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“КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА?”

“Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието,

и мястото на правдата, а там неправдата...” 1

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

При всичката страшна умора и духовна тежест, смазваща сърцето ми,

аз отново се почувствах длъжен. Длъжен пред Бога, на Когото служа.

Длъжен пред всичките Божии чеда, които и да са те и където и да се

намират. А самият дълг, който запламтя като изяждаща ревност в гърдите

ми, ме накара за сетен път да погледна към света, който лежи в лукавия...

В тези последни предизборни дни в страната ни, когато много нечестиви

са накацали като мухи на нечистотии, Господ Исус ми даде да видя колко

властна, мощна и лукава може да бъде сатанинската манипулация върху

умовете на цял един народ. Защото доскорошни депутати и затлъстели

парламентаристи, многократно по-гнусни и по-продажни от предишните

комунисти, задават най-съблазнителните въпроси на тъмното си битие:

“Как отново да лъжем и да крадем, без никой да ни съди за това?”

“Как отново да бъдем на власт?”

“Как отново да мобилизираме избирателите си?”

“Как да получим по-голям процент от вота им?”

“Как отново да спечелим изборите?”

Виждаш ли колко много въпроси щъкат в главите на властолюбците и

сребролюбците, чиито лица се хилят по разлепените афиши и лъскави

билбордове? Виждаш ли колко много отговори чакат те от княза на света,

на когото са се покланяли през последните четири години?

Но никой от тези, ламтящи за богатство, слава и власт човеци, не

може, не иска или не смее да си зададе въпроса, който най-много му

подобава. А това е въпросът, с който Господ Исус се обърна в Евангелието

към всичките поклонници на дявола:

1 (Еклесиаст 3:16)
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“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в

пъкъла?” 2

Да, братко мой! Точно този е най-съдбоносният въпрос, за който

поклонниците на дявола не искат да мислят в живота си. Царуващи под

краткотрайната защита на Сатана като негови съблазнители и поклонници,

те си мислят, че едва ли не ще живеят вечно. Измамени от лукавия в

сърцата си, че са избегнали всяко осъждение и всеки земен съд, те нямат

очи да прочетат, нито уши да чуят, нито сърце да приемат съдбоносния

въпрос на Божия Син.

Но ти сега помисли, че Този Съвършен и Свят Син на Бога и Отца,

освен че е Господ, се явява и като Съдия. Съдия, Който няма да откриеш в

нито едно земно съдилище, нито ще чуеш думите Му в земен съд. Защото

има един Съд, който чака всичките човеци оттатък, след смъртта, според

както е писано:

“...тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след

това настава съд...” 3

И искат или не, човеците се приближават към този Съд. Едни от тях не

просто тичат, но препускат към Съда. Други вървят някак по-бавно.

А трети? Трети просто няма да преминат през Съд, понеже вече са били

оправдани и изкупени, според както е писано:

“Господ изкупва душата на слугите Си; и от ония, които

уповават на Него, ни един няма да бъде осъден...” 4

Но аз отново искам да гледаш и да внимаваш на съдбоносния въпрос

на Господ Исус към поклонниците на дявола:

“Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” 5

Виждаш ли, братко мой, че осъждането им не е в този свят?

То е в пъкъла!

Разбираш ли тогава, че ако осъждането им е в пъкъла, то непременно

ще бъде вечно? Защото няма такова нещо някой да бъде хвърлен в пъкъла

от Вечния Съдия, а след това да бъде изваден от мястото, което си е

заслужил. Защото Бог никога не бърка в присъдите Си и всичките Му съдби
2 (Матея 23:33)
3 (Евреи 9:27)
4 (Псалми 34:22)
5 (Матея 23:33)
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са съвършено справедливи. И ти знай, че не е голяма трагедия човек да

бъде осъден от земен съд на земята. Рано или късно такъв ще излезе от

затвора, за да бъде отново свободен. Дори присъдата му да е била

доживотна, пак ако е предал сърцето си на Исус, един ден ще бъде

свободен в Небето.

Но ти отново помисли за осъждането в пъкъла!

Помисли за нечестивите, които днес вършат безнаказано злите си дела

против Бога и човеците. Помисли за лъжците и крадците, облечени във

власт и седнали в държавни кресла, за да лъжат и ограбват не един или

двама, но цял народ, или дори целия свят. Казвам ти истината в Исуса, че

няма толкова страшно зло или толкова ужасно наказание на земята, което

да се сравни с ужаса на вечното наказание и вечното проклятие от Бога.

Днес ще чуеш мнозина да казват, че Бог е добър, любящ, милостив,

всепрощаващ. Аз също ще ти кажа, че Бог е именно такъв. Но Той е такъв

само за онези, които преживяват покаяние. И като се отвърнат от греха и

злото, уповават от все сърце на Неговата Милост.

А сега отново погледни към престъпленията на нечестивите. Погледни

към безскрупулните им кражби и към арогантността и алчността им.

Погледни също към всичките им предателства и към отстъплението им от

всички благородни каузи. И тогава се запитай в сърцето си:

“Кой е господарят на тези човеци? Кой е благодетелят им?

Кой е благословителят им? Кой е покровителят им? Кой е богът им?”

И най-вече:

“В кого са повярвали нечестивите, та всякога и всякак да избегнат

каквото и да е земно осъждение и наказание поради злите си дела?”

Сам можеш да отговориш в сърцето си, че бог на всичките нечестиви

човеци на земята е самият дявол и Сатана. И именно поради това за тях

няма земен съд, няма земни закони, няма репресия, няма осъждение, няма

възмездие.

Колко ужасна и колко велика съблазън! Колко непоносимо и колко

болезнено заключение – да няма истинска справедливост на земята!

Но нека точно тази пророческа книга да те убеди, че привидната

безнаказаност на нечестивите е най-голямото им наказание и привидното
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им неосъждане е най-страшното им проклятие. Защото моят Господ, на

Когото служа с духа и сърцето си, е знаел точно какво да заяви против

нечестивите. И ако въпросът Му е бил този:

“Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” 6

То продължението или по-скоро отговорът на въпроса Му е следният:

“Докато вярвате в Сатана и съблазнявате и убивате душите на човеците

с гнусотиите и лукавствата му, то никак няма да избегнете от осъждането в

пъкъла!”

Защото става дума именно за вяра в дявола, сиреч, за сърдечно

упование в духа на този нечестив свят. Дух, който възнаграждава и

поощрява всяко голямо нечестие.

Нека сега да ти кажа, че когато Господ Исус разпали ревността Си в

сърцето ми за тази книга, аз получих видение от Него. И самото видение,

ужасно до последната си подробност, ме остави без дъх. Защото пред мен

се появи бездната на дявола заедно с всичките реки на сатанинското

нечестие. Тези реки се издигнаха към повърхността на земята, където се

събраха в една огромна и страшна река. А тази река, като напояваше

пръстта и всичко пръстно край себе си, скоро роди дърво, което пусна

корен в нея. И самото дърво, като започна да расте, ставаше все по-голямо

и все по-разклонено. То вече простираше клоните си по целия свят, подобно

на пипалата на огромен октопод. И тези клони, като смучеха и привличаха

милиони човешки сърца, се разрастваха и разширяваха все повече и

повече. Така дойде миг, когато цялата земя беше покрита от разклоненията

на нечестивото дърво, тъй щото планетата приличаше на топка, уловена от

безмилостна мрежа.

Колкото повече гледах видението, толкова по-смазано се чувстваше

сърцето ми. Аз никак не исках да приема съществуването на това дърво и

най-вече – на страшните му клони, които опасваха земята. Но било, че

исках или не исках, дървото ставаше все по-властно и все по-могъщо. А

това ме накара да падна на коленете си и да призова с плач моя Господ,

като Му казвах:

6 (Матея 23:33)
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“О, Исусе! Какво видение Си дал на пророка Си? И как сега да понеса

ужаса на онова, което виждам?”

В отговор на плача ми, Господ се сниши до мен и започна да ми

говори, като казваше:

“Още веднъж трябва да пророкуваш, слуго Господен!

И още веднъж сърцето ти трябва да слезе от Небесните места

до дълбочините на земята. Защото ще ти дам да видиш какво

представлява вярата в дявола и как тази вяра дава на човеците дял

от света, който е предаден на Сатана. А ти сега виж и проумей, че

както в Рая има Дърво на Живот, в което се събира всичката вяра

на праведните в Бога, така на земята има дърво на смъртта и ада, в

което се събира всичката вяра на нечестивите в дявола. И ето

поради тази нечестива вяра в нечестивия дявол, която е родила

дървото на смъртта и ада, Аз предупредих клоните на дяволското

дърво, като им казах:

“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в

пъкъла?” 7

Разбираш ли това, момчето Ми? И проумяваш ли, че дяволът

има свои поколения, които е родил с духовете на нечестието?”

“О, Господи мой! Та нали само преди месец Ти ми даде виденията с

изчадията на тъмната троица? Така аз наистина не се учудвам на това

дяволско дърво и на всичките му клони...”

“Спомни си тогава други Мои думи, с които Аз определих

съдбата на това дърво и на всичките му разклонения. Защото на

всички вас Човешкият Син каза:

“Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени...” 8

А какво ще стори Отец Ми, когато Синът Му изкорени дървото,

което Той не е насадил?”

“О, Исусе! Отец ще Ти заповяда да хвърлиш това дърво в огъня на

пъкъла, понеже то не е родило Твоите плодове!”

7 (Матея 23:33)
8 (Матея 15:13)



8

“Виж тогава ужасното дърво на смъртта и ада в това видение.

Виж също и реката на горкото, която го напоява. И знай от Мен, че

участта на дървото и реката ще бъдат запечатани от всичките Ми

думи в Евангелията, в които съм пророкувал горко за нечестивите.

Защото това дърво на смъртта и ада събира в себе си всичката

човешка вяра в дявола, както и всичкото упование и копнение на

човеците да бъдат благославяни, защитавани и ръководени от

Сатана и от неговите демонични началници. И тази река на горкото

са всичките води на нечестието, които дяволът излива в сърцата на

своите поклонници. Именно затова ти казвам, че трябва още

веднъж да пророкуваш на цялата Ми Църква. Защото сега твоят

Господ ще те направи свидетел на Отеческия Яростен Гняв, който

скоро ще отсече дървото на смъртта и ада. И като го хвърли в

пламъците на огнения пъкъл – ще определи сетнината на всеки от

нечестивите, според горкото, за което Синът е пророкувал на

земята. Ето, казвам на всички Мои:

Аз скоро ще спра да призовавам и да изобличавам. А когато

Синът млъкне, Отец ще проговори! И като махне пророка Си отсред

Пролома, където ходатаят е задържал Гнева Му, ще отсече с Меча

Си нечестивите, за да се срещнат очи в очи с баща си и сърце в

сърце с бога си. Но днес Аз все още говоря. И като посочвам

осъждението на нечестивите в пъкъла, казвам на всички ви:

Бягайте далеч от нечестието, за да спасите душите си! Бягайте

далеч от горкото, което съм заповядал за нечестивите, ако и до

днес да не сте го видели изпълнено! Защото адът кипи и огненият

пъкъл очаква обитателите си! Тези, които не бяха съдени приживе,

за да бъдат осъдени завинаги отпосле. А ти, слуго Господен, сега Ме

последвай! Защото ще те въздигна в Светилището, за да пророкуваш

за Великия и Яростен Гняв на Моя Бог и Отец!”

След последните Си думи Исус ме въздигна нагоре. За да стане сърцето

ми свидетел на най-ужасяващата и най-покъртителна участ, запазена като

вечен дял за всичките нечестиви човеци на земята. Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много съдбоносни теми, които можеш да откриеш във Вечната и

Свята Библия, вдъхновена от Святия Дух на Отца и Сина. Но възможно

най-съдбоносна остава темата за осъждението.

През изминалите години Господ Исус неведнъж ми е давал видения, в

които съм гледал на съдбата на нечестивите. Но и днес, след толкова

много написани пророчески книги, аз ти казвам, че ако човек не иска да

гледа с вяра в невидимото оттатък, ще се излъже с погледа на видимото

отсам. Защото много човеци биха ти посочили с пръст пълните с престъпници

затвори и тогава биха ти заявили:

“Ето ги нечестивите човеци! Обществото ги е изолирало в места за

превъзпитание. Законът ги е лишил от свобода и ги е наказал за тежките

им престъпления. Следователно – ако нечестивите са в затворите, то отвън

процъфтява едно добро общество с една достатъчна за живота праведност.

Ние мислим така...”

Така ли мислиш и ти, братко мой? А казвал ли ти е някой, че този

Сатана, който е противник на Бога и на Божия народ, не толерира всякакви

престъпления и не покровителства всякакви човеци? Казвал ли ти е някой,

че за дявол, който Библията разкрива като паднал засеняващ херувим,

интерес представляват само човеците, които са способни убедително да

мамят, засеняват и съблазняват? И той самият, който се крие в тайно,

никога не би се обградил със свита от дребни лъжци, дребни крадци и

дребни убийци, за да става явен. Защото тези, дребните, ги лови законът,

съдебната власт и всичките репресивни апарати на държавата.

Именно с дребни престъпници се пълнят затворите!

Но какво се случва с едрите? Какво се случва с тези, които не лъжат

един или двама, но цял народ? Какво се случва с тези, които не разбиват

магазин, за да откраднат парче хляб и десетина консерви, но с един подпис

под един продажен договор си присвояват милиони долари, които биха

спасили хиляди безработни от глад и пенсионери от смърт? Какво, най-
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сетне, се случва с тези, които не убиват по плът, но убиват духовно вярата

и надеждата за добруване и благоденствие на няколко излъгани поколения?

Истината е, че тези лъжци, убийци и крадци, стават част от свитата на

Сатана. Негови угодници, наместници и най-успешни съблазнители и

изкусители. Защото те стоят във високите етажи на властта и по върховете

на светската пирамида. Достатъчно силни, за да съблазняват. Достатъчно

властни, за да управляват. Достатъчно хитри и лукави, за да пресяват през

ситото си най-злите, които да подготвят като свои заместници или

представители, когато твърде много се наситят или започнат да остаряват

и умират.

Така непременно разбираш кои е имал предвид Господ Исус Христос,

когато е пророкувал за тях с горко в Евангелието. Но аз сега нека да те

направя свидетел на Божия Яростен Гняв, който по изричната Божия Воля

трябваше да видя в Божието Светилище.

Спасителят вече беше въздигнал сърцето ми горе, когато очите ми

зърнаха вратите на Светилището. Така Исус се приближи към тях и вече ги

отваряше. Но миг преди това Той се обърна като ми каза:

“Отец Ми е твърде ревнив Бог и в този миг Огънят Му против

нечестивите е пламнал твърде силно, за да можеш да го гледаш

или да го претърпиш. Затова ти сега застани зад Мене, понеже Аз

съм Агнецът на умилостивението и оправданието...”

Послушал Исус, аз застанах зад Него, тъй щото осанката Му ми стана

заслон и прибежище. А когато Господ отвори вратите на Светилището,

отсред тях мигновено пламнаха огнени езици, които преминаха покрай

мен, тъй щото ме нападна твърде голям страх. Това не беше Огън, който да

стопли и сгрява, но по-скоро – яростна стихия, предназначена, за да

поразява. И ето, че Исус протегна ръцете Си към Отца, като Му казваше:

“Отче Мой и Боже Мой! Пламнал е Свещеният Ти Гняв и е

дошъл мигът да накажеш всичките нечестиви на земята за всичките

нечестиви дела, които в нечестие са сторили.

Ето, Отче Мой! Доведох слугата Ти в Присъствието Ти и сърцето

му до познаването на най-страшните Ти съдби.
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Говори му, Гневни Мой Боже! И дай му да пророкува за горкото,

с което ще въздадем върху дървото на смъртта и ада и върху

клоните на неговото нечестие!”

В отговор на Исусовите думи, Гневният Глас на Отец прокънтя от

Светилището, тъй щото сърцето ми чу Той да ми казва:

“Сине човешки! Нечестивите се поругаха със сърцето ти и злите

стъпкаха с нозе свидетелствата ти. Но те сториха това, за което

отдавна са били посочени от Мене. И ти претърпя злото им, за което

беше призован и подготвен от Мене! Но ето, жетва идва на земята!

И за тези, които посяха зло, идва ден и час зло и да пожънат.

Защото лютият и Яростен Меч на Гнева Ми вече е излъскан и се

простира, за да посече корен и ствол, клони и корона. Затова сега

пристъпи със Сина Ми в Светилището на Гнева Ми. За да видят

очите ти и да прозре сърцето ти, че зад всяко горко, пророкувано от

Исус, се открива Мечът на Гнева Ми и Огънят на Яростта Ми. Защото

колкото повече Благост и Милост е имало на Лицето Ми за тези,

които спасявам, толкова повече Гняв и Ярост има на Лицето Ми за

тези, които осъждам...”

Братко мой! Докато стоях в заслона и прибежището, които ми бяха

Исусовата осанка, аз проумях, че Всевишният Отец има две страни на

Лицето Си. И ако Лицето Му на Благост и Милост е обърнато към тези,

които се отдалечават от Съда, то Лицето Му на Ярост и Гняв тепърва ще се

открие против всичкото нечестие на всичките нечестиви. Ето защо,

треперейки като лист на вятъра, аз последвах Исус, Който вече влизаше в

Светилището на Отца. А тогава Божият Син простря десницата всред

самите Си нозе, като извика със силен Глас:

“Духо на Божиите пророци! Яви на слугата Си онова, което има

да стане с дървото на смъртта и ада и с реката на горкото, която го

напоява!”

След думите на Господ пред самите Му нозе се разтвори сфера,

подобна на сребърно огледало. И тогава аз видях как в огледалото се яви

дървото на смъртта и ада, чиито клони опасваха в мрежа цялата земя. А

докато дървото се изобразяваше, всред корените му се появи и реката на
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горкото, която продължаваше да го напоява. Точно в този миг Исус

простря ръката Си против дървото, като му казваше със страшен Глас:

“Яви се, най-сетне, враже Господен! И нека клонът ти се издигне

по-високо от всичките клони на смъртта и ада!”

В отговор на Господните думи отсред дървото се появи клон, който

започна да расте нагоре. И докато другите клони търсеха да опасват

земята, този последен клон търсеше да се докосне до Небето. Така дойде

миг, когато всичките клони на дървото заграбиха каквото могат от цялата

земя и се събраха около растящия клон, за да му се покланят и да го

боготворят... Точно в този миг с Огнен и Гневен Глас Отец проговори на

Исус, като Му казваше:

“Простри Меча Си, Сине Мой! И нека слугата Ни първо да види

кой стои като главен корен на дървото!”

Ето, че Исус бръкна в мантията Си и извади Меча Си, като го простря

към огледалната сфера, тъй че острието сочеше самите корени на дървото.

А тогава аз видях, че в корените стоеше дяволът, като старовременна

змия. Самата уста на змията пиеше от реката на горкото, а опашката й се

превръщаше в главния корен на дървото, от който то черпеше напояването

си. Това ме накара да кажа на Господа:

“О, Спасителю мой! Очите ми виждат самия Сатана! Той е коренът на

дървото на смъртта и ада, а опашката му провежда водите на горкото...”

“Точно така е, слуго Господен!” – ми отговори Исус. А Отец отново

казваше на Сина:

“Простри Меча Си против клоните, Сине Мой! И нека слугата Ни

види кой разширява и разраства клоните по цялата земя и по целия

свят!”

Послушал Отца, Господ простря Меча Си по протежението на самите

клони. А тогава очите ми видяха дух, който имаше зверова глава и змийска

опашка. Той навиваше опашката си върху всичките клони на дървото. И

като ги дърпаше с всичка сила, правеше ги да растат и да се разпростират

още повече. Този дух разтваряше зверовите си челюсти, като ядеше от

пръстта на земята. А след това храчеше и повръщаше погълнатото върху
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самите клони, тъй щото всичките човеци, намерили се в наядената пръст,

скоро ставаха част от клоните. Това ме накара да кажа на Исуса:

“О, Господи мой! Не виждат ли сега очите ми оня лъжепророк, който е

духът на Антихрист? Не е ли тялото му лукаво като на самия Сатана?

И не е ли образът му като на самия Антихрист?”

“Точно така е, слуго Господен! Духът на Божиите пророци е

отворил очите ти и говори чрез устните ти...”

Докато Господ ми отговаряше, Отец за трети път каза на Сина:

“Простри Меча Си против най-високия клон, Сине Мой! И нека

слугата Ни види кой надига лицето си, за да се изживява като бог,

да говори надменно и да крои планове за вечно управление на

земята!”

И този път Господ простря Меча Си против високия клон, който се

издигаше в облаците на небето. А тогава очите ми видяха звяр, върху

чието лице беше сложена маска, която поразително наподобяваше Образа

на Исус. Този звяр плюеше отрова от устните си, с която принуждаваше

клоните, събрани около него, да го боготворят. А това ме накара да кажа

на Исус:

“О, Господи мой! Та това е човекът-Антихрист, който израства от

бездната. Защото на него коренът е дал силата си, славата си и всичката

си власт. За да засенява и да мами народите, че е господ и бог!”

Слушайки думите ми, Спасителят кимна утвърдително, като ми казваше:

“Да, така е! И сега сърцето ти видя въздигането на всичкото

нечестие и процъфтяването на всичката неправда на земята. Но ти

приготви сърцето си, за да чуеш какви са последните огнени думи

на Божият Яростен Гняв. Защото това дърво на земята, Отец Ми не

е насадил. А всяко дърво, което Той не е насадил, отсича се и в

огъня се хвърля...”

След последните думи на Исус Гласът на Отец се стовари като гръм в

Светилището Му. И Всемогъщият повеляваше на Сина Си, като Му казваше:

“Простри Меча Си против корена на дървото. И като отсечеш

дървото отсред корена му, превърни водите му на огън. А след това

порази с Дъха Си най-високият от клоновете му. За да не се
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надигне никога вече и нечестието му да бъде минало в миналото, за

което няма дял в бъднините на бъдещето. А когато поразиш най-

високия от клоновете, въздай на останалите клони и ги хвърли в

огъня, роден от водите на бездната. За да бъдат всякога наказвани

с горкото, пророкувано от Тебе и с всичките огнени язви на Гнева

Ми...”

Слушайки думите на Отца, Исус се промени. Очите Му станаха като

свъсени облаци, от които проблясваха светкавици. А от устните Му излезе

Огнен Дъх, който се готвеше да нападне на Антихриста. И ето, че Мечът на

Исуса се стовари върху корена, който бе туловището на старовременната

змия. И когато коренът бе посечен, водите от реката на горкото мигновено

се превърнаха в огън, който се изсипваше в дълбините на ада. А тогава

дойде ред и на Дъха на Господа. Той се стовари като мълния върху

високия клон на Антихриста, като го сбръчкваше и изпепеляваше, тъй

щото клонът падна всред другите клони. И ето, че Исус отново замахна с

Меча Си, като разцепи останалите клони и разтвори земните хълмове, тъй

щото всичките клони падаха в дълбините на ада, плисвайки се с грохот и

ужасен шум в огнената стихия на горкото...

От дървото на смъртта и ада не беше останала дори и следа по земята.

А тогава, гледайки ме с огнен и ревнив поглед, Исус проговори, като ми

казваше:

“Отец Ми те направи свидетел на Своя Яростен Гняв против

нечестивите. И тук, от Светилището, в сферата на Божието

предузнание, ти видя каква ще е съдбата на змея, звяра и

лъжепророка, както и на всичките им поклонници. Но от Моето

Слово, и от страниците на Моето Евангелие, все още викат

покритите Ми думи, пълни с Пророческия Дух на Отца Ми. И Моите

все още не знаят и все още не проумяват напълно с колко съдба са

заредени въпросите на Човешкия Син против нечестивите:

“Как ще избегнете от осъждането в пъкъла? Как ще избегнете

от горкото, за което отдавна сте били посочени?”

Ето, Аз ще заведа пророка Си всред самите огнени пламъци на

пъкъла. Там, където водите на нечестието, с които змията е
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напоявала змиите си, вече са се превърнали в огнена река. Така

непременно ще видите девет горка, с които Божият Гняв е наказал

деветте най-страшни клони от дървото на смъртта и ада.

Запомнете тогава и самите горка, според както ги изричам:

Първото е горкото върху съблазнителите!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда!” 9

Второто е горкото върху наситените!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще

изгладнеете...” 10

Третото е горкото върху присмивателите!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Горко на вас, които сега се смеете; защото ще жалеете и ще

плачете...” 11

Четвъртото е горкото върху хвалболюбците!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят; защото

бащите им така правеха на лъжепророците...” 12

Петото е горкото върху слепите водители!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Горко вам слепи водители! Които казвате: Ако някой се

закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на

храма задължава се...” 13

Шестото е горкото върху законниците!

И на него свидетелстват думите Ми:

9 (Матея 18:7)
10 (Лука 6:25)
11 (Лука 6:25)
12 (Лука 6:26)
13 (Матея 23:16)
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“Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с

бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се

допирате до бремената...” 14

и още:

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

сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте...” 15

Седмото е горкото върху богаташите!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата

си...” 16

Осмото е горкото върху предателите, които се подвизават в

беззаконието на Юда Искариотски!

И на него свидетелстват думите Ми:

“Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на

този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре

щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил...” 17

И деветото, най-страшно и най-ужасно от горката, е горкото

върху книжниците и фарисеите! Горко, за което Човешкият Син

заявяваше най-много в Евангелието:

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите

външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и

насилие. Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата

и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко вам книжници

и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници,

които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки

кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на

човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате

гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и

казвате: Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме

съучаствали с тях в проливане кръвта на пророците. Така щото
14 (Лука 11:46)
15 (Лука 11:52)
16 (Лука 6:24)
17 (Матея 26:24)
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свидетелствате против себе си, че сте синове на ония, които избиха

пророците. Допълнете и вие, прочее, мярката на бащите си. Змии!

Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” 18

Ето, говоря на цялата Си Църква и на всичките Божии чеда, че

посочените от Божия Гняв няма никак да избегнат от осъждането в

пъкъла! Защото те са чеда на дявола! Змии от змиите му, ехидни от

ехидните му, духове от духа му, отрови от отровата му, нечестия от

нечестието му!

Вижте тези девет горка в дълбините на огнения пъкъл. И ако

искате Вечност всред Реката на Живота, а не всред огнената река

на пъкъла, побегнете далеч от съблазънта и изкушението, за да

намерите Святостта и Освещението.

“...онова освещение, без което никой няма да види Господа...” 19

Аз, Мъздовъздателят от Сион, все още говоря и не млъквам!”

18 (Матея 23:25-33)
19 (Евреи 12:14)
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2. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ СЪБЛАЗНИТЕЛИТЕ

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда!” 20

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако ти кажа, че живеем в свят на страшна сатанинска съблазън, то едва

ли това ще бъде някаква новина за теб. Защото всички ние ежедневно се

сблъскваме със съблазните, с които дяволът е затрупал цялата земя. Но аз

сега те моля още веднъж да прочетеш думите на Господ Исус, свързани със

съблазънта. Защото Той наистина пророкува горко на света поради

съблазните. Но в Своя пророчески прицел Спасителят ни предупреди, че

истински страшното горко ще е за “онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда”. Това иде да те убеди, че по отношение на съблазънта човеците

ще се разделят в два лагера – съблазнители и съблазнени.

Виж тогава първия лагер, свързан със съблазнителите, и знай, че

именно неговото осъждение ще видиш в пророческото видение, което Господ

ще разкрие на сърцето ти.

Една от най-тежките духовни битки, които водих цели десет години и

то с променлив успех, беше битката против съблазните, с които дяволът

наводни много от църквите на последното време. А тогава стана така, че

много от съблазнените, прочели пророчески книги от “Мория” против

съблазните, не отидоха да се допитат до Господ Исус относно тяхната

истинност, но решиха да се допитат до собствените си съблазнители. Така,

застанали пред тях, те им показаха първите пророчески книги против

търговците в Храма, а след това ги запитаха:

“Молим ви, кажете ни! Право ли е да има търговия в Божия Храм?

Право ли е да продавате Божието Слово и всичко, което е било родено от

Божието Свято помазание, а не да го давате даром, както даром Бог го е

дал от Небето?”

20 (Матея 18:7)
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Както можеш да предполагаш, съблазнителите бяха ужилени от тези

въпроси в сърцата си. Но като запазиха външно религиозно самообладание,

изкрещяха на съблазнените от тях, като ги заплашиха с думите:

“Никак да не четете тези книги, нито да вярвате на писаното в тях. Но

вместо това погледнете колко помазани и прекрасни книги и касети сте си

накупили за последните няколко години. Книги и касети от Бени Хин и от

Робъртс Лиардън, от Улф Екман и от Джон Остийн, от Кетрин Кулман и от

Род Парсли, от Кенет Копланд и от Дерек Принс, както и от стотици други

Божии помазаници. Да вярвате на тези книги, написани от Главчев, ще

рече да хвърлите укор върху всичките християнски светила на Америка и

света! А ще хвърлите ли вие укор против тях? Стиска ли ви да ги наречете

съблазнители, когато те са ви дали нещо, което струва много повече,

отколкото сте им платили?”

На подобни думи много от съблазнените никак не можаха да удържат.

И като се прибраха в осквернените си храмове при осквернителите-

търговци, повече никога не гъкнаха против съблазнителите. Нещо повече –

надъхани с всичката възможна религиозна ярост на непокаяни търговски

сърца и нечисти пастирски съвести, един по един те се отказваха от

Словото на Божия Пророчески Дух като притуряха скръб на скръбта ми и

позор на опозоряването ми.

В онези първи дни на призванието ми като Божий пророк, аз много

плачех и изливах в ридание молитвите си към Бога. Не исках никак да

повярвам, че тези, които се наричаха “християни” и изповядваха в сърцата

си най-живото и най-святото Име на небесата и на земята, не можаха да

превъзмогнат над дяволската съблазън на търговията, но я приеха като

нещо задължително, сиреч, като стандарт за една евангелска църква. Но

моят Господ, Комуто служа с духа и сърцето си, още тогава ме укрепи и

заздрави. И аз разбрах, че трябва да говоря Истината Му и да изявявам

думите Му, каквото и да ми коства това. Защото наистина има време и

съдба за всеки бунт, за всяко непокорство и най-вече – за всяка съблазън,

която е утвърдила в църквите греха на дявола и се е поругала с Любовта и

Святостта на Бога. Точно тези мисли, които нахвърлих по-горе, бяха се

родили в сърцето ми, миг преди Исус да ми покаже горкото върху всичките
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съблазнители. А сега нека да ти предам и Личните думи, които Господ ми

проговори. Ето какво ми каза Той:

“Зная колко ти е тежко. Защото видях от Небето всичкото

поругание, всичкото напускане и всичкия позор, който понесе

заради Моите изобличения против съблазните и съблазнителите. Но

сега ти казвам, че Аз съм Вечният Съдия, на Когото Отец е дал да

извърши Съд между народите и да напълни ада с осъдени и Небето

с оправдани! Помисли тогава, че един Съдия непременно ще освети

престъпленията на дявола и ще ги направи явни за всички. Тъй

щото да се яви всичката духовна сила и всичката неизменима

съдба на думите, които съм говорил.

А какви бяха Моите думи за осъждението на нечестивите? Не

бяха ли тези, щото казах на всички ви:

“Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден,

защото не е повярвал в Името на Единородния Божий Син...” 21

И понеже знам, че мнозина биха се успокоили и биха си

казали:

“Чудесно! Ние нямаме никакъв проблем! Вярваме в Исус и

следователно няма да бъдем осъдени!”

То и затова Аз продължих с думите Си, за да посоча на всички

ви какво е осъждението:

“И ето що е осъждението: Светлината дойде на света, и

човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата

им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и

не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който

постъпва според истината отива към светлината, за да се явят

делата му, понеже са извършени по Бога...” 22

Ползва ли ви тогава вяра, която бяга от Светлината и не иска да

отиде към Светлината? Ползва ли ви изповедта, че сте Божии, ако с

делата си се отричате от Бога и търпите тъмнината на дявола, като

най-желателно място за душите ви? И когато ви явих чрез пророка Си

всичката дяволска тъмнина, дошла чрез съблазните на търговията, то

21 (Йоан 3:18)
22 (Йоан 3:19 -21)
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колко отстъпиха от вертепа на Сатана, за да коленичат пред

Святостта на Отца и Сина и Духа? Колко напуснаха тъмнината на

съблазънта, за да покажат, че наистина са родени от Духа на

Светлината и Святостта? Не стана ли другото, за което съм

пророкувал? Не обикнаха ли човеците повече търговията, нежели

даването даром, понеже делата им бяха зли? Не продължиха ли да

обогатяват съблазнителите си, вместо горчиво да се каят за

беззаконието си? Сега разбираш ли, че Вечният Съдия вече има

Свято Пророческо обвинение, изявено от слугата Му против

съблазнителите, които ще бъдат осъдени в пъкъла? И те никак няма

да избегнат, нито ще отворят уста, за да кажат, че не са били

предупредени накъде клони пътят им.

Защото пътят на всички съблазни води в ада!

Колко повече – когато съблазните на дявола не са само в света,

но са влезли в църквите, за да ги умъртвят и направят абсолютно

гнили и безполезни за Святия Дух.

Виж тогава видението, което ти давам. Защото сега Вечният

Съдия ще простре Меча Си против оня първи клон от дървото на

смъртта и ада, който е клонът на съблазнителите...”

След последните Си думи Исус докосна с ръка главата ми, тъй щото

пред очите ми се появи и самото дърво на смъртта и ада. Този път то беше

много по-проклето, страшно и ужасно, понеже го гледах от съвсем близо. И

ето, че Съдията простря Меча Си против клона на съблазнителите, като

извика със страшен Глас:

“Дяволски съблазнители! Дойде часът на осъждението ви и яви

се времето на наказанието ви! Бъдете отсечени, вие, които

съблазнявахте човеците на земята! Наследете пламъците на

огнения пъкъл и бъдете всякога проклети пред Лицето Ми!”

След тези думи отсред Меча излезе бляскава мълния, която отсече

клона на съблазнителите. И той, като се килна и наклони, започна да пада

в дълбините на ада. А всичките съблазнители, които падаха с клона си,

пронизаха със страшни писъци тъмнината, в която отиваха довека...
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Извърнал главата си поради ужаса на видението, аз погледнах към

Исус, Чието Лице беше станало свъсено и гневно. А Той, като посочи с

Меча надолу, вече ми казваше:

“Бъди покрит от Моята Съвършена защита и Ме последвай в

дълбините на огнения пъкъл. Защото сега ще видиш мястото,

където от година на година и до вечни векове ще бъдат мъчени и

наказвани всичките съблазнители на дявола...”

След думите на Исус аз се усетих странно. Понеже отсред мантията Му

излезе сияние, което обгърна и мен, и Него. А в това сияние аз се усещах

така, сякаш, че нозете ми бяха нагазили дълбоко в Реката на Живота, тъй

щото една пречудна и завладяваща свежест покри цялото ми същество. И

ето, че двамата с Господа вече слизахме надолу. Така дойде миг, когато

сърцето ми зърна огнена река, която се блъскаше в брегове от изострени

скали. Пламенните й вълни се блъскаха в скалите, хвърляйки наоколо

безброй огнени капчици и искри. И ето, че в подножието на скалите аз

видях самите съблазнители, оковани с железни вериги. Извиващи се от

непоносима болка те имаха най-страшни поражения от огън върху ръцете

и краката си. Самите им ръце, неестествено изкривени, бяха обърнати към

гърбовете им. А краката им, изкривени подобно на ръцете, бяха като крака

на уроди. Това ме накара да попитам Исуса:

“О, Господи мой! Защо ръцете и краката на съблазнителите са така

изкривени? Та ето, ръцете сочат към гърбовете на съблазнителите, а краката

им са обърнати така, че ако тръгнат напред, то по-скоро биха вървели

встрани. И изобщо – какво е това изкривяване при тези съблазнители?”

В отговор на думите ми Исус проговори, казвайки:

“Нека всичките Ми братя и сестри знаят, че да се изкривява

правото е основен прицел на съблазънта. Всеки, който е решил да

съблазнява, първом съблазнява и изкривява себе си, а след това

тръгва да съблазнява и изкривява останалите. Виж тогава тези

криви ръце, които винаги ще привличат огъня на наказанието към

себе си! И като ги гледаш, кажи Ми:
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Каква ли ще да е била страшната сатанинска съблазън, която е

изкривила ръцете на съблазнителите? Понеже Бог не даде на

човека криви ръце за криви дела, но прави ръце за прави дела...”

“О, Исусе!” – отговорих аз – “Та нима има нещо по-благо, по-право и

по-свято от това – ръцете ни да служат за даване? Та нали Сам Отец

дотолкова възлюби света, щото протегна ръцете Си и даде Тебе за

Спасението на човеците?”

“А искали ли са тези съблазнители да дават? Искали ли са да

бъдат с прави ръце, вършещи правото, или са се посветили да

изкривят ръцете си, за да вършат неправда? И ако правите ръце са

ръцете на даващия, роден и изпълнен от Благодатния, то какво са

кривите ръце?”

“О, Господи мой! Кривите ръце са продаващите ръце! Това са ръце на

алчни, користолюбиви и пресметливи човеци! Човеци, които не са родени

от Твоя Свят Дух, за да вършат Святи и чисти дела с ръцете си, но са

родени от дявола, за да вършат с ръцете си дела, мръсни и криви като

неговите...”

“Знай тогава, че ето такава ще е участта на всички църковни

търговци, които са изкривили правото даване в криви и нечисти

интереси. Всеки от тях един ден ще се намери в огъня на пъкъла, за

да усети истинското състояние на ръцете си. Защото като е ходил

по земята с кривите си ръце, за да продава Мене и Моето за пари,

той е осъдил сам себе си. И тук, в ада, делата му всякога ще

свидетелстват против него. Огънят ще гори кривите му ръце и в

цялата вечност той няма да може да ги види с очите си, но ще

усеща ужаса от проклятието им в сърцето си. Понеже ако приживе

бе помислил да погледне ръцете си, то не би ги изкривил в

съблазните на дявола, но би ги осветил в даващата Любов на Отца,

Сина и Святия Дух!”

“А краката, Господи? Защо и краката на съблазнителите са криви?”

В отговор на въпроса ми Исус с твърд Глас каза:

“Бог не даде на човека криви крака, които да вървят по криви

пътища, но го дари с прави крака, които да вървят по Правия Път.
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Какви ще да са тогава църковните съблазнители, които лъжеха

мнозина, че вървят напред, когато собствените им крака вървяха

встрани? Какви ще да са тези съблазнители, които с възторг

говореха от амвоните си за Пътя, Истината и Живота, когато нозете

им всякога ходиха в безпътицата, лъжата и смъртта? Не бяха ли

такива Лотови жени, които уж бягат от Содом, а сърцата им остават

в нечестие? Разбираш ли сега, че те наистина са служили за

съблазън от дявола? Защото дяволът е змия, а една змия никога не

обича правия път, нито върви право. Тя пълзи, веднъж в ляво,

веднъж в дясно. И нейните чеда също са пълзели като нея. Веднъж

в ляво – за да пожелаят користите на света, веднъж в дясно – за да

паднат в блудство и прелюбодейство.

Но ето по тази причина дяволските съблазнители всякога ще

гледат кривите си крака и ще привличат с тях пламъците на ада. Но

ако някой е бил просветен и осветен от Божия Пророчески Дух, то

такъв непременно би живял писаното от Божия пророк:

“Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за

Него...” 23

И ето, Вечният Съдия говори на Църквата Си и я пита:

Приготвихте ли Пътя Ми? Направихте ли прави пътеките за

Мене, за да вървят по тях човеците с прави нозе? Ликвидирахте ли

сатанинската съблазън или оставихте амвоните си под властта на

кривокраките и криворъките? Колко години слугата Ми вика в

пустинята? Колко видения от Сион се изляха в сърцата ви? Колко

мъдрост, разум, посвещение и знание ви давах през годините? И

ето, че пак Храмът Ми не се очисти, нито съблазните се прекратиха.

Но сега, когато сте видели вече осъждението на сатанинските

съблазнители, не бихте имали никакво извинение за никоя съблазън.

Защото нищо друго не е поискал от вас вашият Господ, освен това:

Да вършите дела, чисти като Неговите и да вървите в Път, Свят

като Неговия! С прави ръце и с прави нозе, като слуги на Божията

Вечна Правда!

23 (Матея 3:3)
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Който послуша думите Ми и не изкриви ръцете си в търговия,

нито нозете си в заблуда, няма да мине през Съд, нито ще наследи

участта на съблазнителите! А сега, момчето Ми, нека ти покажа как

Вечният Съдия отсича и осъжда клона на наситените...”

Братко мой! Иска ми се никога да не забравиш това видение със

съблазнителите в огъня на пъкъла. И когато в живота ти се случи да ги

срещнеш, то Самият Свят Дух да ти покаже, че ръцете им са криви и

нозете им ходят встрани. Амин и Амин!
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3. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ НАСИТЕНИТЕ

“Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще

изгладнеете...” 24

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има дума, с която да опиша чувството си преди всяка нова

пророческа книга, то тази дума е “глад”. Аз продължавам да съм гладен за

всичките думи на моя Господ и Бог. Защото зная, че когато Той дойде при

мен, то Небето ще ме споходи с трапеза, по-желателна от всичките блюда

и ястия на този свят.

Може би ще ме попиташ:

Как става така, че огладнявам? И не съм ли вече достатъчно сит, след

повече от сто написани пророчески книги?

А аз ще ти отговоря така:

Напълни торбичката си с хляб и сирене, а след това отиди на полето

по време на жътва. И като се посветиш на жътвата, започни усърдно да

прибираш Божиите класове. Така непременно ще дойде миг, когато ще

усетиш, че си гладен. Извади тогава торбичката и си хапни от хляба и

сиренето. А след това продължи да жънеш. Скоро ще усетиш, че отново си

гладен. А колко ли хляб и сирене са останали в торбичката? Не се ли

нуждаеш от нова и нова храна, всеки път, когато вършиш Божието Свято

дело? Но ето затова са блажени всички, които са гладни за Правдата.

Защото Господ Исус е, Който ще ги нахрани с благата на Святия Си Дух!

Как тогава да разбираш горкото, за което Вечният Съдия е пророкувал

против всички, които са наситени? Не е ли станало така, че те са

погълнали храна, но никак не са поискали да усвоят силата й, та да дойде

миг отново да огладнеят? Знаеш ли, че през изминалите години аз постоянно

се сблъсквах с наситени човеци? Това бяха хора с толкова голяма гордост

и самочувствие, щото пред тях сигурно изглеждах като “педя-човек, лакът-

брада”. Но не в това беше проблемът! Проблемът беше този, че тези

човеци бяха изгубили глада си за Правдата. И онова ястие, останало с

24 (Лука 6:25)
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години в сърцата им, беше вече не просто развалено, но покрито от

червеи. Стигна се дори дотам, че човеци, които се намериха наситени,

започнаха да хулят книгите ми и да търсят всякаква причина против мене.

Един такъв човек, с твърде дебел корем и тлъсто изражение, отговарящо

напълно на ситостта му, реши да се обяви за апостол. И не просто за

апостол, но за велик критик от Небето, който може да издърпа ушите на

Божия слуга и да го обвини в хиляди ереси. Така или иначе, той никога не

си позволи да ме критикува лице в лице, но насочи всичката си религиозна

злоба, за да го прави зад гърба ми – по домашни събрания и групи. Няма

да скрия от теб, че едно чувство на непоносима гнусота завладява сърцето

ми, когато се опитам да разбера на какъв дух са подобни хора. Човеци,

които са толкова наситени, щото вече не искат да ядат Хляба от Небето, а

предпочитат да го ронят на трохи и след това като кучета и свине да го

тъпчат с нозете си.

Но нека сега отново да ти кажа какви бяха Личните думи на моя

Господ, миг преди да ме въведе във видението с горкото върху наситените.

Ето какво ми каза Той:

“Зная колко погнуса е изпитало сърцето ти от наситените, които

се препънаха в пророческото слово, което ти давах. Зная и виждам

тяхната религиозна злоба и всичкото коварство против служението,

което имаш за Небето. Но сега ти казвам, че ако има дума, с която

напълно да си обясниш греха на наситените, то това е думата

“себеправедност”. Себеправедният никога не може да бъде гладен,

понеже се чувства сит в сърцето си. Собствената му праведност

отговаря на собственото му засищане. Но ти сега помисли, че

когато Човешкият Син се възнасяше над галилеяните, Той им каза:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и

ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея

и Самария, и до края на земята...” 25

Виждаш ли, момчето Ми, че става дума за приемане на сила? А

как човек придобива сила, за да върши делата си?”

25 (Деяния 1:8)
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“О, Исусе! Човек трябва да се храни, за да приеме сила. И като усети

силата, да я използва по Божията Воля?”

“А каква е Божията Воля? Не е ли тази, щото да бъдете

свидетели за Мене? Помисли тогава:

Може ли човек без сила да свидетелства за Мене?”

“Не, Господи мой! Това е невъзможно!”

“Кои са тогава човеците, които приемат храна, но не и силата

от храната? И няма ли в крайна сметка такива да не свидетелстват

за Мене, но само и единствено за себе си?”

“О, Исусе! Ако някой не приеме сила от храната, то храната дълго ще

се застои в него. И като не се превърне в сила, тя скоро би се развалила!”

“А какво се случва с развалената храна? Не я ли полазват

червеи? Най-малкото, спомни си, какво се случваше с Господната

манна, когато не бъде изядена навреме?”

“О, Господи мой! Манната червясваше...”

“Колко повече тогава ще червясва храната в онези, които не

приемат силата й, но решават, че вече са заситени...”

“О, Исусе! Гнусно ми е дори да го помисля...”

След последните ми думи изгледът на Спасителя се промени. И Той,

като смръщи Лицето Си, посочи с Меча Си към дървото във видението, като

ми казваше:

“Ела и чуй думите, които Вечният Съдия ще изрече против

клона на наситените. Защото наистина дойде часът на горкото им и

времето на наказанието им...”

След тези Свои думи Исус се приближи с прострян Меч към дървото на

смъртта и ада. И като посочи клона на наситените, извика със страшен

Глас:

“О, вие, наситени чеда на дявола! Дойде времето да изгладнеете

и да усетите горкото поради вашата проклета себеправедност!

Вечният Съдия отсича клона ви и ви захвърля в пъкъла! А там

довека червеят ви няма да умре и огънят ви няма да угасне! Вие,

които нямахте глад за Моята Правда, тепърва ще усетите що е глад

и що е наказание...”
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Докато Съдията говореше против клона, Мечът Му се стовари със

страшна сила върху дървото, тъй щото клонът се разлюля, килна и падна в

дълбините на ада. И ето, че от самата адска тъмнина закрещяха милиони

гласове, които казваха:

“Ние сме праведни, праведни, праведни! Какво е това недоразумение,

та да потъваме на място, което не ни подобава? Какъв е този ужас, който

никак не заслужаваме?”

Но било че викаха или не, гласовете им вече заглъхваха в пъкъла. А

тогава Исус отново ме обви със сиянието Си, като ми казваше:

“Нека сега те заведа долу, в огнения пъкъл. За да видиш какво

ще се случи с всичката себеправедност на наситените човеци...”

Ето, че двамата с Господ отново слизахме в пъкъла. А и този път очите

ми видяха огнената река и изострените скали, в които се блъскаха всичките

й нажежени вълни. Така аз скоро забелязах, че край отвесните брегове

пищяха човеци, които държаха с ужас подпалените си кореми. Нещо повече

– огънят така беше проял коремите им, щото нападаше на червеите вътре

в тях. И самите червеи, бягащи от огъня, гризяха телата им. А това доведе

нечестивите до страшен глад. И те, като не можеха да намерят храна

отникъде, скоро започваха да ядат собствените си устни, а след това и

дланите на ръцете си. Но било, че поглъщаха собствените си устни и длани,

червеите в коремите им ги изгризваха и така увеличаваха страшната

агония на глад. А вълните на реката отново и отново се плисваха с огнени

вълни върху коремите им, тъй щото горящите пищяха зверски и се гледаха

едни-други с избезумели очи. Това ме накара да попитам Исус:

“О, Господи мой! Толкова ли е страшно червеят да не умира и огънят

да не угасва?”

А тогава Исус ми проговори, казвайки:

“Моят Отец даде на света Хляба на Живота. Да ядат човеците от

Този Хляб, за да живеят вечно. Но ето, че мнозина се отказаха да

бъдат гладни за Хляба. Те не приеха Силата на Хляба и не отидоха

да спасяват и да дават Моя Пример. И като се извратиха и

помрачиха, изгубиха Духа на Хляба, тъй щото им останаха само
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буквите. А когато Духът се отдръпна от Хляба, то в сърцата на тези

остана едно измамливо насищане.

Насищане от букви, по които плъзнаха червеи.

Насищане от заветни обещания, което никак не ползва без да е

придружено с Глад за Правдата.

И ето така на земята се пръкнаха себеправедните! Пръкна се

онова измамливо потомство, което погуби мнозина с религиозните

си червеи. Пръкнаха се наситените, които подлъгаха човеците да

ядат слово без Дух, тъй щото буквата да ги убие, а Духът да не

оживотворява.

Какво ще кажете на това, люде Мои? И докога няма да се

отмахнете от всеведущите и от себеправедните? Не знаете ли, че

ако у някой няма глад за Хляба, нито пък в Хляба ще има глад за

него? Но ето затова тук, в дълбините на пъкъла, червеят на

наситените няма да умира, и огънят им няма да угасне. И един

закъснял глад по Хляба на Небето ще мъчи нечестивите довека.

Тъй щото такива ще гризат душите си, без да могат да се наситят, а

червеят ще им напомня, че са дяволски, а не Божии...”

Братко мой! Аз няма да те питам дали си виждал наситените около себе

си. Защото такива биха дали мило и драго, за да получат една диплома от

библейско училище и да напълнят сърцата си с червеи. Но точно сега,

когато сърцето ми е съкрушено от горкото върху себеправедните, аз те

моля в Името на Исус:

Не преставай да иждивяваш всичката си сила за успеха на Божието

благовестие! Не преставай да работиш до пълно изтощение и до абсолютно

изнемогване! И най-вече:

Не преставай да бъдеш гладен за Божията Правда! Защото всеки,

който стопи силата си, ще огладнее за Исус и ще получи нова сила! Но ако

някой пести силата си и не прави нищо за Божието Свято Дело, то такъв си

остава наситен и губи Духа. А сетнината на наситените е “червеят, който

не умира, и огънят, който не угасва”! Амин и Амин!
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4. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ПРИСМИВАТЕЛИТЕ

“Горко на вас, които сега се смеете; защото ще жалеете и ще

плачете...” 26

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едно от най-чудните състояния, което не е лесно да бъде обяснено, е

смехът. Всички ние се смеем. Било по някакъв повод на радост или

щастие, било поради нещо смешно, което сме видели някъде. Но ето, че

нашият Господ е имал причини да пророкува горко на ония, които се

смеят. Защото на такива ще дойде миг да жалеят и да плачат.

Как да разбираме горкото, за което Исус е пророкувал? Най-малкото –

има ли нашият Господ причина против всички, които се смеят?

Истината е, че Исус е видял смеха не само като емоционална изява на

човешката радост и щастие, но също така и като духовна изява на демони.

Ето защо още от сега искам да направя нужното разяснение, за да не

объркваме смехът от радостта и щастието със смехът на демоните в сърцата

на обладаните от тях човеци...

Помисли върху това, че едно е да се смееш, а съвсем друго – да се

присмиваш. Смехът е изява на твоята радост и щастие, а присмиването –

демоничната радост поради чуждото нещастие.

Почваш ли да разбираш разликата? И става ли ти по-ясна онази

евангелска картина, когато Исус изобличаваше фарисеите.

Спомни си тук думите Му:

“Никой служител не може да служи на двама господари;

защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се

привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите

на Бога и на мамона. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха

сребролюбци, и Му се присмиваха...” 27

26 (Лука 6:25)
27 (Лука 16:13-14)
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Можеш ли да си представиш този смях във фарисеите? Можеш ли да

усетиш онова гърлено демонично удоволствие, при което езикът се тресе,

а устата вика:

“Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хо-хо-хо! Хи-хи-хи!”

Те се присмиваха на Господ! Те хвърляха всичкото си сърдечно

презрение върху Оня, Който дойде да ги спаси от дявола и от греха! И в

този миг техният смях не беше собствената им радост и щастие, но по-

скоро – удоволствието и тържеството на демоните, които бяха намерили

широк простор в сърцата им. Така непременно разбираш, че смехът е

равносилен на разширяване на сърцето. И според това – кой живее в

сърцето ти – можеш да очакваш и собствения му смях.

Аз казвам “Амин” на това Исус да се смее в сърцата ни!

Аз казвам “Амин” на това – Святият Дух да се чувства просторно във

вътрешните ни стаички!

Но ти сам виждаш от Евангелието, че в много случаи смехът се превръща

в присмивателство, а присмивателството – в изява на демони. Няма да

скрия от теб, че пророческите книги, които Исус ми даде да напиша и

подаря на Църквата Му, са ставали обект на много присмивателства. И за

едни от човеците аз съм бил психично болен, за други – шарлатанин, а за

трети – една основателна причина да се посмеят на свидетелствата ми. Но

тук искам да кажа на всичките си зложелатели:

“Най-добре се смее Онзи, Който се смее последен!”

А за Него и за Смеха Му псаломът казва:

“Защо се разоряват народите, и племената намислят суета?

Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно,

против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека

разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им.

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се

поругае...” 28

След тези начални думи от сърцето ми аз искам да ти предам и

Личните думи на Исус, миг преди да ми покаже видението с горкото върху

присмивателите. Ето какво ми каза Той:

28 (Псалми 2:1-4)
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“Както прочете в псалома, непременно ще има миг, когато

твоят Господ ще се поругае с всички, които са били против Него.

Защото в ден, когато Аз съм плакал, те са се смеели. В ден, когато

Аз съм скърбял, те са се присмивали. В ден, когато съм предавал

слугите Си на смърт и поругание за Името Ми, те са празнували и

тържествували като на сватба. Те никак не са внимавали на думите,

които съм ви говорил! Те никак не са прочели и проумели думите, с

които казах на всички ви:

“Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще

заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще

се обърне в радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл

часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради

радостта, че се е родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на

скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и

радостта ви никой няма да ви отнеме...” 29

Помисли тогава колко съдбоносно е разминаването между тези

от света и тези от Небето. Защото тези от Небето имат път, който

започва със скръб и свършва с радост, а тези от света имат път,

който започва с радост и завършва със скръб. Затова гледай сега на

горкото, с което Вечният Съдия ще накаже всичките присмиватели

на земята...”

След последните думи на Исус пред сърцето ми отново се появи

дървото на смъртта и ада. И Господ, като простря Меча Си против клона на

присмивателите, извика със страшен Глас:

“Дяволски присмиватели! Дойде времето на наказанието ви и

часът на горкото ви! Дойде мигът да видите кои са се смели от

сърцата ви и са били щастливи поради делата ви! Бъдете отсечени

в огнения пъкъл! Защото Господ е, Който сега ви се поругава, и

Мечът Му е тежкото негодувание, с което Той ви въздава!”

След последните думи на Исус бляскава мълния отсред Меча Му разсече

клона на присмивателите. И тогава, само след миг, всичките смехове

29 (Йоан 16:20-22)
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отсред клона внезапно заглъхнаха. А след тишината клонът се килна и

започна да пада в тъмнината на огнения пъкъл.

Докато гледах падането на клона, Господ до мен започна да се смее.

Той се смееше с такава радост и в такава пълнота, щото смехът Му се

вмъкна и в моето сърце. И тогава, с насълзени от смях очи, Исус ми

проговори, като казваше:

“Аз съм Алфата и Омегата, Първият и Последният! И в това

отношение е мъдра пословицата, че Този, Който се смее последен,

най-добре се смее! Но нека сега да те заведа в самите дълбини на

пъкъла. За да видиш каква е сетнината на тези, които се

присмиваха, когато Аз плачех поради беззаконието им. Защото в

този миг, при отсичането на този клон, светът беше освободен от

най-ужасната мерзост. Мерзостта на сатанинското тържество в

сърцата на сатанинските поклонници...”

След тези думи на Исус отсред мантията Му отново излезе сиянието

Му, което ме обгърна, тъй щото двамата с Него започнахме да слизаме в

дълбините на ада.

Не зная колко слизахме, но очите ми отново видяха огнената река на

горкото, която разплискваше вълните си всред изострените и страшни

скали. А тогава, вдигнал ръката Си, Исус посочи към самото подножие на

скалите, където видях и самите присмиватели.

Оковани с железни вериги, за да не могат да мърдат, те бяха под

атаките на непрестанен жупел, който валеше някъде отгоре. Всяка от

огнените стрели на жупела търсеше устните и езиците на присмивателите.

Тъй щото с прободени от остриетата езици, нечестивите плачеха и въртяха

в ужас главите си. Но било, че сълзите се търкаляха по скулите им и

падаха върху прободените им с жупел езици, пак плачът не им донасяше

никаква утеха. Защото самият огън пресушаваше сълзите им и те трябваше

отново и отново да плачат, та дано биха угасили страданието в устните си.

Самата гледка беше толкова страшна и жестока, щото извърнал главата си

към Исус, аз Го попитах:

“О, Господи мой! Тази ли ще е вечната участ на присмивателите? Този

огнен жупел ли ще мъчи устните и езиците им?”
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А в отговор на въпроса ми, Господ проговори, казвайки:

“Ако тази гледка е толкова жестока за сърцето ти, то какво ще

кажеш за гледката при Кръста на Голгота? Какво ще кажеш за

непрестанното хилене и присмиване, идещо от сърцата на тези,

които Ме разпъваха и опозоряваха? Не беше ли това хилене и този

смях кратковременното тържество на Сатана и демоните му? А това

– да доставяш радост на демони и щастие на дявола – не е ли много

по-страшна гледка от онази, която сега виждаш? Не казва ли

Словото Ми, че Бог прибира сълзите на Своите праведни, сиромаси

и немотни? И не видя ли ти в Небето цяла река от сълзи на скръб,

която тече към Престола на Отца?

Знай тогава, че всяка сълза от мъка и скръб, проляна от

Божиите слуги на земята, се превръща в огнен жупел за тези, които

са им се присмивали! И ако за скръбта по Бога има сетнина от

вечна радост на Небето, то за смехът по дявола има сетнина от

вечна скръб в ада. За да се сбъдне именно горкото, изречено от

Човешкия Син:

“Горко на вас, които сега се смеете; защото ще жалеете и ще

плачете...” 30

Но ето затова ти се дават тези видения с горката върху

нечестивите. За да предупредиш цялата Ми Църква, че ако се

умножава беззаконието, ще се умножи и осъждението.

Затова казвам на всички ви:

Бягайте далеч от присмивателството и не се подлъгвайте от

привидната безнаказаност на тези, които доставят радост и щастие

на Сатана и демоните му. От смеха им да се не заразите и от

присмивателството им да се не огъвате! Защото смехът ще им

излезе горчив, и присмивателството им скоро ще се превърне в

ужас! Огън върху огън ще се изсипва заради всяка сълза на Моите

слуги и пратеници! И жупел върху жупел ще се забива за всяка

подигравка и за всяка хула!”

30 (Лука 6:25)
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Братко мой! Гледайки на всичкото горко върху присмивателите, аз не

усетих в сърцето си никакво съжаление поради сетнината им. Защото

приживе всички те са били уродливи изчадия на дявола, гърлени и гласовити

съблазнители, които са инвестирали със смеховете си не за година или

век, но за цялата вечност в огнения пъкъл. Затова те моля:

Плачи с плачещите, скърби със скърбящите и страдай със страдащите!

Не давай устните си на смях, докато не усетиш, че Сам Господ от небесата

се смее в сърцето ти! Амин и Амин!
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5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ХВАЛБОЛЮБЦИТЕ

“Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят; защото

бащите им така правеха на лъжепророците...” 31

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има свидетелство на живота ми, което да ми дава съвършената

надежда и увереност, че съм приклонил сърцето си към Истинския Бог и

изявявам Святия Му Дух, то това свидетелство е тоталното отрицание и

страшно поругание, което преживях заради пророческите книги, дошли от

Небето. Още в началото на моето призвание и избиране от Него, Исус

положи в сърцето ми едни Свои думи, като ме предупреди, че те всякога

ще бъдат болезнен белег на служението ми за Божия Пророчески Дух. Ти

знаеш за тези Христови думи, но тук аз отново ще ги напиша:

“Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си...” 32

Може би ще ме попиташ:

“Брат Стефане! Откъде намери сила, за да издържиш съдбата на това

Господно предупреждение? И не е ли страшно да бъдеш толкова отхвърлян,

презиран и неприеман?”

А аз ще ти отговоря така:

Да, приятелю! Наистина е страшно и болезнено! Но колкото и страшно

и болезнено да е отхвърлянето и презрението, то много по-страшно от него

е горкото от тоталното приемане, ръкопляскане и хвалене! А в такова

горко служението ми за Исус няма дял, понеже никак не може да се огледа

в него!

Сега разбираш ли защо върша делото си, без никакъв страх от дявола

и без никакъв смут от мръсните му манипулации върху хората?

Именно защото един ден ще се изправя пред Съдията и Собствените

Му думи ще бъдат ми бъдат белег за истинност. Сиреч, за потвърждение на

всичките пророчески видения и думи, които Той е говорил в сърцето ми.

Защото ако тази българска нация е от осем милиона човеци, а Исус е

31 (Лука 6:26)
32 (Лука 4:24)
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докоснал и утвърдил чрез книгите на “Мория” едва осемдесет (които са

съвършено доказани в Дух и Истина), то една стохилядна част от родината

ми е приела, че съм Божий пророк, докато останалите тотално са ме

отхвърлили.

Но ти виж сега какво е продължението на нещата. Защото Исус ясно

казва, че когато всичките човеци захвалят някой (който се има за пророк),

то такъв може да бъде отнесен към лъжепророците на дявола. И за такъв,

възторжено хвален, приеман и превъзнасян човек, Господ не обеща Слава

в небесата, а горко в огнения пъкъл.

А сега нека ти кажа, че каквото е патриарх Максим за православните и

папа Бенедикт XVI за католиците, то това са Бени Хин и Робъртс Лиардън

за тщеславните. Тъй щото в което и русло на религиозния дух да отидеш –

навсякъде да намериш онези, които печелят възторга и хвалебствието на

милиони човеци.

Толкова ли слаб стана дяволът? Толкова бързо ли клекнаха тъмните

началства и власти, за които Библията казва, че в последните дни ще

донесат на земята умножено беззаконие? И ако въпреки умноженото

беззаконие два милиарда християни се смятат за спасени и записани в

Книгата на Живота, то тогава за тях е дошло време Исус да направи

редакция и поправка на много от думите Си. Ето, например, на тези:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които

минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират...” 33

“За каква тясна порта и стеснен път говориш, Исусе?” – ще извикат

тези два милиарда християни – “Та можем ли ние, два милиарда души, да

влезем през някаква тясна порта и стеснен път? На нас ни трябва широка

магистрала и триумфална арка, а не тясна порта и стеснен път!”

Но на същите тези възторжени милиарди човеци Господ ще продължи да

говори със следващите стихове:

33 (Матея 7:13-14)
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“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

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

познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” 34

“О, Исусе!” – ще викнат отново двата милиарда християни – “Ние не

просто берем гроздето и смокините от нашите пророци (понеже времената

се промениха и да се бере вече е старомодно). Ние купуваме книгите им и

възторжено участваме в огромната църковна търговия, която разпространява

благовестието Ти за свидетелство на всичките народи. Тъй щото като сме

два милиарда – да спечелим още два. А на това какво ще кажеш, Господи?

Не заслужават ли нашите пророци всичкия ни възторг, всичките ни хвалби

и всичкото ни възхищение?”

На тези техни въпроси Исус ще отговори със следващите Си думи от

Евангелските стихове:

“Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото

дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши

плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво,

което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от

плодовете им ще ги познаете...” 35

“В грешка Си, Господи!” – ще извикат отново двата милиарда християни

– “Недей да ни говориш за даване на плодове! Трябва лекичко да коригираш

думите Си, за да отговарят напълно на нашия възторг от слугите Ти.

Защото вече става дума за дървета, които не дават, но продават добри

плодове! Ти знаеш ли колко хубави плодове сме си накупили от тях? Ще

сториш ли това, Господи? Ще направиш ли съвсем лекичко коригиране на

Словото Си? Защото само така можем да познаем, че слугите Ти, които

толкова много харесваме, наистина са добрите дървета, които продават

добри плодове...”

Разбираш ли сега, братко мой, защо от осем милиона човеци Исус ми

прибави едва осемдесет? Разбираш ли най-сетне, че най-ужасната трагедия

на целия християнски свят ще е тази, че когато горкото от Бога повлече

прехвалените му идоли, то идолите ще повлекат със себе си и онези, които

са ги хвалили и превъзнасяли?

34 (Матея 7:15-16)
35 (Матея 7:17-20)
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Защото Святостта на Бога е по-висока от звездите!

И далеч да бъде от Превъзвишения и Свят Отец да слага Духа Си на

кучета и свине, свикнали на всичките езически мерзости и нечистотии.

Виж, обаче, че когато сред мнозинствата се появят лъжепророци,

които да пришпорват тъмните им страсти и да ги омърсяват с мерзостта на

запустението, то тогава такива лъжепророци наистина ще бъдат хвалени от

мнозинството.

И не просто хвалени, но превъзнасяни!

И не просто превъзнасяни, но заблуждавани! Защото те, които никога

не са били добри дървета, които дават добри плодове, са станали зли

дървета, които продават зли плодове! А всичките зли дървета ще бъдат

събрани от дявола, за да бъдат все онова негово дърво на смъртта и ада, с

чиито клони той съблазнява и засенява целия свят...

Нямаше как да ти спестя тези размишления в сърцето ми относно

горкото, което Бог е заповядал за лъжливите пророци. Но сега нека отново

да ти предам Личните думи, които Исус ми каза преди самото видение с

горкото върху хвалболюбците. Ето какво ми каза Той:

“Никак да не отпада сърцето ти поради факта, че не си приет в

родината си, но си отхвърлен тотално от всичката християнска

религия. Защото ти казвам, че тези, които те приеха, не живеят в

родината си, но са преселени от Святия Дух, за да живеят с Мене в

небесните места.

Далече по-горе от всичките началства и власти на Вавилон!

Далече по-горе от всичката мерзост на погиващия свят!

Далече по-горе от всичкия шумен възторг, с който биват хвалени

лъжепророците на Вавилон!

Защото, било че мнозина искат или не искат, тясната порта ще

си остане толкова тясна, колкото беше и в началото. И стесненият

Път ще си остане стеснен, колкото и измамно да се заблуждават

човеците, че Господ се впечатлява от религията им.

Но ти сега помисли върху горкото, което ще постигне

лъжепророците на дявола. Помисли върху сетнината на тези, които

не пожелаха да бъдат Мои свидетели, за да дадат на народите
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Моето свидетелство, но се поклониха на дявола, за да занесат по

земята неговото измамливо свидетелство.

А какво е Моето свидетелство?”

“О, Исусе! Ти Си Святият Корен на Отца, Който пие от водите на

Реката на Живота! Ти Си Святата Лоза на Отца, Която ражда Съвършените

Плодове на Святия Дух! Ти Си Дървото, Което две хиляди години ражда

чудните Плодове на Небето и ги дава даром на всичките Божии чеда!”

“А няма ли срещу Святия Корен на Отца да се възправи

проклетият корен Сатана? Няма ли срещу Дървото на Живота да се

възправи дървото на смъртта и ада? Няма ли срещу Реката на

Живота да се възправи реката на горкото? И в тази духовна битка

чия страна ще вземат човеците?”

“О, Исусе! Небесните човеци ще застанат на Небесната страна, а земните

човеци ще заложат на дявола!”

“А кои са повече на земята? Небесните или земните?”

“Господи мой! Земните всякога ще бъдат повече, защото и Ти Сам ни

казваш, че малцина влизат през тясната порта и стеснения път...”

“А няма ли тогава земните човеци да захвалят всеки

лъжепророк, който дръзне да застане на страната на дявола, за да

враждува на Небето и да съблазнява човешките души? Няма ли

земните да покажат възторга си от всеки, който ги учи да купуват и

продават и никак не им дава примера на себеотрицанието и

саможертвата?”

“О, Исусе! Та такъв лъжлив пророк само би насърчавал егоизма и

греха на земните. И те наистина биха го приели като свой сред своите си.

Докато пратениците на Небето биха били чужди...”

“Ето затова не приеха и тебе, когото стократно потвърдих с

Духа Си! Ето затова и никой пророк не е бил приет в родината си.

Защото е срещнал опозицията и отрицанието на многото земни и

утехата и подкрепата на съвсем малко Небесни.

Но ти виж сега какво е самото горко, с което Вечният Съдия

въздава върху клона на хвалболюбците, изявени от Моето Слово

като лъжепророци на Сатана...”
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След последните думи на Исуса пред сърцето ми отново се появи

дървото на смъртта и ада. И ето, че Господ простря Меча Си против него. И

като посочи клона на хвалболюбците, извика против тях със страшен Глас:

“Горко вам, хвалболюбци! Горко вам, лъжливи пророци на

дявола! Защото дойде времето на наказанието ви и часът на

горкото ви удари! Бъдете проклети довека пред Лицето Ми! Защото

вие умножихте беззаконието на църквите и поради вас дървото на

дявола разпростря клоните си по земята. Огън ще запали злите ви

плодове и жупел ще се изсипе върху главите ви!”

След последните думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава мълния,

тъй щото клонът на лъжепророците беше отсечен и се килна, като започна

да пада в дълбините на ада. Но този път аз видях, че поради дължината си

този клон повлече след себе си и всичките човеци, които бяха хвалили,

почитали и превъзнасяли сатанинските лъжепророци. Така трагедията им

наистина ставаше пълна. Защото клонът продължаваше да пада, като се

изсулваше подобно на тялото на змия и завличаше всички, които му бяха

уповавали. Но ето, че накрая в дълбините на пъкъла падна и самия му

край. А тогава отсред тъмнината се надигнаха писъци и ревове, които е

невъзможно да бъдат предадени, нито описани. А Исус, с гневно и свъсено

Лице, посочи надолу с Меча Си, като ми казваше:

“Нека слезем, за да видиш какво е горкото върху лъжепророците

на дявола и върху онези, които ги хвалеха и превъзнасяха!”

След думите на Господ сиянието Му ме обгърна, тъй щото двамата с

Него започнахме да слизаме в неизмеримите дълбочини. Така дойде миг,

когато видях множества от ужасени човеци, които бяха приковани с тежки

вериги към подножието на страшните скали. А над самите тях бяха

приковани и идолите им. И ето, че огнените вълни на реката нападаха

върху сърцата на поклонниците и върху всичките зли плодове, които те

бяха купували от идолите си. Това караше човеците да пищят със зверски

гласове. И като гледат към идолите, приковани над тях, да им крещят:

“Ах, вие, лукави и проклети! Какви са тези ваши зли плодове в сърцата

ни, които привличат огъня от тази река? Защо ни лъгахте и мамихте? Защо

ни карахте да ви хвалим и да участваме в беззаконието ви?”



43

От виковете им имаше такъв ефект, щото скалите започнаха да се

тресат, а от мрака изотгоре налетяха огнени стрели от жупел. И самите

стрели, насочвани от невидима ръка, се забиваха в ушите на лъжепророците,

които пламваха и цвърчаха страшно. Това караше лъжепророците да вият

и да крещят, казвайки:

“Ах, Господи Исусе! Спри този ужас в ушите ни! Ужас иде отсред

подножието ни и ужас пада изотгоре ни! Ах, горко ни, горко ни!”

Извърнал главата си, за да не гледам горкото върху поклонниците и

идолите им, аз попитах Господа:

“О, Спасителю! Защо стрелите на огнения жупел нападат ушите на

хвалболюбците?”

А Исус ми отговори, казвайки:

“Вярата идва от слушане, а слушането – от Христовото Слово!

Но тези тук не са слушали Гласа Ми в Святия Дух, за да имат

Моята Вяра, но са слушали измама и два пъти са проклели сърцата

си. Веднъж – като са слушали гласа на лъжепророка, който е духът

на Антихрист, за да мамят, засеняват и убиват чрез злите си

плодове. Втори път – като са слушали гласовете на всичките хвалби

от поклонниците си. И ето затова вечното им наказание ще е огнен

жупел в ушите. В тези техни проклети уши, в които влезе измама от

дявола и измама от измамените тълпи.

Затова казвам на всичките Си братя и сестри:

Бягайте от събрания и сборища, където шумни тълпи шумно

хвалят и превъзнасят скъпо платени и продажни лъжепророци!

Бягайте от всяко място, където търговията на света е направила

поклон пред лъжепророците на дявола! Защото техните книги,

станали стока, са собствените им зли плодове! А ако някой яде зли

плодове, той сам ще стане зъл в сърцето си и поклонник, който ще

наследи огнения пъкъл, за да гледа на прикования си идол до

вечни векове!

Бягайте отсред хвалбите, люде Мои! Защото всяка човешка

хвалба е заредена с амбицията на Сатана да въздига лъжливите си

слуги, с които да мами и съблазнява!
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Бягайте отсред търговията, люде Мои! Защото който купува

плодовете на злите дървета, той сам става част от ония, които ги

хвалят! Но вместо това се посветете на Божието Спасение и на

подвизаването да влезете през тясната порта и да вървите по

стеснения път. Защото тук, в огъня на пъкъла, приключва влизането

в широката порта и ходенето по пространния път! И мнозина са,

които ще го наследят!”

Братко мой! Това е едно от най-страшните видения, които Исус е

давал на сърцето ми. И аз, паднал на колене пред Него, сега Му казвам:

“Благодаря Ти, Господи, че нещата са все още видение! Благодаря Ти,

че те все още не са се случили тотално навсякъде! Благодаря Ти, че все

още показваш Благост и Милост към людете Си, като ни изобличаваш и ни

даваш да видим сетнината на проклетите!

Моля Те, Исусе! Нека тази пророческа книга стане за всеки от Твоите

като броня на Правдата, която ще ни спаси и опази от всичкото горко,

заповядано за нечестивите! Амин и Амин!”
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6. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ СЛЕПИТЕ ВОДИТЕЛИ

“Горко вам слепи водители! Които казвате: Ако някой се

закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на

храма задължава се...” 36

Братко мой! Верни ми приятелю!

Знаеш ли колко болка, колко скръб и колко терзание има в душата ми

за всичките неутвърдени човеци, които остават блъскани и завличани от

всичките ветрове на човешките и демонични учения?

Какво ли не опитах, за да им помогна? И как ли не простирах ръцете

си към тях, за да им дам живите думи на Исус и всичките Святи видения,

на които Той ме е направил настойник?

Но ето, че подведени и излъгани от собствените си водители, мнозина

се отказаха да повярват на онова, което ми говори Исус. Всъщност, сбъдна

се едно от най-страшните предупреждения от Господ Исус Христос.

Предупреждение, с което Той посочи обладаните от дявола, като каза на

всичките Си ученици:

“Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и

двамата ще паднат в ямата...” 37

Помисли точно върху тези думи на Исус, братко мой! Помисли за онези

слепи водачи, които имат самочувствието, че виждат! Защото ти казвам, че

горкото, с което Господ ги е осъдил, напълно им подобава.

В една от последните книги, които написах, Исус ми даде видение в

пустинята. Там Той разтвори един камък на сатанинското лукавство и

заповяда на змията, скрита в него, да изплюе отровата си. А когато

нечестивата твар го стори, то отровата й се превърна в леща. От онези

лещи, които се слагат на очите, за да коригират погледа. А тогава Исус

допусна и аз да погледна през тази леща. За да видя един измислен и

нереален свят. Един земен рай, който Сатана дава на всички, които му се

поклонят.

36 (Матея 23:16)
37 (Матея 15:14)
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Ето този земен рай, видян през тази леща на дяволското лукавство, е

причината за всички слепи водачи, които днес водят всичките измамени

човеци в ямата. Ето този земен рай и тази леща са причината Исус да

заяви горкото против нечестивите:

“Горко вам слепи водители! Които казвате: Ако някой се

закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на

храма задължава се...” 38

Виждаш ли, братко мой, че когато нещата са стигнали дотам щото

водачите да държат повече на златото в Храма, отколкото на самия Храм,

то тогава собствената им слепота им е станала визия. И такива слепци,

като се изправят от амвоните си, започват да говорят на ослепените от тях,

като им казват:

“Господ ми даде видение за нашата църква. И той сега заповядва да

съберем нужните финанси, за да я съградим. Вярвате ли във видението,

божии души?”

“О, вярваме, вярваме...” – викат възторжено душите. А слепецът

продължава, като им казва:

“Ако наистина вярвате, задължавате се! Съберете дарения, десятъци и

всичко необходимо, за да изпълним видението!”

И ето, че визията на слепеца наистина е в ход. Благата се трупат,

финансите растат, а с тях е на път да се осъществи и проектът... Всъщност,

слепи човеци с още по-сляп водач, са си направили една земна инвестиция

в една земна сграда, в която да демонстрират на света, че вече имат

църква за чудо и приказ.

Ето такива бяха визиите на всички български пастири и на всичките

им църкви! Да блеснат с благоденствие! Да учудят света с благополучието

си! Да респектират всички с просперитета си! Но никой от тези слепци

никак не видя, че всъщност заведе слепите в ямата. И как би могло да

бъде другояче, когато гледаха на света през лещата на сатанинското

лукавство?

В ден и час, когато Исус искаше да се проповядва покаяние и да се

показва Благост и Милост към всичките сиромаси и немотни, слепите водачи

38 (Матея 23:16)
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си построиха сгради в ямата! В ден и час, когато Исус искаше Църквата Си

горе, в Небесните места, без петно и бръчка, без алчност и сребролюбие,

слепите водачи заложиха на един измамлив дяволски просперитет, за да

приличат поне малко на още по-слепите от тях, които съблазняват от

Америка! В ден и час, когато Господ призова всичките Си чеда да си

направят кесии, които не овехтяват, църквите на слепците започнаха да се

надпреварват по просперитет, да залагат на скъпи коли, лъскави офиси и

земно благоденствие! В ден и час, когато Господ заповяда на Своите да се

освободят от всичките примки на богатството, користите и печалбите,

църквите на слепците станаха места на шоу-евангелизъм, бизнес и нечисти

интереси. А слугите на Бога и Отца, посетени от Божия Пророчески Дух,

бяха предадени на сърдечно презрение и религиозна ярост. Защото тяхното

свидетелство бие по всички интереси на църковния бизнес и просперитет.

Но ето, че иде горко от Исус! Горко върху всичките слепци, които водят в

ямата всичките ослепени! И миг преди видението с това горко, Господ

отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Зеницо Господна! Колко сълзи трябваше да

изплачеш, и колко мъка трябваше да претърпиш, докато явяваш

Погледа на Господ на ония, които погиват? Но сега ти казвам, че

които е трябвало да прогледнат, вече са прогледнали! И които е

трябвало да измият очите си в Силоам, за да виждат, вече са го

сторили! Защото Аз и Отец Ми нямаме тази амбиция, щото да качим

в Небето всичките люде на земята! Понеже защо са Ни човеци в

Небето, които не Ни любят, нито искат дял от горното? Защо са Ни в

Небето люде, които на земята са любили дявола и всичко, що е в

дявола? Който е искал да прогледне, извикал е към Сина и е

получил проглеждането си! Който е искал да се освети, извикал е

към Отца и е получил осветяването си! Който е искал дял от

Дървото на Живота, побягнал е от дървото на смъртта и ада и е

намерил всичката Ми Благост и Милост!

Но ти сега виж каква е сетнината на тези, които искаха да

бъдат слепи и никак не помазаха очите си с Божия колурий, за да

прогледнат и да се избавят...”
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След последните думи на Исус пред очите ми отново се появи дървото

на смъртта и ада. И ето, че Господ простря Меча Си против клона на

слепите водители, като извика със страшен Глас:

“Горко вам, слепи водители на дявола! Защото дойде денят на

наказанието ви, когато Мечът Господен ви отсича в ада! Дойде

мигът и часът, когато дяволските люспи ще паднат от очите ви, за

да видите ясно кому се покланяхте и в каква дълбока яма

закарахте слепите си поклонници. Бъдете отсечени от дървото на

смъртта и ада! Бъдете проклети пред Лицето Ми довека!”

След последните думи на Господ, отсред Меча Му излезе бляскава

мълния, която отсече клона на слепите водители. Но този път мълнията

видимо наелектризира цялото протежение на клона, тъй щото от светлината

й започнаха да падат люспи по земята. Всяка от тези люспи беше леща на

сатанинското лукавство, с която дяволът приживе беше мамил и ослепявал

умовете на слепите водители. Така, видели страшното си състояние, отсред

клона закрещяха стотици хиляди и милиони гласове, които казваха на

Исус:

“Господи, спри се! Исусе, не ни отсичай! Дай ни отново шанс!”

Но тогава Исус им проговори с гневен Глас:

“О, роде невярващ и извратен! Роде на слепци и беззаконници!

Дълго ви търпях, но вече никак не искам да ви търпя! Дълго ви

чаках, но вече не мога да чакам! Защото Аз съм против вас и вие

сте против Мене! Паднете в ямата, която приживе пожелахте и

наследете дял от пъкъла, за който приживе работихте!”

Докато Господ продължаваше да говори, клонът на слепите водители

се свлече с грохот в тъмнината на огнения пъкъл. А тогава, като посочи

надолу с Меча Си, Той ми проговори, като казваше:

“За очи, които са били просветени от Мене и са понесли

всичкото страдание, за да изявяват Истината Ми, видението долу

по-скоро би било утеха, отколкото ужас. Защото праведният би се

усмихнал в сърцето си и чистият би извикал в надеждата си:
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“Наистина има Бог, Който съди нечестивите! Наистина има

Съдия, Който да въздаде на слепите водители за злото, с което

всякога ни убиваха!”

Слез сега с Мене, за да видиш какво ще е горкото върху

всичките слепи водители, които измамиха слепите си църкви...”

След тези думи на Исус отсред мантията Му отново излезе сиянието

Му, което ме загърна, тъй щото двамата с Него вече слизахме в дълбините

на ада. Не зная колко продължи слизането ни, но ето че накрая очите ми

отново видяха огнената река на горкото и черните изострени скали, в

които яростно се блъскаха вълните й. А тогава аз видях и самите слепи

водители. Оковани с железни вериги един до друг върху скалите, те бяха

потопени до кръста си в огнените води на реката. И самият страшен огън,

който пламтеше в нозете им, караше едни да скърцат със зъби, а други да

вият от болка. Така, гледайки се едни други, те казваха помежду си:

“Защо не видяхме сетнината си приживе? Къде бяха очите ни, а? Защо

Господ, който дава зрение на слепите, не ни просвети относно това горко?”

И нямайки отговор на въпросите си, нечестивите закрещяха, вдигнали

нагоре главите си, като казваха:

“Господи на небесата, къде беше, та не ни даде очи приживе, както на

Вартимея? Защо ни ослепи на земята, а ни даваш да гледаме тук, в пъкъла?”

Самите въпроси, изречени с див крясък, ме накараха да попитам

Господ:

“Как ще им отговориш, Исусе? Та ето, че те дръзват да Те обвиняват в

несправедливост?”

В отговор Исус ми проговори, казвайки:

“На тези нечестиви огънят в реката явно им е малко. И горкото,

което пържи нозете им, явно не им е достатъчно. Затова сега към

огъня ще им се прибави и жупел. Тъй щото жупелът ще им

отговори с Гласа на Господ...”

След думите на Исус от тъмнината изотгоре налетяха огнени стрели. И

самите стрели се забиваха в очите на нечестивите, като им казваха с Гласа

на Исуса:
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“Ако бяхте били слепи на земята, грях не бихте имали! Защото

кой сляп дръзва да води човеци след себе си?

Но понеже всички до един казвахте в сърцата си: Ние виждаме!

Ние имаме визия! То и затова грехът ви остава! Защото слепи в

слепотата си ослепихте и мнозина други. И като ги водихте според

призива на змийските люспи върху очите ви, скоро ги направихте

да умрат в беззаконието ви!”

След самите думи от жупела, който изгаряше очите им, нечестивите не

дръзнаха да кажат нищо повече. И като виеха от болка, започнаха да

проклинат сами себе си. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Запиши това видение и го дай на всичките Ми братя и сестри.

Защото то ще се случи много скоро! Толкова скоро, щото всичките

Божии чеда трябва мигновено да се оставят от слепите водители, и

да последват онези, които истинно съм потвърдил като зеници

Господни! Затова ви казвам:

Бягайте далеч отсред тези, чиято визия стига само до земята и

земното! Защото такива са слепи водители, чиито очи са покрити от

люспите на старовременната змия, която е дявол и Сатана!

Бягайте далеч отсред тези, за които благовестието е земно

благоденствие, земни сгради и земно благополучие! Защото това е

ямата, в която са паднали и нечестието, на което са предадени!

Но вместо това се посветете на Небесното Спасение и на

Плодовете на Святия Дух! Но вместо това търсете Оня, Който е горе

и стои отдясно на Бога и Отца! Защото ако някой гледа горе, горе

ще и да отиде! Но ако друг гледа долу, ще наследи огъня на тази

река и ужаса на този пъкъл!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Разбираш ли сега какво е горкото върху слепите водители? Разбираш

ли ужаса и сетнината, които тегнат върху всичките лъскави проповедници

на църковния просперитет и върху всички лапачи на земното благоденствие?

Ето, ти вече си свободен от тях! Свободен от ямата им, свободен от

измамата им, свободен от люспите на дявола! И като свободен, остани

всякога в Святото присъствие на Исус! Амин и Амин!
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7. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ЗАКОННИЦИТЕ

“Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с

бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се

допирате до бремената...” 39

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

сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте...” 40

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако внимателно си прочел началото на тази пророческа книга, то

непременно ти е направило впечатление, че за първи път Мечът на Божия

Пророчески Дух посочва ясно не само поклонниците на дявола в църквите,

но всичките му поклонници в света. Това се случва много рядко в книгите,

които пиша. Дори бих казал, че тази е първата, в която Господ ми посочи

цялата поквара, безнравственост и духовно падение на българския

политически елит. Но и това има своето обяснение, понеже Волята на Бога

е преди всичко да се освети и въздигне Христовата Църква, а чак след това

да се осветят и изобличат греховете на света, който лежи в лукавия. Тук

обаче аз бях не просто длъжен, но дълбоко докоснат от моя Господ, за да

покажа на Неговите чеда, че днес всички живеем в един ужасен и

несправедлив свят. И искаме или не, ще търпим хладината и злобата му до

самия свършек, сиреч, до грабването ни от Спасителя.

Виждаш ли сега какво е горкото, което Исус е заповядал против

законниците? И забелязваш ли, че за разлика от другите горка, в които

Господ изговаряше осъждението на нечестивите с един стих от Евангелието,

то тук стиховете са два? И ако първият от стиховете говори за едни

законници, “които товарят човеците с бремена, които тежко се

носят, а те самите нито с един пръст не се докосват до бремената”,

то вторият от стиховете говори за други законници, “които отнемат ключа

на знанието, и като сами те не влизат, и на влизащите попречиха”.

39 (Лука 11:46)
40 (Лука 11:52)



52

Всъщност – в първото горко става дума за светските законници, сиреч,

за тези тлъсти и охранени депутати, които под предлог, че влизат в

парламента, за да се посветят на законотворчество в името на народа, го

правят само и единствено, за да живеят богато, безгрижно и охолно върху

гърба на всички останали човеци. А второто горко от Исуса касае онези

доктринери и късогледи безумци в църквите, чиято единствена цел е да

мъдрят доктрина след доктрина и догма след догма, устав след устав и

правилник след правилник.

Нека сега първо да поговоря за светските законници.

Братко мой, аз не вярвам, че си паднал от Марс, та да не знаеш колко

голяма и страшна е тегобата на тези последни поколения от българи. Живели

четиридесет и пет години под изолацията на безбожния комунизъм, днес

българите се измъчват от още по-страшната демокрация на отворените

врати. Защото ако в първия период нищо не влизаше в България и нищо не

излизаше от нея (като в крепостта Ерихон), то във втория по-страшен

период всичко влиза, а нищо не излиза. И за разлика от други страни, в

които управляващи имаха елементарен остатък от държавническа съвест,

та да не допуснат масово сатанизиране на обществото си, то тук при нас

нещата придобиха толкова уродливи и демонични измерения, щото

разделението между жертви и палачи, и между съблазнители и съблазнени

стана пълно. Така българският парламент се напълни със законници, които

дословно според думите на Исус, започнаха да товарят народа си с

непосилни бремена. И ако ти искаш напълно да проумееш това, за което

говоря, то просто наблюдавай колко катастрофална стана линията, която

разделя бедни от богати. А тази линия ясно показва на всички ни, че

дяволът наистина е влязъл в парламента. И като е разделил нацията на тези

две крайни половини, е започнал напълно да я владее. Как да я владее?

Ами именно чрез законниците, които товарят човеците с непосилни

бремена! Защото всичките закони, написани, гласувани и обнародвани от

последните четири гнусни парламента, са целели именно това:

Да направят бедните още по-бедни и богатите – още по-богати!

Помисли само колко е нищожна пенсията на една старица, съотнесена

със заплатата, привилегиите и печалбите, които съпътстват живота на един
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депутат в парламента! Тази старица по-малко ли е дала на народа си, та да

тъне в мизерия и нерадост, вместо в охолство и благополучие? Но ето, че

законите смучат и убиват нейното битие, а не битието на законника! А този

законник, застанал пред голямата финансова баница и хванал нож, за да я

раздели справедливо, дали е имал повече мисъл за старицата с нищожната

пенсийка или най-вече е мислил за себе си? И когато същият този законник,

влязъл в парламента, е изговарял тържествената си клетва, че ще работи в

полза на народа си, то не са ли го чули както Бог, така и дяволът?

Но ето, че Мамон е развял златната си пелерина върху сърцата на

всичките депутати. И тогава е прошепнал тихичко в сърцето на всеки от

тях:

“Имаш четири години, за да забогатееш и да оправиш живота си!

Използвай ги максимално! Сега е времето ти, сега е шансът ти!”

А кой от тези езичници под златната му пелерина ще посмее да му се

опълчи? Кой ще откаже да послуша съблазнителния му глас в сърцето си?

И няма ли всички да си включат хронометрите и да си кажат:

“Нека действаме, защото времето тече! Трябва да купуваме жилища,

да устройваме роднини, и най-вече – да печелим, защото днес е времето и

сега е моментът!”

Разбираш ли сега, братко мой, защо Исус казва за тези, че товарят

човеците с бремена, а сами те и с един пръст не се допират до бремената?

Та нали светската власт е тяхна? Нали те определят и гласуват за

собствените си блага, както и за трохите за ония, които са излъгали и

които са ги избрали? Нека ти кажа, че до самия свършек и до деня на

Божия Яростен Гняв нещата няма да се променят. Защото ако един

обикновен езичник е странен на Живота на Бога поради помрачението на

сърцето си, то колко по-странен ще е той, ако дяволът го издигне във

върховете на светската власт? Ще слуша ли такъв гласа на съвестта си?

Няма ли богатството и лесният живот да я заглушат? И няма ли онази

“Приказка за стълбата”, написана от българския поет Смирненски, да стане

досущ съдба и огледало на всеки законник? Защото те искат да влязат в

парламента с благородни намерения и от устните им капе мед и масло,

докато лъжат по радиото и телевизията. Но когато влязат, сърцата им
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моментално се променят. Защото всички до един се покланят единодушно

на Сатана, за да спечелят благоволението му. И когато му дадат очите си,

ушите си и най-вече – сърцата си, идва миг да изповядат, че са принцове и

че животът на земята е прекрасен рай. “Мила родино, ти си земен рай!” –

пеят народните избраници и реят погледите си в празничните полилеи.

И наистина родината им става земен рай!

Но сетнината на един такъв земен рай е адът!

И ти сам ще се убедиш в това от видението, което Господ ще ти даде.

А сега нека да продължа със законниците в църквите. С тези, за които

Исус казва, че “отнемат ключа на знанието” и “пречат на влизащите,

като самите те не влизат”.

Виждаш ли, братко мой, човек наистина трябва да е изтъкан от

религиозен страх и от абсолютно безумие, за да остава под властта на

човешките правила, човешките доктрини и човешките догми в църквите.

За съжаление – на такива правила, догми и доктрини се крепи цялата

християнска религия. Помисли само върху това, че не човеци, но Господ ни

призова да бъдем блажени. И блаженствата, които Той ни завеща, са цели

девет стиха от пета глава на “Евангелието от Матея”. С тези стихове Исус

каза на всички ни да мислим за горното, да гладуваме за Правдата, да

работим за Божието Царство. Но ето, че от тъмните векове на християнската

религия се е появила догма за блаженството. И според нея никой не може

да бъде блажен, ако католическият папа или православният патриарх не го

провъзгласят за блажен. И то едва след като умре.

Помисли върху това, че не човеци, но Господ ни призова да бъдем

Негови Светии, сиреч, хора пълни със Святия Дух, които раждат Небесните

Плодове и работят за Божието Спасение. И самите Му Апостоли в

посланията си ни наричат именно такива! Но ето, че от тъмните векове на

християнската религия се е появила догма за Святостта. И според нея

никой не може да бъде Светия, ако католическия папа или православния

патриарх не го обявят за Светия! Помисли върху това, че не човеци, но

Господ се обеща на всички ни, че ще бъдем като майки, които раждат в

скръб. А когато Святият Дух роди в нас божественото зачатие на Плода

Емануил, то тогава Сам Той ще ни види, и сърцата ни ще се зарадват, и
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радостта ни никой няма да отнеме! Но ето, че от тъмните векове на

християнската религия се появи догмата за Светата Богородица на

православието или Светата Дева на католицизма. И според тази догма,

Мария, Христовата майка, става божествен посредник между нас и Христос!

Къде тогава остана Святият Дух? Няма ли Го вече? Не се ли движи, не

благославя ли, не осветява ли?

Всъщност, ако наистина искаш да бъдеш свободен, то тогава трябва

непременно да се взреш в думите на Господ и да видиш как Той е

пророкувал горко за всичките религиозни законници. Защото те, които не

искат да влязат в Небесното Царство, и на влизащите попречиха! Те, които

не искаха да бъдат блажени приживе, попречиха и на останалите с догмата

за блаженството! Те, които не искаха да бъдат Божии Светии, попречиха и

на останалите с догмата за Святостта! Те, които не искаха да родят Христос

в сърцата си, попречиха и на останалите с догмата за Богородица и

Светата Дева! Те, които имаха ключа на знанието, сиреч, Истината от

Свещеното Писание, скриха ключа, за да не може никой да влезе в

Небесното Царство! А какво още да кажа за модерните законници на

тщеславния дух? Какво още да кажа за всичките мръсни доктрини на

последното време? За просперитета, за теологията, за херменевтиката, за

есхатологията, за омилетиката и за всичкото църковно лицемерие и фалш?

Но нека сега да ти предам и Личните думи, които Исус проговори на

сърцето ми. Защото, миг преди самото видение с горкото върху законниците,

Той ми каза:

“Знай, че от всичките дяволски злини, сторени на Моята

Църква, както и на всичките човеци по земята, най-съществен дял

се пада на законниците. Защото те всякога бяха инструменти за

дяволско нечестие и за страшно насилие. И самият Сатана ги

употреби както против света, така и против Църквата. Затова виж

сега и самото горко, с което Вечният Съдия им въздава...”

След последните думи на Исус пред очите ми отново се появи дървото

на смъртта и ада. И тогава аз видях, че самият клон на законниците имаше

две отделни разклонения, сякаш че виждах два клона. Но тогава Господ ми

каза:
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“Не се учудвай на двете разклонения на този клон. Защото

едното от тях е езическото, а другото е религиозното. Но ти сега

слушай думите, които Аз ще изрека против разклонението на

езическите законници...”

Ето, че Исус простря Меча Си против разклонението, като извика със

страшен Глас:

“Горко вам, езически законници! Защото дойде часът на

наказанието ви и огненият пъкъл отваря устата си, за да ви

погълне! Вие, които убивахте сърцата с бремена, с бремена ще

бъдете мъчени довека! Вие, които умъртвихте съвестите си, за да

послужите на дявола като безскрупулни изроди, ще имате дял от

огън и жупел довека! Потънете в пъкъла и бъдете проклети от Мене

довека!”

След тези думи към разклонението на езичниците, Исус простря Меча Си

и против разклонението на религиозните законници. И тогава, с многократно

по-страшен и гневен Глас извика против тях, като им казваше:

“Горко на вас, религиозни законници! Горко на вас, които не

станахте блажени, а и на блажените попречихте! Горко на вас,

които не станахте светии, а и на светиите попречихте! Горко на вас,

които не Ме родихте в сърцата си, а гонихте непразните, за да им

враждувате с ярост! Горко на вас, които скрихте ключа на

знанието, и обърнахте Божието Слово в склад за мухлясали догми и

гнили повеления! Времето на наказанието ви дойде и часът на

горкото ви настъпи! Бъдете проклети довека в дълбините на

огнения пъкъл! И както законите ви на земята бяха огън на

изгорение за човешките сърца, така огън на изгорение нека ви

мъчи довека! И както с догмите си на земята скрихте ключа на

знанието, така жупелен ключ нека пояжда сърцата ви!”

След тези думи на Исус против двете разклонения, отсред Меча Му

излезе бляскава мълния, която разсече клона, тъй щото той се свлече с

ужасен грохот в тъмнините на пъкъла...
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Никога не бях виждал толкова страшен и дълъг клон. Той падаше

дълго, може би около час. А накрая, когато и последните му краища се

скриха в тъмнината, Господ посочи с Меча Си надолу, като ми казваше:

“Не се учудвай нито на дължината на този клон, нито на

могъществото му. Защото той е представлявал всичката сила и

власт на сатанинското величие на земята. А сега Ме последвай.

Защото ще ти дам да видиш горкото върху законниците на света и

върху законниците на християнската религия...”

След тези думи на Господ отсред Него отново излезе сиянието Му,

което ме обгърна, тъй щото двамата вече слизахме надолу. Така аз отново

видях огнената река на пъкъла, както и черните изострени скали, в които

се блъскаха вълните й. И докато аз гледах, за да видя горкото върху

законниците, Исус вдигна ръката Си и посочи към скалите, като ми казваше:

“Гледай, Стефане! И виж какво е горкото върху езическите

законници!”

Погледнах към черните и изострени скали и тогава видях нещо, което

ме порази. Защото всичките езически законници бяха притиснати от

страшната тежест на скалите. Те не можеха да се измъкнат от тежестта и

единственото, което им оставаше, беше да протягат ръцете си и да извиват

в болка главите си. Самата тежест притискаше коремите им, а те лежаха по

гръб. Тъй щото, искат или не, да гледат цяла вечност на черните и остри

скали, които ги притискаха. Тези законници, протягаха ръцете си и ровеха

брега около себе си, та дано биха се измъкнали. Но тогава вълни от огън

се плисваха от реката по брега, тъй щото изгаряха ръцете им и ги караха

да вият от болки. И аз, като гледах на горкото им, попитах Господа:

“О, Исусе! Защо тези черни скали са натиснали с цялата си тежест

законниците?”

А Господ ми отговори:

“Когато в живота си на земята някой е товарил човеците с

бремена, то с каквато мярка е мерил, с такава ще му се отмерва. И

ти сега, като гледаш тези страшни скали, притиснали законниците,

знай от твоя Господ, че тежестта на всяка от скалите отговаря на

тежестта на бремената, с които този законник е товарил човеците на
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земята. Защото смазаните от него са въздишали и плакали пред

Бога, като са искали възмездие за злото му.

Ако някой би имал чиста съвест, та да отнема бремето на

човеците, а не да ги товари, то той не би попаднал на това

мъчително място. Но ако друг е бил зъл и немилостив в сърцето си

и е вдигал ръце, за да гласува тежки бремена и ужас за човеците,

то и в пъкъла ще го постигнат бремена и ужас. И огън от реката на

горкото всякога ще изгаря проклетите му ръце. Затова казвам на

всичките езичници, които все още не са Ме познали приживе:

Познайте Ме като Христос докато сте живи, защото отпосле ще

Ме познаете като Съдия! Отречете се от злото, което вършите на

човеците, като ги товарите с тежести, които вие самите не носите!

Защото непременно ще се намерите в дълбините на пъкъла, където

мъчението ви няма да има край! Затова казвам и на всичките Си

люде, които са Ме познали като Христос приживе:

Времето на избавлението ви наближава и бремената ви скоро

ще се прекратят. А Господ вашият Бог ще ги положи върху тези,

които искаха и правеха живота ви непоносим на земята!”

След тези Свои думи Господ вдигна ръката Си и посочи към друго

място в пъкъла, като ми казваше:

“Нека сега отидем и при другото горко. За да видиш как Божият

Гняв е въздал на тези, които убиваха с догми, доктрини и с всякакви

религиозни правила...”

Ето, че аз тръгнах след Исус и съвсем скоро очите ми видяха стотици

хиляди религиозни законници, оковани сред острите скали. А когато ги

приближих достатъчно, видях, че самите им глави бяха приковани към

камъка с огнени скоби. И върху самите чела на законниците имаше

филактерии, които пламтяха със страшна сила. Това караше нечестивите

да реват със зверски гласове и да крещят, казвайки:

“Ах, Господи! Премахни тези напомнители на законите, които сме

създавали на земята! Понеже те пърлят очите ни и превръщат главите ни в

огнени пещи...”

И понеже никой не им отговаряше, те отново крещяха, казвайки:
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“Защо мълчиш, Всевишни? Защо не искаш да видиш, че всичките

догми все за Тебе ги създавахме. За да не се качи в Небето никой, който

не Те заслужава!”

Думите им ме накараха да попитам Господа:

“Как ще реагираш, Исусе? Та ето, че законниците негодуват поради

огнените филактерии на челата си и поради окованите си в огнени скоби

глави. Те дръзват да Ти кажат, че са създавали догмите и доктрините

заради Самия Тебе...”

В отговор Господ ми проговори, като казваше:

“На тези законници май огънят от филактериите им е малко, та

да роптаят пред Съдията. Ето защо към огъня на мръсните догми,

който пламти в челата им, ще им се прибави и жупела на ключа,

който те скриха. И този жупел ще им отговори с Гласа на Господ...”

Докато Исус ми отговаряше, в мрака изотгоре, налетяха ключове,

подобни на стрели, които се забиваха в сърцата на законниците. И самите

ключове им проговориха, казвайки:

“Понеже заключихте за мнозина вратите към Небето, то и Аз

съм заключил вратата на Сърцето Си за вас!

И този ключ, който вечно ще изгаря сърцата ви, ще ви напомня

всякога за злото, което извършихте на земята!

Зли и нечестиви бяхте приживе - зли и нечестиви оставате и в

пъкъла! Лукави и коварни бяхте приживе – лукави и коварни

оставате и в пъкъла! Лъжци, крадци и убийци бяхте приживе –

лъжци, крадци и убийци оставате в пъкъла!

Тази е сетнината ви и това е горкото ви от Вечния Съдия – да

стоите приковани към канари, защото не се съградихте на Канарата!

Да горите от напомнителите на догмите, които сами си измислихте!

Да страдате от жупела на ключа, с който никога вече няма да

отключите нищо!”

След тези думи, дошли като страшно изобличение в сърцата им,

законниците заскърцаха със зъбите си и започнаха да проклинат всичката

си сетнина. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
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“Аз те изпращам до цялата Ми Църква! За да кажеш на

всичките Ми братя и сестри, че е последно време.

Толкова последно, щото Съдията вече стои пред вратата!

Блажени тези, които като знаят колко близо е Съдията, се

отстранят от нечестието на законниците!

Блажени тези, които като знаят, че идва Денят на Христовото

Съдилище, се измият от всичката неправда, от всичката поквара и

от всичкото безумие на догми, доктрини и човешки правила. За да

имат очи да Ме погледнат и да стоят в Присъствието Ми!

Блажени тези, които като знаят, че Бог докарва на съд

човешките дела, се посветят да вършат само и единствено Божиите

дела! Защото само Божиите дела няма да преминат през Съда!

Аз, Вечният Съдия от Сион, пророкувах тези съдби с устата Си!”
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8. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ БОГАТАШИТЕ

“Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата

си...” 41

Братко мой! Верни ми приятелю! При все, че за темата върху

сетнината на богаташите аз съм написал достатъчно пророчески книги, пак

смея да кажа, че тя остава недоизпълнена. И винаги, когато застана на

молитва пред моя Господ и Бог, за да слушам Гласа Му, аз зная, че Той ще

напълни сърцето ми с нови откровения. Тук за сетен път искам да говоря

върху сетнината на богаташите. И този път искам да пречупя размишленията

си върху самите думи, които Спасителят е пророкувал за тях. Забелязваш

ли как Исус казва за богатите, че те “вече са приели утехата си”?

Виж тогава двете съдбоносни думи.

Защото първата дума е “приемането”, а втората дума е “утехата”.

Нека сега първо да започна с приемането.

Ти знаеш ли какво е приемането, братко мой?

Това е да отвориш вратата на сърцето си и да предоставиш цялото си

естество – в дух, душа и тяло – на оня, който иска да влезе. Ето така,

преди две хиляди години, Исус се яви в плът и тръгна да проповядва

Небесното Царство из Израиля. Той искаше да бъде приет в сърцата на

тези, които слушаха думите Му. Той искаше да се възцари в живота на

човеците и да им даде Святия Си Дух.

Но лесно ли дяволът пуска пленниците си? Лесно ли се отказва от

сърцата, в които е влязъл с лукавството си? Разбира се, че не! Ето затова

Спасителят срещаше човешкото недоверие и демонична опозиция навсякъде

по Пътя Си. И тогава Исус казваше на тези, които не Го приемат:

“Аз дойдох в Името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде

друг в свое име, него ще приемете...” 42

А на тези, които Му повярваха и Го изповядаха за Господ и Бог, Исус

каза друго:

41 (Лука 6:24)
42 (Йоан 5:43)
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“Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И

като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух...” 43

Виждаш ли, братко мой, че става дума именно за приемане?

И тези, които повярваха в Исус, приеха Святия Дух, а онези, които не

повярваха в Него, не Го приеха.

А какъв беше Този Свят Дух? Не казва ли за Него нашият Господ:

“А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца,

Духът на Истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за

Мене...” 44

Когато един прекрасен Дух на Светлина и Благодат е наречен Утешител,

то това показва, че утехата ще е Неговото постоянно действие в сърцата

на повярвалите. С тази утеха Той ще ги закриля, изцелява, съхранява и

утвърждава. Сам се убеждаваш, че в живота на повярвалия в Исус

действат мощно две духовни думи. Думата “приемане” и думата “утеха”.

Но ти виж, че тези две духовни думи присъстват и в горкото, което Исус е

пророкувал против богатите:

“Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата

си...” 45

В кого тогава са повярвали богатите, за да действат в живота им

духовните думи на “приемането” и “утехата”? Те не са приели Святия

Дух, за да получат Божията утеха, но по-скоро са приели един друг дух,

който им дава една друга утеха. Така стигаме до твърде важния извод:

Богаташите са човеци, повярвали в дявола и приели неговия дух и

неговата утеха!

Както сам можеш да се досетиш, духът на дявола, който прави

човеците богати на земята, е Мамон. И самото богатство, което човеците

получават от Мамон, е утехата, която дяволът им дава. С тази утеха Сатана

казва на всичките си поклонници:

“Бъдете утешени в сърцата си с всичките користи и богатства, които

ви давам! Не мислете за нищо друго, освен да ми се покланяте и още

43 (Йоан 20:21-22)
44 (Йоан 15:26)
45 (Лука 6:24)
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повече да ме приемате в сърцата си. Защото по-голямото приемане ще ви

донесе и още по-голяма утеха...”

Би ли приел такава утеха, братко мой? Би ли приел дявола в сърцето

си, за да получиш кратковременната утеха на богатите?

Зная, че ще отговориш:

“О, никога да не бъде! Аз искам да приема Господ Исус в сърцето си и

Небесният Утешител да ме дари с Божията утеха?”

Ако наистина искаш това, прочети следващите думи, които ще напиша:

Утехата от Святия Дух е в мисълта по блаженството горе, а утехата от

Мамон – в благословенията на земята долу!

Какво избираш? И какво приемаш?

Дали блаженствата горе, или благословенията долу?

Ако наистина си повярвал в Оня, Който е горе, то избери горното!

Защото тези, които избират долния и долното, вече са приели утехата си!

И ако искаш да се убедиш, че нещата никак не могат да се смесят, но са

твърде съдбоносни, то отиди при първия богаташ, който намериш. И като

вдигнеш ръката си и посочиш Небето, кажи му:

“Човече, ако искаш да бъдеш съвършен пред Бога, иди, продай имота

си и раздай на сиромасите! А след това последвай Исуса и Той ще напълни

сърцето ти с Небесна утеха!”

Как ли ще ти отговори богаташът? Ще се откаже ли от утехата на оня,

който го е обогатил на земята, за да приеме Другия, Който би му дал

съкровище на небесата? Ще се отрече ли от егоизма си? Ще се раздели ли

с алчността си? Ще плюе ли на сребролюбието си?

Нека признаем, че Господ Исус е Сърцеведец, според писаното:

“...защото Той нямаше нужда да Му свидетелства някой за

човека, понеже сам знаеше що има в човека...” 46

И ако Този Съвършен Сърцеведец е казал за богаташите, че са приели

вече утехата си, то е, понеже познава сърцата им и вижда кой ги е пленил

и помрачил. Казвам ти, братко мой, че десет години призовавах и все още

призовавам богаташи към щедрост, за да се разшири Святото дело на

Божия Пророчески Дух.

46 (Йоан 2:25)
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Но за десет години от тях не откликна нито един!

Десет години Исус изливаше Небесно помазание в сърцето ми, за да

посочи на богаташите участта им и сетнината на беззаконията им. И така

до богатите човеци стигнаха книги като “Последния банкрут на Мамон”,

“Пътят до Лоното на Авраам” и “Проклятието Акелдама”. Но нито ги

трогнаха книгите, нито ги трогна даването даром, нито ги трогна жертвата,

която Божият слуга извърши на Хълма Мория. Те вече бяха приели утехата

си, за да търсят някаква друга утеха в някакви пророчески книги! Те вече

си имаха бог и господар, за да ги трогне някакъв Бог от Сион и Господар

на Небето! Те вече си имаха едно фалшиво благовестие, в което услужливи

теолози бяха замазали нечистите им съвести с доктрини за църковен

просперитет и за дял, както долу, така и горе!

Но аз благодаря на Исус, че Словото Му стои! Аз благодаря на моя

Господ, че е отворил устните Си и е пророкувал горко за най-усърдните

поклонници на дявола – богаташите на този свят! Аз благодаря на Вечния

Съдия за вярността, с която ще оправдае всичките блажени на Небето и ще

хвърли в пъкъла всичките богаташи на земята! Защото Той, като се сниши

до сърцето ми, започна да ми говори, казвайки:

“Мир на тебе, възлюбен от Отца Ми! Мир на сърцето ти и утеха

на душата ти! Понеже знаеш в Кого си повярвал и не си разменил

Моя Свят Дух за духа на светското богатство, нито Моята утеха за

измамливите утехи на лукавия. Защото ти казвам, че при всичката

ти бедност и дълбока мизерия, пак делото ти ще превъзмогне над

Вавилон, понеже е Могъщ и Силен Оня, Който те подпира.

А относно това развалено и покварено поколение от църковни

и светски богаташи, което намери утеха само в шумоленето на

парите и в дрънкането на сребърниците, то виж сега каква ще е

сетнината им и колко страшно ще е горкото им. Защото за тях е

запазена мрачна тъмнина довека и те ще обитават най-дълбоките и

проклети места на пъкъла...”

След тези думи на Исус пред сърцето ми отново се появи дървото на

смъртта и ада. И Господ, като простря Меча Си против клона на богаташите,

извика против тях с всичката божествена ярост на Гласа Си:
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“Горко вам, богаташи! Горко вам, усърдни поклонници на

дявола! Защото дойде денят на вечното ви наказание от Небесния

Съдия и часът на ужаса ви удари!

Бъдете отсечени вие, които презряхте Светлините на Сион, а

обикнахте светлините на хотели и яхти, ресторанти и банки! Бъдете

отсечени вие, които заключихте сърцата си в алчност и душите си в

скъперничество и немилост. Тъй щото ръцете ви не пожелаха да

дадат дори трохичка на бедняка и монета на просяка!

Ето, собствената ви утеха, която получихте приживе, вече ви

призовава от дълбините на пъкъла! И духът, комуто се покланяхте

през всичките празни години на празния ви живот, ви чака с черни

вериги всред изострените скали и огнените вълни! Идете при

господаря си и запазете сладките си спомени от живота на земята.

Защото те ще ви бъдат нужни за цялата вечност!”

След тези последни думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава

мълния, която отсече нечестивия клон. А тогава дъжд от сребърници и

буря от банкноти се разпиляха от клона, тъй щото Божият Гняв предаваше

на страшно разорение и на тотално унищожение всичкия земен просперитет.

Така отсред клона се надигнаха гласове на ужас и на сърдечни ридания. А

самият клон започна да пада с неописуем шум в дълбините на огнения пъкъл.

Гледайки самото падане на клона, аз за първи път разбирах колко

голяма и проклета лъжа са всичките земни свидетелства за всичките земни

благословения. Защото Вечният Съдия предаваше на огън всичката

сатанинска утеха, с която дяволът беше мамил богаташите си приживе.

Така дойде миг, когато в пъкъла падна и последния край на клона. А

тогава Исус посочи с Меча Си надолу, като ми казваше:

“Слез с Мене, слуго Господен! За да видиш какво е горкото

върху всичките богаташи, които не поискаха да станат съвършени,

но отхвърлиха Божия призив с всичкото си сърдечно презрение...”

След последните думи на Господ, отсред мантията Му излезе сиянието

Му, което ме обгърна. И тогава двамата с Него започнахме да слизаме в

тъмнината на пъкъла. Не зная колко слизахме, но този път то продължи по-

дълго. Така разбрах, че горкото върху богаташите беше в по-долни места
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на ада. А и самата гледка, която се разкри пред очите ми, напълно

доказваше това. Братко мой, аз виждах как огнената река на горкото беше

станала много по-страшна и голяма. Отсред нея се надигаха задушливи

изпарения от сяра и тук вече нямаше брегове, по които да се плиска

огънят й. Нещо повече – острите скали бяха потънали дотолкова, щото

отгоре над огнените вълни стърчаха само главите на богаташите. И те, като

крещяха с всичката си сила, разцепваха тъмното пространство с възгласи:

“Вода, вода! Искаме вода! Дай ни вода, Господи! Дай ни само капчица

вода!”

В този миг, чул възгласите им, Господ се извърна като ме попита:

“Как мислиш? Какво би била водата за един от тези нечестиви в

този миг на наказанието му? Какво би била само една глътка студена

вода, почерпена от Извора на Живота?”

“О, Исусе! Тази вода би била равносилна на пречудна утеха. Понеже за

миг би потушила огъня и ужасяващата сухота в гърлата на тези богаташи...”

“А да дава ли Господ утеха на тези, за които е пророкувал, че

вече са приели утехата си? И да пращам ли Лазаря, който да натопи

само крайчеца на кутрето си, да та даде капчица утеха на тези

нечестиви? Впрочем, виж сега какво ще сторя! Понеже ще премина

покрай тези мъчещи се богаташи, за да Ме видят...”

Ето, че Исус премина покрай богаташите. И те, видели осанката Му и

бялата Му дреха, завикаха с хриптящи гласове:

“Вода, Исусе! Дай ни вода! Само една глътчица, само една едничка

капчица!”

А тогава Исус им проговори, като казваше:

“Защо ви е вода? Имате утеха от толкова хубави и сладки

спомени! Спомени от екскурзии, яхти, тържества, пиршества.

Спомняйте си за тях и така се утешавайте!”

“Не, Господи!” – изхриптяха богаташите – “Не щем да си спомняме за

тези неща. Искаме само капчица вода! Нима Си толкова немилостив, че не

искаш да ни дадеш?”

В отговор на думите им Гласът на Исус стана гневен. И Той, с божествена

ярост им проговори, като казваше:
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“Вие ли говорите за Милост на Господа? Вие ли искате от Него

капчица утеха, когато на земята не дадохте и капчица на Моите

сиромаси и немотни? Аз никак няма да ви дам и капчица от утехата,

която искате, понеже вие вече бяхте приели утехата си. Вместо

това ще ви въздам с жупел. За да зашумят в главите ви всичките

банкноти, които ви утешаваха на земята. И да задрънчат в ушите ви

всичките сребърници, които получихте от господаря си...”

След последните думи върху богаташите наваляха огнени стрели от

жупел, които се забиваха в главите им. И тогава един страшен шум от

броене на банкноти и от дрънчене на сребърници изпълни пъкленото

пространство, тъй щото огнените вълни се раздвижиха и започнаха да

заливат главите на нечестивите. А Исус, с гневен и страшен поглед, ми

проговори, като казваше:

“Иди и предупреди всичките човеци на земята за сетнината на

богаташите. Иди и предай на всички, че ако искат да избегнат това

най-страшно горко и най-ужасно проклятие, то трябва в тоз час да

се отрекат от дявола и от утехата му.

Да се отрекат от Мамон, който е духът на светското богатство,

алчността и сребролюбието!

Да се отрекат от пращящите си с пари банкови сметки, като ги

раздадат на сиромасите и немотните!

Да се отрекат от гордостта и надменността, която съпътства

всичката сатанинска утеха!

Да се отрекат от продажността, подкупността и користолюбието,

които съпътстват всички поклони към Мамон!

Да се отрекат от всичките си земни имоти, които са предадени

на огън, като се посветят на скромност и Божия достатъчност!

Да се отрекат от всичките си излишъци, за да си съберат

съкровища на небесата! Защото където е съкровището им, там

непременно ще бъдат и сърцата им довека!

Аз, Вечният Съдия, Ужасът на нечестивите в дълбините на

пъкъла, заповядах тези думи с устата Си!”
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9. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ПРЕДАТЕЛИТЕ

“Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на

този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре

щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил...” 47

Братко мой! Верни ми приятелю!

Както се убеждаваш, виденията от огнения пъкъл стават все по-страшни

и с всяко следващо горко, пророкувано от Исус против нечестивите,

духовното им падение става все по-голямо. Другояче не би могло и да

бъде. Ето защо аз се моля на Господ за всички, които ще прочетат тази

пророческа книга. Моля се Той да бди с присъствието Си и да потвърждава

със Святия Си Дух всичките Си думи и видения, на които ме е направил

свидетел в тази книга.

А в нея аз вече стигнах и до горкото, което Исус е пророкувал против

предателите. Още отсега искам да кажа, че самото горко, пророкувано от

Господа, не касаеше само Юда Искариотски, та да го съотнесем само до

неговия грях. Не! Горкото, пророкувано от Исус, касае всички, които

коварно отстъпват от Неговия Дух, от Неговия Път и от Неговия Живот.

Затова те моля отново да прочетеш думите Му, свързани с предателите:

“Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на

този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре

щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил...” 48

Първо забележи, че Исус пророкува “горко на този човек, чрез

когото Човешкият Син ще бъде предаден...” Самият факт, че тук не е

включено личното име на Юда, иде да покаже, че предупреждението ще

касае всички предатели, а не само този, който предаде и продаде Исуса на

първосвещениците и фарисеите.

Второ – забележи как Исус казва, че “добре щеше да бъде за този

човек, ако не бе се родил...” Ако приемеш думите Му дословно за Юда,

то тогава ще настъпи пълен парадокс. Понеже как за човека би било

47 (Матея 26:24)
48 (Матея 26:24)
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добре, ако не се е родил? Та би ли съществувал тогава този човек, за да му

е добре, според думите на Господа? Та нали ако няма раждане, то няма и

човек? Но ето тук думите на Исус са духовни и те не касаят физическото

рождение, но духовното новорождение, според Личните думи на Господ:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,

не може да влезе в Божието царство...” 49

И за да казва Господ, че добре би било за предателят да не бе се

родил, то истинският и духовен прочит на горкото става този:

“Добре би било някой да не се ражда от вода и Дух, ако след като се

роди, се отвърне от Бога и Го предаде и похули в сърцето си...”

Същото предупреждение, касаещо същите предатели, които отстъпват

от Исуса и Го предават, ще ни даде и Апостол Петър, който заявява в

посланието си:

“Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии

чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса 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...” 50

Става ли ти ясно, братко мой, какъв е грехът на предателите? Става ли

ти ясен жестокият проблем за тези, които познават Исус като Път на

Правдата, но се отвръщат от Него, за да се вплетат отново в светските

мръсотии и да се отвърнат от Святата Му заповед? Понеже Апостолът казва

именно това – “да се отвърнат от предадената на тях свята заповед”.

А коя е Святата заповед на Исус? Не е ли тази, щото да възлюбиш

ближните с Неговата Любов? Не ли тази – да изпълниш думите Му:

“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си

за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което

ви заповядвам...” 51

49 (Йоан 3:5)
50 (2 Петрово 2:20-22)
51 (Йоан 15:13-14)
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А сега, братко мой, виж същинския проблем на предателите! Виж, че

когато нещата в живота им стигнат дотам, щото да трябва да дадат живота

си за приятелите си, те коварно отстъпват. И не просто отстъпват, но

забиват нож в гърба на оня, който е разчитал на вярността им.

Да отстъпиш от вярността и да станеш предател!

Не е ли страшно това? Не е ли твърде тежък грях, в който дословно се

оглежда образа на Юда Искариотски? Понеже и него Исус го имаше за

приятел, който беше длъжен да даде живота си за приятелите си. И дори в

мига на предателството му, Господ му каза:

“Приятелю, за каквото си дошъл стори го...” 52

Но Юда никак не помисли, че Исус го нарече приятел. Той никак не се

досети, че Господ искаше да му напомни Святата заповед, която са длъжни

да изпълнят всичките приятели. И като Го посочи на стражата, предаде

своя Господ и Бог за тридесет сребърника.

Виждаш ли, братко мой, че ако някога нещата в Гетсиманската градина

са се случили само с тридесет сребърника, то днес дяволът е вдигнал

мизата многократно. Тъй щото никой от предателите му да не види в

дяволската миза нито бълвоч, нито тиня, нито грях. Нещата са така

изрисувани, така сложени и представени, щото предателството да изглежда

толкова безобидно, колкото би било едно напикаване на бебе в белите

пелени. Какво толкова? Мама ще му подмени пелените, ще го цунка с

любов и ще му се порадва.

Но всъщност – нещата са повече от трагични. Защото със самото

предателство “бебето” не подмокря пелените, а направо сменя родителите

си и пелените си. Тъй щото би било добре това “бебе” никога да не беше

се раждало.

Какво да кажа от свидетелствата на собствения си живот? Какво да

кажа за всичките човеци, които забиха нож в гърба ми и отстъпиха от

пророческите книги, дадени им даром от Господа? Какво да кажа за

човеците, които идваха в дома ми и целуваха бузите ми, а дни по-късно

изгориха книгите ми и публично ме проклеха и заклеймиха като слуга на

дявола? Счита ли се точно в този миг някой от тях като предател в духа и

52 (Матея 26:50)
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беззаконието на Юда? Счита ли се някой от тях за отпаднал от Господа и

за куче, върнало се на бълвоча си или за свиня, която е отишла да се валя

в тинята? Силно се съмнявам, че който и да е предател би се почувствал

като предател в сърцето си! Защото около него има достатъчно много

утешители на дявола, които го потупват по рамото и му казват, че всичко е

наред.

“Не бой се! Виж нас! Вземи пример от нашата обхода с Господа!

Защото нямаш никакъв проблем...”

Но нека сега видението от моя Господ да те убеди, че предателите

имат твърде страшен и ужасен проблем. И проблемът е този, че ножът,

който те са забили в сърцата на чистите по сърце и на доверчивите по

душа, кърви с всичката си сила и вика към Бога на небесата. Защото е

била осъдена невинна кръв, а тя не може вечно да остане осъдена от

предателите. Понеже Съдията ще дойде и ще я въздигне в Святостта Си,

като родена от Сърцето Му. Но горко на ония, чийто нож, забит в сърцата

на невинните, ги обвинява като предатели и отстъпници. Ето и Личните

думи, които Исус ми проговори, миг преди да ми даде видението с горкото

върху всичките предатели:

“Укрепи сърцето си, слуго Господен! Защото Аз непременно ще

извадя всичките ножове, които предателите забиха в гърба ти. И

като докосна с Благост нараненото ти сърце, скоро ще го изцеля и

утеша относно злото, което трябваше да понесе и преживее. Но

сега ти казвам, че всеки нож, забит от предателите в гърбовете на

Моите пратеници и слуги, се явява като страшен обвинител против

нечестивите в Деня на Съда. Този нож е свидетелство против

нечестивия, че Сатана е влязъл в сърцето му и е родил образа на

Антихрист вътре в него! Този нож е постоянен възбудител на Божия

Яростен Гняв, защото напомня всякога на Отца, че измежду многото

грехове и беззакония, вършени от човеците, най-страшен е грехът

на предателството, и най-ужасно – беззаконието на коварството.

Затова чуй сега думите, които Вечният Съдия ще изрече против

клона на предателите и против всичките духовни потомци на Юда

Искариотски...”
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След последните думи на Исус пред очите ми се появи дървото на

смъртта и ада. И ето, че Господ вдигна Меча Си и го простря против

нечестивия клон, като извика със страшен Глас:

“Дяволски предатели! Горко вам! Горко на вас, които отстъпихте

от вярността и похулихте приятелството! Горко на вас, които

постъпихте коварно към тези, които отвориха сърцата си, за да ви

любят! Горко на вас, които отстъпихте от Святата Ми заповед да

дадете живота си за приятелите си. И като се върнахте в живота на

измамата и греха, забихте ножове на коварства в гърбовете на тези,

които ви вярваха! Горко на вас, извратени и безумни поколения,

които за една шепа дяволски користи и заради благоволението на

високопоставените се отрекохте от Мене и прободохте слугите Ми!

По-добре би било за вас да бяхте останали езичници и никога да не

бяхте вкусвали от Божията Благодат и от великите дела на Духа

Ми. Защото като заченахте Святото, прободохте Го, преди още да

бяхте Го родили!

Ето, Вечният Съдия ви отсича и запокитва клона ви в най-

страшните дълбини на пъкъла. Защото от многото развалени

поколения на земята, вие бяхте най-разваленото, и от многото

покварени човеци на земята, вие станахте най-покварени...”

След последните думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава мълния,

която отсече клона на предателите. И самият клон започна да се свлича в

тъмнината на пъкъла. А тогава, видели осъждението си от Съдията, милиони

предатели изреваха в един глас на демоните в сърцата си:

“Взимайте си користите и сребърниците и ни освободете! Ние вече

съжаляваме, че предадохме невинна кръв и забихме ножове на коварство

в сърцата на Божиите хора!”

А демоните в сърцата им, като се кикотеха, им отговориха с ехидни

гласове:

“Нам що ни е? Вие да бяхте гледали...”

Ето, че трагедията наистина ставаше пълна. Защото нито един от

предателите не можеше никак да се освободи от клона, който продължаваше

да пада в дълбините на огнения пъкъл. А когато и последния му край се
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изхлузи в дълбоката пропаст, Исус ме погледна с твърде ревнив поглед,

като ми казваше:

“Нека сега да слезем долу. За да видиш горкото върху най-

злите и най-коварните измежду човеците. Тези, които забиваха

ножове в гърбовете на праведните, и Ме предадоха за парите и

користите на дявола...”

След тези думи на Исус отсред мантията Му за сетен път излезе

сиянието Му, което ме обгърна. Така ние вече слизахме в дълбините на

пъкъла. Самото слизане беше по-дълго от всички останали. И Исус ме

водеше по протежението на самата огнена река, която се виеше и слизаше

все по-надолу и все по-надолу, тъй щото аз виждах всичките предишни

горка, докато летях с Господа. Но ето, че накрая Исус се спря и посочи към

мястото на предателите...

Братко мой! Подобно на видението с богаташите, и тук огнените води

на реката бяха покрили всичко, тъй щото нямаше брегове. Виждаха се

само върховете на острите и черни скали. И там, на границата между огъня

и камъка на скалите, бяха приковани предателите. Обърнати с лица към

черните скали, те бяха прободени с огнени ножове, които ги държаха към

камъка. А самите ножове, нажежени много повече от огъня на реката,

караха човеците да потръпват от ужасни конвулсии и да дращят с ръце

камъка на скалите, та дано биха се освободили от ужаса на наказанието

си. Всички предатели, които виждах, крещяха в болката си.

“Ах, Господи! Извади ножа от гърбовете ни, понеже от острието му

пълзи страшна мъка и пронизваща болка...” – викаха едни.

“О, Боже на небесата! Сниши се над нас и заповядай на ножа да падне

от сърцата ни. За да не ни напомня коварството, което сторихме!” –

ридаеха други.

“О, Съдия на Небето и земята! Забрави греха ни и намали огъня от

този нож, забит в гърбовете ни!” – стенеха трети.

А Исус, като премина покрай тях, с Гневен и Яростен Глас ги запита:

“Какво слушат ушите Ми? И за какво се молите, вие предатели

на Името Ми и убийци на зачатието Ми? Как да извадя ножа от

гърбовете ви, след като вие никога не го извадихте от гърбовете на
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тези, които прободохте на земята? Как да прекратя болката ви, след

като вие бяхте ужаса и болката в сърцата на всичките Ми слуги и

пророци? Как да ви избавя от огъня, след като с огън Сатана прегори

сърцата ви, с огън уби съвестите ви, с огън подпали душите ви, и с

огън изгори Завета Ми? Как най-сетне да се отрека от Святите думи

на Отца Си, Който в Святата Си Премъдрост видя греховете ви

отначало? За да каже чрез слугите Си:

“Якова възлюбих, а Исава намразих!”

Аз никак няма да премахна ножа от гърбовете ви, но ще

заповядам на реката на горкото да вдига огнените си вълни и да ви

облива с огън. За да млъкнат устните ви и да престанете да

призовавате Името на Господ, което предадохте и продадохте!”

След тези думи Исус замахна гневно с ръката Си, тъй че реката вдигна

огнените си вълни. И като ги стоварваше с ярост върху предателите,

направи гласовете им да се превърнат в страшен вой, а след страшния вой

– в тихо хриптене. И тогава – със свъсено и гневно Лице Той ми проговори,

като казваше:

“Иди и дай това най-страшно видение на цялата Ми Църква!

Иди и предупреди всичките Божии чеда, че предателството е

грях, който като огън на вечно изгорение ще свидетелства против

нечестивите. Днес, миг преди свършека на времето и преди

Страшния Съд, Аз заповядвам на всичките предатели по земята да

извадят ножовете, които са забили в гърбовете на праведните като

ги помолят горещо за прошка, тъй щото ножът да изгуби силата си

да обвинява! Нежели тогава Бог им покаже Милост, та ги отърве от

примката на дявола, в която са попаднали живи.

Днес, миг преди свършека на времето и преди Страшния Съд,

Аз заповядвам на кучетата да се върнат от бълвоча си, и на свинете

да се отрекат от тинята си.

Нежели такива повторно Ме намерят и получат Милост от Мене!

Защото всичките кучета и свини имат примери на сърдечно

покаяние и на повторно възвръщане! Примерът на блудния син,

който се върна при Баща си, казвайки:
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“Съгреших против Тебе и Небето и не съм достоен да се нарека

Твой син!”

Дори и примерът на Петър, който три пъти се отрече от Мене, но

намери сила да се върне при Оня, Когото прободе с думите си.

Днес, миг преди свършека на времето и преди Страшния Съд,

Аз заповядвам на коварните да се оставят от коварството си, и на

скверните да напуснат мястото на мерзостта си. За да не наследят

този ад, и да не намерят вечността си в този пъкъл! Който Ме чуе и

искрено се покае, днес и сега, ще бъде възвърнат! Защото горкото

в дълбините на пъкъла може да бъде избегнато само ако човеците

се каят горко за греха си, докато са живи на земята!

Който Ме чуе и се остави от пътя на Юда, днес и сега, ще

намери повторно Пътя на Правдата! Защото в Благостта и Милостта

Ни Аз и Отец Ми не благоволим дори в смъртта на нечестивия! Но

това неблаговоление е само днес и сега, до мигът на смъртта.

Запомнете:

Само днес и сега и до мигът на смъртта!

Защото след нея многото пътища на греха и беззаконието се

превръщат в един единствен път надолу. Толкова по-долу, колкото

по-долни са били помислите приживе! Аз, Мъздовъздателят от

Сион, пророкувах тези думи с устата Си!”
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10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И

ФАРИСЕИТЕ

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите

външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и

насилие...” 53

Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга

стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното

горко, пророкувано от Исус, ще касае онези нечестиви човеци, за които

Божият Яростен Гняв е отсъдил най-страшното наказание.

Фарисеите и книжниците!

Най-непримиримите противници на Господ Исус Христос!

Най-проклетото, най-злото и най-уродливото поколение на земята!

Тези, които са от баща дявола, и желаят да вършат похотите на баща си!

Да посоча в цитата към тази глава всичките думи, с които Исус е

пророкувал горкото за тези дяволски поклонници, то значи да отделя цели

страници в цитиране на Евангелието. Но не в това е целта ми. Ето защо

Господ ми посочи горния цитат от “Евангелието от Матея” като духовно

огледало на цялата извратеност, мерзост и гнусота на най-усърдните и

най-фанатичните поклонници на дявола.

И така, братко мой! Кои са фарисеите и книжниците? Кои са тези,

които “чистят външното на чашата и блюдото, а отвътре са пълни с

грабеж и насилие”?

Някога това беше една специфична религиозна секта, окупирала

Юдаизма и счела себе си за всеведуща и всезнаеща Свещените текстове на

Стария Завет. Всъщност – това бяха религиозните началства и власти на

дявола, неговият духовен елит, неговият перфектен закоравител на Израил.

Но да гледаме към древните фарисеи и книжници, а да не забележим

днешните, ще рече да се взираме в опашката на змията, а да не видим

главата й. Защото този Сатана, който мамеше и манипулираше древните,

53 (Матея 23:25)
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мами и манипулира и последните. Този проклет дявол, който закоравяваше

древния Израил, за да осъди и разпне Божия Син, закоравява и последните

поколения от отстъпили църкви, които духовно олицетворяват великата

блудница Вавилон. Ето защо аз няма да мълча, нито ще спестя истината за

това кои са днешните фарисеи и днешните книжници. Защото, колкото до

древните, то от мига, когато са легнали в гроба, те са получили и горкото,

за което Исус е пророкувал. Но какво е положението с днешните? И ако

древните бяха зли, днешните не са ли многократно по-зли? И ако древните

се считаха са всеведущи и всезнаещи Свещените текстове на Стария

Завет, то днешните нямат ли претенции да знаят цялата Библия?

Приеми тогава, че днешните фарисеи отговарят на всичките пастири-

наемници, пленени от гордостта, надменността и арогантността на лукавия!

За разлика от пастирите, които са просто слепи водители и получиха горко

от Исуса по-горните кръгове на ада, тези последните знаят Истината, но

предпочитат лъжата. Знаят, че Бог е заповядал да пасат Стадото Му не за

користи, нито за гнусна печалба, но въпреки това обикнаха користите и

пожелаха гнусните печалби. Те изхвърлиха Божия Агнец от сърцата си. И

като протегнаха ръце към вълка, скоро поканиха да ги владее духът на

Корей. А колкото до книжниците, то те са теолозите, които въздигнаха

буквата и похулиха Святия Дух, като поканиха вместо Него да ги управлява

духът на Езавел.

Как мислиш, братко мой? Ако духът на Корей и духът на Езавел са

дясната и лявата ръка на Сатана, то няма ли да откриеш и самите дела на

лукавия, като дела на Корей и Езавел? Не каза ли Господ на чедата Си да

се пазят от онези, които са вълци-грабители? И не предупреди ли Исус

всички ни, че ако някой отнеме Духа на Божието Слово, то ще му се

отнеме и делът от Дървото на Живота? А ако такъв притури на Божието

Слово, ще му се притурят и язвите на Божия Гняв?

Но ето в това бяха силни Корей и Езавел! Корей – да направи пастирите

със сърца на вълци, готови всякога да се подвизават като фарисеи! Езавел

– да направи теолозите, като лъжливи пророци, готови всякога да се

подвизават като книжници! А двата духа, взети заедно – да направят

фарисеите и книжниците, като лицемери – сиреч, хора, скрити под маската
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на привидната богоугодност, които проповядват заблудата на Вавилон, а

не Истината от Сион!

Но ето затова и горкото, пророкувано от Исус против фарисеите и

книжниците, цели да предупреди всичките Божии чеда, че тези са най-

успешните представители на духовната смърт. Защото самите им сърца са

като гробници, пълни с мъртвешки кости, черепи и всякаква нечистота.

В сто и петнадесет пророчески книги, написани през последните осем

години, Господ Исус заявяваше против фарисеите и книжниците!

В сто и петнадесет пророчески книги Той изобличаваше пастирите,

които доят и стрижат овцете за себе си и са като хищни вълци спрямо

Стадото, което Спасителят е поръсил със Собствената Си Кръв!

В сто и петнадесет пророчески книги Той изобличаваше книжниците,

които напълниха Божия Храм с фалшиви доктрини и учеха вярващите да

си слагат грим на Езавел и да ядат идоложертвено!

В сто и петнадесет книги Той изобличаваше всеобщото религиозно

лицемерие и гнусно поклонение пред високопоставените на Вавилон!

Но кой ти слуша Бога от небесата, когато си има такъв мощен благодетел

на земята? Кой пастир би се отказал от користите на змията, за да има

Елеят на Отца и сърцето на Давид? Кой книжник би се отказал от дипломата

си и от доктрините си, след като с тях амвонът му става позлатен и

поклонниците му – хиляди?

Истината, братко мой, е такава, че ако махнеш от Вавилон фарисеите

и книжниците, то все едно си лишил къщата от подпорните й греди.

Къщата ще рухне и строежът ще се сгромоляса. А дава ли лесно дяволът да

се сгромоляса онова, което е градил шест хиляди години?

Нима Сатана би се отказал от удоволствието да му викат “Отче наш”?

Нима духът на Антихрист би се отказал от удоволствието да му викат

“Святи Душе”? Нима човекът-Антихрист, който вече наднича от бездната, и

всеки момент ще се яви на света, би се отказал от удоволствието да му

викат ”Господи Исусе”?

Ето затова, братко мой, фарисеите не се покаяха, и книжниците не се

отрекоха от гнусната си теология! Ето затова не сто и петнадесет, но и
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хиляда и петстотин книги с пророчески видения да им даде Господ от

небесата, пак няма в Него да видят Оня, Който е Исус!

Защото фарисеите и книжниците си имат друг Исус, чийто образ се

усмихва от маските на лицемерието им. Защото този друг Исус им дава

овациите, славата, ръкопляскането, користите, благоденствието и всичкото

уважение и почит от света. Но моят Исус, на Когото аз служа през

последните петнадесет години, и Който ме е изпълнил със Святия Си Дух,

има слово против всичките Вавилонски пастири и теолози, които Той

истинно е потвърдил като фарисеи и книжници. И това слово е горкото, с

което те ще бъдат осъдени и хвърлени в дълбините на огнения пъкъл.

Затова нека сега да ти предам Личните думи, които Исус проговори на

сърцето ми преди последното от виденията в тази пророческа книга.

Ето какво ми каза Той:

“Слуго Господен! В много от пророческите книги, които ти

давах, Аз многократно потвърждавах на Църквата Си, че ще дойде

миг когато ще спра да говоря и изобличавам. И сега отново ще

потвърдя на чедата Си същото. Защото сторих чрез тебе това, което

не съм сторил чрез никой от пророците Си.

Заведох те далече по-горе – при Светлините на Сион, за да

дадеш надежда и упование на всичките Ми братя и сестри!

Заведох те далече по-долу – в дълбините на пъкъла, за да бъде

свидетелството ти Свято предупреждение от Вечния Съдия за

горкото върху всичките нечестиви.

Заведох те наляво и надясно из Небесния простор. За да ти дам

широчината и дължината, височината и дълбочината на Моята

тайнствена Премъдрост.

Но ето, че при всичкото Ми говорене, призоваване, умоляване

и настояване, пак Вавилон не се покая, и фарисеите и книжниците

му си останаха фарисеи и книжници. Пастирите му си останаха

жалки наемници, които не се научиха на нищо друго, освен да

пробождат Сина на Кръста и да броят користи. Книжниците му си

останаха къртици и прилепи, обречени да летят в пещерите на

покварените си помисли всред всичката паяжина и ехиднини яйца.
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Защо още да заявявам против вас, роде на старовременната

змия, която е дявол и Сатана? Защо още да ви изобличавам, когато

вие не търпите изобличение? Защо още да ви осветявам, когато

бягате от Светлината и се криете под тъмната мантия на дявола?

Аз вече никак няма да ви изобличавам, но ще заповядам

страшни съдби за сърцата ви. Съдби – да останете там, където се

намирате и никак да не мръднете до времето на Моя Съд! Съдби –

да се считате за праведни в нечестието си и никак да не

преживеете покаяние и обръщане! Защото вие наистина сте най-

злото поколение на земята! Поколение, което се има за чисто в

собствените си очи, но никога не е било измивано от нечистотата

си! Поколение, чиито зъби са мечове, и челюстите му ножове, за да

изпояжда с тях всичките сиромаси и немотни на земята! Поколение,

чиито очи гледат високо, и клепачите му са надигнати! Поколение

на змията, което ще наследи тъмнината на баща си, и сетнината на

вечното му проклятие!”

След тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред

очите ми отново се появи дървото на смъртта и ада. А тогава Исус простря

Меча Си против клона на фарисеите и книжниците, като извика с

Пламенен и Яростен Глас против тях:

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери!

Горко вам, поклонници на дявола! Горко вам, най-безумни и

най-проклети противници на Небесното благовестие! Защото Мечът

Ми днес е против вас. Остър и излъскан, за да посече всичкото ви

нечестие и да ви запокити в най-дълбокото на огнения пъкъл!

Бъдете посечени, вие фарисеи! Вие, пастири-наемници, които

бяхте вълци към Божието Стадо! И като разкъсвахте овцете със

зъбите си, показахте му бога, на който служите!

Бъдете посечени, вие книжници! Вие, услужливи теолози,

чиито пера обърнаха Истината в лъжа, и Святостта в беззаконие! И

като мамехте вярващи с грима си, скоро ги направихте два пъти по-

големи рожби на пъкъла!
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Бъдете посечени, вие религиозни лицемери! Защото поради

вашата измама звярът се уподоби на Агнец, и сам Сатана се

направи на светъл ангел! Аз, Вечният Съдия, ви отсичам и посочвам

сетнината ви в неугасимите пламъци на пъкъла!”

След последните думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава

мълния, която отсече клона на фарисеите и книжниците. И ето, че със

страшен грохот и вопли на ужас и върховна изненада, клонът започна да

пада в тъмнината на пъкъла.

“Това е недопустимо!” – крещяха възмутени едни от фарисеите на

клона. “Това е недоктринално!” - пищяха други от книжниците на клона.

Но било, че го смятаха за недопустимо и недоктринално, погледите им

скоро потъмняха от гледката на дълбоката и страшна пропаст, която

поглъщаше съдбите им. И самият клон, тежък и твърде дълъг, продължи да

пада всред викове и ридания на стотици хиляди и милиони нечестиви. А

накрая, когато пъкълът погълна и самият му край, Исус простря Меча Си

надолу, като ми казваше:

“Ела и Ме последвай в последното от страшните видения в този

огнен пъкъл. Защото сега сърцето ти ще види Божият Гняв и Моето

въздаяние върху онези, които Словото Ми е осъдило като най-

проклети и най-зли на земята...”

Така, за последен път, отсред мантията на Исуса излезе Небесното Му

сияние, което загърна сърцето ми, тъй щото аз хванах ръката на Господа и

Го последвах в дълбоката тъмнина. Подобно при предишното видение с

предателите, и този път аз виждах реката на горкото, която се виеше и

слизаше все по-надолу и по-надолу. Така, след едно дълго слизане, най-

сетне видях, че на самото дъно на пъкъла, тази река вече се превръщаше в

езеро. Огнено езеро, което поразяваше всичките представи за място на

ужас и на наказание!

И тук, в езерото, нещата наистина бяха най-страшни. Защото водите

на реката се изливаха с грохот в езерото, а от самото изливане из цялото

езеро се вдигаха твърде високи и страшни вълни. Те се блъскаха в острите

стени на пъкленото пространство и се връщаха към езерото, като заливаха
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с огън всичките нечестиви всред него. А тогава Исус вдигна Меча Си и

посочи към самите фарисеи и книжници, като ми казваше:

“Тези нечестиви дори няма нужда да бъдат оковавани, понеже

огънят на езерото ще ги поглъща и ще ги избълва през цялата

вечност. А ще дойде и такъв миг от Словото Ми, когато всичките

нечестиви от горните кръгове на ада, ще бъдат хвърлени тук, най-

долу, където се събират всичките огнени води на горкото. Но ти

сега виж горкото, което ще навали над фарисеите и лицемерите,

като Личен Гняв от Отца Ми...”

Докато Исус говореше, някъде изотгоре, от самото устие на огнената

река, налетяха огнени стрели от жупел. И самите стрели, насочвани от

невидима ръка, търсеха костите на фарисеите, като се забиваха в тях и ги

правеха да червенеят от невъобразима горещина. А след това други от

стрелите търсиха черепите на книжниците. И като се забиваха в тях,

правеха черепите им да се нагряват като жички на волтова дъга. Това

накара фарисеите да извикат с разтърсващо ридание:

“О, Господи! Махни този огън от костите ни! Махни тази изгаряща

ярост от самата ни същност! Костите ни, костите ни! Ужас ни владее, болка

ни разяжда, ярост ни погубва!”

А книжниците, хванали с ръце главите си, които пушеха от самия

жупел, крещяха избезумели:

“О, Господи! Спри този огън в главите ни! Извади този бушуващ гняв

от самата ни същност! Главите ни, главите ни! Жупел ни пояжда, огън ни

яде, гняв ни довършва!”

В отговор на думите им, Исус премина в сияние над тях, като казваше

на фарисеите:

“Да премахна ли жупела от костите ви, след като всякога на

земята бяхте домашни на Веелзевул? Да вдигна ли жупела от вашите

мъртвешки кости, които всякога искаха да потрошат костите на

Моето Тяло?

Не, нечестиви слуги на Корей! Костите ви ще изгарят в това

езеро и Божият Яростен Гняв ще се изсипва върху вас довека!

Понеже бяхте ужас в земята на живите! Ужас за скромните Ми
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слуги и смирените Ми свидетели! Ужас за изпратените към вас

пророци, които убихте, прогонихте и опозорихте с всичката мръсотия

отсред собствените ви кости!”

След тези думи Господ се приближи и до книжниците, като им казваше:

“Да премахна ли огъня от главите ви, след като във вашите

тъмни черепи се роди всичката тъмнина и измама, с която Сатана

погълна отстъпилите от Името Ми? Да премахна ли ужаса от главите

ви след като вашите чародеяния станаха трънени венци върху

главите на слугите Ми, пророците? Да спра ли жупела в тези ваши

черепи, които съблазниха човеците с фалшиви доктрини и лъжливи

видения?

Не, нечестиви слуги на Езавел! Главите ви ще пламтят като

крушки в това езеро, и жупелът ще ви побърква с огън! Понеже вие

сте, които побърквахте човеците с празни думи и със страшни

чародеяния!”

След тези твърде болезнени и ужасни за фарисеите и книжниците

думи, Господ се обърна към мен, като ми казваше:

“Слуго Господен! Господ твоят Бог говори на сърцето ти от

мястото на най-страшното осъждение!

Иди и предай това видение на всичките Ми братя и сестри!

Иди и предупреди цялата Ми Църква, че Аз ида скоро! И за едни

ще бъда Пастир, Който пасе Стадото Си всред полските кремове на

Сион и до бистрите води на Реката на Живота! Но за други ще бъда

Страшният Съдия, Който ще осъди беззаконието им и ще отвърне

Лицето Си от стенанията и от риданията им довека!

Днес е денят Истинската Ми Църква да намери Истинските Ми

пастири! Тези, които имат Духа и Силата на Давид, а не надменността

на Ирод и нечестивата дързост на Корей!

Днес е денят Истинската Ми Църква да намери Истинските

светила от Сион, които да я осветят с Мъдрост, Разум и Съвършени

откровения от Небето. Тези, които имат Духа и Силата на Моисей и

Илия, а не лукавството на Анна и Кайафа и гримът на Езавел! Защото

за тези, които останат под властта на фарисеите и книжниците,
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непременно ще има сетнина в това огнено езеро, в което ще им се

въздава с жупел!

Ето, Църкво моя!

Явих ти отговора на най-съдбоносния въпрос, който Човешкият

Син зададе в Евангелието против всичките поклонници на дявола:

“Змии, рожби ехиднини!

Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?”

И в края на тази Свята пророческа книга отново им отговарям:

Докато вярвате в Сатана и съблазнявате и убивате душите на

човеците с гнусотиите и лукавствата му, то никак няма да избегнете

от осъждането в пъкъла!

Аз, Вечният Съдия от Сион, явих тези видения на пророка Си!”
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