Как да разбирам тази река на Моав? И не са ли пленниците му

уловени от властта на религиозния Вавилонски дух?”

А Исус ми отговори:

“Преди всичко ти трябваше да се запиташ кой е Моав, за да

разбереш и духа му. А кой е Моав?”

“Господи мой! Този е духът на един от Лотовите потомци. И аз сега си

спомням виденията, които Ти ми даде за Лот. Защото този Авраамов

братанец живееше в Содом и никак не се посвени да даде на духа на

Содом двете си дъщери. А отпосле същият дух подбуди дъщерите му да

преспят с него. Тъй че от блудството между дъщерите и бащата се родиха

Амон и Моав…”

“Става ли ти тогава ясно, че духът на Моав е въплъщението на

Ваалфегор и негова реализация в света? Ако Ваалфегор е създател

на Содом и Гомор, то има ли защо още да се чудиш колко силна е

властта на този, който подклажда плътските страсти и похоти?”

“Не, Исусе! Сега разбирам всичко. Защото когато плътският вкуси от

Твоите живи води, те го задавиха, понеже изискваха от сърцето му да се

отрече от себе си. А тогава плътският побягна от Кръста Господен. И като

си намери локва, пълна с вода и пръст, направи си мътилка и започна да я

пие. Така вече нито духът беше дух, нито плътта беше плът, но се смесиха

помежду си и станаха кал…”
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В отговор на думите ми Исус протегна ръката Си и посочи към

златните кръстове, които носеха плуващите в калните води на реката, като

попита:

“Ако Кръстът Господен е Дух на себеотричане и съразпване с

Христа, то на вратовете на тези поклонници Дух ли виждаш или

плът?”

“Господи мой! При тях нито Духът е дух, понеже носят нещо, което се

пипа и твори от човешки ръце, нито пък плътта е плът, понеже поклонниците

влагат в него вяра. И ако духът се явява като вода, а плътта като пръст, то

резултатът е тази кална река…”

Слушайки ме, Господ отново протегна ръка към калната река, като ми

посочи иконите, които човеците в реката целуваха и им се кланяха. И пак

ме попита:

“Ако Образът Господен е Дух на Свято Преображение, идещо

чрез вяра в сърцето на човека, то тези икони, които целуват

човеците в реката Дух ли са или са плът?”

“Исусе! При тях нито Духът е дух, понеже целуват образ, нарисуван от

човешка ръка, нито пък плътта е плът, понеже те изповядват иконата като

свят прицел на вярата им. И тук отново виждам кал…”

След последните ми думи Лицето на Исус се освети от огнени пламъци.

И Той с гневен Глас ми каза:

“Иди и предупреди всичките Ми братя и сестри, че ако някой

стои в калта, той ще и затъне в нея. Защото тази кална река е

твърде противна на Извора на Вечния Живот. Тя е въплъщение на

всичката човешка глупост и на всичкото отстъпление от Господния

Кръст. Тази река е измамата на плътта, която реши, че е Божий Дух

и побърза да си направи небесно царство без Небе, спасение без

Спасител, разпятие без разпъване, кандила без Светлината на Духа,

и кръстове без себеотричане. И в калните води на тази река ще

погинат всички, които припознаха Содом като Божия Дом.

Думите, които съм ви говорил, Дух са и Живот са!

Дух и Живот, като Кръст Господен и като Извор на Жива Вода!
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Дух и Живот, които не робуват на идолите, но издигат в

Славната свобода на Сион! Дух и Живот, които Моав мрази! Защото,

като излезе от чреслата на безумното блудство, този дух всякога

привлича към себе си безумните блудници! Затова и огънят на

разорението им ще е по-голям от огъня, който Отец Ми изля над

Содом и Гомор!”

Господ спря да говори. А аз, гледайки гнева на Лицето Му, паднах в

нозете Му и Му благодарих, казвайки:

“Господи мой! Блажени тези, които Ти наказваш и изобличаваш.

Защото такива са възлюбени от Теб и приемат Божието бичуване, за да се

нарекат Божии синове! Но горко на онези, които Те търсят да им говориш

от изображения, а не в дълбокото на сърцето! Горко на онези, които носят

кръстове, на които не могат да се разпнат! Амин и Амин!”
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8. ГРАБИТЕЛСКАТА РЕКА НА АМАЛИК

(Видение за отстъплението от Небесното блаженство)

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз зная, че живота на всеки човек се обуславя от отношението му към

нещата, които счита за ценни. Ето защо всеки човек залага на богатството,

което определя живота му. За свят, лежащ в лукавия, е съвсем естествено

човеците да търсят богатство, което касае живота на плътта им. И като

демонстрират спечеленото си богатство, да казват на другите около тях:

“Ето това ни различава от вас. Ние имаме това и това, а вие го нямате.

Ние имаме такива възможности, а вие нямате. Ние сме способни да

осъществим всичките си мечти, а вие не сте способни…”

Едва ли има по-голяма съблазън, както и по-тежка верига върху

сърцето от мисълта, че другият до теб има онова, което ти нямаш. Тази

мисъл често отваря вратите на сърцето за зависти, пожелания, злоба и

всякакви зли внушения. Но виждаш ли, братко мой, че Господ ни е дал

нещо повече от богатството на целия свят.

Той ни е дал Себе Си!

И в това отношение нашата вяра е тази, която може и трябва да

съхрани присъствието на Исус в сърцата ни.

Но дали всички успяват да съхранят Исус?

Дали всички превъзмогват над реките на Вавилон?

Казвам ти истината и не лъжа, че в това последно време измамата

тържествува навсякъде. Тя е като плевел, който цъфти за последен път,

преди да бъде изкоренен. Но този път цъфтежа на самия плевел е

съпроводен от всякаква дяволска сила, от демонични знамения, с които

Сатана иска да препъне човеците, тръгнали по Пътя на Вечното Спасение.

И един от началниците, на когото дяволът трябва да даде златен медал, е

духът на Амалик.

Аз вече веднъж бях писал за силата на този дух и знаех от Исус, че

той е грабителят от царството на мрака. Грабител, който мами вярващите в

Бога да мислят за ограбването, когато трябва да са готови за грабването.



98

Но този път, идвайки при мен, Исус беше необикновено развълнуван. И

думите Му преди самото видение дойдоха към сърцето ми, тъй че Той ми

казваше:

“Зная колко много натежаха виденията против Вавилон в

сърцето ти. Зная болката ти, зная страданието ти за Мене. Но сега

искам да приемеш в сърцето си най-тежкото видение, свързано с

Вавилонските реки. Защото именно такова е видението против духа

на Амалик и неговата грабителска река. Видение, за което някога

пророкува и Исайя, като каза:

“Тежко видение ми се откри; коварният коварства и грабителят

граби…” 42

Думите на Исус ме накараха да Му отговоря, като Му казвах:

“Господи мой! Та това е част от пророчеството на Исайя против река

Ефрат…”

“И не е чудно! Защото и реката на Амалик е част от големия

Ефрат. Но ти сега виж думите на пророка. Защо коварният коварства,

а грабителят граби? Кой е коварният и кой - грабителят?”

“Исусе! Коварният е духът на Антихрист, който с коварство ражда в

сърцата образа на звяра. А пред него явно че се подвизава духът на

Амалик, за да му осигури безпрепятствено нахлуване в човешките сърца…”

“Ти отговори правилно, но не напълно!” – каза Исус и продължи:

“Аз искам да разсъждаваш не толкова върху грабителството,

колкото върху самото коварство. Защото не коварството е заради

грабителството, но грабителството е заради коварството. Какво е

коварството, момчето Ми?”

“Исусе! Това е незабележимо зло, но с ужасни последици. Понеже оня,

който е коварен, върши злото си така, че да остане неразкрит…”

“Представи си тогава престъпник, който иска да открадне

златна скъпоценност от лошо охраняван музей. Как би постъпил

крадецът? Би ли откраднал скъпоценността така, щото всички да

забележат кражбата?”

42 (Исайя 21:2)
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“Не, Исусе! Той би проявил коварство. И коварството му би било

такова, щото като вземе златната скъпоценност, да остави на нейно място

фалшиво копие. Така никой от музея не би разбрал навреме за подмяната.

А когато се разбере, то ще бъде късно…”

Господ ме погледна с твърде дълбок и одобрителен поглед, а аз

разбрах, че отговорът ми е точен. Тогава Той отново каза:

“Знай, че ако коварният идва да размени златната скъпоценност

с фалшива, то грабителят е този, който ще му осигури фалшивото

копие, нужно за подмяната. И Аз сега ще дам на сърцето ти да види

възможно най-голямата Божия скъпоценност, която днес мнозина

са склонни да подменят с фалшива…”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а духът ми се издигна

с Него в Небесните селения на Святия Дух. И очите ми отново виждаха

Небесния Ерусалим със златните си улици и блажените си обитатели. А

Исус посочи с ръка към Тронната Зала на Бога и Отца, като ми казваше:

“Нека влезем в тази Зала! Защото ще покажа на сърцето ти

неща, за които не знаеш…”

Така Господ тръгна към Залата, а аз Го последвах. И ето, че ръцете на

Господ вече отваряха вратата на Залата, когато лицето ми бе озарено от

Божията Светлина. И Господ, като протегна ръка към мене, каза ми:

“Ела, за да видиш Престола на твоя Господ!”

С огромно вълнение последвах Исус, като влязох след Него. И ето, че

пред очите ми заблестя във всичката си Слава и благородство Престолът

на моя Господ. Това беше Трон от най-чисто злато, около който горяха седем

златни светилника. Самият Трон бе неизразимо възхитителен. Сякаш, че

Творецът беше вложил в него Собственото Си Сърце и безпределна красота.

И аз, като наведох очите си поради Славата на Трона, казах на Исус:

“Господи мой! Твоят Престол е възможно най-голямата скъпоценност!”

Този път Исус не отговори на думите ми, но се приближи и седна на

Трона Си. А тогава - с царствено величие и неизразима Слава Той отново

ме попита:

“Как мислиш? Щастлив ли е Оня, Който седи на Престола? И

има ли за Него по-желателно място от стоенето на Този Престол?”
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“О, Исусе! Ти царуваш от Слава в Слава! И аз вярвам, че това е

Престолът, който подобава на Името Ти. И Ти Си най-щастлив, когато

седиш на него…”

В отговор на думите ми Исус стана от Престола Си. И като вдигна

десницата Си, направи с нея знак на възражение, като ми казваше:

“Не, Стефане! Не е този Престолът, на който Аз съм най-щастлив

да седя! Защото има един по-желателен Престол за Мене…”

Думите на Господ прекомерно много ме учудиха, тъй че сложих ръка

на устата си и Го погледнах неловко. А Той, като се усмихна, каза ми:

“Не се смущавай, че не позна. Защото сега ще те заведа, за да

видиш Престола, на който съм най-щастлив да седя и царувам…”

След тези думи на Исус ние излязохме от Тронната Зала. И Спасителят

ме прегърна със силните Си ръце, като полетя с мене надолу, към земните

места. Удивлението ми нарастваше с всяка изминала секунда, понеже все

още не разбирах Словото на Господа. Но ето, че Исус издири с погледа Си

човек на земята. И като застана с мене над самия него, каза ми:

“Виж сега най-желателния Престол за Мене…”

Погледнах с вълнение човека, който вървеше по пътя си. И ето, че по-

надолу на пътя очите ми видяха странник, паднал на земята. Самите дрипи

на падналия показваха дълбоката му мизерия и нещастие. Тогава посоченият

от Господ човек се наведе над странника, а Исус развълнувано ми каза:

“Аз отивам да царувам на Престола Си! А ти гледай как твоят

Господ царува…”

В следващия миг Исус се наведе над избраника Си и се вля в него като

Дух. И ето, че сърцето на избрания заблестя от Светлината на Духа. А

тогава очите ми видяха Господ, като Добрия Самарянин. Той не седеше на

златен Престол, но на скромно трикрако столче в сърцето на човека. И

като простря ръцете Си, съедини ги с ръцете на човека. И като заплака с

очите Си, съедини ги с очите на човека. И като блестеше със Сърцето Си,

съедини го със сърцето на човека, тъй че избраният се наведе над

падналия. И като докосваше с нежност главата му, възправи го. И като го

погледна с любовта на очите си, напълни с топлина сърцето му. А след
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това, като бръкна в торбата си, извади двата динара с ръцете Исусови, и

даде му ги, казвайки:

“Ти си скъпоценен, братко мой! Толкова скъпоценен, щото благодаря

Богу за привилегията да ти послужа…”

Видимо съживен и изпълнен с надежда, човекът гледаше на избрания

и не вярваше, че някой може да му покаже толкова много Благост и

Милост. И той, като вдигна ръцете си, славеше Отец на небесата за онова,

което се случваше в живота му. И ето, че Исус ме погледна из самото

сърце на избрания, като ми казваше:

“Разбра ли сега кой е Престолът, на който Аз се чувствам най-

щастлив? Разбра ли, че когато седя с ленените Си дрехи, а не с

царските Си одежди, Аз се радвам в смирението на този Мой брат?

Разбра ли, че когато седя на трикрако столче, а не на Златен

Престол, то царувам съвършено в сърцето на оня, който е дал

живота си за обиталище на Троицата?

Ето този е Престолът Ми!

Най-славният Престол и най-желателното място за Сърцето Ми!

Защото Аз царувам, когато любя! Аз царувам, когато намирам

изгубените и изцелявам наранените! Аз царувам, когато показвам

Благост и Милост! И този Мой избран слуга е един от царете, на

които Аз съм Цар и един от господарите, на които Аз съм Господар!”

След тези последни думи Господ отново се издигна от сърцето на

избраника Си. И като ме погледна със Святите Си зеници, каза Ми:

“Има един дух, който е враг на Моето царуване! Враг на

Престола Ми! Враг на Сърцето Ми! Враг, когото ще поразя с дъха на

устата Си. Враг, за когото Отец Ми каза в гнева Си:

“Ръка се подигна против Господния Престол; затова, Господ ще

ратува против Амалика (грабителя) от поколение в поколение…” 43

Затова гледай на видението, което ще ти покажа…”

Изострих погледа си, за да не пропусна нищо от онова, което Исус

щеше да покаже на сърцето ми. И ето, че очите ми виждаха двама човеци,

43 (Изход 17:16)
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които, подобно на избрания, имаха трикраки столчета в сърцата си. Те

разговаряха по пътя си, тъй че първият вече казваше на втория:

“Братко мой! Има едно чудо в живота ни и то е, че Исус царува в

сърцата ни…”

А вторият му отговори:

“Амин! Така е! Нека Той да царува, та и ние да царуваме с Него…”

В този момент край самите човеци мина богаташ с изискани дрехи и

златен пръстен на ръката си. И той, като погледна на човеците, удиви се в

сърцето си и вече им казваше:

“Как може човеци като вас да служат за укор на Божието благовестие?

Та я вижте сърцата си! В тях имате само едни трикраки столчета! Може ли

тогава да бъдете свидетели на Царя?”

Човеците се спогледаха помежду си, явно стреснати от думите на

богаташа. И ето, че първият му казваше:

“Господине! Има ли значение как изглеждаме, след като в Исус няма

лицеприятие? Ние имаме трикраки столчета, но те служат на Царя. С какво

ти ни превъзхождаш, за да ни укоряваш?”

В отговор на въпроса на първия богаташът разтвори сакото си, като

сочеше сърцето си и казваше:

“С какво ли? С какво ли? Ами този златен трон в сърцето ми нищо ли

не значи? Вие Откровението чели ли сте? Толкова ли ви е вярата, та да

стига само за едно трикрако столче? Трон ви трябва, казвам ви! Златен

трон за Господ и за Неговата Слава!”

В този миг се обади и вторият, който само беше слушал богаташа, като

му каза:

“Как постигна това, братко? Научи и нас…”

А богаташът, като се усмихна на втория, каза му:

“Аз отдавна плувам във водите на тази божия слава! Затова ме

последвай и непременно ще те науча…”

На тези думи на богаташа, първият извика към втория, като му казваше:

“Ах, недей така, братко мой! Защото Исус ни е учил да сме блажени и

да събираме съкровища на небесата, а не на земята! И ето по тази причина
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сега имаме трикраки столчета. Защото твърдо се уповаваме на Отца, Сина

и Святия Дух за идещото Царство, когато ще получим блаженството…”

А вторият, като гледаше костюма на богатия и златния трон в сърцето

му, отговори на първия, като му казваше:

“Златният трон подобава на Исус, а не трикраките столчета, които сме

носили толкова време. Да, казвам ти! Аз вярвам на този Божий пратеник и

ще приема свидетелството му. А ти, като искаш, ходи немил и недраг по

пътищата с това твое блаженство…”

Ето, че богаташът отново се намеси. И като свали палтото си и

побърза да наметне втория, казваше на първия:

“Докога такива като тебе ще служат за препънка и съблазън на

човеците? И да те оставя ли сега да държиш брата ми в невежеството на

сърцето си. Не, няма да те оставя!”

И като се обърна към втория, каза му:

“В това мое сако има повече благоволение, отколкото във всичките

думи на този, дето те е държал далеч от Божиите благословения. Тръгни с

мене, за да приготвиш златен трон за Исус!”

Докато богаташът говореше на втория, то от самото му сако изпълзяха

молци, които нападнаха на ризата му, оставяйки дълбоки дупки. Тогава,

под въздействието на молците, вторият вече казваше на първия:

“Ела с нас или си остани с трикракото столче! Но знай, че така по-

скоро свидетелстваш за някое сиропиталище, а не за славата божия!”

На тези думи на досегашния си спътник, първият отговори:

“Да се плаша ли от думите ти, които духат като измамен вятър? Не,

няма да се плаша! Да унивам ли, че нямам световните блага? Не, няма да

унивам! Да се откажа ли от блаженството на моя Небесен Цар? Не, няма да

се откажа! Защото не за хора със златни тронове в сърцата си, но за

истинските свидетели на Христовата вяра Яков записа:

“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са

сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството,

което е обещал на тия, които Го любят? А вие опозорихте сиромаха.



104

Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те

хулят почтеното име, с което се именувате?” 44

И сега да слушам ли угнетенията и хулите на този богаташ? И да позволя

ли на нечестието му да ме завлече с грях пред Христовото съдилище? Не,

аз оставам на пътя си, а Господ нека отсъди между мене и вас…”

Тези думи накараха богаташа нервно да се разсмее. И той, хванал

здраво ръката на втория, вече тръгваше с него встрани от Господния път,

като му казваше:

“Никой да не те осъжда в онова, което считаш за правилно. Защото

такива като този остават с първоначалното учение за Христа и никак не

искат да се стремят към по-доброто, което Бог е промислил за нас…”

“Амин, така е! - отговори вторият, който вече изхвърляше трикракото

столче от сърцето си и така двамата се отдалечиха от първия. А тогава

Исус ми каза:

“Забеляза ли какво стана тук? Забеляза ли колко е коварен

дяволът?”

“Да, Господи мой! Той измами вторият от човеците, та да поиска

златен трон вместо трикрако столче?”

“А ти как мислиш? На какво трябва да стоя Аз?”

“Исусе! Ти Си ни дал учение за блаженството! Когато Си ходил с

Апостолите Си по тази земя, Си сядал на малки дървени столчета, а най-

често - на самата земя. Ето защо аз искам, докато съм на земята, Ти да

стоиш в мен така, както Си стоял на земята. Защото на тази земя Ти никога

не седна на златен трон, но проповядваше идещото Небесно Царство на

сиромасите и споделяше с тях трапезите Си…”

Исус се усмихна на думите ми, но въпреки това в очите Му заблестяха

сълзи. И Той, като ми посочи бедния Си брат, ме попита:

“Кой днес би приел свидетелството на този сиромах и

трикракото му столче, когато духът на Амалик погубва със страшна

сила чрез измамата на богаташите? Кой би приел да го погали ръка

с мазоли, когато има парфюмирани бели ръце със златни пръстени

и добре поддържани маникюри?

44 (Яков 2:5-7)
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Ето, казвам ти:

Няма по-страшен грях на земята от греха да размениш Господния

Престол в сърцето си за златните тронове на един погубителен дух.

Затова виж как Амалик ще пресрещне двамата, за да ги завлече в

самата си река…”

Отново гледах на видението и на двамата, които се отдалечаваха от

Господния Път. И ето, че духът на Амалик се яви над главите им. И като

развя пелерината си, украсена със злато и скъпоценни камъни, извика им:

“Мир вам!”

А тогава и двамата възкликнаха:

“Благословен да си, господи!”

И ето, че Амалик се обърна към богаташа, като му казваше:

“Благословен да бъдеш от отца ми, загдето си обърнал в правдата

брата си, та и той да пожелае да даде на господа сърцето си…”

“Златен трон искам в сърцето си за тебе, господи и вече отхвърлих

трикракото столче!!” - извика оня, който богаташът беше излъгал. А тогава

Амалик извади куката си. И като наниза сърцата и на двамата, издигна се с

тях и побърза да ги отнесе във Вавилонската пустиня. И ето, че очите ми

вече виждаха реката на Амалик. Тя беше твърде бърза, бих казал - бясна.

И тук течението беше толкова силно, щото за разлика от другите реки,

тази беше първенец по скорост и вливане в Ефрат. И ето, че Амалик вече

кръжеше с двамата над реката си, като им казваше:

“Който дойде да плува във водите ми, мигновено застава пред отец ми.

За да му бъде слава и великолепие! Искаш ли, сине мой, тази слава и

великолепие! Искаш ли да седиш на златен трон и да управляваш с мене

хиляда години?”

“Искам, Исусе!” - изрева излъганият. А Амалик хвърли човеците във

водите си, като казваше на измамения думите си:

“Иди и събирай благата ми. И върши всичко така, както ще те научи

свидетелят ми. Блага върху блага, за да дойде слава върху слава! И слава

върху слава, за да идват блага върху блага! Само така тронът ми в сърцето

ти ще бъде наистина златен…”
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Миг след падането във буйните води на реката, двамата бяха отнесени

от течението й. А аз, съкрушен в сърцето си от невидима тежест, казах на

Исус:

“Тежко ми е, Исусе! Сърцето ми едвам издържа на тази гледка…”

А Исус, със сълзи в очите Си, отново ми каза:

“Ръка се повдигна против Божия Престол. Затова ти е толкова

тежко. Но ти сега запиши думите Ми и ги предай на братята и

сестрите Ми. Защото на всички ви днес казвам:

Някога Саул презря Арфата на Давид и склони да сложи ръка

на користите на Амалик. Така той гледаше през измамените си очи

на всичките нечестиви блага. А Отец Ми, като отхвърли Саула да не

е цар, избра Си мъж по Сърцето Си. Мъж, който няма да размени

Господния Престол за користите на целия свят. Днешните Сауловци

също презряха Арфата на Давид. И като намериха върбите, огънати

от словото на заблудата, побързаха да влязат във водите на всяко

грабителство и користолюбие. Така те наистина презряха трикраките

столчета от Сион за сметка на златните тронове, които им даде

дяволът. Но ето, казвам на грабителите ви:

Вие нямате блаженство в Царството на Отца Ми! И на троновете

в сърцата ви всякога ще царуват демони. С демони ще лягате и с

демони ще ставате. С демони ще грабите и с демони ще царувате.

Докато се изпълни нечестието ви и се приготви чашата на Божия

яростен гняв! Защото в ден, когато трябваше да давате потребното

на вдовицата и сирачето, вие се нахвърлихте върху користите, като

мухи на извержения. И никой от вас не се замисли за сетнината си.

Никой от вас не разбра, че златният трон на дявола струва твърде

скъпо. Той лесно се създава, но трудно се премахва. Защото кой би

премахнал царуващия от трона, който му е дало сърцето? Кой би

премахнал царуващия, когато е счел короната му за святост и

скиптърът му - за правота! Горко ви, чеда на нечестие, станали

гнезда на всякаква нечиста и граблива птица! Защото царуването

ви е днес и сега, за да изчезнете завинаги утре и отпосле!”
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Братко мой! С цялата сила на сърцето си и с всичките сълзи на очите

си те моля никак да не отстъпиш от трикракото столче в сърцето си. Никак

да не отстъпиш от Божията Благост и Милост! Никак да не се съблазниш от

скъпите дяволски неща, които са толкова евтини и от евтините дяволски

неща, които излизат толкова скъпо. Защото ще дойде ден, когато Господ

ще ни издигне при Себе Си. А всеки от нас ще чуе думите Му:

“Влез в Радостта на Господаря си!”

И ако Исус днес е толкова изобилен в сърцето ми, то е, за да знаеш, че

Радостта на Царя е Неговият Престол в сърцето ти! Престол на блаженството,

който тежи повече от всичките блага на света! Амин и Амин!
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9. ОГНЕНАТА РЕКА НА МОЛОХ

(Видение за отстъплението от Божията Любов)

Братко мой! Верни ми приятелю! Огънят на моя Небесен Отец гори в

сърцето ми, а водите на Святия Дух твърде силно кипят против реките на

Вавилон. Истина е, че Исус многократно е просвещавал сърцето ми относно

най-силната власт на дявола. Истина е също, че сърцето ми, насочило

Божия Меч против Сенаарската земя, многократно е ликувало за победите,

които твори десницата на Всемогъщия. Но днес в сърцето ми има повече

сълзи, отколкото смях. И плач вместо веселба. Защото за първи път Господ

ми даде да позная най-уродливите и проклети знамения, които образуват

Вавилонските реки. Реки, в които днес се готви да потъне целият свят. И

никой от плуващите в тези реки дори и не иска да помисли за сетнината си. А

човеците, отместили погледа от Исус, бързат да гледат на безметежното

спокойствие и благоденствие на Вавилонския елит. И такива, като сочат с

пръст помазаниците на дявола, казват в сърцата си:

“Блазе им на тези! Я как добре си живеят! Я колко много блага имат…”

Но ето, казвам ти братко мой, че нищо в този свят не идва без причина

и не остава без последствие. Затова те моля да запомниш следващите

няколко изречения:

Не може да не благоденстваш в света на Луцифер, след като не му

пречиш! Не може да не се радваш на благоволението на целия свят, след

като световните владетели на мрака са видели в теб свой служител! Не

може да не се радваш на безгрижието и лекия живот, след като ти самият

си лек в света на Луцифер - сиреч, готов да полети натам, накъдето духа

вятърът! Но я се опитай да построиш дома си на Канарата! Я се опитай да

заживееш всичките думи на Спасителя! Тогава непременно ще разбереш,

че онзи, който последва Исус, става тежък, тъй че нито дъждовете, нито

реките и ветровете могат да го помръднат. А щом си станал тежък, то и

животът ти ще бъде тежък. Защото ти ще трябва да отстояваш вярата си в

Светлината всред обитателите на тъмнината. А Исус ни обеща тази вяра да

бъде гонена, презирана и преследвана на всяко време и място.



109

Мисли ли така светът за вярата в Исус?

Разбира се, че не! Защото целият свят, скрит под пелената, наречена

“демокрация”, казва на християните:

“Ето, аз вече не ви гоня! Не ви преча! Напротив – толкова много ви

обичам, че нямам нищо напротив да ме направите християнски. Забравете

миналото, когато съм гонил християните и съм ги хвърлял на лъвовете на

арените в Рим. Това време е безвъзвратно отлетяло! Аз вече съм един нов

и толерантен свят! Аз ви обичам и като свидетелство на любовта ми съм

направил християнството най-силна от официалните ми религии. И ако

това не ви стига, то ще допусна и отклонения от официалното. Само и само

да приемете, че не съм толкова противен, ако и да лежа в лукавия…”

Така е говорил светският дух на църквите, братко мой! И мнозина

дотолкова са били запленени от шепота му, щото са забравили сериозните

думи на Спасителя, които гласят:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и

хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав,

отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния

огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за

тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл…” 45

Виждаш ли, братко мой, че Исус говори за “горко”, което иде на света,

поради съблазните? Виждаш ли, че тези думи на Спасителя са пророчески

и касаят бъдещото време, сиреч, годините преди свършека? И ако днес

Младоженецът стои пред вратата и хлопа, то кой би си спомнил какво е

предупреждавал Той, когато от съблазни очите се ококорват, а ръцете

засърбяват?

Истината е, че има един последен, седми дух от царството на мрака,

на когото принадлежи последната седма река. Задачата на този зъл дух е

да вкара в сърцата на християните любов към света и съблазните му, а

портите на Храма всякога да са отворени за всичките светски мерзости.

45 (Матея 18:7-9)
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Този дух направи измамата си толкова перфектна, щото мнозина изобщо

престанаха да усещат всякакво гонение от света. Защо ли?

Именно защото не можеш да бъдеш гонен от оня, с когото лежиш! Ти

го любиш и той те люби! “Ама как така ще любя света?” - ще каже някой

засегнат християнин и ще допълни:

“Аз вярвам в Исус и любя Исус, а не света…”

Моята радост би била безкрайна, ако думите или претенциите се

потвърждават и защитават от делата на ония, които наричат себе си

“християни”. Затова нека сега да продължа с водителството, което Исус ми

даде, за да разбера колко ужасна и проклета е реката на Молох. Ето какво

ми каза Той:

“Ако Моят Бог и Отец изпрати Кръстителя, за да направи прави

пътеките на Господа, то знай, че Сатана изпрати на света духа на

Антихрист, за да направи криви пътеките за явлението на човека

Антихрист. А в това отношение всички Мои трябва да си спомнят

думите, които Йоан Кръстител каза за Мене. Ти помниш ли тези

думи?”

“Да, Исусе! Аз помня от Словото Ти, че Йоан проповядваше за Тебе и

кръщаваше с вода в река Йордан, като казваше на идещите при него:

“Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след

мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да понеса

обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в

ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото

Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън…” 46

“А какво значи да бъдеш кръстен? Това не значи ли да

приемеш Името, с Което те кръщава Господ твоят Бог?”

“Така е, Исусе!”

“Виж тогава видението, което ще ти дам. За да разбереш

отпосле къде е най-силен духът на Молох и каква е неговата река!”

След последните думи на Исус пред очите ми се появи видение. И ето

че аз виждах пророк Йоан Кръстител във водите на Йордан. Той беше

46 (Матея 3:11-12)
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вдигнал ръцете си, за да посрещне идещия към него Господ, като казваше

на всеуслишание:

“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” 47

Тогава Исус наведе главата Си и се кръсти от пророка. И като се

възправи от водите на Йордан, повдигна нагоре очите Си към Святия Дух,

уподобен на Бял Гълъб и слизащ от Отца на светлините. Така Духът кацна

на лявото рамо на Спасителя и влезе в Сърцето Му. А то запламтя от Огъня

на Отца. И Исус, като ме погледна във видението, протегна ръцете Си към

мен, като ми казваше:

“Ела, Стефане! За да видиш онова, което съм силен да сторя…”

С вълнение се приближих до Господ. А Той, като докосна Сърцето Си,

хвана с десницата Си Белият Гълъб, като ми казваше:

“Ето Святият Дух, Който давам за Спасение и Вечен Живот на

всяко от чедата Си. Когато ви кръстя със Святия Дух, тогава всички

вие получавате Името Исус. Защото това е Името на Младенецът,

Който идва да живее в сърцата ви. Но ти сега виж какво друго ще

извадя от Сърцето Си…”

В следващия миг Исус отново докосна Сърцето Си. И ето, че в ръката

Му се появи Огънят на Отца. А Исус отново ми каза:

“Ето Огънят на Отца Ми. Само с този Огън вие ще съумеете да

превъзмогнете над духа на този свят. За да любите Бога във

всичките си помисли, думи и дела. Само с Огъня ще съхраните

Младенеца. Понеже Огънят Го пази и закриля така, както

Пламенният Меч пази Пътя към Дървото на Живота…”

Гледах Огъня в ръцете на Исус и в този миг знаех, че сърцето ми

пламти от него. Гледах и Белият Гълъб всред самия Огън и сърцето ми се

развълнува поради водите Му. А Господ, като ме погледна с дълбокия

поглед на Святостта Си, отново ми каза:

“А сега ти иди и призови човеците, които вече са преживели

водното кръщение. Защото Аз искам да ги кръстя така, както съм

кръстил и теб…”

47 (Йоан 1:29)
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Обърнах главата си и погледнах към водите на Йордан. А тогава

забелязах човеци, които се приближаваха към Исус. И аз, като отидох при

тях, казах им:

“Братя мои! Господ ви призовава, за да ви кръсти със Святия Си Дух и

с Огън. Идете при Него и паднете в нозете Му, защото Бог има изобилна

Благост и Милост за вас…”

Така човеците, послушали думите ми, наистина се приближиха при

Исус. И ето, че първият коленичи пред Господ, а Исус положи Белия Гълъб

в сърцето му. И като протегна повторно ръката Си, даде му Огъня. А

човекът, като се възправи пред Господа, говореше на езици и славеше

Спасителя. Това накара и вторият да коленичи пред Исус. И Господ отново

даваше Белия Си Гълъб на човека. И отново ръката Му се протегна

повторно, за да даде Огъня и на втория. Но той, усетил горещината на

Огъня, побърза да се възправи и отказа да приеме Огъня. Това накара

Белият Гълъб в сърцето му да заплаче, но сълзите на Святия не трогнаха

човека. И той, проговорил също на езици, се изправи и извика “Алелуя”.

Но в това “Алелуя” нямаше Огън. И аз, като погледнах на моя Господ,

казах Му:

“Исусе! Този вторият прие кръщение със Святия Дух, но не прие Огъня

Ти, за разлика от първия. И сега какво ще се случи с него, след като

остава недоизпълнен? Защото аз видях, че и двамата говорят на езици,

които са белег на кръщението с Духа, но докато единият прие и Огненото

кръщение, вторият отказа да го приеме…”

В отговор Исус ми каза:

“Огънят е Божията Любов! И този Огън те кара, както да любиш

ближните с Божията Любов, така да любиш и Бог с Неговата

Любов. И при все, че вторият прие кръщението с Духа, то никак

няма да го ползва, ако не приеме и Огънят от ръката Ми…”

“Как така няма да го ползва, Исусе? - попитах отново аз. А Исус ми

отговори:

“Белият Гълъб има крила, с които долита, но същите крила Му

служат и да отлита. А ти си спомни думите на Апостол Павел, който

казва на всички ви:
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“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз

съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам

пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам

пълна вяра, тъй щото планини да премествам, а любов нямам,

нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на

сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам,

никак не ме ползва...” 48

И ако Отец е дал кръщението със Святият Дух за ваша полза, а

вие презрете Огъня на Любовта Му, то какво ще ви ползва Белият

Гълъб, след като всеки миг ще излети? Ще се качат ли в Небето

медта, що звънти или кимвалът, що дрънка? Ще се качат ли в

Небето тези, които проумяват тайни и знания, а не са проумели, че

нямат Божията Любов? Ще се качат ли в Небето тези, които с вяра

преместват планини, а не могат да преместят реката на Молох пред

сърцата си? Ще се качат ли в Небето тези, които раздадат всичкия

си имот на бедните, ако в крайна сметка потърсят користи и

похвали от делата си?”

Думите на Исус ме накараха да разбера, че Този Свят и Бял Гълъб,

както дойде в сърцето на човека, та да изгони прилепа, така може и да си

отиде, та да се върне прилепът с ония седем, по-зли от него… И аз, като

протегнах ръце към Исус, казах Му с всичкото умоление на сърцето си:

“Моля Те, Господи мой! Не допускай да изгубят Белия Ти Гълъб ония,

които Си кръстил…”

А Исус ми каза:

“Иди при оня, който не пожела кръщението с Огън и се опитай

да го върнеш при Мене…”

Погледнах във видението. И ето, че човекът все повече се отдалечаваше

от Исус. А аз, като се затичах и го настигнах, започнах да му говоря,

казвайки:

“Братко мой! Исус ме изпрати при теб, за да ти кажа, че имаш нужда

от Огъня Му…”

А човекът, с възторжен поглед ми каза:

48 (1 Коринтяни 13:1-3)
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“Нищо друго не ми трябва. Аз имам кръщение със Святия Дух. Ето виж:

Ория санта белисима, каринто верия, падре санктуария, белла касса

верита. О, реалла кассия! Ория манна белисима…”

Вдигнах ръка, за да спра демонстрацията на човека и отново му казах:

“Братко мой! Моли се с тези езици, когато си усамотен с Господ! Но

сега разбери, че Исус иска да ти даде Огъня. Оня Огън, с който ти ще

станеш свидетел на Любовта Му…”

Човекът ме погледна изненадано, а след това ми каза:

“Господ вече ми е дал всичко, което трябва да ми даде. И аз няма

какво повече да искам от Него, след като имам Святия Дух. Ория санта

белисима, каринто верия, падре санктуария, белла касса верита…”

Обърнах погледа си към Исус, а тогава Той ми даде знак да се

приближа при Него. И когато застанах пред Него, Той ми каза:

“Няма по-бърза и категорична раздяла със Святия Дух от тази

да презреш Огъня на Отца и да решиш, че вече си спасен. И нека

никой не бърза да казва, че има Святия Дух. Защото не вие имате

Святият Дух, но Святият Дух има вас - дотогава, докато Ми се

покорявате и ходите в Пътя Ми. Затова нека двамата с теб да видим

какво ще се случи с този човек…”

Така Господ протегна ръцете Си и ме прегърна, а след това вече ми

посочваше човека, като ми казваше:

“Такива, които искат Святия Дух за дарбите Му, а не за

плодовете Му, днес са хиляди по хиляди. И всички те стават прицел

на един съблазнител, на един огнен дух, чиято река е огнена.

Затова виж как Молох ще изпрати против този човек няколко от

съблазнителите си…”

Отново гледах във видението, когато забелязах как към човека се

приближиха и самите съблазнители. Сърцата на тези човеци горяха от огъня

на Молоха и те, усетили, че се приближават към младенец във вярата, се

възрадваха, че ще успеят против него. И ето, че единият вече му казваше:

“Братко, ти навярно си нов във вярата. Затова ни последвай, защото

ще те заведем на конференция…”

“Конференция ли? - попита човекът.
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“Да, ти не си ли чувал за конференциите, които правим?”

Първият не беше свършил, когато го подхвана вторият, като му казваше:

“И ти, братко, освен да ходиш на конференции, трябва да посещаваш

нашите семинари по теология, херменевтика и есхатология. Как иначе ще

усъвършенстваш вярата си и ще познаеш доктрините?”

Вторият още не беше свършил, когато го подхвана третият, като му

казваше:

“Към конференциите и семинарите по теология трябва да прибавиш

вяра в най-мощната диспенсация на Святия Дух - финансовия просперитет.

Идваш ли с нас или не?”

Човекът беше като зашеметен от съблазнителите. Но понеже нямаше

Огъня на Отца в сърцето си, то и затова сърцето му се огъна от огъня на

Молох. И той, като ги погледна учуден, каза им:

“Аз имам кръщение със Святия Дух. Ето вижте: Ория санта белисима,

каринто верия, падре санктуария, белла касса верита…”

Това накара човеците да му кажат:

“И ние също говорим езици, но ти сега ни послушай относно онова,

което вече ти казахме…”

А тогава човекът, като наведе глава, каза им:

“Говорите за конференции, семинари, теология, доктрини, просперитет,

диспенсация… Това наистина е нещо ново за мене. Добре, водете ме…”

Тези думи на човека бяха фаталните. Защото Белият Гълъб се въздигна

от него, като плачеше с бисерни сълзи за детската му наивност. А аз, със

скръб в сърцето си попитах Исус:

“Господи мой! Този човек не е ли като дете? Та той съвсем по детски

се хвалеше с говоренето на езици и никак не разбра, че против него са

дошли съблазнители. Не е ли страшно това?”

“А какви други да привлича Молох? Хора, пълни с огнена

ревност ли? Или Божии войни, държащи здраво Меча на Духа? Та

нали за този дух на Молох писа някога Апостолът Ми Петър, като

каза за слугите му:

“…люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем.

Те са петна и позор; наслаждават се на примамките си, когато са на
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угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен

грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на

лакомство; те са предадени на проклетия…” 49

А какво е блудството на тези съблазнители?”

“Исусе! Те съвсем открито блудстват с духа на света. И са напълнили

устата и сърцата си с моделите на света, с мерзостите на света и с

всичкото лукавство на Сатана. Защото в Твоето Слово няма конференции,

теология, семинари, доктрини и диспенсации. Но за тези, които дъвчат

светските мерзости, подобни термини са нещо желателно и притегателно.

Всъщност - ето така изглежда семето, което тези човеци изливат на духа

на Молох, престъпвайки Святата Божия Заповед:

“Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да

оскверниш Името на своя Бог. Аз съм Йеова...” 50

В отговор Гласът на Исус стана гневен. И Той вече ми казваше:

“Ако някой посвети семето си на Молох, то ще пожъне и плода

си от Молох. Защото там, където сееш, оттам и жънеш. Не можеш

да сееш на едно място, а да жънеш на друго. Защото Отец Ми е Свят

и съвършено справедлив. И Той ще даде на всеки да пожъне там,

където е сял. Така семето ще роди плода, а плодът ще свидетелства

за семето. А какво е семето на тези?”

Господ вече ми говореше с такъв Огън в очите Си, щото думите Му

пареха и изгаряха сърцето ми, въпреки, че Огънят у мене беше същия.

И аз, смирен от думите Му, тихо отговорих:

“Господи мой! Тези съблазнители бяха с чужд огън в сърцата си. С

думите си те издават, че любят света и светът люби тях. Те никак не могат

да изпълнят Святата заповед на Твоя Апостол:

“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява

Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който

действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко

Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни

векове. Амин…” 51

49 (2 Петрово 2:13-14)
50 (Левит 18:21)
51 (1 Петрово 4:11)



117

“А кои отказват да говорят Божиите словеса? Не са ли това

човеците, които не са преминали изпита на Божия Огън? И не

затова ли следващите думи на Моя Апостол са свързани с Огъня:

“Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда

върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но

радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на

Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата

слава…” 52

Но ако някой не иска Огъня на Отца, за да се научи да люби

истински Бога и ближните, то тогава един друг огън ще дойде

против живота му. И една огнена река ще застане на пътя му. И

нека сега всичките Ми братя и сестри да внимават твърде много на

видението, което ще ти дам. И като внимават - да изпитат сърцата

си за Огъня. И като се изпитат - да се намерят верни. И като се

намерят верни - да бъдат любящи…”

След тези последни думи на Исус аз вече виждах духа на Молох.

Развял пелерина, чиито краища пламтяха от дълги огнени езици, той се

приближи при съблазнителите си, които водеха неутвърдената душа

встрани от Господния Път. И като докосна с пламъците на пелерината си

сърцата им, вече казваше на пленника си:

“Никак не се страхувай да ме последваш. Защото мои са дечицата и на

такива е небесното царство. И аз съм, който пратих служителите си, за да

те напоят с чашите на сърцата си. А ти разбра ли свидетелството им?”

“О, Исусе! - възкликна заблуденият и продължи:

“Та аз не съм те познавал!”

В отговор Молох усили огъня си, като казваше на човека:

“Ела при мене и ще познаеш истината. А истината ще те направи

свободен…”

“Вземи ме, господи! - отговори човекът, а сърцето му вече пламваше.

И ето, че Молох извади от пелерината си кука, нажежена до червено. И

като замахна с нея, наниза и четиримата. А след това, като полетя с

пленниците си, вече ги водеше във Вавилонската пустиня. Така аз видях

52 (1 Петрово 4:12-13)
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как злият дух намери собствената си река, която издигаше високи огнени

вълни, а всред нея множествата бяха много повече от тези в останалите

реки. А Молох, като държеше пленниците си над огнените езици на една от

вълните, отново попита заблудения:

“Харесва ли ти тук? И ще влезеш ли във водите ми, за да ми служиш?”

А човекът, като погледна на къпещите се в огъня, му отговори,

казвайки:

“Господи, аз мислех Евангелието за старомодно, но тук виждам една

модерна църква, едно ново поколение, което си покрил с голяма слава, тъй

че то завладява света. И какво повече да искам, освен да стана един от

свидетелите ти…”

Думите на човека накараха Молох да се разгори от удоволствие, а

мантията му вече цялата пламтеше. И той, като разлюля куката си, вече

хвърляше четиримата в огнените си води, като им казваше:

“Аз съм пътят, и истината и животът. Горете за мене и пътят ви ще

бъде гладък. Горете за мене и така ще обърнете всички към истината.

Горете за мене, за да се яви и животът на господа във вашия живот…”

Падайки в реката на Молох, четиримата вече бяха погълнати от

огнените й вълни. А моето сърце се тресеше от ревност за Бога и аз никак

не можех да укротя вълнението на устните си. Затова казах на Господа:

“Исусе! Огнени мой Господи! Ти Си Огънят, а този долу е нищожество!

Моля Те, Спасителю! Простри Меча Си върху тази река и нека Огънят Ти

погълне чуждия огън, както някога жезълът на Моисея пояде жезлите на

Египетските баячи! Направи го, Исусе!”

В отговор на думите ми Исус ме погледна с най-ревнивия поглед, с

който някога ме беше гледал. И като посочи с ръката Си надолу към реката

на Молох, каза ми:

“Ако бе слушал внимателно думите на Йоан Кръстителя, то би

разбрал, че този Молох ненапразно е създал реката си. А какви

бяха думите на пророк Йоан, които искам да си спомниш?”

“Исусе! Виждам тези думи в сърцето си и те гласят за Тебе:
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“Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и

ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим

огън…” 53

“А какво върши твоят Господ с тези най-святи и чисти видения

в сърцата на Своите? Не очиства ли гумното Си? Не събира ли

житото в житницата Си и чедата Си в Реката на Живота? И ако

някой презре думите Ми в тази Свята Пророческа книга, то не е ли

по причина на това, че е станал плява пред очите Ми?”

“Така е, Исусе! Такъв наистина би станал плява…”

“Виж тогава и нека да видят всички Мои, и нека да разберат

пастири и църкви, че плявата непременно ще изгори в неугасимия

огън на Молоха. И ето, предупреждавам ви:

Плява са всички, които любят духа на света, а не Духа на Отца!

Плява са всички, които обичат съблазните на света и им отдават

сърцата си! Плява са яловите конференции, защото в Моето Слово

конференции няма! Плява е светската теология и семинарите й,

защото в Моето Слово няма теология и семинари няма! Плява е

финансовият просперитет, учението на Мамона за богатство на

земята, защото Моето Слово говори за богатство на небесата! Плява

са всичките модерни думи, излюпени от духа на света, а не родени

от Духа на Святостта! И най-вече:

Плява са човеците, които Господ веднъж вече е пожънал, но те

са похулили Духа Му и изсушителният вятър на съблазните е

изронил зрънцата им! А сетнината на всяка плява е в неугасимия

огън. И този огън днес изпълва водите на най-проклетата от

Вавилонските реки!

Аз, Господ Исус Христос, изговорих с устата Си това…”

Братко мой! Верни ми приятелю! За кой ли път ще ти повторя думите

на Апостол Йоан:

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

света, в него няма любов към Отца…” 54

Пълната трагедия на отстъпилите църкви днес е именно тази:

53 (Матея 3:12)
54 (1 Йоаново 2:15)
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Те обикнаха света и всичко, каквото е на света! И по тази причина не

просто изгубиха Святия Дух, но пламнаха от духа на вечното проклятие и

погибел. И като дойдоха да плуват в реката на Молох, бързо си създадоха

доктрините и каноните, с които да изглеждат чисти пред очите си. А

дяволът, като ги възнагради, направи ги пробивни и успешни, като спря

всякаква съпротива и опозиция срещу тяхното лъжеблаговестие.

Целите оправдават средствата! Запомни това последно изречение!

Защото целта на дявола е тази:

Да не е самотен в огненото езеро, но да има множества, които да му

правят компания. Защото с тях той ще утешава сърцето си през вечността.

Именно за тази цел лукавият няма да жали никакви средства! Но като

раздухва огъня на всяка любов към света, ще съблазни всички, които са му

предадени!

Защото целта на Господ Исус е тази:

Да предава на изкупващо страдание и саможертва сърцата на всичките

Си ходатаи и пророци! Защото с тяхното свидетелство Той ще издири

разпръснатите и угнетените! И като погали събраните Си овце с прободените

Си ръце - Сам ще ги пасе. С всичката Любов на Сърцето Си и с всичката

ревност на Душата Си! За да им каже, миг преди свършека:

“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде

царството…” 55

Амин и Амин!

55 (Лука 12:32)
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10. “ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ТВОРЕЦЪТ ТИ, ЯКОВЕ...”

Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко удовлетворение

аз привършвам тази книга. Славата и благодарението за нея принадлежат

на Вечния и Превъзвишен Господ и Бог на сърцето ми. И сега аз споделям

с тебе, че дяволът многократно правеше опити да убие сърцето ми и да

спре писането на тези пророчески видения. Но благодарение Богу, Чиято

вярност бе огнен стълп над сърцето ми, тези дяволски опити се провалиха,

а виденията ще започнат своето Свято, утвърждаващо, изобличаващо и

изцеляващо действие в сърцата на Божиите чеда.

Много пъти, когато срещу сърцето ми се възправяше силата на цялата

Вавилонска власт, аз дори не смеех да помисля как ще издържа на

натиска, угнетението, стрелите и съмненията. Но Исус в огромната Си

вярност и любов към сърцето ми винаги намираше начин да ме закрепи.

Така и при писането на тази пророческа книга, Той дойде предварително

при мен с думите на пророка, които гласят:

“А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти,

Израилю; не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой

си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките,

те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се

изгориш, и пламъкът не ще те опали…” 56

И ето, с цялата вяра на сърцето си свидетелствам на тебе, че Исус е

Верен и никога няма да ни остави. Затова нека не се страхуваме от реките

на Вавилон.

Защото Исус е с нас! И ако Той е с нас, то кой ще бъде против нас?

Ето и последните думи, които Господ изговори на сърцето ми за тази

книга:

“Така казва Господ, Творецът ти, Якове:

Аз, Исус, пращам пророка Си до сърцата ви! За да ви даде

съкрушителните видения против реките на Вавилон.

И всички вас, които сте Яков, призовавам:

56 (Исайя 43:1-2)
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Дръжте здраво Арфата на Давид в сърцата си! И никога не

ходете в пустинята на Вавилон, за да окачате на върбите му

Божието Съвършено Благоволение! Защото тогава ще го изгубите и

връщането назад ще бъде мъчително и трудно!

Аз свидетелствам с устата Си за всички Мои чеда, че създадох

Съдбоносният Печат “Да не бъде!” И в края на това Свято

Пророческо слово отново ще явя Печата Си за всички Мои. За да го

потвърдите с вашите устни, както го изговориха и Моите!

Да изгубите ли първородството си?

Църкво Моя! Да не бъде!

Да изгубите ли благородството си?

Църкво Моя! Да не бъде!

Да изгубите ли Божията Благост и Милост?

Църкво Моя! Да не бъде!

Да изгубите ли Духа на Божието Слово?

Църкво Моя! Да не бъде!

Да отстъпите ли назад от Кръста Господен?

Църкво Моя! Да не бъде!

Да изгубите ли Небесното блаженство?

Църкво Моя! Да не бъде!

Да изгубите ли Любовта на Отца?

Църкво Моя! Да не бъде!

Аз свидетелствам на всички Мои, че с този Печат ще въздигна

сърцата им на стъкленото море. За да пеят Песента на Моисея и на

Агнето с Божия Арфа в ръцете си! И да видят Божието възмездие

над Ефрат, когато чашата на шестия ангел ще пресуши водите му!

Ето, запечатах ви!”
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