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ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА - I ЧАСТ

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Помазанието, с което Господ посети сърцето ми при писането на

последната книга за Закхей, все така оставаше в мене. То беше толкова

живо, пламенно и прекрасно, щото аз продължих с дни да се възхищавам

на Небесните кодранти. Нещо повече – сърцето ми закопня с голяма

ревност за Божието Спасение. И във всичките си молитви към Исус аз

горещо Го молех да утвърди Свои Небесни пратеници, с които да посещава

пленените в тъмницата. Защото нещата непременно трябва от пророческо

видение да се превърнат в Дух и Живот. В едно постоянно и непрестанно

благовестие, докато веригите на дявола паднат, а килиите му се изпразнят.

Но едно е човек да мечтае и да се моли на Господ, а съвсем друго – да

получи конкретен отговор и ясно послание от Него. Защото, колкото до

Закхей, той наистина напусна тъмницата след последното видение. И като

се възкачи на Небесния път, прослави Бога с вярата си. Но кой от нас ще

се огледа в този Закхей? Колцина са човеците, които ще се възпротивят на

Сатана и ще напуснат тъмнината на света, който лежи в лукавия?

Нека ти кажа, братко мой, че ревността никога не улучва точната

мярка на нещата. Защото днес тъмницата на дявола е по-пълна от всякога.

В нея милиарди човеци са намерили смисъла на живота си. Там са

семействата им, там е работата им, там е призванието им. И още по-лошо –

там са църквите, които те посещават. И никой от тях не знае, не помни или

не иска да прочете, че Господ Исус не нарече Църквата си “тъмница”.

Друго каза Той за нея:

“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може

да се укрие…” 1

1 (Матея 5:14)
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Дали обаче последните поколения от християни поставиха града на

Хълма Господен? Дали се намериха съвършено отделени от света - Святи,

както Бог е Свят, и чисти, както са чисти делата Му? Та нали от този

Господен Хълм Исус даде на чедата Си стотици благодатни видения? Защо

тогава църквите презряха виденията, а пастирите им ги намериха за

еретични и лъжливи? Защо върху Божия пророк се изля всичката възможна

помия и позор, с която името му беше омърсено, а делото му анатемосано

като дяволско? Какво дяволско има в това да протягаш с години ръцете си

към човеците в тъмницата, та дано би ги извел в Светлината на Господа?

Какво дяволско има в това – да съкрушаваш сърцето на лукавия и да го

пронизваш с Меча Господен? Какво дяволско има в това – да прогласиш на

цялата тъмница, че ако и в килиите й да има достатъчно църкви и пастири,

пак твоята вяра е във Великият Пастир на овцете, и твоето място в

Неговата Единствена Църква, която пребъдва с Него в небесните места?

Нека не се заблуждаваме, любезни мой братко! Истината е такава, че

който обича тъмницата, той обича и тъмничаря. А който обича тъмничаря,

той е вързан от веригите му. Аз няма да ти кажа, че пътят на вярата е

лесен. Защото той не е лесен, но е трънлив. Аз няма да твърдя, че не се

случва да преминем през тъмница. Защото и моето служение преминава

през тъмница. Но това не е тъмницата на дявола. Това е наложеното ми от

Бога злострадание, свързано с тоталното отрицание, помрачение и омраза

на човеците, което ми става като постоянен гонител и мъчител.

Но какво да кажа за тези, които не напускат тъмничните килии на

дявола? Имат ли те вярата на Павел и Сила, та да пеят химни на Бога, тъй

щото веригите им сами да паднат от нозете им, а стените на тъмницата да

се сгромолясат? Имат ли те онова засвидетелствано братолюбие в “Деяния”, с

което Църквата усърдно се молеше за Апостол Петър, тъй щото ангел

Господен го измъкна от тъмницата на Ирод? Имат ли те Светило Господно в

сърцата си, Зорница на пророческото благовестие, която да свети в мрака,

а мракът никак да не може да я схване?

Ето, казвам ти, че тези, които приеха пророческите книги от Хълма

Мория, вече сами са станали Зорници на Господа. А сетнината на една

Зорница не е в тъмницата. Сетнината й е на Небето – за да свети като
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звезда за вечни векове. Ето такива мисли изпълваха сърцето ми, когато

Господ Исус отново дойде до мен. И като ме докосна с ръка, започна да ми

говори, като казваше:

“Добри Ми и верни слуго! Сърцето ти тепърва ще види

плодовете на пророческото благовестие. И ти тепърва има да

станеш свидетел на великите дела, които ще извърши десницата

Господна. Защото сега ти казвам, че делото на Святия Дух сред

людете Нееман и сред людете Закхей ще напълни Сватбата на

Младоженеца. И колкото по-голяма ще е радостта на Сватбата,

толкова по-страшен ще е ужасът за тези, които предпочетоха

тъмницата на дявола пред Виделината на Хълма.

Как мислиш тогава? Какво е това ужасно помрачение, което

кара хиляди по хиляди да прегръщат решетките на килиите си и да

дрънчат весело с веригите си? Няма ли общ дух, сиреч, обща

верига, която да държи всичките пленници на Сатана като негови

роби за вечността?”

“О, Исусе! Аз вярвам, че ако Святият Дух свързва Твоите в свръзката

на Светлината и Любовта, за да бъдат едно с Тебе и Отца, то и дяволът

свързва неговите с общ дух, който ги прави изпълнители на всичките му

нечестиви внушения. Тъй щото наистина има обща дяволска верига, която

преминава през всичките килии в тъмницата, за да оковава пленниците и

да ги държи в сляпо подчинение…”

“А може ли твоят Господ да гледа с пренебрежение към

веригата на дявола и никак да не реагира? Мога ли да гледам как

противникът Ми Сатана е помрачил сърцата на милиарди човеци и

никак да не се разгневя и никак да не противодействам?”

“О, Исусе! Та нали Ти десет години съкрушаваш змийското сърце с

виденията Си, които даваш на пророка Си? И десет години дяволът търпи

пробождането от Господния Меч. Това не е ли Твоята реакция, Господи?

Това не е ли Твоят Съвършен отпор на сатанинското зло?”

“Да, слуго Мой! Разбира се, че това е Моят отпор. И той е

толкова силен и бляскав, щото всеки, който му е повярвал, вече е

напуснал тъмницата на дявола и е запечатан за Спасение и Вечен
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Живот. Но не в такъв смисъл ти зададох въпроса Си. Аз вложих в

него друг смисъл. Дълбок библейски смисъл, който е истинно

потвърден от Словото Ми. Затова нека отново да те попитам:

Ако в тъмницата на дявола има една обща верига, с която той

държи вързани всичките си пленници, то няма ли в Моето Слово

приготвена верига за дявола? Не казах ли Аз, че с каквато мярка

мери някой, с такава ще му се отмери? И не потвърдих ли, че с

каквато съдба съди някой, с такава ще бъде осъден?”

Думите на Господ ме накараха да погледна към “Откровението на

Йоан”. А след това с развълнуван глас да Му кажа:

“О, Исусе! Двадесета глава на “Откровението” ни предупреждава, че

от Небето ще слезе един ангел, който ще държи в ръката си ключа на

бездната и една голяма верига. Той ще улови змея, старовременната змия,

която е дявол и Сатана. И като го върже с веригата, ще го хвърли в

бездната и ще я запечата над него, за да не мами вече народите…”

“Значи, както сам се убеждаваш, на веригата на дявола, който

връзва човеците в тъмницата си, Господ ще отговори с друга верига,

която ще върже самия него в бездната. Така ли е?”

“Така е, скъпоценен мой Спасителю!”

След последните ми думи Исус се усмихна. И като погали нежно

главата ми, отново ми проговори, като казваше:

“Много години ти въртя Господния Меч против дявола. Написа

книги, изяви Небесни видения и пророчества. Даде разпечатани

тайни на Църквата Ми. Но сега ти казвам, че в живота на всеки

пророк има връх, когато той съкрушава дявола с всичката

възможна сила на Господния Меч. Такъв беше потокът Кисон за

пророк Илия. Такъв беше и мигът, когато земята отвори устата си,

за да погълне Кореевото нечестие против пророк Моисея. Такъв

миг има и при теб и той е в тази пророческа книга. Защото в нея

твоят Господ ще ти даде да видиш как е създадена веригата, с която

се връзва самият Сатана. Не просто червеите му, демоните му или

заблудите му. Но самата личност на змея, неговите крила, неговата

тъмна мантия, неговото проклето и нечестиво сърце. Защото Аз,
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Съдията на живите и мъртвите, ще покажа на Църквата Си всичките

брънки на веригата, с която Моят ангел ще върже дявола. И като

дам на пророка Си да свидетелства за нея – ще съкруша дявола,

както не съм го съкрушавал от възкресението Си от мъртвите!

Тебе видях за това Мое дело! Тебе посочих и тебе избрах, за да

изявиш Господните съдби против старовременната змия! Защото с

това, че всякога слушаше Гласа Ми и не престана да Ми слугуваш и

да даваш даром, ти плати цената за една от твърде великите Небесни

привилегии. А сега Ме последвай с всичката вяра на сърцето си…”

Братко мой! Сърцето ми стоеше онемяло пред моя Господ. И в следващия

миг аз разбрах, че при мен отново е дошъл Съдията. Този Съдия, Който има

преизобилна Милост за пленените в тъмницата и вече им даде четирите

кодранта на Спасението и Вечния Живот. Този Съдия, Който няма никаква

Милост за Сатана, но непременно ще предизвести неговия край.

Затова с цялата си сила, с всичката си вяра и ревност за Исус аз искам

още веднъж да развъртя Господния Меч.

Не против човеци или демони. Не против светски църкви и проклети

деноминации. Не против смъртоносни политики и фалшиви идеологии. Не

против империи или царства. Но против единствената личност, виновна за

всичкия хаос, всичкото зло, всичкото проклятие, всичката мръсотия,

всичката поквара и всичката мерзост на земята.

Против старовременната змия, която е дявол и Сатана! Против царя на

всичките нищожества! Против най-отречения и най-гнусния в творението!

Против изчадието, станало баща на всичките изчадия!

Защото с тази пророческа книга Исус ще изяви на Църквата Си една

огнена верига, изработена в пламъците на Божия Яростен Гняв. Огнена

верига, чиито брънки ще изгорят крилата на падналия херувим, ще

изпепелят тъмната му мантия и хиляда години ще се стягат около

нечестивото му сърце. А след като напиша тази книга, нека над главата

ми, над сърцето ми и в съдбата ми да дойде всичко, което Суверенният Бог

е допуснал и заповядал да дойде.

Тези са думите на устата ми и нека Господ Исус Христос бъде Амин,

Верният и Истинен свидетел на слугата Си! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО В ХРИСТОВОТО СЪДИЛИЩЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Изпълнен с огромно помазание и с прекрасното присъствие на Святия

Дух, аз очаквах водителството на моя Господ Исус. И ето, че Той наистина

се сниши над сърцето ми. И като ме докосна с ръката Си, започна да ми

говори, като казваше:

“Последвай Ме, слуго Мой! Защото сега ще те въздигна до

Моето Съдилище. Там непременно ще видиш веригата, за която ще

свидетелстваш с всяка страница на тази пророческа книга…”

След тези Свои думи Господ ме въздигна нагоре, тъй щото пред очите

ми се появиха светлините на Небесния Ерусалим, а след това и самото

Христово Съдилище. И ето, че Исус се приближи до вратата на Съдилището

и вече я отваряше, казвайки:

“Влез след Мене! Защото сега те въвеждам на едно твърде

Свято и чисто място. Мястото, където твоят Господ е Вечен Съдия и

Мъздовъздател…”

След тези думи на Исус, аз пристъпих след Него. Така очите ми видяха

просторна зала, която имаше вид на амфитеатър. В самия център на залата

беше разположен мраморен трон, покрит от червено покривало. А пред

трона беше поставена продълговата маса, направена от чист рубин. Там,

край трона и по протежение на дължината на масата имаше и други

тронове, които също бяха покрити с червено покривало. Но не това беше

най-същественото от видението. Най-същественото в него ми посочи

Господ, Който вдигна ръката Си напред, казвайки ми:

“Виж веригата, която е поставена върху рубинената маса. И

като я гледаш, кажи Ми какво те впечатлява в нея?”

Послушал Господ, аз погледнах към веригата на масата. И тогава

забелязах, че тя имаше дванадесет брънки, направени от чисто злато.

Самите брънки на веригата изглеждаха като живи. Те видимо пулсираха,

като в един миг се свиваха, а в друг се разширяваха. Това ме накара с

голяма изненада да кажа на Исус:
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“Господи мой! Тази верига изглежда като жива. Понеже всичките й

златни брънки ту се свиват, ту се разтягат. Как да разбирам това чудо,

Исусе?”

В отговор на въпроса ми, Господ се приближи до масата и взе веригата

в ръцете Си. А след това ми отговори, казвайки:

“Тази верига не е обикновена, понеже и личността, която ще

бъде вързана с нея, също е необикновена. Дяволът е дух, Стефане!

А един дух може да бъде вързан само с Дух! Земни вериги не биха

го вързали, нито биха го удържали. Ето затова ти виждаш, че

брънките на веригата са като живи. Но Аз сега ще направя

знамение пред очите ти. Защото ти непременно трябва да разбереш

как и откъде са били събрани брънките на веригата, която ще върже

старовременната змия, която е дявол и Сатана…”

След последните Си думи Господ откачи първата от златните брънки

на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се като казваше:

“Златна брънко на Божията Святост!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

След думите на Исус в самите Му ръце се появи сияйно видение. И

ето, че златната брънка се намери върху гърдите на Святата мантия на

Небесния Отец, при самото Му Лоно. Миг след това Господ откачи и втората

от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, за втори

път се поклони, като казваше:

“Златна брънко на Божията Любов!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

След тези думи на Исус, ръцете Му отново просияха. И ето, че златната

брънка се намери в самия Огън на Божия Свят Олтар. Миг след това второ

видение Господ откачи и третата от златните брънки на веригата. И като я

вдигна над главата Си, за трети път се поклони, като казваше:

“Златна брънко на Божията Мъдрост!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”
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След тези думи на Исус ръцете Му пак просияха. И ето, че третата

златна брънка се намери при огнените камъни, поставени на Божия Свят

Хълм. А тогава Господ откачи и четвъртата от златните брънки на веригата.

И като я вдигна над главата Си, поклони й се, казвайки:

“Златна брънко на Божията Истина!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

Така, за четвърти път, се появи сияние в ръцете Господни. И тогава

видях, че четвъртата златна брънка се намери на един от запалените

златни светилници пред Божия Свят Олтар. А миг след това видение

Господ вече откачваше и петата от златните брънки на веригата. И като я

вдигна високо над главата Си, поклони й се като казваше:

“Златна брънко на Божията Благодат!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

В едно с думите на Господ, ръцете Му просветляха силно. И там, във

видението сред пръстите Му, аз видях как петата златна брънка потъна

сред водите на Реката на Живота. А Исус, за да продължи да изумява

сърцето ми, откачи и шестата от златните брънки на веригата. И като я

вдигна над главата Си, поклони й се, като казваше:

“Златна брънко на Божията Милост!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

След думите Му, сиянието отново се появи в ръцете Му. И тогава

видях, че шестата златна брънка се намери върху полите на Отеческата

мантия. А Господ, без да се бави, откачи и седмата от златните брънки на

веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, подобно на

предишните шест, като казваше:

“Златна брънко на Божията Вярност!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

След тези думи на Господ, всред сиянието на ръцете Му, аз видях как

златната брънка се намери закачена върху един от клоните на Дървото на
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Живота. А тогава Исус отново протегна ръце към веригата, като откачи и

осмата от златните брънки. И като я вдигна над осанката Си, поклони й се,

казвайки:

“Златна брънко на Божието Смирение!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

Докато Господ говореше, сиянието отново беше в ръцете Му. И ето, че

осмата златна брънка, се спусна надолу от Небесния Ерусалим. И като

намери водите на морето, падна в тях. Тя падаше дълго, докато стигна до

самото дъно, където се намери в разтворената шепа на Небесния Отец.

В този миг Исус ми се усмихна и ми даде знак да продължа да

внимавам и да гледам на знамението Му. Така Господ откачи и деветата от

златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й

се, казвайки:

“Златна брънко на Божията Справедливост!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

В този миг ръцете на Исус се озариха от сияние. И ето, че деветата

брънка се смали и съвсем скоро се превърна в пръстен, който се намери

върху показалеца на Господната десница. А Господ, без никак да се бави,

разкачи и десетата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над

главата Си, поклони й се, като казваше:

“Златна брънко на Божието Опрощение!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

След тези думи на Исус, ръцете Му за сетен път просияха. И ето, че в

сияйното видение пред очите ми, аз видях как златната брънка се намери

пред Божия Олтар, върху поръсената при Завета Христова Кръв. Докато

гледах с възторг на видението, Господ вече откачваше единадесетата от

златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й

се, като казваше:

“Златна брънко на Божията Неподкупност!
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Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

Така, в едно с Исусовите думи, ръцете Му отново просветляха. И във

видението, явило се сред тях, аз видях как златната брънка се намери сред

несметните скъпоценности на Божията Съкровищница. А Исус, като протегна

ръце към последната брънка на веригата, вдигна я над главата Си. И като

й се поклони, казваше й:

“Златна брънко на Божията Неизменност!

Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за

осъждението и връзването на врага Господен!”

Така, за последен път ръцете на Господ просияха. И ето, че във

видението, открило се сред тях, аз видях как последната златна брънка се

намери сред разтворените страници на Книгата на Живота.

Бях онемял! Бях безкрайно изумен, че брънките на веригата, която

щеше да послужи за осъждението на дявола, бяха взети от най-святите и

благословени места в Небесното Царство. И понеже не знаех що да река,

Господ отново ми проговори, като казваше:

“Това ли те учудва? Ти още нищо не си видял. Но сега ти

казвам, че преди да върже беззаконния дявол, Съдията ще изпрати

ангела Си при него с всяка от златните брънки на Отеческия

Суверенитет. Така непременно цялото Небе, (а и цялата земя,

поради свидетелството на пророка Ми) ще бъде запознато с ужасно

дълбоката и неизцелима поквара на дявола. Поквара, с която той

ще откаже да се поклони на златните брънки на Божия Суверенитет,

поставени върху подноса на Неговата Правда. И този дявол, като

изплюе отровата си върху брънките, ще усили многократно

пламъците на Божия Яростен Гняв. А тези похулени златни брънки

ще бъдат хвърлени в пламъците на Гнева, където ще се съединят в

огнена и страшна верига за Сатана. Тази верига, с която той ще

бъде вързан и хвърлен в бездната, за да не мами вече народите…”

“О, Спасителю мой! Сърцето ми е прекомерно удивено от това, че в

ръцете Ти се появяваха видения и всяка златна брънка отиде на мястото
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си, откъдето е била взета. Но как да разбирам тези прекрасни места на

Божия Суверенитет?”

А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Разбирай местата на златните брънки така, щото да проумееш,

че преди да падне от мястото си, Луцифер е засенявал от всяко

място на Божия Суверенитет. Но от мига, когато той се възгордя и

повлече бунтовните след себе си, всяко от местата на Божия

Суверенитет го обвинява като престъпник и беззаконник, който

вече не е достоен да обитава на Небето.

Ето затова Отец Ми, Премъдрият и Пресвятият, ще го изпита за

последен път със златните Си брънки. И ти, слуго Мой, ще станеш

свидетел на всеки от дванадесетте съдбоносни изпита.

А сега пребъдвай в молитва пред Мен и укрепи сърцето си в

твърдостта, която ти давам. За да устоиш на всичкия натиск, с който

дяволът ще поиска да спре писането на тази най-свята от Божиите

пророчески книги…”
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2. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА СВЯТОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали имаш нужната вяра, за да си представиш какво

представлява връзването на Сатана с веригата, приготвена от Небесния

Съдия. Но сега с цялото си сърце се моля на моя Господ, за да ти потвърди

някои от най-важните стихове в Своето Слово, говорещи за осъждението

на дявола. В “Евангелието на Йоан” Исус каза на учениците Си, че отива

при Своя Отец. И понеже скръб изпълни сърцата им, Спасителят допълни:

“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз,

защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако

отида, ще ви Го изпратя. И Той, когато дойде, ще обвини света за

грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за

правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за

съдба, защото князът на тоя свят е осъден...” 2

Виждаш ли, братко мой, че Святият Дух идва не само да спасява?

Не! Той идва, за да обвини света!

За грях – понеже човеците не искат да напуснат тъмницата на дявола

с вяра в Исус!

За правда – понеже праведният ще живее чрез вяра и ще се уповава

на Невидимия Христос, Който стои отдясно на Отца!

И най-вече – за съдба, понеже князът на този свят е осъден!

Защо обаче този княз на света, този мръсен и проклет дявол и Сатана,

продължава да се подвизава не като осъден, а като неосъден?

Истината е, че има залог, който дяволът държи с всичката си сила и

никак не иска да изпусне.

Този залог са човеците!

Моля те да проумееш това! И не просто да го проумееш, но да си го

представиш. Защото за Небесния Бог не е никакъв проблем да осъди

дявола. Словото ти показва, че тази задача е възложена просто на един от

Неговите ангели. Не на херувими, нито на серафими или архангели, но…

на един ангел.

2 (Йоан 16:7-11)
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Защо тогава Бог бави присъдата Си над дявола?

Ами представи си, братко мой, че една муха, която дразни очите ти, е

кацнала върху главицата на детето ти. Тя не иска да се мръдне от

главицата, но бръмчи предизвикателно към теб и цвъка върху главицата

собствените си нечистотии. И ето, че амбициран да убиеш мухата, ти

вдигаш един голям железен чук, за да й въздадеш от гнева си…

Ще удариш ли с тежкия чук мухата, кацнала върху детската главица?

Няма ли тогава гибелта на мухата да стане гибел и за твоето детенце? И не

загатва ли Исус в притчата Си, че Отец дълго търпи заради човеците?

Спомни си тук думите на Домакина, когато Му известиха, че са се

появили плевели между житото:

“А слугите на Домакина дойдоха и Му казаха: Господине, не

пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?

Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите Му казаха:

Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим? А Той каза: Не искам;

да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и

житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на

жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете

ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата Ми…” 3

Сега разбираш ли по-добре защо Святият Дух ще обвини света за

грях, за правда и за съдба? Именно защото Той съвършено ще подейства в

жетварите, изпратени от Отца и Сина. И тези жетвари, носители на

Божията Виделина, ще накарат човеците в тъмницата сами да определят

сетнината си. Тоест - сами да избират между Бог и дявол, между Святост и

поквара, между Правда и мерзост, между Истина и лъжа. И ако наистина

Святият Дух ще върши тази Своя мисия с жетварите на земята, то няма ли

Небесният Съдия да извърши Своята мисия на небесата?

Няма ли, докато се връзват плевелите на земята, Бог Отец и Господ

Исус Христос да вържат неприятеля в самите подземия на ада?

Да, така е! Но това знание го няма у всички. И ето затова Господ ми

дава да напиша тази книга. За да разберат всичките Божии чеда, че князът

на този свят наистина е осъден. И не просто осъден, но посочен за

3 (Матея 13:27-30)
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връзване с една Небесна верига, чиито брънки Исус е събрал от най-

святите места на Небесното Царство. Затова нека повече никак да не се

бавя, но да продължа с непосредственото видение, което Господ разкри

пред очите ми.

Аз все така стоях в Христовото Съдилище, когато Исус посочи златната

верига с дванадесетте й брънки, която отново се беше появила върху

рубинената маса. И тогава Той ми каза:

“Тези мисли в сърцето ти, които касаят връзването на плевелите

на земята, са много навременни и съвършено точни. Защото Святият

Дух вече наистина е осъдил света с всичките му началства и власти, с

всичките му световни владетели на мрака и на нечестивото

сатанинско управление. Но докато Святият Дух работи на земята,

работи и Синът на небесата! И докато работи Синът, работи и Отец

Ми! Затова ти сега ще видиш работата на Отца и Сина! Защото

Синът е Вечният Съдия и на Него Отец е дал да извърши съдба и

съд над всичко, включително и над старовременната змия, която е

дявол и Сатана!

Как мислиш тогава? Не трябва ли нечестивото сърце на змията

да бъде изпитано още веднъж след падението й от Небето? И не

трябва ли Съдията да притисне главата на змията с всяка от златните

брънки на веригата Си, тъй щото дяволът да изплюе отровата си и

да покаже на цялото Небе, че е неизцелимо покварен, извратен и

духовно разрушен?”

Слушах думите на Исус и в следващия миг паднах в нозете Му, като

казах:

“Господи мой! Ти Си чрезмерно велик и могъщ! И аз зная, че всяка от

Твоите златни брънки ще накара змията да изплюе отровата си и да

покаже на цялото Небе, че е достойна единствено за бездната, а след нея

и за огненото езеро, което гори с жупел…”

След последните ми думи Исус ми подаде ръка, за да ме възправи до

Себе Си. И тогава, като вдигна ръцете Си нагоре, извика с властен Глас:

“Отче Мой! Твоят Единороден Син, Когото Си направил Съдия и

на Когото Си дал да извършва Съд и съдба, Те призовава, като казва:
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Изпрати в Моето Съдилище ангела на Твоя Собствен Суверенитет!

Защото Аз ще го изпратя със златните брънки на Твоята верига до

портите на смъртта и ада, и до обиталището на врага Господен!”

След последните думи на Исус, вратата на Съдилището се отвори. И

ето, че към Господ пристъпи ангелът на Отеческия Суверенитет. Той

протегна към Него кристален поднос и Му се поклони, като казваше:

“Готов съм, Господи, да изпълня Волята Ти! Отец ме изпрати

при Теб с кристалния поднос на Небесната Си Правда. За да се

сбъднат всичките думи на Твоето Слово против старовременната

змия, която е дявол и Сатана!”

В отговор на ангела, Господ бръкна в мантията Си. И като извади от

нея ключовете на смъртта и ада, казваше на пратеника Си:

“Вземи Моите ключове за тъмните подземия на мрака. И като

положиш върху кристалния поднос на Правдата всяка от златните

брънки на Божията верига, иди при дявола и го изпитай с изявите

на Божия Суверенитет!”

В следващия миг Исус се обърна към мен. И като вдигна краищата на

бляскавата мантия, спускаща се от раменете на Божия ангел, каза ми:

“Подай Ми ръцете си, слуго Господен! Защото Аз ще ги привържа

към мантията на ангела. Тъй щото където иде ангелът на Отеческия

Суверенитет, там със него да бъдеш и ти. За да свидетелстваш за

всеки от дванадесетте съдбоносни изпита на Божията верига!”

С вълнение подадох ръцете си на Господ. А Той, като свали белия

копринен шнур от Собствената Си мантия, върза ръцете ми към мантията

на ангела. И ето, че Исус откачи първата от брънките на Божията верига. И

като погледна ангела с пламенен поглед, каза Му:

“Отец Ми е Свят Бог, Който люби Святите Си създания! Вземи

брънката на Неговата Святост, взета от Лоното Му, и я положи в

кристалния поднос на Неговата Правда! А след това иди и изпитай

дявола с първата изява на Неговия Суверенитет!”

Ето, че ангелът протегна ръка и взе златната брънка от ръката на

Господа. А след това я положи върху подноса и се поклони на Исус. Така
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Божият пратеник полетя, а с него полетях и аз, вързан с ръцете си за

краищата на мантията му…

Небесният Ерусалим вече изчезваше от погледа ми, когато сърцето ми

съзря приближаващата се земя. И ние, стигнали до земята, продължихме и

под нея, понеже нищо материално не възпрепятстваше, нито задържаше

Божият пратеник. А когато пред нас се появиха портите на смъртта и ада,

ангелът се извърна към мен, като ми казваше:

“Слуго на Божия Пророчески Дух! Никак да не се уплашиш,

нито да се смутиш, понеже Сам Исус те държи с връзките на Своята

Любов! Стой зад мен и гледай! И като гледаш, запиши на книга

всичко, което ще се случи пред очите ти…”

След тези думи ангелът на Божия Суверенитет простря към черните

врати ключовете на смъртта и ада. Това накара демоничният надпис пред

вратите да се раздвижи. И ония оловни змии, образуващи написаното,

засъскаха страшно. Но ангелът, без никакво смущение, завъртя първом

ключа на смъртта, а след него и ключа на ада. А след това – с бяла и

светеща ръка натисна портите, които се отвориха с ужасно скърцане. Така,

тръгнал към покоите на Сатана, той простря напред кристалния поднос със

златната брънка. А след това извика с твърде мощен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

След гласа на ангела скалите на адовото пространство се разтърсиха,

разлюлени от невидима ръка. И ето, че изсред тъмното изпълзя дяволът.

Той побърза да седне на железния си трон, а след това с ехиден глас попита:

“Нима Небето за Денница се е затъжило? Или Небесният Отец ми

праща ангел, за да търси съвет от мене!”

В отговор на думите му, ангелът се приближи до трона му. И протегнал

кристалния поднос досами осанката му, Божият пратеник каза:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:
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Поклони се пред брънката на Моята Святост и признай пред

обитателите на цялото Небе, че си покварен и за теб няма място в

Моето творение!”

След последните думи на ангела брънката мигом просветля, подобно

на запален прожектор. И ето, че лъчите й подразниха оловносивите зеници

на дявола. Това накара Сатана мигновено да вдигне мантията си, за да

прикрие лицето си. А след това, като се окопити и протегна острите си

нокти към брънката, той ехидно се изсмя, като изкряска:

“Ха-ха-ха, хо-хо-хо! Аз ли да се поклоня пред тази брънка? Аз ли да

призная, че съм покварен? Не застана ли зад мене елитът на Небесните

ангели? И не стои ли във всяко време зад мен елитът на човешкия род?

Никак няма да се поклоня пред тази златна брънка, нито ще призная че

съм покварен, защото нищо покварено няма в мене. Аз не съм покварен, но

различен. А това, че Небесният Бог не обича различните, е Негов проблем,

а не мой…”

В едно със самия крясък на Сатана, от устата му излезе черна и гъста

отрова, която се плисна върху брънката и върху самия кристален поднос. А

Божият пратеник, без дори да трепне от крясъка на дявола, дръпна подноса

назад към себе си, като казваше на нечестивия:

“Откакто си паднал от Небето, ти, Деннице, змия оставаш!

Горко ти, враже Господен! Ужас си бил и не ще те има довека!

Понеже дръзна да хулиш Святия Бог и изплю нечестие върху подноса

на Неговата Правда и върху брънката на Неговата Святост!”

След тези думи Божият ангел се оттегли от обиталището на Сатана. И

като заключи отново портите на смъртта и ада, въздигна ме нагоре,

размахвайки светлите си крила и държейки в ръцете си похуления

кристален поднос с похулената златна брънка в него.

Така, стигнал отново до Христовото Съдилище, ангелът се поклони на

Господ и Му подаде подноса, като казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Святост беше похулена, и отрова от змията

плисна върху подноса на Неговата Правда!”
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Ето, че Исус взе подноса от ангела. И като го постави върху рубинената

маса, извади ръждясала чаша отсред мантията Си. А след това ми каза:

“Виждаш ли тази ръждясала чаша? Тя е преобраз на сърцето на

Сатана, каквото Отец Ми го вижда от Небето. Нека тогава да събера

в чашата всичката отрова, която змията изплю в нечестието си.

Защото до края на съдбоносния изпит от Съдията, чашата на дявола

непременно ще прелива от отровата му…”

След тези думи на Господ, в ръцете Му се появи Собствения Му Меч. И

ето, че Исус изстърга с острото на Меча Си всичката сатанинска жлъч по

подноса и златната брънка. И като изсипа отровата в ръждясалата чаша,

каза ми:

“Слуго Мой! Ти вече видя първият от изпитите, в които дяволът

се провали. Укрепи сърцето си и бъди неустрашим за Мене. Понеже

скоро ще ти дам да участваш и във втория изпит. Аз, Съдията на

живите и мъртвите, посветих в това видение пророка Си!”
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3. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сега сърцето ми трепти така, както никога не е трептяло. Защото зная,

че с тази книга Исус ще сбъдне не само моите мечти, но мечтите на

всичките искрени Божии чеда. Мечтите им – да видят осъден и вързан най-

големият злодей на земята.

Тук, преди самото видение с втората от златните брънки, аз искам да

ти напомня едни най-съществени думи на Господ, с които дяволът ще се

поругава във всичките видения, касаещи собственото му осъждане.

Ето тези думи:

“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща;

а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам

ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в

съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си

ще се осъдиш…” 4

А сега си помисли, братко мой, че онези, които са в тъмницата на

дявола, са духовно свързани със самия тъмничар. Толкова свързани с него,

колкото нашите собствени телесни части с главите ни.

Кажи ми тогава, ако убодеш ръката си, то няма ли да реагираш с

устата си? Няма ли едно “ох”, да изскочи съвсем неволно от устните ти?

Защо ти задавам тези въпроси ли?

Именно затова защото и дяволът чувства убождането от Господния

Меч. И въпреки, че той лично няма да каже “ох”, то реакцията му

непременно ще се предаде на тези, които са уловени от него и живеят в

тъмницата му. Тъй щото “злите човеци от злото си съкровище ще

извадят зли неща”. Това означава, че когато старовременната змия

поиска да изплюе отровата си към сърцето ти, то тя ще стори това чрез

устните на тези човеци, върху които владее духовно. И ако Господ Исус е

предупредил всички ни, че за всяка празна дума ще отговаряме в съдния

ден, то е защото мнозина ще се намерят пред Него като говорители на

змийския език, и като изявители на змийските челюсти. Помисли тогава

4 (Матея 12:35-37)
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какво ще е осъждението за човеците, които говорят празни думи? Какво

ще е осъждението за тези, които без всякаква вътрешна опозиция на

Злото, отварят устните си, за да кълнат, прокобяват, хулят и опозоряват

Божии пратеници? Няма ли такива да се явят като прицел на Свещеното

обвинение от Святия Дух? Защото за Него, Духът на Истината, Исус каза,

че “ще обвини света за грях”.

Ние всички живеем в толкова последно време, щото ако змийската

отрова е силна да омърси един кристален поднос и една златна брънка в

личния изпит на дявола от Бога, то с устните на човеците дяволът става

милиони пъти по-противен, гнусен, гаден и хулителен. Защото Сатана

постоянно изрича хули в тъмното си подземие.

Хули против Бога. Хули против скинията Му. Хули против Небесните

чеда. Но тези хули се преумножават, понеже се подхващат от демоните му,

влизат в сърцата на човеците, и накрая запалват устните им. И за това

преумножаващо се зло ни предупреждава и Апостол Яков, който казва в

посланието си:

“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите

телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва

колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла. Защото

всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се

укротяват и укротени са били от човечеството; но езика никой

човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна

отрова…” 5

Става ли ти вече ясно коя е “смъртоносната отрова”, за която

предупреждава Христовият Апостол? Да, братко мой! Това е отровата на

дявола. Същата отрова, която той изплю в кристалния поднос на Божията

Правда и с която похули златната брънка на Неговата Святост.

Днес Божието Сърце плаче за всички, които похулиха Святия Дух.

Днес Бог скърби за всички безумци, които не разпознаха изпратените Му

пророци към църквите, а ги похулиха като еретици и шарлатани.

Но днес същото това Сърце милее и се грижи за всички, които трябва

да бъдат опазени. Защото човек непременно трябва да види връзването и

5 (Яков 3:6-8)
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осъждането на най-големия злодей против сърцето му и живота му –

старовременната змия, която е дявол и Сатана.

Аз отново ще продължа с видението пред Христовото Съдилище.

Защото в Духа на пророчеството ръцете ми оставаха все така привързани

към светлата мантия на Божия ангел. И сърцето ми, вперило очи към

Небесния Съдия, Го чакаше да продължи със съдбоносните Си изпити

против дявола. И ето, че Господ наистина продължи с изпитите. Защото

Той простря ръце към Божията верига и откачи втората от брънките й, като

я подаваше на ангела с думите:

“Отец Ми е Любящ Бог, Който люби любящите Си създания!

Вземи брънката на Неговата Любов, взета от Огъня на Божия Свят

Олтар, и я положи в кристалния поднос на Неговата Правда! А след

това иди и изпитай дявола с втората изява на Неговия Суверенитет!”

Послушал Исус, ангелът Му се поклони, като взе златната брънка от

ръката Му. А след това, като я постави в подноса, разпери крилата си и

полетя, а с него полетях и аз. Така за втори път ние напуснахме Небесния

Ерусалим, като слизахме към земята. И този път земята никак не спря

Божия пратеник, но ние преминахме през нея, слизайки надолу към вечния

мрак. А и този път Божият ангел извади ключовете на смъртта и ада, като

отключи черните врати и премина зад тях. Така пратеникът на Съдията за

втори път извика в мрака, като казваше:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

След думите на ангела скалите отново се разтърсиха, разлюлени от

невидима ръка. А дяволът, като изпълзя от мрака, ловко скочи и седна на

железния си трон, като казваше на Господния вестител:

“Какво още има да преговаря с мен Небето? Не казах ли вече каквото

имам да казвам? Или Този, Който е отгоре, не ме е чул ясно?”

В отговор на дявола, с пламенен глас ангелът му проговори, като

казваше:

 “Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:
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Поклони се пред брънката на Моята Любов и признай пред

обитателите на цялото Небе, че си човекомразец и за теб няма

място в Моето творение!”

След тези думи Божият пратеник приближи кристалния поднос с

брънката на Божията Любов досами железния трон на дявола. И понеже

огнени пламъци се надигнаха отсред самата брънка, Сатана побърза да

вдигне тъмната си мантия, за да се предпази от тях. А след това, като се

окопити, той простря костеливата си ръка към брънката, като изкряска с

ехиден смях:

“Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! За мен ли се отнасят тези думи? И коя любов

струва повече на земята? Неговата или моята? Той ли обогатява човеците

или аз? Той ли им дава щастие на земята или аз? И ако в тоз час провери

земята с всичките й жители, то кого почитат те? Мене или Него?

Шест хилядолетия правя любов с моите люде и шест хилядолетия им

давам моето покровителство и благоволение! А какво им даде Той за това

време, освен изпитания, изпитания и пак изпитания? Не лежи ли целият

свят в мене? А ако лежи – то е, защото той ме обича и аз го обичам!

Човеците копнеят – днес и сега – да правят любов с мене! Да, любов с

мене! Те искат любов – днес и сега на земята, а не утре и отпосле на

небесата! Затова никак няма да се поклоня на брънката Му, нито ще зачета

подноса Му!”

В едно със сатанинския крясък, от устата на дявола излезе гъста и

черна отрова, която се плисна върху брънката и върху самия поднос.

А ангелът, като дръпна подноса назад, рече на Сатана:

“Горко ти, дяволе! Защото от син на Огъня и Светлината, ти си

станал едно непоправимо изчадие на тъмнината! Понеже дръзна да

хулиш Любящия Бог и изплю отрова върху подноса на Неговата

Правда и върху брънката на Неговата Любов…”

След тези думи ангелът отново излезе от обиталището на дявола. И

като заключи портите на смъртта и ада, въздигна ме нагоре, до Христовото

Съдилище и в присъствието на Небесния Съдия. Така, прострял към Исус

кристалния поднос с похулената брънка на Божията Любов, ангелът Му

каза:
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“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Любов беше похулена, и отрова от змията

плисна върху подноса на Неговата Правда!”

Чул думите на пратеника Си, Исус взе подноса от ръцете му, като го

постави върху рубинената маса. А след това, извадил Меча Си, Той вече

изстъргваше отровата на дявола от подноса и златната брънка, като ми

казваше:

“Ръждясалата чаша на извратения вече неумолимо започва да

се пълни. И както отровата на дявола пълни собствената му чаша,

така и отровата на неговите ще напълни собствените им сърца.

Защото змията и потомството й намразиха Божията Любов и заедно

се извратиха в нечестието си.

Горко ти, змийо! Горко ви, рожби ехиднини! Защото отровата ви

ще свидетелства против вас и ще разпали твърде страшно пламъците

на Божия Яростен Гняв!

Аз, Съдията на живите и мъртвите, посветих в това видение

пророка Си!”
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4. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако има дума, в която да се събира всичкото духовно падение на

човечеството пред Вечния Съдия на Небето, то тази дума е: Сатанизъм!

Знаеш ли какво е сатанизмът, братко мой?

Това е явното или скрито поклонение и угодничество пред самия Сатана!

Няма да скрия от теб, че собственото ми сърце ридае от забелязването

на всичкия сатанизъм, който е просмукал битието на човеците. И въпреки,

че ти няма да видиш нито един езичник, който да въздиша или плаче

поради нашествието на сатанизма, то аз непременно искам да го забележиш.

За да се отвратиш от него. И като вдигнеш ръцете си към Бога на Небето,

да Го молиш усърдно за Благодат и съвършена закрила.

Някога, преди две хиляди години, благословен от допира на Мъдростта,

която слиза отгоре, Апостол Яков записа в посланието си:

“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез

добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си

имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете

против истината. Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е

земна, животинска, бесовска; защото, гдето има завист и

крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но

мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива,

кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна,

нелицемерна…” 6

Днес, две хилядолетия след написването на тези съкровени стихове,

светът не просто, че мрази Божията Мъдрост, но се къпе във всичката

земна, животинска и бесовска мъдрост на дявола. Тъй щото радио и

вестници, телевизия и Интернет, са станали страшни врати за извратената

дяволска мъдрост. За сатанизма, като най-страшна верига, която задържа

човеците в тъмницата на дявола.

“Как да забележа този сатанизъм, братко?” – би ме попитал ти.

А аз ще ти отговоря така:

6 (Яков 3:13-17)
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Виж зодиите, които препълват вестниците и упорито плюят змийска

отрова във всички утрешни емисии на радиостанциите и телевизиите!

Виж нашествието на екстрасенси, врачки, ясновидки, контактьори,

лечители, чародеи, шамани, вещери и всякаква друга демонична паплач!

Виж нашествието на окултните вярвания – на спиритизма, Ню-Ейдж,

сциентологията, НЛО, теософията!

Виж нашествиетото на религиозните вярвания – Римокатолицизма,

Източното православие, Исляма, будизма, шинтоизма, Кришна-съзнание!

Виж нашествието на сатанинската мода, караща млади хора да татуират

телата си или да ги дупчат с метални топчета и халки, (тъй нареченият

“пиърсинг” който служи за демонично обсебване и запечатване)!

Виж нашествието на порнографията и на чалгата, на хевиметъла и на

техномузиката! Виж нашествието на новите световни идоли в спорта, в

културата и в политиката! Виж нашествието на култовете, на сектите, на

лъжепророците и на шарлатаните!

И когато видиш всичката тази дяволска отрова – отречи се от нея в

сърцето си! Защото краят на този свят вече е дошъл! Той не обича

Простотата и Чистотата на Господ Исус Христос! Той не обича да люби с

Божията Любов! Той не иска да пристъпи до Кръста на Голгота, но

предпочита демоничните гениталии на Сатана! Той не иска да дава даром,

нито е способен да се пожертва за Небето! Този свят е просмукан от

отровата на дявола и е станал развъдник на змии и скорпии, на мухи и

червеи, на къртици и прилепи! И тази “земна, животинска и бесовска”

мъдрост, според както истинно я определи Апостол Яков, отдавна е

станала смъртоносно влакче на ужасите в най-проклетия сатанински

дисниленд. Влакче, за което излъганите си продават сърцата на дявола, та

да получат един еднопосочен билет. И като се качат във влакчето му,

крещят от възторг, че то им вдига адреналина, като слиза все по-надолу и

надолу към ада.

Но какво ще се случи, когато излъганите души се срещнат лично с

царя на ужасите? Ще намерят ли тогава в арсенала на сатанизма такава

магия, която да ги избави от вечното проклятие? Ще им помогне ли тогава

ясновидката “Светлина”, която от години бълва демонична помия из
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България? Ще им побае ли някой шаман, та да ги предпази от огнените

пламъци на пъкъла? Ще ги избавят ли окултните книги на Блаватска или

хороскопите на астролозите? Ще ги утешат ли дайретата на кришнарите

или ще чакат извънземни да ги приберат в някоя летяща чиния?

Нека ти кажа, братко мой, че когато един извратен и отвратителен

злодей отива на вечно заточение, той ще стори всичко преди изпълнението

на присъдата си, за да завлече след себе си мнозина.

Паднал от Хълма Сион в пръстта на земята, Сатана забива с ярост

ръцете си в нея, и ноктите му дращят пръст, та дано би се задържал по-

нагоре. И докато ноктите му дращят пръстта, устата му плюе отрова по

пътя на необратимото му падение.

Ето тази отрова е сатанизмът!

Но аз имам прекрасна новина за сърцето ти. И тя е, че Небесният

Съдия скоро ще върже беззаконният с веригата Си. Защото, стоейки все

така пред Него в Собственото Му Съдилище, аз Го видях да откача третата

от златните брънки на веригата. И като я подаде на Божия ангел, Той му

каза:

“Отец Ми е Мъдър Бог, Който люби мъдрите Си създания! Вземи

брънката на Неговата Мъдрост, взета отсред огнените камъни на

Божия Свят Хълм, и я положи в кристалния поднос на Неговата

Правда! А след това иди и изпитай дявола с третата изява на

Неговия Суверенитет!”

След тези думи на Исус, Божият пратеник положи златната брънка

върху кристалния поднос и отново полетя към тъмните селения на мрака, а

аз полетях след него, с ръце привързани към мантията му. И ето, че

ангелът на Отеческия Суверенитет за трети път отключи портите на смъртта

и ада. И като пристъпи в мрачното обиталище на дявола, извика с властен

глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Думите на Божия вестител, придружени отново с разтърсване на

адовото пространство, накараха дявола да скочи ловко на железния си

трон. А след това с глас на страшно раздразнение да му каже:
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“На теб май повече ти харесва моето обиталище, отколкото онова

горе! Понеже за трети път идваш да ми досаждаш. Какво още имам да чуя

от Небесния Отец? И за какво отново си пратен до мене?”

В отговор на злобните въпроси на Сатана, ангелът пристъпи към трона

му и протегна към него кристалния поднос с третата брънка, като му

казваше:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моята Мъдрост и признай пред

обитателите на цялото Небе, че мъдростта ти е извратена и за теб

няма място в Моето творение!”

След думите на ангела самият кристален поднос се превърна в огледало.

И, иска или не, дяволът трябваше да огледа уродливите си форми в него. И

не просто да се огледа, но да види как златната брънка върху подноса

започва да пояжда образа му. Това го накара да се озъби страшно и да

стисне челюстта си, сподавяйки всичката си омраза към Бога. Но ето, че

дяволът отново се окопити. И като посочи с нокътя на показалеца си към

брънката, той изкряска с ехиден смях:

“О, хо-хо! Да приема ли да се поклоня пред брънката на Неговата

Мъдрост, когато светът се възхищава и прекланя пред моята мъдрост? Той,

Който гледа от Небесните сфери на всичките човешки сърца по земята,

глад за Неговата Мъдрост ли намери или глад за моята? Хълмът Сион ли

търсят сърцата човешки или източния вятър на Авадон? Кръстът на Христос

ли ги запленява или пентаграмата на моя окултизъм? Якововият Ветил ли

ги привлича или Зодиакът и астрологията? Притчите на Соломон или

мантрите на Буда? Псалмите на Давид или тайните на Тибет? Песента на

Моисея или напевите на Кришна? Небесният Образ на Христос или иконите

на Богородица? Не, не, не! Аз никак няма да се поклоня пред брънката на

Неговата Мъдрост, понеже доказах, че на земята моята струва повече!”

Докато дяволът отговаряше на Божия ангел, отсред челюстите му

хвръкна изобилно количество гъста и черна отрова. Така отровата се плисна

върху кристалния поднос и върху златната брънка на Божията Мъдрост.
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Това накара Божият ангел да дръпне подноса назад, а след това да каже

на дявола:

“Горко ти, Сатано! Ти не просто си развратил мъдростта си, но

самата ти мъдрост е развратила тебе! Защото, преди да отровиш

другите с отровата си, ти сам си отровил сърцето си! Тъй щото

отровата ти ще те убива и ти ще ядеш опашката си, без да се

наситиш и без да намериш края си! Ужас си бил и не ще те има

довека!”

След тези твърде мъдри и дълбоки думи, ангелът се оттегли от

обиталището на Сатана. И като заключи портите на смъртта и ада,

въздигна ме нагоре към Христовото Съдилище. Така, застанал пред Вечния

Съдия, ангелът протегна към Него осквернения от отрова поднос и

похулената от дяволска злоба брънка, като Му казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Мъдрост беше похулена, и отрова от змията

плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че Сатана

видя образа си в огледалото на Божията Правда, и видя как

брънката на Мъдростта го пояжда, пак той никак не се отказа от

извратената си мъдрост, нито понечи да се поклони на Мъдростта

на Всемогъщия!”

Чул думите на пратеника Си, Господ взе от него кристалния поднос

със златната брънка. А след това, извадил Меча Си, Той започна да

изстъргва отровата от подноса и брънката. И като пълнеше отново

ръждясалата чаша, Исус ми каза:

“Сатана не може да се покае, и отровата му няма да спре да го

убива! Защото дяволът е морално разложен и духовно разрушен!

И ето тази е съдбата му от Вечния Съдия:

Да захапе с челюстите си опашката си, та дано би я погълнал с

извратената си мъдрост! Да бъде ненаситен в ужаса си и ужасен в

ненаситността си! Докато огнената верига на Отца се затегне около

него и около всичките чеда на неговото лукавство!

Аз, Вечният Съдия, дадох това видение на пророка Си!”
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5. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ИСТИНА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Представи си как един пленник на дявола е живял толкова години в

тъмницата, щото тя вече се е сраснала с всичката му представа за битието.

Този пленник никога не е имал друг поглед към света, освен през

тъмнината на килията си. Той никога не е бил свободен чрез Христовата

Истина, за да почувства блаженството на живота без окови и тъмнина. Той

просто е приел неизбежния жребий на хилядите и милиони човеци край

себе си:

Да бъде част от статуквото, част от матрицата, част от калъпа, с който

дяволът моделира мисленето на светските човеци!

Но ето, че идва ден и час в живота му, когато там в килията проблясва

светлинка. И не просто проблясва, но заблестява, тъй щото човекът вижда

всичката си окаяност, всичкия си грях и всичкия си бунт против Бога и

Небето. И в този миг, запленен от светлинката, донесена му от Божия

вестител, човекът решава, че на всяка цена трябва да излезе от тъмницата.

За да не бъде повече част от статуквото, да не е пленник на матрицата и

да не ходи с промит мозък от дяволския калъп.

Само можеш да предполагаш какво ще му коства излизането от

тъмницата!

Всъщност – с виденията от предишната книга Господ Исус даде на

всички ни Съвършената надежда, че наистина можем да бъдем част от

Неговия свят, а не от света на дявола. Но ето тук се спри и помисли, че

когато станеш част от Христовия свят, ти започваш да светиш. Святият Дух

превръща сърцето ти в блестяща Зорница, която мракът никога повече

няма да схване. И когато минаваш покрай коридорите на тъмницата, за да

излезеш от нея, ти непременно ще пръскаш Божия Светлина, тъй щото не

един и двама ще видят жалкото си състояние. Едни от тях ще те похулят,

понеже веригата на дявола ще подейства върху сърцата им. Други ще те

опозорят. Трети ще те заклеймят. И все пак ще има една или две килии, от

които пленниците ще закопнеят за същото, което имаш и ти. Те ще поискат

да бъдат свободни чрез Истината. Свободни чрез онази Светлина от
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Божието Битие, която Спасителят донесе в битието на човеците. Свободни

– да проумеят съдбоносните и категорични думи на Господ:

“Още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате

светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в

тъмнината не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в

светлината, за да станете просветени чрез светлината…” 7

Виждаш ли, братко мой, че “още малко време Светлината е между

нас”? Недей да мислиш, че тези Господни думи касаят само онези, които

някога са познавали Исус по плът. Нищо подобно! Те касаят всеки човек на

всяко време и място, те касаят цялото човечество от Възкресението до

Второто Пришествие. Защото тази изобилна Божия Светлина скоро ще

престане да свети на земята. И над царуващия Вавилон, събрал всичкото

преклонение на човечеството, ще се стоварят страшните думи на ангела от

“Откровението”:

“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и Глас от

Младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи…” 8

Още малко време Светлината е между нас! А после ще дойде мигът на

ужаса. Мигът, когато едно отвратително зло ще изпълзи от земята, за да

обладае всичките човеци, които всякога са обичали тъмницата на дявола.

Но не това е Божият план за нас. И не такива са мислите на Сърцето Му за

всички, които Го любят. Защото Този превъзходен и Съвършен Бог ни иска

победители над дявола, победители над лъжите и заблудите му. Победители,

които тържествуват в Небесна Слава и Сионски триумф.

Нямам други думи в сърцето си, с които да започна тази глава. Защото

аз все така стоях в Христовото Съдилище и сърцето ми се взираше в

четвъртата от златните брънки на веригата. Брънката на Божията Истина.

И ето, че очакването ми приключи. Защото моят Господ протегна ръцете Си

и откачи четвъртата брънка, като я даваше на ангела, казвайки:

“Отец Ми е Истинен Бог, Който люби Истинските Си създания!

Вземи брънката на Неговата Истина, взета от Светилника пред

7 (Йоан 12:35-36)
8 (Откровение 18:23)
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Божия Свят Олтар, и я положи в кристалния поднос на Неговата

Правда! А след това иди и изпитай дявола с четвъртата изява на

Неговия Суверенитет!”

Послушал Гласа на Вечния Съдия, ангелът на Отеческия Суверенитет

пое брънката от ръцете Му. И като Му се поклони, положи я върху

кристалния поднос и разпери крилата си, за да полети към тъмните

селения на мрака… За четвърти път гледах с вълнение как ангелът

отключва вратите на смъртта и ада. И за четвърти път отключването беше

придружено от змийското съскане на надписа пред тях. И ето, че с грохот и

скърцане те се разтвориха, а Божият вестител пристъпи напред в

тъмнината, като извика с властен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Думите на ангела за сетен път разлюляха черните и остри скали, а в

мрака пред мен дяволът отново пропълзя, като сядаше на железния си

трон. Видял Божия ангел и светещия кристален поднос в ръцете му, той

изръмжа като див звяр, казвайки:

“Няма ли да престане този кошмар в обиталището ми? Винаги влизат

без да питат! Отключват и заключват! Повеляват и заповядват! Сякаш не

влизат при хилядолетен херувим, а при някакво отречено нищожество!”

Веднъж дал излияние на злобата си, Сатана продължи с нея, като

казваше на Божия ангел:

“Ангел ли съм аз, та да ми праща Йеова ангели? Не може ли Старият

по дни да Си спомни, че съм засеняващ херувим, а не просто дух на

повикване? Какво още има да ми казва Небето? И каква е тази противна

брънка в още по-противния на сърцето ми поднос?”

В отговор на дявола, без ни най-малко смущение от думите му, Божият

вестител се приближи до трона му и простря подноса пред лицето му,

казвайки:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:
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Поклони се пред брънката на Моята Истина и признай пред

обитателите на цялото Небе, че в теб няма Истина! Когато изговаряш

лъжа, от своите си говориш, защото си лъжец и на лъжата баща!”

Докато ангелът на Отеческия Суверенитет изговаряше думите си,

светкавица излезе отсред брънката. И като се раздвои, удари оловносивите

очи на дявола. Това накара Сатана да вдигне тъмната си мантия и да

прикрие лицето си. А след това, като се поокопити, той започна да крещи с

болезнен смях, казвайки:

“Хи-хи-хи! Какво значи тук лъжа, когато всеки си има своята друга

истина? Нима съм лъгал човеците, че ще им дам всичко само ако паднат и

ми се поклонят? Нима съм лъгал поклонниците си, че ще им подаря целия

свят, след като винаги и всякога го правех? А колко струва Неговата

Истина? Колко Негови слуги умряха, без да я видят изпълнена в живота

си? Не научих ли цялата земя и всичките й жители да търсят всякакви

други истини, но не и Неговата Истина? Не унижи ли Неговата Истина

всички човеци като грешни, докато моите истини ги правеха щастливи и

радостни! Не приемам, че съм баща на лъжата! Така кажи на Небесния

Съдия! Аз съм просто бащата на другата истина, която Небето не понася!”

И този път, както и при всички предишни, от челюстите на лукавия

плисна отрова върху подноса и брънката, тъй щото Божият вестител рязко

я дръпна назад. А след това заяви на Сатана, казвайки:

“Горко ти, дяволе! Горко ти човекоубиецо! Защото ти си баща

на лъжата, който от всичките излъгани най-много е излъгал себе

си! Защото както светкавицата се стрелва от Небето и потъва в

дълбочините на земята, така Небесният Съдия ще те прободе с Дъха

на устните Си и със славното Си явление върху твоята тъмница!”

След тези праведни и могъщи думи, ангелът се оттегли от обиталището

на Сатана. И като заключи вратите на смъртта и ада, разпери крилата си,

за да ме възвиси до Христовото Съдилище и до Святото присъствие на

Вечния Съдия. Така, застанал пред Исус, Божият ангел простря пред Него

подноса и четвъртата брънка, като Му казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Истина беше похулена, и отрова от змията
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плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че Сатана

видя светкавицата, която ще го пояде в деня на Твоето Славно

пришествие, пак той никак не се отказа от лъжата си, нито понечи

да се поклони на Истината на Всемогъщия!”

Чул думите на пратеника Си, с гневно и свъсено Лице Господ взе от

него кристалния поднос със златната брънка, като ги положи върху

рубинената маса. И като започна да изстъргва с Меча Си отровата на

змията и да пълни ръждясалата чаша, Той се обърна към мен и с твърд

Глас ми каза:

“Иди и още веднъж кажи на Църквата Ми думите, които потвърди

в тази книга:

Още малко време Светлината Ми е на света! Още малко време

Истината ще търси човеците, които да спаси и въздигне в Сион! А

отпосле непременно идва денят на Съда. Денят, в който Човешкият

Син ще дойде на облак със Сила и голяма Слава. И тогава от

устните на Вечния Съдия непременно ще излезе светкавичен дъх,

който ще унищожи змията и всичкото й потомство!

Блажени човеците, които тогава не се намерят в тъмницата!

Проклети човеците, които днес презират мекия блясък на

Зорницата, като чакат мълнията на Моя Гняв! Те непременно ще я

дочакат! Да, ще я дочакат! Аз, Съдията на живите и мъртвите, дадох

това видение на пророка Си!”
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6. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Десет години Святият Дух съвършено изпълва сърцето ми за книгите,

които пиша. И десет години аз не преставам да се възхищавам на Неговото

прекрасно присъствие, което Словото нарича “Божия Благодат”. Беше

време в живота ми, когато пастири-наемници проповядваха на сърцето ми,

че Божията Благодат е едно непрестанно взимане на блага от Небето.

“Тъй де! Дават ли ти – взимай! Нали затова е Благодат?”

Но когато Господ Исус Христос оживя в сърцето ми и ме изпълни със

Самия Себе Си, аз разбрах, че Божията Благодат не е да взимаш, а да

даваш. Понеже всеки, който е бил изпълнен от Святия Дух, би се покорил

на най-съвършения призив на Исус:

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих. 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…” 9

Можех ли да искам нещо друго в живота си, освен това – Господ Исус

Христос да стане приятел на сърцето ми? И имаше ли друг път за

спечелването на Неговото приятелство, освен пътят на даването?

Разбира се, че не!

Ето затова аз изхвърлих от сърцето си всичката човешка и демонична

заблуда. И в мига, когато го направих, разбрах, че целият ми живот ще

премине в даване. Не просто в даване на блага, но даването на самия ми

живот за Божиите чеда. Много по-късно в пророчески видения Исус щеше

да ми разкрие, че оня, който дава живота си за приятелите си, се

превръща в Жертва Господна. Жертва, която става най-големият ужас за

Сатана и за неговите религиозни началства и власти.

И ето така, братко мой, дойде съдбоносният сблъсък в живота ми.

Сблъсъкът на един, който вижда Благодатта като даване, с тези, които

виждаха Благодатта като вземане! При този сблъсък те не ме разбраха и не

ме приеха! Те открито и ожесточено ме похулиха, за да защитят собствените

9 (Йоан 15:12-14)
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си нечисти интереси. Може би защото още от първото си влизане в църква

бяха научени да се възхищават на църковните търговци и религиозните

кариеристи.

“Значи това било Царството Божие – всеки да взима колкото може

повече от тази Благодат! Дайте тогава да взимаме, да взимаме, да

взимаме! Защото който вземе повече – той непременно е по-голям в

Царството!”

Ето с такива думи всичките ми врагове си представиха трънливия Път

на Господ и кръстните Му рани на Голгота. И докато моите шепи се

отвориха в даване, шепите на гонителите ми се протягаха за вземане.

Както можеш да предполагаш, даването никак не ме направи богат в

земните места. Напротив – десет години останах все така с една дреха на

гърба си и с държавно жилище под наем за семейството ми. И онова, което

Божиите чеда биха ми дали в любовта си, аз бързах да им върна като Дух и

Живот. А понеже никой не се възкачи пред Господ Исус, та да види

богатствата ми в Небесните места, то и затова хиляди ми обръщаха гръб

през годините, като си казваха в сърцата:

“Бог не може да е с този Главчев! Толкова години той дори не е

мръднал от мястото си! Нито пък някой го е благословил изобилно за

делото му, та да излезе и благовества по целия свят.

Я да го оставим ние и да гледаме на тези от Америка, които са

потвърдени с милиони долари в банковите си сметки, със собствени

телевизии и църковни центрове, със собствени печатници и издателства.

Понеже този Главчев е някакво абсолютно недоразумение. Той и до днес

си няма собствено издателство. Той дори офис и секретарка си няма!

Печата книгите си на лазерен принтер и си ламинира кориците в къщи. Ха-

ха-ха! Този ли е Божият помазаник? Ако наистина е той, то къде са

благословенията му, за да го повярваме?”

Какво да ви кажа, помрачени люде, странни на Живота на Бога и на

Примера на Божия Син? Кога Апостолите на Исус станаха милионери или

тръгнаха да се возят в златни колесници или да си строят царски дворци?

Злато и сребро ли имаха Петър и Йоан, когато изцелиха куция човек при

Красните врати на Храма? Кога дори един от Божиите пророци тръгна да
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позлатява сам себе си или да граби с ръцете си от благата на сиромасите?

И ако моят Господ истинно потвърди слугата Си, като един, който се движи

в Духа и Силата на Илия, то дали този Божий пророк беше поддържан от

Ахаав и Езавел, та да спи върху копринени завивки в царския им дворец?

Не го ли приюти само една вдовица от Сарепта Сидонска, която му даде

последния си къшей хляб и последната си капчица масло? И свършиха ли

се отпосле Хлябът и Маслото на вдовицата? Но ето тук нека всичките ми

гонители видят, че тази вдовица се покори на Божията Благодат! Защото

тя даде (забележете – даде) всичко, що имаше, на Божия пророк! Защото

Божията Благодат не е дяволската измама да взимаш колкото се може

повече, но да имаш Силата на Господ Исус Христос да даваш! Говоря за

всичко това преди видението със златната брънка на Божията Благодат,

понеже много скоро измамените ще наследят тъмнината на измамника.

А сега нека да продължа и с непосредственото видение пред

Христовото Съдилище. Аз все така стоях с ръце, привързани за мантията

на Божия ангел, когато Господ Исус откачи петата от златните брънки на

веригата. Така Той я даде на вестителя Си с думите:

“Отец Ми е Благодатен Бог, Който люби Благодатните Си

създания! Вземи брънката на Неговата Благодат, взета от водите на

Реката на Живота, и я положи в кристалния поднос на Неговата

Правда! А след това иди и изпитай дявола с петата изява на Божия

Суверенитет!”

Послушал Вечния Съдия, ангелът на Отеческия Суверенитет, взе

златната брънка от ръцете Му. И като я положи върху кристалния поднос,

разпери крилата си и полетя… За пети път аз и ангелът слизахме към

земните места. И както в предишните видения, и този път ние преминахме

през земята, като слязохме в селенията на абсолютния мрак. Така,

застанал пред портите на смъртта и ада, ангелът отново пъхна ключовете в

тях и ги завъртя. А след това натисна вратите със светещата си ръка и

пристъпи напред. И ето, че Божият вестител извика с властен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”
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След думите на ангела трус разтърси обиталището на дявола, тъй че

високите скали започнаха да се откъртват и отломъците им полетяха в

черната паст на ада. И дяволът, чул властния призив, ловко изпълзя като

побърза да седне на железния си трон. А след това, гледайки към

приближаващия се Божий пратеник, той изкрещя с гняв в гласа си:

“Докога Небето ще продължава този тормоз с мене? Не Си ли търси

Вечният Йеова постоянни причини за контакт с херувима Си? А ако го

прави – то не е ли, понеже няма кой да ме замести горе, а?

Пак ли брънка от верига ми носиш, нищожен вестителю? Пак ли ще ме

обиждаш и оприличаваш на същество от земната фауна? Давай, направи

го! Аз съм готов и този път да те изтърпя!”

Без ни най-малко да се смути от думите на Сатана, ангелът пристъпи

към железния му трон. И като простря напред кристалния поднос на

Божията Правда със златната брънка на Божията Благодат, той му каза:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моята Благодат и признай пред

обитателите на цялото Небе, че ти не си благодатен, но си

пресметлив търговец!”

Докато ангелът изговаряше думите си, самият кристален поднос стана

Жива Вода. И искрящи вълни отскочиха от златната верига, тъй щото

водите им започнаха да намокрят железния трон на дявола. А мястото на

намокреното моментално ръждясваше, тъй щото железният трон на Сатана

видимо започна да се разпада. Това накара дявола да изреве от ужас, а

след това да замахне с мантията си, та дано би укротил вълните от

подноса. Но ето, че нечестивият се окопити. И като бършеше с трепереща

ръка ръждата от проядения си трон, той намери сили да процеди думи в

злобата си. И не просто да ги процеди, но ехидно да се изсмее, казвайки:

“Хо-хо-хо! Аз ли не съм благодатен? Какво даде Той на Неговите в

Църквата и какво дадох аз на моите в същата тази Църква? Защо Небето не

иска да признае, че не Христос, но аз и моите търговци разпространихме

Евангелието? Хайде, Господи! Нали Си Истинен Бог – признай Истината!
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Ако всичко трябваше да става според Твоята Благодат, то докъде щеше да

стигне Твоето благовестие? Не научих ли човеците да ценят Твоето, което

купуват с пари от моите сергии? Докъде стигнаха Твоите слуги с даване, а

докъде моите – с продаване? Нека Небето признае, че без моята търговия

благовестие никак нямаше да има! Защото най-големият евангелизатор на

земята в последното време съм аз!

Аз и моите търговци, станали големци на земята, а не една шепа Твои

нещастни пророци, излъгани отгоре да дават даром и да не стигнат до

никъде в делото си! И не Небесният Исус, но моят Исус ще събере човеците

около себе си! Защото всичките Ти църкви на земята харесват и величаят

продаващите християнски величия, а не даващите Ти слуги! Твоят Исус в

църквите на земята никак не върви! Христовият Кръст на земята е украшение

за вратлето, а не пример за сърцето! И при това положение да се поклоня

ли на брънката Ти или да наведа глава пред подноса Ти! Не, не, не! Това

никак няма да стане! Ха-ха-ха!”

Никога не бях виждал на какво може да е способна сатанинската злоба и

жлъч. Защото, докато говореше на ангела, от устата на старовременната

змия се изля отрова, многократно повече от тази в предишните видения. И

едва изслушал отровните аргументи на дявола, ангелът на Отеческия

Суверенитет, дръпна назад подноса и брънката,като казваше на Сатана:

“Горко ти, змийо проклета! Горко на църковните ти търговци,

които ти направи големци по земята! Горко на всичките църкви,

които пият отровата ти! Горко на звяра ти, който възлиза да ги

обладае! Защото както Живата Вода на Сион пояде трона ти и го

обърна в ръжда, така Божият Яростен Гняв ще пояжда потомството

ти довека!”

След тези гневни думи ангелът на Отеческия Суверенитет се отдръпна

от обиталището на дявола. И като заключи портите на смъртта и ада,

разпери крилата си, за да ме въздигне пред Христовото Съдилище. Така,

застанал пред Вечния Съдия, вестителят Му заплака с бисерни сълзи, като

казваше:

 “Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Благодат беше похулена и отровен поток от
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змийските челюсти се плисна върху подноса на Неговата Правда!

И при все, че Сатана видя Живата Вода, която пояде трона му и

обърна пояденото в ръжда, пак той никак не се отказа да величае

търговците си, и да се поругава с даващите Ти слуги!”

В отговор на пратеника Си, Господ пристъпи към него и изтри сълзите

му. А след това, като взе от ръцете му похуления поднос и златната

брънка, прогизнала от отрова, постави ги върху рубинената маса. И ето, че

по-гневен от всякога, Господ извади Меча Си отсред мантията Си. И като

започна да изстъргва дяволската отрова, ми проговори, казвайки:

“Някога Аз изгоних търговците от Храма на Отца Ми, но те пак

се върнаха и го превърнаха на разбойнически вертеп. И като

разположиха в него сергиите си, превърнаха Божията Благодат в

похотливост, и Моето Евангелие в дрънкане на сребърници. Но

поради змийската отрова в сърцата им, никой от тях не разбра, че

мястото им вече не е Моят Храм, и човешкото им евангелие не е

Моето Небесно благовестие. Те ръждясаха в сърцата си така, както

е ръждясала чашата на дяволското осъждение, която пълня със

собствената му отрова.

Ето затова ще бъда безмилостен към търговците. И ръката Ми

няма да пощади, нито окото Ми ще пожали дори един, който е бил

осквернен от една капчица дяволска отрова, а никак не се е покаял

за злите си дела.

Защото ако днес във виденията на тази Свята пророческа книга

Аз осъждам първородния търговец във Вселената, то колко повече

ще осъдя и изгоря в пъкъла змийските му изчадия? Колко повече

ще въздам на тези, които наричат себе си помазаници, когато са Ме

продали стотици и хиляди пъти за евтините сребърници на Мамон?

Колко повече ще въздам на похотливите пастири на великата

блудница, които от страх да не загубят сатанинските привилегии и

подаръци, похулиха и опозориха даващите Ми слуги? Колко повече

ще въздам на човеците, за които Божията Благодат е била грабене,

корист и печалба, а не Покаяние, Себеочистване, Себеотричане и

Пожертвувание?
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Аз ще изтрия сълзите от сърцето ти, слуго Мой! Аз скоро ще

погаля главата ти с блага от Сион и ще те утеша относно всичкото

зло, което ти сториха търговците на великата блудница! А сега ти

казвам, че злото, сторено от старовременната змия против златната

брънка на Божията Благодат, е най-голямото беззаконие на дявола,

и най-страшното падение на всички, които бяха излъгани от него!

Запомни думите Ми и ги запиши за предупреждение на Църквата

Ми! Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, дадох това видение

на пророка Си!”
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7. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

С толкова много мъка и човешко нещастие е пълен светът, щото не

минава и седмица без очите ми да се напълнят със сълзи поради Злото,

което връхлита човеците. Не минава седмица, без да забележа клошарите,

които ровят с пръчка в боклуджийската кофа на панелния блок, в който

живея. Не минава седмица, без на вратата ми да позвънят опърпани

дечица със сплъстени от нечистотията коси, които да си изпросят левче за

хляб. И аз, като гледам на ямата на безизходицата, в която са затънали

хиляди и милиони човеци, питам Исус:

“Господи мой! Колко от Твоята Милост остана в света? Ще бъде ли тя

светлото въже за удавените от мизерия и несполука? Ще бъде ли тя

светлата утеха, дошла от свише, която да каже на страдалеца, че освен

зима, в битието на човека може да дойде и пролет, и горещо лято?”

Сълзите бликват на очите ми, а Святият Дух, като изпълва всичките ми

помисли, ми дава да разбера, че днес е времето, когато с Милост Божия

човеците могат да спечелят вечността на душите си. Сиреч – да показват

на страдалците Милостта, която Сам Бог иска да им покаже. Защото тогава

Милостта тържествува над Съда и се превръща в съвършен изкупител на

човешката душа.

За съжаление – малцина ще се вслушат в Гласа на Святия Дух.

Малцина ще разпалят сърцата си с Божия Огън, та да превъзмогнат над

всеобщото коравосърдечие, което става фалшив еталон за оцеляване.

Помня как преди малко повече от две години Исус се разкри пред

сърцето ми като Добрия Самарянин. Помня как в Святите Му ръце се

появиха две Небесни монети, като преобраз на всичката Божия Благост и

Милост. И въпреки, че тази Свята пророческа книга стана достояние на

църквите, пак две години по-късно аз не виждам никаква промяна. Защото

тези тщеславни църкви, станали центрове за помощи от чужбина, бързат

да разпределят захарта и шоколадите, макароните и ориза, брашното и

консервите само на църковните си членове, сякаш за тях човеците вън от

вратите на събранието им не съществуват.
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Тези тщеславни църкви, вдигнали оборотите на всичката човешка

себеправедност, танцуват и пеят в залите си, сякаш че вече са на сватба.

Тези тщеславни църкви, загърбили свещените думи на Исус, че трябва да

благовестяват Небесното Царство на всеки човек, скоро заприличват на

отбрани кочини, служещи за угояване на отбрани свине и шопари. И

докато телевизиите показват разтърсващи кадри с хора без дом, зъзнещи

по подлези, пейки, фургони и бараки, и разчитащи само на държавните

служби от социалния патронаж, църквите се правят, че това никак не ги

интересува.

“Тези отвън са грешниците на света, а ние тук в залата сме праведни!”

– казват си мнозина. “Да не се докосваме до нечисто, че току виж сме

разгневили Господ!” – си шушукат набожните сестри, седнали близичко до

климатика. В такива църкви пастирите нямат видение да нахранят гладните,

нито да облекат голите, но непременно имат видение да канят тлъсти

религиозни шопари срещу още по-тлъсти заплати и хонорари. И изобщо

никой от това “праведно” християнство, няма никак да види, че ако светът

отвън е хладилник, то църквата им е станала фризер за дълбоко

замразяване. Но нека ти кажа Истината, братко мой! Истината е такава,

щото ако църкви са отпаднали от Святия Дух и са прегърнали светския

дух, то те отдавна не са Христово Тяло, а късчета мъртви меса…

“…месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и

месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на

всичките човеци, свободни и роби, малки и големи…” 10

А такива мъртви меса не биха се разпаднали само във фризери за

дълбоко замразяване. Защо ти говоря за всичко това ли? Именно защото

един от най-страшните белези на умноженото беззаконие е охладнялата

любов на мнозинството. А Съвършена изява на Божията Любов е Неговата

Милост. Милост към падналите. Милост към грешните. Милост към сиротните.

Милост към всички, които са станали аутсайдери от погиващия свят на

дявола. Ето затова те моля да внимаваш във видението, което ще се

разкрие пред сърцето ти. Защото е видение със златната брънка на

Божията Милост.

10 (Откровение 19:18)
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Аз все така стоях в Христовото Съдилище, когато Господ Исус протегна

ръцете Си към шестата от златните брънки на веригата. И като я откачи,

подаде я на ангела, като му казваше:

“Отец Ми е Милосърден Бог, Който люби Милосърдните Си

създания! Вземи брънката на Неговата Милост, взета от полите на

мантията Му и я положи в кристалния поднос на Неговата Правда!

А след това иди и изпитай дявола с шестата изява на Божия

Суверенитет!”

Послушал думите на Господа, ангелът на Отеческия Суверенитет взе

брънката от ръката Му и я положи върху кристалния поднос. А след това се

поклони на Исус и разпери крилата си, като полетя…

За шести път, вързан с ръцете си за ангелската мантия, аз слизах с

Господния вестител към мрачното обиталище на Сатана. А и този път,

застанал пред железните порти, ангелът ги отвори с ключовете на Исус. И

ето, че пристъпил в мрака на дявола, той извика с властен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Думите на Небесния пратеник за сетен път разтърсиха адовото

пространство, а Сатана отново изпълзя от тъмнината и побърза да седне на

железния си трон. А след това, възмутен от труса, съпътстващ влизането

на ангела, той гневно изкряска:

“Стига с този стряскащ протокол по влизането на моя територия! Стига

вече са треперили скалите при всяко посещение от Небето! Какво иска да

ми докаже Йеова с това друсане? И колко пъти още пратеникът Му ще

слиза долу? Не казах ли каквото имам да казвам? Какво още Той иска да

чуе от мене?”

В отговор на думите му, ангелът на Отеческия Суверенитет пристъпи

към железния му трон. И като приближи кристалния поднос с брънката на

Божията Милост досами сърцето му, започна да му говори, казвайки:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:
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Поклони се пред брънката на Моята Милост и признай пред

обитателите на цялото Небе, че си немилостив, а сърцето ти –

кораво като долния воденичен камък!”

Докато вестителят на Господ говореше на дявола, кристалният поднос

се превърна в огледало. И това огледало, като улови ледения дъх на

дявола, показа в отражението собственото му нечестиво сърце. И ето, че

сърцето на Сатана, докосвано от дъха му, се превърна в камък. А брънката

на Божията Милост мигом пламна и започна да пояжда камъка. Това

накара дявола да замахне с мантията си и да притисне с костеливата си

ръка областта на гърдите си, сякаш да се убеди, че каменното му сърце все

още си е на мястото. А след това, окопитил се от Небесното знамение

върху кристалния поднос, нечестивият се изсмя ехидно, като казваше:

“Хе-хе-хе! Йеова ли ще ми говори за Милост, когато в собственото Си

Евангелие се възхищава от раните и струпеите на Лазар, а никак няма

Милост да го изцели и утеши на земята? Ако беше милостив, то защо

остави хиляди да умират от глад и милиони да ровят в боклуджийските

кофи? Защо не признае и не иска да види, че излишъкът на един от моите

богаташи храни и стопля повече човеци от всичката милост на Неговите

мизерни самаряни? Малко ли благотворителност съм направил чрез моите,

та човеците да не помнят и да не знаят кой и кога им е показал Милост?

Не приемам, че съм немилостив, понеже една моя усмивка ще стопли

повече сиромаси, отколкото биха ги стоплили всичките Му слуги накуп.

Да, това да кажеш на Йеова и Сина Му! Не приемам, че съм немилостив!

Защото девизът на земята е “Бог високо – цар далеко!”. И аз съм

единственият отблизо, който се грижи за забравените от Бога…”

Докато дяволът редеше думите в злобните си челюсти, отсред езика

му отново плисна гъста и черна отрова. И тази отрова, паднала върху

подноса, оскверни златната брънка на Божията Милост. Това накара

ангелът на Отеческия Суверенитет, да дръпне назад подноса. А след това

да каже на Сатана:

“Нима злият, който закоравява човеците и прави сърцата им

ледени топчета, дръзва нечестиво да съизволява с Бога и да нарича

себе си милостив? Господ да те отсече и скоро да те хвърли в
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бездната, змийо проклета! Господ да въздаде на безумието ти!

Защото както пропастта на осъждението ти е бездънна, така е

бездънна и твоята немилост, с която погубваш човеците!”

След тези думи ангелът се отдръпна назад и напусна обиталището на

дявола, заключвайки портите му. А след това, разперил крилата си, той

отново ме въздигна до Христовото Съдилище и до присъствието на моя

Господ. Така, протегнал напред омърсения поднос и похулената брънка на

Божията Милост, ангелът каза на Исус:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Милост беше похулена и отрова от змийския

език се плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че

Сатана видя как собственият му дъх вледенява и закоравява

сърцето му, пак той никак не прие да признае, че е немилостив, но

с нечестивата си дързост хвърли укор върху Милостивия Отец!”

В отговор на ангелските думи, Господ взе подноса с брънката от

ръцете му. И като извади Меча Си и започна да изстъргва сатанинската

отрова, Той се обърна, като ми каза:

“Слуго мой! Отровата в ръждясалата чаша на лукавия вече е

преминала средата. И сега ти казвам, че ако Милостта Божия

тържествува над Съда, то Съдът на Бог тържествува над немилостта.

И понеже последните поколения от отстъпили и извратени, които

наричат себе си “християни”, никак не зачитат Милостта на Отца

Ми, нито са готови да послужат на Добрия Самарянин, то и затова

дяволът ще изиска душите им за себе си. За онова време след

хилядата години, когато техните писъци в огненото езеро ще му

бъдат нищожна утеха.

Затова в края на тази първа част от пророческото слово, дадено

на слугата Ми, Аз заявявам на немилостивите:

Горко ви, коравосърдечни, защото охладняхте от ледения дъх

на дявола! Горко на вас, които сте наситени и пълни със земни

блага, а никак не забелязахте, че докато живеете във вашия

измислен рай, хората измират и погиват от мизерия и недоимък!
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И понеже вие не поискахте да вкусите от земните злини на

Лазар, та да го утешите поради раните и струпеите му, то и Лазар от

Лоното на Авраама няма да вкуси от злините ви в пъкъла, нито ще

натопи крайчеца на кутрето си, та да утеши жаждата ви!

Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, дадох това видение

на пророка Си!”
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ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА - II ЧАСТ

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Не искам да се впускам в подробности относно ужасните отмъщения от

дявола, които дойдоха мигновено като демоничен вихър против живота ми.

Но моля моят Господ да потвърди на сърцето ти, че Небесният Отец допусна

самият дявол и Сатана да се яви против сърцето ми.

Отсега искам да ти кажа, че като духовна личност, способна на натиск

и съпротива, дяволът превъзхожда многократно всеки от своите демони. И

най-страшното от присъствието му е демоничният лъх на смъртта, който се

ражда от поклащането на крилата му. Самият лъх е способен да замая

главата ти до припадък, да доведе сърцето ти до страшна немощ, да

замъгли съзнанието ти, тъй щото да не чувстваш ясно дали си буден или

сънуваш някакъв ужасен кошмар.

В тези усилни дни, когато трябваше да изтърпя съпротивата на Сатана,

аз многократно повтарях в молитвите си към Бога името “Гетсимания”.

Дали защото пиех наложената ми от Господ горчива чаша или понеже се

страхувах, че тялото ми няма да издържи, не зная. Но съм сигурен, че

никога не бях се изправял срещу подобно зло и подобен ужас. Явно бе, че

дяволът никак не искаше да бъде вързан, а изпращането на първата част

на книгата, описваща осъждането му от Вечния Съдия, на Божиите чеда,

беше възбудила всичката му възможна ярост и неизмерима злоба. Но

Господ, Който и този път беше верен да ме опази, стоеше отвътре в мен

през всичките дни на моето злострадание за Него. И преди тук да продължа с

втората част на книгата, аз искам да ти разкажа една поучителна история,

която запомних от прекрасен филм на студио “Холмарк”. Историята се

състои в това, че една зла и отвратителна вещица се сдобива със страшно

приспособление. Това приспособление е часовник, който може да забавя

или забързва времето в живота на човеците. И само оня, който е скрит зад
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циферблата на часовника и го контролира, остава без изменение на битието

си. И ето, че вещицата прави магия и пуска часовника на максимални

обороти, тъй щото времето на човеците започва да лети стократно по-

бързо. За един месец бебето става момче, момчето - младеж, а младежът –

мъж на зряла възраст. А за една година изтича целият жизнен цикъл на

човека. Желанието на вещицата е едно:

Всички раси и всички народи да й се поклонят, а ако не – да умрат в

краткото време, което часовникът им отрежда. И ето, че царства и народи

тръгват на бой срещу вещицата. Но докато стигнат до нейното царство –

войниците вече са остарели и падат от старческа несвяст по корабите си.

Така на битка срещу вещицата тръгва и млад войн, запленен от любов

към дъщерята на своя крал. Самата дъщеря, която също е влюбена в

младежа, му подарява като символ на девическата си любов един диамантен

пръстен, който слага на ръката му. А след това го благославя да не се

провали като бойците преди него. И ето, че без да дава сън на клепачите

си, младежът препуска с коня си и най-накрая стига до царството на

вещицата. Едва пристигнал – той вече е остарял. Немощен и издъхващ от

слабост старец, който едвам успява да отвори портите на тъмното царство.

Видът му разсмива вещицата и всичките й придворни. И тя с подигравателен

глас му посочва часовника, като го провокира, та дано би успял да го спре.

Всъщност – останала е само една минута преди старецът да умре, а с него

и последното поколение, което е успяло да се роди на земята. А старецът

със сетните си сили успява да се качи до огромния механизъм на часовника.

И като се опитва с треперещите си ръце да спре зъбчатите му колела, пада

до него, изгубил всякаква сила. Ръцете му се съсухрят още повече и

увисват надолу. Но точно тогава диамантеният пръстен, подарен му от

девицата, се изхлузва от пръста му, като пада в машинариите на самия

часовников механизъм. А преди стрелката на секундарника да отчете и

последните секунди, малкото диамантено камъче, отскубнало се от халката

на пръстена, пада в един от улеите, с които се застъпват зъбците на

часовниковия механизъм… И докато вещицата гледа с наслада как само

след няколко секунди човешкият род ще бъде погребан в пясъците на

забравата, часовникът спира и последната секунда не иска да изтече.
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Зъбците всячески искат да се захапят и да превъзмогнат над диамантеното

камъче, попаднало между тях, но камъчето оказва невероятен отпор.

Часовникът не просто спира, но магията на вещицата вече никак не

действа. И в един миг, поради страшното пренапрягане на часовника,

зъбчатите му колела се счупват и хвръкват върху вещицата и главите на

всичките й злодеи. А тогава магията се разваля и времето отново се връща

назад. Старческите бели коси мигновено потъмняват, а сбръчканата кожа,

покрита с петната на старостта, се изпъва и става розова и бяла. Старците

връщат зрелостта си, зрелите – младостта си, младежите – детството си, а

децата отново са невръстни младенци, които любопитно надничат от белите

си пелени и лапат розовите си ръченца… Може би ще ме попиташ защо ти

разказах тази история. А аз ще ти отговоря така:

Господ Исус Христос, в Когото повярвах преди седемнадесет години, и

на Когото слугувам като пророк с духа и сърцето си в последните тринадесет,

е Справедлив Бог! Бог, Чиято Правда трае довека! Бог, Чиято Справедливост

е като златен пръстен на показалеца Му! Бог, Който благоволи да ме роди

и утвърди със Святия Си Дух! И като ме превърна в диамант, положи ме в

пръстена Си! Тъй щото каквото и да посочеше Господният показалец – да

го видя и аз и да свидетелствам за него. Каквото и да изобличаваше

Господният показалец – да го напиша за свидетелство против чедата на

дявола, без ни най-малко да се смущавам от тяхната злоба и от яростта на

баща им.

Как мислиш тогава? Не е ли този свят, като един демоничен часовник

с навити пружини от дявола? Не вее ли от стрелките му страшен сатанизъм,

който приготвя човешките сърца за дълбините на ада? Не състарява ли

духовно дяволът човеците? Не ги ли прави с чупливи кости, сиреч – с

податливи на поквара съвести? Не ги ли прави с отслабнало зрение, та да

не могат да разделят религия от Истина и християнство от Христос? Не ги

ли прави покрити с петна и бръчки във време, когато Невястата Христова

трябва да бъде без петно и без бръчка?

Но ето, че Справедливият Съдия е имал за нас много повече Милост,

отколкото гняв и осъждение, каквито всички заслужавахме. И като е

пратил пророка Си в тъмното ателие на лукавия, при самото място на
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дяволския часовников механизъм, поставил го е като камъче всред самите

зъбчати колела на сатанинската магия. Тъй щото дяволът вече кряска и

беснее, че часовникът не се движи според плановете му. Кряска и беснее,

понеже последното време не е негово, но на Божия Пророчески Дух.

Кряска и беснее, че перфектно смазаната тщеславна машина, наречена

Вавилон, вече не може да погубва всички със сребролюбие, теология и

чародейство. Кряска и беснее, понеже не може да счупи диамантеното

камъче, родено в ковачницата на Отеческата Мъдрост.

А Исус, Справедливият и Свят Бог от Сион, има да разгърне стихове от

Словото Си, съдби от Книгата на Живота, обещания от древните Си пророци.

Защото един от тях, Йоил, написа нещо прекрасно:

“Радвайте се, прочее, и вие, Сионови чада, и веселете се в

Господа вашия Бог; защото ви дава есенен дъжд със справедлива

мярка, и ви наваля дъжд – есенен и пролетен - в първия месец.

Гумната ще се напълнят с жито, и линовете ще се преливат с вино и

масло. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,

изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих

между вас. И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите

Името на Господа вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас; и

людете Ми няма никога да се посрамят…” 11

Виждаш ли братко мой, че Господ говори за възвръщане на години,

изпоядени от скакалци, изедници, пръгове и лапачи? А за какво друго да

свидетелства възвръщането на годините, ако не затова, че Всемогъщият

наистина е поставил диамантено камъче в зъбчатите колела на сатанинския

часовник? Тъй щото времето наистина ще работи в полза на Вечния Съдия

и слугите Му, а не за Неговия противник.

Възможно е да кажеш:

“О, братко! Защо се хвалиш толкова? Та ти дори с диамант се оприличи!”

А на тези думи аз бих ти казал:

Не хваля себе си, но Оня, Който е силен от всички ни да направи

диаманти! Защото не аз свидетелствах, че съм Негов диамант, но Той ме

потвърди от Хълма Мория на чедата Си! Защото трябва да се появят много

11 (Йоил 2:23-27)
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нетленни диаманти на земята, за да се научат човеците да възхваляват

Господа на небесата! Защото ако си представиш историята на Църквата без

явяването и без делото на Божиите слуги, пророците, то това ще е история

на една девица, непорочна в началото, омърсена в средата и отявлено

блудна в края на времето.

Защото именно в това човешката религия се опита да превърне

Христовата Църква. И днес, в края на времето, ти можеш да избираш:

Първият избор:

Да се оставиш на сатанинската магия, действаща от часовника на ада

върху всички, които презират слугите на Божия Пророчески Дух!

Вторият избор:

Да се наслаждаваш на Божието Съвършено Изкупление, което днес ни

прави повече от победители над дявола!

А това – да бъдеш повече от победител – ще рече да преживееш

триумф. Ти знаеш ли какво е триумфът?

Това е очите ти да погледнат с вяра към Божия ангел в двадесета

глава на Откровението! Да видят с вяра веригата, с която ангелът ще

осъди старовременната змия, която е дявол и Сатана! Да чуят с вяра

присъдата, която Отец Всемогъщият ще произнесе върху извратеното

нищожество! Да въздъхнат с вяра, когато видят как окованото с верига

изчадие лети в неизмеримата дълбочина на бездната! Да възкликнат с

вяра, когато ангелът запечата бездната, а цялата земя си отдъхне – посетена,

благословена и осветена от свещениците на Бог Отец и на Господ Исус

Христос, които ще възвестят зората на един правдив, Свят и величествен

Милениум!

За всичко това си заслужава да прочетеш докрай тази книга!

За всичко това си заслужава и аз да претърпя ужаса, с който Сатана

днес е стегнал сърцето ми, гърдите ми, гърба ми. И най-вече главата ми,

която трябва да претърпи на острите тръни, забити в нея!

Но какво от това, след като “Мория” стана диамантеното камъче, което

дяволът не може да отмести, нито да счупи?

Струва си да помислиш върху този въпрос, братко мой! Струва си!
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1. ВИДЕНИЕТО В ТРОННАТА ЗАЛА НА ВСЕМОГЪЩИЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!

След встъплението на тази книга, което Святият Дух ми потвърди като

много навременно и необходимо, аз отново въздигнах всичката си вяра и

всичките си помисли към Христовото Съдилище. Защото там оставаха още

шест златни брънки на Божията верига, с които Вечният Съдия щеше да

изпита сърцето на старовременната змия, която е дявол и Сатана. И ето, че

когато Съдилището се яви пред сърцето ми, Господ се приближи до мен,

като ми казваше:

“Зная за натиска, който преживя и видях съпротивата, с която

Сатана поиска да ужаси сърцето ти. Но сега ти казвам, че ти си бил

и оставаш онова диамантено камъче, което донесе смут и

объркване в дяволските планове. И ако дяволът е смутен и объркан

поради камъчето, то колко по-разтреперан е той от брънките на

веригата и от кристалния поднос на Божията Правда?

Впрочем, нека те попитам:

Знаеш ли ти откъде е дошъл този кристален поднос на Божията

Правда? Знаеш ли как е изработен? И защо всяка от брънките на

Божията верига трябва да бъде поставена върху него?”

Слушах думите на Господ, но никак не бях подготвен за тях. Аз просто

вярвах, че Исус направо ще премине към виденията със следващите шест

брънки, а ето, че Той вече изненадваше сърцето ми. И тази моя изненада

ме накара да Му проговоря, казвайки:

“О, Исусе! Не зная нищо за този кристален поднос на Божията Правда.

Нито зная как е изработен. Но сърцето ми е възхитено от него, понеже той

блести като самороден диамант…”

Господ се усмихна на думите ми и погали с ръка главата ми. А след

това започна да ми говори, като казваше:

“Спомни си думите от псалома, които гласят за Отец Ми:

“Правда и Съд са основа на Престола Му. Огън отива пред Него.

И изгаря противниците Му отвред…” 12

12 (Псалом 97:2-3)
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И като помниш вече тези стихове, кажи Ми:

Защо Вечният Съдия ти дава виденията в тази пророческа книга?

Не затова ли, понеже Правда и Съд са основа на Божия Престол? И

ако ти проумя какви са пособията за Съда, сиреч, брънките на

веригата, то не трябва ли да проумееш и пособието за Правдата,

сиреч, този кристален поднос?”

Думите на Господ бяха твърде мъдри и дълбоки. И аз, като коленичих

пред Него, наведох главата си, като Му казах:

“О, Исусе! Какво друго да Ти кажа, освен това, че благоговея пред

Твоето Свято водителство и пред всичката Ти божествена Мъдрост? Ти Си

Извор на Светлина за сърцето ми, превъзходен в знание, удивителен в

откровение. И аз сега Ти се покланям с копнежа на сърцето си да проумея

не само веригата на Божия Съд, но и подноса на Божията Правда…”

Слушайки думите ми, Господ протегна ръка и ме възправи на нозете

ми. А след това, взел кристалния поднос на Божията Правда от ръцете на

ангела, Той посочи към вратите на Съдилището, като ми каза:

“Последвай Ме, слуго Господен! Защото по Волята на Отца Ми

сега ще бъдеш въведен в Тронната Му Зала и пред Неговия Свят

Престол. И там Сам Отец Ми ще ти даде да видиш и проумееш как е

направен кристалният поднос на Неговата Правда…”

С вълнение закрачих след моя Господ, Който отвори вратите на

Съдилището, за да излезем от там и да отидем в Тронната Зала на

Всемогъщия Отец. И ето, че Исус вече ме възкачваше по Святите възвишения

на Хълма Сион, когато видях дворец, направен от нежен планински кристал.

Така Господ се приближи до двореца. И като се обърна към мен, каза ми:

“Аз сега ще отворя вратите на Тронната Зала и ще вляза в нея.

А ти влез след Мене и падни на колене в присъствието на Отца Ми.

Защото Всемогъщият е не само Свят, но Огнен и Страшен Бог…”

След тези Свои думи Господ отвори вратите на Тронната Зала, като

пристъпи напред. А аз, направил едва крачка след Него, паднах на коленете

си, като не смеех да погледна пред себе си. И ето, че Исус пристъпи

напред в Залата, досами Трона на Всемогъщия. И като вдигна ръцете Си

към Него, казваше Му:
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“Отче Святи и Всемогъщи! По Твоята изрична Воля доведох

слугата Ти в присъствието Ти. За да дадеш видение на сърцето му и

да му покажеш как е създаден кристалният поднос на Твоята

Правда. Ето, Отче Мой! Слугата Ти стои в присъствието Ти и Те

слуша!”

След думите на Господ Тронът на Отца се раздвижи от огнени

пламъци. И самата Свята Отеческа ръка се простря над главата ми, тъй

щото чух Отец да казва на сърцето ми:

“Сине човешки, когото съм избрал да бъде пророкът на Сион!

Гледай на Святото знамение, което ще сторя пред сърцето ти.

Защото Моето Благоволение върху тебе е твърде голямо и чрез тебе

Аз изявих и ще изявя всичките Си постановления!

А сега гледай към Пламенния Ми Олтар!

Защото в този миг Отец казва на Святия Си Дух:

Душе на Моята Святост! Излей водите Си в свещената сфера на

Моята Отеческа Правда! Защото чрез Тебе очите Ми гледат на

всичките създания и чрез Тебе клепачите Ми ги изпитват!”

Докато Отец изговаряше думите Си, аз повдигнах главата си, за да

гледам на Пламенния Му Олтар. И ето, че там видях кръгла сфера, над

която долетя Бял Гълъб. И Той, като разтърси крилата Си, направи сферата

да се напълни с води, които капеха от всичките Му пера.

А тогава Отец отново проговори от Престола Си, като казваше:

“Сине на Моята Твърдост! Вечна Канаро на вярата! Избран и

скъпоценен Камъко от Сион! Положи Твърдостта Си в свещената

сфера на Моята Отеческа Правда! Защото чрез Тебе утвърдих

скъпоценните камъни на Небесния Ерусалим!”

Докато Отец изговаряше думите Си, Господ Исус се приближи до

Пламенния Му Олтар! И като докосваше с ръце Сърцето Си, положи го като

камък в пълната с води сфера. И ето, че водите на Духа се съединиха с

камъка, тъй щото или камъкът стана воден или водите станаха каменни. А

накрая Синът и Святият Дух проговориха на Отец в един Глас, като Му

казваха:
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“Отче на Небесната Любов! Неугасим Огъню на всички Небесни

създания! Положи пламъците Си в свещената сфера на Твоята

Отеческа Правда! Защото Ти Си Праведен и Свят и на Тебе подобава

Благословение, Слава и Почит довека!”

Докато Исус и Святият Дух изговаряха в един Глас думите Си на Отца,

Огънят на Отец навлезе във Водите на Духа и в Камъка на Сина. И ето, че

сферата заблестя като слънцето в силата си. А само след миг Огън, Вода и

Камък бяха съединени в кръгъл кристален поднос. И тогава Всемогъщият

Отец за втори път погали с ръка главата ми, като казваше:

“Сине човешки! Слуго на Отца, Сина и Святия Дух!

Този е подносът на Моята Правда, роден от Огън, Камък и Вода!

Огънят е Любовта на Отца, Камъкът е Твърдостта на Сина, а Водата

е Святостта на Духа! Съединени в едно – те са Божията Вечна

Правда! И сега Всемогъщият Отец ще извика ангела на Своя

Суверенитет. И като му даде кристалния поднос – ще го прати в

Христовото Съдилище! За да изпита старовременната змия с всяка

от златните брънки на Моя Суверенитет! Иди отново с Исус, слуго

Господен! И нека Той върже ръцете ти за мантията на Моя ангел! За

да свидетелстваш на народите и племената за осъждението на

дявола и за връзването му в бездната!”

Онемял от Гласа на Отца и примрял от докосването на огнената Му

ръка, аз знаех че сърцето ми е станало свидетел на най-святото от

всичките Небесни чудеса и знамения!

На създаването на кристалния поднос на Божията Правда, роден от

Любовта на Отца, от Твърдостта на Сина и от Святостта на Духа!

От Огъня, Камъка и Водата, за които копнея с всичкия си дух и с

цялата си душа! Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю! Аз отдавна съм наясно, че няма да

намеря нито пълно приемане, нито всеобщо одобрение, нито каквито и да

било църковни почести и ръкопляскане. Но това е още една основателна

причина да не отстъпя нито на йота от призванието си.

Беше време, когато пишех първите си книги за Господа, вдъхновен и

изпълнен от много откровения, знания и Божии тайни. В плен на детска

наивност аз тогава виждах Господния път постлан с рози и аплодисменти.

Виждах и самите църкви розови. В която и да влезеш – все за Исус се

приказва. Пред който и амвон да застанеш – все проповедник с разтворена

библия ще видиш.

Всъщност – това беше моят период на вярващ. Вярващ, който търсеше

контакти с вярващи. Вярващ, който пишеше книги за вярващи и им ги

даваше даром. Но ето, че в един миг Господ хвана с ръка сърцето ми, като

ми заповяда твърдо:

“Достатъчно време си бил вярващ! Сега вече искам нещо друго

от тебе! Искам да Ми бъдеш верен!”

“Но то не е ли едно и също, Господи?” – опитах се да реагирам аз.

А тогава Исус ми отговори, казвайки:

“Не, момчето Ми! Не е все едно дали ще бъдеш вярващ или ще

станеш верен. Защото вярващият стига само до това – да иска

Спасение от Мен и да признава Моето Възкресение от мъртвите.

Докато верният преминава през Огъня на Моята Любов, за да

върши всичко, воден от Любовта Ми. Искаш ли ти тази промяна?

Искаш ли да устоиш не в твоите, но в Моите изпитания? Защото

само тогава ще можеш наистина да свидетелстваш за Мене?”

Самите Господни думи в онзи миг на моя живот преобърнаха цялата ми

съдба, всичкото ми служение за Небето и разбиха на пух и прах розовите

ми илюзии за розовия път на вярата. А в мига, когато аз тръгнах по пътя, с

който да стана верен на Исус, получих първите страшни разочарования от

неверни хора. Започна такова масово напускане и отричане на човеци от
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връзката им с мен, щото в един миг искрено се отчаях. И със сълзи на очи,

паднал на колене пред Господа, аз Го питах:

“Какво става, Господи? Защо всички ме напускат, след като Ти станах

верен? Защо те не искат да вършат нещата в живота си чрез Твоята Любов

и заради Твоята Любов…”

А Спасителят, без ни най-малко да се смути на страданието ми, тогава

ми проговори, казвайки:

“Там, където е Божията Любов, там е и кръщението с Огън. И

защо се учудваш на напускането от човеците? Не разбираш ли, че

не всички ще поискат да преминат през Огъня? И не проумяваш ли,

че само вяра, преминала през Огън, се превръща във Вярност?”

“Ами ако вярата не премине през Огъня, Исусе?” – настоявах аз. –

“Какво ще стане тогава с такава вяра?”

Отговорът на Господ беше твърде страшен и категоричен:

“Вяра, която не премине през Огън, се превръща в предателство.

Така тя свидетелства против себе си, че е слаба вяра, неспособна

да издържи в Моите изпитания…”

Самите думи на Исус, казани на сърцето ми в оня миг, бяха моето

лично изтрезняване и личното погребение на всичките ми розови илюзии.

Спомням си, че тогава написах книгата “Пътят на Юда”, която направи да

ме напуснат още повече хора. И когато в пълна степен осъзнах тяхното

отстъпление, едни стихове от Библията заблестяха с пълна сила в сърцето

ми. А в тези стихове мъдрецът Господен беше записал:

“Сине мой, дай сърцето си на мене, и очите ти нека внимават в

моите пътища, защото блудницата е дълбока яма, и чуждата жена е

тесен ров. Да! Тя причаква като за плячка, и умножава числото на

неверните между човеците. Кому горко? Кому скръб? Кому каране?

Кому оплакване? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи?” 13

Ето защо се увеличавали неверните в живота на Божия пророк!

Те просто са обикнали блудницата и са станали част от нея. Те са

отишли в църкви, където им се проповядва брак по сметка, а не от любов.

Едни от тях са пристъпили в църквите, понеже там се раздават помощи.

13 (Притчи 23:26-29)
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Втори са пристъпили в тях, понеже им се дава възможност за църковен

бизнес, по-печеливш от светския.

“…един отиде на нивата си, а друг на търговията си…”

Трети са пристъпили в тях, привлечени от човешко благовестие, в

което чрез Христовото Име се пророкува…

“Не в Твоето ли Име пророкувахме…”

Четвърти са пристъпили в тях, привлечени от човешко благовестие, в

което чрез Христовото Име се изгонват бесове…

“Не в Твоето ли Име бесове изгонихме…”

Пети са пристъпили в тях, привлечени от човешко благовестие, в

което чрез Христовото Име се извършват много велики дела…

“И не в Твоето ли Име направихме много велики дела…”

Но ето, че Небесният Цар не е съгласен с нито едно от тези човешки

благовестия. Исус не е съгласен, че трябва да ходиш в църквата заради

помощи, понеже Той е нещо повече от помощите! Исус не е съгласен, че

трябва да ходиш в църквата заради църковен бизнес или църковна кариера,

понеже Той е нещо повече от бизнеса и кариерата! Исус не е съгласен, че

трябва да ходиш в църквата, понеже там се пророкувало и се изгонвали

бесове, понеже Той е нещо повече от пророкуване и изгонване на бесове.

Исус не е съгласен, че трябва да ходиш в църквата, понеже там се

вършели велики дела, понеже Той е нещо повече от великите дела.

Исус иска да бъдеш в Църквата Му, за да срещнеш Него Самия, да се

влюбиш в Него и да дадеш живота си за Него, както и Той даде Своя Живот

за тебе!

А на това дело вярващите не са способни. На това дело са способни

само верните. Защото вярващите вярват, че ще получат помощи и ги

получават. Вярват, че ще започнат бизнес и ще направят кариера, и ги

получават. Вярват, че ще пророкуват и гонят бесове, и го правят. Вярват,

че ще извършат много велики дела, и ги извършват. Но идва миг, когато

върху прословутото им вярване ще паднат като остра гилотина думите на

Господа:

“Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от Мене вие, които

вършите беззаконие!”



61

И така, братко мой, аз избрах пътя на Вярността. Избрах съдбата да

съм верен на Исус в малкото и с трепет да очаквам мига, когато Той ще ме

постави над многото. Избрах съдбата да вдигна високо талантите си в

Святия Дух – не за лична, но за обща полза. Не за изцеление на тялото, но

за възкресение на сърцето! Не за бизнес и църковна кариера, но за да се

превърна в Жертва Господна! Не за велики дела, но за Великият и за

Неговото Свято Дело! Не за гонене на бесове, но да гоня Него изподир, та

дано Го уловя, както и аз бях уловен от Него! Защото да гониш бесове, а

да не си хванал ръката Му и да не си Му посветил живота си, ще рече че

си останал вярващ сред милионите вярващи, когато Господ търси Вярност

сред малцината Си Верни. Не мога с други думи и с друго послание да

започна тази глава. Понеже в нея Господ ще ми покаже брънката на

Божията Вярност, с която ангелът на Отеческия Суверенитет ще изпита

старовременната змия, която е дявол и Сатана.

И така, братко мой, аз отново бях в Христовото Съдилище. А очите ми

– вперени във Вечния Съдия – очакваха Той да откачи от веригата седмата

от златните брънки. И ето, че Исус наистина го направи. Той взе в ръката

Си седмата брънка от веригата и се приближи до ангела, като му казваше:

“Отец Ми е Верен Бог, Който люби Верните Си създания. Вземи

брънката на Неговата Вярност, взета от клоните на Дървото на

Живота, и я положи в кристалния поднос на Неговата Правда! А след

това иди и изпитай дявола със седмата изява на Божия Суверенитет!”

След тези думи към Небесния вестител, Господ се приближи и до мен.

И като свали белия копринен шнур от мантията Си, каза ми:

“Подай Ми ръцете си, слуго Господен! Защото те днес записват

думите Ми и вършат Спасение за човеците! А такива ръце Аз

непременно ще привържа с голямо благоволение и Небесна ревност

към мантията на Моя вестител…”

С вълнение подадох ръцете си на Исус. А Той, като се усмихваше,

вдигна краищата на бляскавата ангелска мантия. И като привърза китките

ми към тях, отново ми каза:

“Никак да не се смутиш, понеже смутеният е дяволът! Никак да

не се уплашиш, понеже уплашеният е дяволът! Никак да не се
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ужасиш, понеже ужасеният е дяволът! Две хиляди години след

словото, дадено на Апостола Ми Йоан и касаещо неговото връзване,

той е сънувал един постоянен кошмар в сърцето си. Кошмар, че

идва времето на връзването му. Кошмар, че съдбата му, изречена

от Вечния Съдия, непременно ще го настигне. И ти си пророкът на

Сион, който днес предизвестява този кошмар, понеже времето е

много близо. Затова бъди твърде дързостен и неустрашим за

Господа, Който те е възлюбил…”

По-прекрасни, по-огнени и по-ревниви думи аз не бих и мечтал да

получа от Исус. И ето, че Той вдигна ръката Си и посочи на ангела, че

трябва да извърши повелението Му. А тогава Господният вестител положи

седмата брънка върху кристалния поднос и разпери крилата си, за да

полети…

Както във всички предишни видения, и този път аз забелязах, че

напуснахме Небесния Ерусалим и се стрелнахме надолу към земните места.

Така, преминали през самата земя, ние отново се намерихме пред портите

на смъртта и ада. И ето, че със сияеща от Светлина ръка, ангелът простря

към портите ключовете на смъртта и ада. И като отключи вратите, бутна

ги, тъй щото със скърцащ грохот те се разтвориха. А ангелът, пристъпил

напред в смолистия мрак, извика с властен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

И този път ангелският глас предизвика трус в тъмницата, тъй щото

земята под нас се разигра, а скалите започнаха да се разпукват и откъртват.

Това накара дяволът да изпълзи отсред мрака и да седне на железния си

трон. А след това с глас на несподавена злоба да рече на Небесния вестител:

“Какво виждаме тук? Ново посещение значи… И този път за какво е то?

Какво още има да ми казва Небето, за което да не знам? И докога ще ми

носиш този противен поднос с тези противни брънки в него?”

В отговор на Сатана, ангелът се приближи досами железния му трон.

И като простря кристалния поднос с брънката на Божията Вярност, му

проговори, казвайки:
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“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моята Вярност и признай пред

обитателите на цялото Небе, че си неверен, а сърцето ти – отровно

и коварно!”

Докато ангелът на Отеческия суверенитет изговаряше думите си,

кристалният поднос в ръцете му се превърна на огледало. И ето, че

образът на дявола се отрази в огледалото. А в отразеното самият му дух се

превърна на корен, който търсеше да се впие в земната пръст. Така видях,

че краят на корена беше змийска глава, която плюеше отрова в пръстта. А

тогава златната брънка мигом пламна и започна да пояжда главата на

змията. Самото видение в кристалния поднос накара дявола да изреве от

непоносима болка. А след това да хване главата си с костеливи ръце,

сякаш да потуши Огъня, който бе почувствал. Но ето, че дяволът се

окопити и събра силата си, като казваше с ехиден смях на Господния

вестител:

“Ха-ха-ха! Йеова ли ще ми говори за Вярност? Не е ли Вярността по-

голям дефицит за Неговите, отколкото за моите люде? Защо не признае

Небесният Бог, че времето на Даниил отдавна е преминало? И ако тогава

претърпях поражение от Седрах, Мисах и Авденаго, то днес Той не търпи

ли поражение по всички фронтове? И ако търпи – то е, понеже аз станах

верен за човеците, а Той им стана неверен. Неговите обещания и до днес

минават през смърт за хората, а моите обещания идват в самия им живот?

Коварство ли ще нарича Той това? Отрова ли ще търси в думите ми, та

подносът Му да ме показва като плюеща змия? Защо тогава не потърси

Верни сред всичките вярващи на земята? Колцина ще събереш, Небесни

Боже? Не направи ли Ти стеснен Пътя Си и тясна Вратата Си, та всякак да

покажеш на човеците, че се гнусиш от вярата им и не я зачиташ? А не

направих ли аз широки магистрали и триумфални арки за всичката човешка

вяра? Кой тогава е по-верен на човеците – аз или Ти? Кой моментално

отговаря на вярата им – аз или Ти? Кой ги приема без изпитания и

наказания в обятията си – аз или Ти?
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Не приемам, че съм неверен! Тъкмо обратното! Аз съм най-верният

приятел на човеците! Понеже каквото обещавам на човеците - това им

давам на часа!”

Докато дяволът изреждаше всичките лукави думи на гнусната си

пледоария, от челюстите му хвръкна отрова, която плисна по подноса и по

златната брънка на Божията Вярност. Това накара Небесният Вестител да

дръпне назад кристалния поднос. А след това с твърд и страшен глас да

каже на дявола:

“Горко ти, Сатано! Горко на коварното ти сърце! Горко на лукавия

ти раздвоен език, с който лъжеш всичките човеци, та дано биха се

измамили, че Бог е съвсем подобен на тях! Колкото по-лесен и

просторен е пътят за човеците към твоите тъмни обиталища, толкова

по-евтина и жалка е измамата ти. Колкото по-широки са портите ти

– толкова по-покварени и разрушени ще са поклонниците, с които

ще се събереш!

И ето тази е съдбата ти от Вечния Съдия!

Ти – невярно нищожество, да се събереш с неверни нищожества!

Ти – коварен измамнико – да се събереш с коварни измамници! Ти

– ръждясал в измамата си – да се събереш с ръждясали от измамата

ти! И когато прегърнеш твоите – да се разпадат в ръцете ти! А

когато твоите те прегърнат – да се разпадаш в ръцете им!”

След тези думи, изречени против дявола, ангелът се оттегли отсред

железния му трон. И като заключи портите на смъртта и ада, разпери

крилата си, за да ме въздигне нагоре. Така пред сърцето ми отново се

появи Христовото Съдилище. И Небесният вестител, прострял в ръцете си

осквернения кристален поднос със златната брънка на Божията Вярност,

вече казваше на Господа:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Вярност беше похулена, и отрова от змията

плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че дяволът

видя отражението си в подноса, като образ на змия, която плюе

отрова в пръстта, пак той не призна, че е неверен, нито намери

сила да каже, че е коварен…”
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Слушайки думите на ангела, Господ протегна ръка и взе от него

похуления поднос със златната брънка. А след това започна да изстъргва

отровата на змията в ръждясалата чаша на сатанинското беззаконие, като

ми казваше:

“Сега разбираш ли на какво отговаря коварството на дявола?

Именно на това, че той е евтин подземен бог, който събира около

себе си евтини поклонници. Човеци с евтина вяра, която никога не

е преминавала през Огъня на Отца Ми. И ако някой иска да е

ръжда, та да отиде при ръждясалия, то такъв нека си остане

вярващ. И като ходи по широките пътища на измамата и влиза в

широките порти на сатанинското коварство, нека мами, бидейки

мамен, и нека заблуждава, бидейки заблуждаван.

Но ако друг иска да бъде съд за Божия употреба, избран и

благороден, чисто офирско злато и сребро, то такъв нека премине

през Божия Огън. И нека от вярващ да стане Верен. Защото

вярващите търсят Пътя и никога не Го намират, но Верните ходят по

Пътя и пребъдват в Мене. А само който ходи по Пътя, той пребъдва

в Истината и намира Живота!

Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, дадох това видение

на пророка Си!”
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3. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЕТО СМИРЕНИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Човешките отношения в този свят са изтъкани от много образи. От

образ на император до образ на роб. От образ на диктатор до образ на

угнетен. От образ на директор до образ на подчинен. От образ на учител

до образ на ученик. И изобщо, ако тръгна да изреждам всичките образи, то

няма да ми стигне времето, нито мястото в тази книга. Защото в сърцето ми

има любов само към един Образ и това е Образът на Исус. Образът, за

който Апостол Павел написа в посланието си:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с Образа

на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; а които

предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а

които оправда, тях и прослави…” 14

Както прочиташ в Апостолските думи, Бог е призовал човеци според

Собственото Си намерение. И ония, които Той е предузнал, тях е и

определил да бъдат съобразни с Образа на Сина Му. А които е определил,

тях е призовал. И които е призовал – тях е оправдал. И които е оправдал –

тях е прославил.

Едно от най-големите извращения, които дяволът направи в отстъпилите

от Бога църкви, беше това – да промени образа, към който християните да

се стремят. И вместо за Образа на Исус – да копнеят за образ на смъртен

човек. Още в началото на пророческото ми посвещение от Господ, аз имах

уникалната привилегия, дадена от Него, да разгледам четири сатанински

образа, с които лукавият владее цялото религиозно царство, наречено

Вавилон. И това бяха образа на телето, на лъва, на орела, и… самият образ

на смъртен човек, когото църквите побързаха да позлатят. Тези четири

книги бяха моето дълбоко посвещение от Исус. Посвещение, с което разбрах,

че Небесният Отец не благоволи в много образи и Божият Син не ни остави

14 (Римляни 8:28-30)
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цяла галерия от образи, та всеки да си има собствен избор според

предпочитанията си.

Исус ни остави един единствен Образ и това беше Образът Му на слуга!

Исус не дойде да царува на земята. Той дойде да слугува. И не просто

да приеме Образ на слуга, но да смири Себе Си до Кръстна смърт. Самата

дума “слуга” (която е ужас за първенствуващите и за титулуваните) стана

моя любима дума и съвършено призвание за сърцето ми. Защото колкото

повече се стремях да я облека в Христовия Дух и с Христовия Живот,

толкова повече Спасителят оживяваше в мен. Така един ден Той ми каза:

“Стефане, има два пътя пред повярвалото сърце. Пътят нагоре,

който води до падане, и пътят надолу, който води до издигане. С

пътя нагоре човеците не искат Моя Образ на слуга. Те просто

желаят веднага да станат царе и да седнат на престоли в църквите

си, забравили за престолите в Небесното Царство. Но Моят Отец не

е съгласен и се противи на такива, като праща заблуда да действа

между тях, та да повярват лъжа. И тогава дяволът обладава

кариеристите и им дава кратковременни престоли на земята. За да

бъдат с образи на царе и да служат за съблазън на човеците. А ти,

ако наистина искаш да бъдеш Мой слуга, се покори на Моите думи.

На тези думи, с които казах на всички ви:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от

Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой

на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко…” 15

А сега помисли и Ми кажи:

Кога ще станеш кротък и смирен? Когато слизаш надолу, за да

се възвисиш, или когато се качваш нагоре, за да паднеш?”

“О, Исусе! Аз искам да слизам с Тебе надолу. За да се смиря под

мощната ръка на Отца, както ни учи Апостолът Ти Петър…”

“Ами тогава поискай да бъдеш с Образ на слуга. Защото ако

един земен цар се самозабравя на трона си, то слугата всякога

15 (Матея 11:28-30)
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помни кой е Господарят му. Прегърни Моето Смирение и се научи

да носиш Моето бреме и да участваш в Моето иго!”

Седем години по-късно аз още помня този разговор с Господ.

За това време изтече много вода. Родиха се прекрасни книги и Исус ми

засвидетелства чудесно благоволение и мощно помазание. Нещо повече –

колкото повече слизах надолу с Него – в самото дъно на Смирението –

толкова по-високо ме издигаше Господ – до Тронната Зала на Отца и до

нежните сияния на Небесния Ерусалим.

Но какво се случи през това време с църквите, в които лидерите имаха

образи на царе, а не на слуги? Случи се това, което е неизбежно да се

случи. Защото Образът на Исус никак не се понася с образите на дявола.

Тъй щото земните петдесятни, баптистки, адвентни, методистки и евангелски

царе, закрещяха вкупом и в един глас против пророческите книги от Хълма

Мория. Те искрено се уплашиха, че човеците в църквите им ще откажат да

се възхищават на техните царски образи, а ще потърсят Небесния и Свят

Образ на Исус. И според всичките възможности, лостове и влияния, които

им даваше царската власт, поляха името ми с хули, делото ми с позор, а

книгите ми – с отрицание. Така за църквите на земните царе аз станах

вълк, еретик и разпространител на лъжливо учение.

“Да убием вълка с меч! Да въздадем на еретика с камъни! Да късаме и

горим книгите на лъжеца!” – закрещяха тези царе и поклонниците им не

закъсняха да покажат всичката си религиозна ярост и злоба.

Всъщност, братко мой, може би ще се учудиш, но гонението от

Вавилон ми послужи много повече, отколкото ми навреди. Защото тези

царе, като ме натискаха надолу и ме тъпчеха с краката си, уплашени че

търся властта им и амвоните им, направиха душата ми да се смири още

повече. Тъй щото за първи път разбрах чудесната сила на стиховете:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение…” 16

“Как добро бе, брат Стефане? Та тези злобни земни царчета са те

натискали надолу, за да не се извиси никога служението ти?” – ето така

биха реагирали не един и двама, на които Исус е дал да ме обичат. Но аз

16 (Римляни 8:28)
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ти казвам, че цялото гонение от тези църкви беше за мен сладка привилегия

от Господа. Защото смачкан долу – аз намерих Него! Пробождан неведнъж

с чародейни стрели и римски копия – усетих раните Му. Разпънат от

яростта на вавилонските царе – вкусих от Смъртта Му! Убиван през

годините заради Него – спечелих приятелството Му, нежните Му думи, с

които ме нарече “добър и верен слуга”. И ако ти говоря за всичко това

преди видението с брънката на Божието Смирение, то е, за да се влюбиш в

Образа на Исус, който е Образ на слуга. Защото Този мой прекрасен

Господ в една прекрасна книга за Апостол Йоан, ми каза преди години:

“Защото както Господарят приема Образ на слуга, така и

слугата ще приеме Образа на Господаря си. Но горко на онзи слуга,

който е станал господар, без някога Господарят да е слугувал чрез

него. такъв ще бъде изхвърлен във външната тъмнина и там ще

бъде плач и скърцане със зъби...”

А сега нека отново да те върна във видението пред Христовото

Съдилище. Защото аз стоях и гледах с вълнение на моя Господ. И ето, че

Той отново хвана веригата, като откачи осмата от златните й брънки. А

след това, приближил се до ангела, Исус каза:

“Отец Ми е Смирен Бог, Който люби Смирените Си създания.

Вземи брънката на Неговото Смирение, дошла от дъното на морето,

където потъват всичките Му слуги. И като я положиш в кристалния

поднос на Неговата Правда, иди и изпитай дявола с осмата изява на

Божия Суверенитет!”

След последните думи на Исус, ангелът взе златната брънка от ръцете

Му. И като Му се поклони и я постави върху кристалния поднос, разпери

крилата си, за да полети…

Отново летях с Божия вестител, вързан с ръцете си за блестящата му

мантия, когато видях как светлините на Небесния Ерусалим останаха

отгоре и се скриха, а ние двамата с него слязохме в местата под земята, до

тъмните селения на сатанинското обиталище. А и този път ангелът извади

от мантията си ключовете на смъртта и ада, като отключи високите железни

врати. Така, с грохот и скърцане, вратите се отвориха, а смолистият мрак
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затрепери като жив от Светлината на ангелската мантия. И ето, че

вестителят на Вечния Съдия извика с властен глас, казвайки:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Думите на ангела разтърсиха адовото пространство, а дяволът –

усетил присъствието му – ловко скочи на железния си трон, като изкрещя с

всичката си възможна ярост:

“Кошмар след кошмар! Кошмар след кошмар! Влизат и викат! Светят и

повеляват! Защо Небесният Йеова не скъси някак процедурата, а? Защо не

донесе наведнъж всичките брънки на измисления Си Суверенитет? За да ги

оплюя и отхвърля, както и Той отхвърли мене от Царството Си!

Какво още има Той да ми казва и да ми доказва? Защо не направи

референдум на земята и веднъж завинаги да разбере, че човеците не Го

обичат? Да, те не Го обичат и аз съм напълно съгласен с тях...”

Видял, че словесната канонада на Сатана няма скоро да спре, ангелът

се приближи до железния му трон. И като простря напред кристалния

поднос със златната брънка на Божието Смирение, с гръмлив глас прекъсна

говоренето на дявола, като му казваше:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моето Смирение и признай пред

обитателите на цялото Небе, че си безумно горд, а сърцето ти –

измамно превъзнесено!”

Докато ангелът изговаряше думите си, кристалният поднос отново се

обърна в огледало. И ето, че отразения образ на Сатана се превърна в

дърво, което започна да расте много високо - до Святия Хълм на

Всемогъщия. И в мига, когато клоните на дървото се готвеха да се прострат

и над Хълма Сион, дървото се пречупи от напора на собствената си тежест,

като започна да пада надолу от Небето. А златната брънка на Божието

Смирение, като пламна в огън, започна да пояжда дървото на мястото на

пречупването му. Това накара дявола да се прегъне на две, ударен от

невидима сила в корема си, а след това да замахне с мантията си и да се
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покрие с нея, та дано би успокоил болката си. Така, сведен над железния

трон, той дълго не даваше признаци, че ще реагира.

Но в един момент, явно събрал силата си, отново разгърна лицето си.

И като простря костеливата си ръка против златната брънка в кристалния

поднос процеди с ехиден смях:

“Хи-хи-хи! Аз ли съм горд и превъзнесен? Мене ли нарича горд Оня,

Който не може и ден, без да Му се отдава Слава и без да Го величаят в

присъствието Му? Колко хилядолетия Сърцето Ти не се насити на поклонение

и хваление, Небесни Боже?

Какво искаш още? Нали ме изгони от присъствието Си? Нали ме лиши

от мястото, което подобаваше само на мене? Кой тогава сподели всичкото

битие на човеците? Аз или Ти? Кой слезе долу, за да бъде всякога при тях?

Аз или Ти? Защо тогава търсиш причини против моята гордост, а не искаш

да видиш Своята? Защо не признаеш, че в сравнение с Твоята гордост,

моята просто е смирение?”

Дяволът изговаряше злобните си думи с такова силно внушение, щото

в този миг той напълно си вярваше. И докато от челюстите му отново

хвърчаха пръски с отрова, той понечи да блъсне с ръка кристалния поднос

и златната брънка, като казваше с преляла ярост на ангела:

“Иди и кажи на Небесния Съдия, че не приемам обвиненията Му в

гордост и превъзнасяне! Той е гордият, понеже е горе, а аз съм смиреният,

понеже съм долу…”

Видял опита на дявола да блъсне подноса и брънката, Божият ангел

моментално я дръпна назад. А след това с твърд и пламенен глас каза на

дявола:

“Горко ти, горди Сатано! Защото откакто опашката ти помете

третата част от Небесните звезди, ти оставаш болен от безумна и

проклета гордост! Ти, който си лукав да лъжеш човеците, че Бог е

горе, когато в Неговото присъствие те живеят, дишат, движат се и

съществуват! Ти, който си безумно превъзнесен в сърцето си, и

мамиш всичките си поклонници, та да търсят ръждивия образ на

твоя звяр, който ще обладае земята и ще хвърля горди думи против

Бога и скинията Му! Ти, който и до днес помниш Помазаника Исус и
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знаеш, че Той те победи с Образ на слуга и в Смирение до смърт, си

непоправимо болен и няма лек за раната ти! Чудовищна е гордостта

ти, и чудовища ще се раждат от нея, докато бъдат отсечени в

пъкъла и силата им се прекърши…”

След тези Святи и могъщи думи, ангелът се отдръпна от обиталището

на Сатана. И като заключи портите на смъртта и ада, разпери крилата си,

за да ме въздигне отново горе – в Христовото Съдилище и при Вечния

Съдия. И ето, че застанал пред Господ, вестителят на Отеческия Суверенитет,

протегна към Него кристалния поднос на Божията Правда със златната

брънка на Божието Смирение, като Му казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческото Смирение беше похулена, и отрова от

змията плисна върху подноса на Неговата Правда!

И при все, че дяволът видя отражението си в подноса, като

образ на превъзнесено и гордо дърво, което се пречупва под

напора на собственото си беззаконие и пада на земята, пак той не

призна, че е горд и превъзнесен, но дръзна да хули Отца на

Светлините и Бога на Небесните създания…”

В отговор на ангелските думи, Исус протегна ръката Си и взе

похуления кристален поднос и омърсената с отрова златна брънка. А след

това, като започна да изстъргва с Меча Си отровата на дявола в

ръждясалата му чаша, Той ми проговори, казвайки:

“Иди и кажи на всички Божии чеда, че гордостта е първородният

грях на Сатана и превъзнасянето му – предвестник на неговата

погибел.

За свят, който лежи в лукавия, има един образ, който радва

дявола и го кара да възнаграждава всички, които го пожелаят. И

това е образът на цар. Образът на човеци, които искат да им се

слугува, да властват, да насилват, да угнетяват, да богатеят, да

контролират, да управляват. И отровата на този образ е самата

гордост на дявола, неговият бунт и превъзнасяне против Бога и

против Небето.
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А за Моя свят, който е изпълнен със Святостта и Любовта на

Отца Ми, има един Образ, който радва Сърцето Ми, и който докарва

до възхищение и тържество всичките Небесни жители.

И това е Образът на слуга! Образът – да положите живота си за

приятелите си! Образът – да миете един на друг нозете си! Образът

– всеки да счита другия по-горен от себе си! Образът – да вкусите с

Божията Благодат смърт за всеки човек! Образът – на който

свидетелстваха всичките Божии човеци в Словото Ми.

От Божия слуга Авраам до Божия слуга Йоан!

Затова отново напомням на всички ви:

Който Ми слугува на земята – Той ще царува с Мен на небесата!

А който царува на земята – той ще наследи вечните пламъци на

огнения пъкъл! Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, дадох

това видение на пророка Си!”



74

4. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Има много начини да угодиш на Божието Сърце и да накараш Господ

да се удоволства в живота ти и да го вижда като благоухание за Небесното

Царство. Но онова, което ще те съедини завинаги с Него, е безрезервно да

уповаваш на Божията Справедливост.

За свят, потънал в лукавия, Божията Справедливост е последното, на

което човеците биха се уповавали. И това се дължи на страшните съблазни

и на привидната безнаказаност на всичките злотворци. Аз ще те помоля да

повярваш искрено на следващите редове, които ще запиша. Защото в тях

искам да ти дам свидетелствата на собствения си живот за Бога.

За човек, който има съдба от Небето да бъде творец, нещата биха

могли да бъдат както много радостни, така и твърде скръбни. Защото

сърцето на твореца е като една утроба, в която попада божествено семе,

за да се зачене Небесен плод. Тъй щото (говоря по Дух) всяка книга,

родена от твореца, е като негова рожба, негово изстрадано дете. А сега си

помисли, братко мой, че няма родител, който да не иска най-доброто за

рожбата си. Така и моите молитви към Бога винаги са били свързани с

това, щото да промени съдби с книгите, които пиша. Да осветят сърца и

умове, да разчупят окови и вериги, да донесат мир, Светлина и Благодат.

Аз още помня как преди няколко години домът ми беше посетен от

един пастор. Предварително уговорено по телефона, посещението му беше

затова – да получи книги от нашето служение, които да даде на църквата

си. В онова време Бог все още не беше ме благословил с лазерен принтер,

а имах един малък матричен принтер, с който една средно голяма книга се

отпечатваше за два-три часа. И аз, знаейки, че ми предстои посещение от

пастор, се посветих да печатам цял ден и цяла нощ книгите, които исках

да му подаря. Така пасторът дойде със секретарката си, получи книгите

като дар от нас, а след това си замина. Но само три дни по-късно
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секретарката му се обади по телефона и ни каза, че книгите ни вече са

изгорени, а самият пастир, който ги е изгорил, е заявил пред паството си:

“Бяхме в дома на Главчев и видяхме, че е антихрист! Не четете

книгите му, нито ги търсете, но го прокълнете в Господното Име!”

В ония дни ударът за сърцето ми беше толкова голям, щото сълзите не

изсъхваха от очите ми. Аз не исках да приема тази тотална несправедливост

против живота ми за Бога. Бях като баща, който трябваше да разбере, че

дечицата му, които наивно е дал на човек с титла “пастор”, са били

изгорени. Сякаш че в този миг Небето не беше зачело нито жертвата ми,

нито усърдието ми, нито любовта ми, която на всичко беше хванала вяра.

А тогава един мазен, отвратителен и проклет дух се опита да се настани в

сърцето ми. Той идваше в късните нощи, като ми шепнеше:

“Видя ли колко е несправедлив Бог към тебе? Ако Той държеше на

книгите, които пишеш, то защо не наказа оня, който ги изгори? И откъде

вече ще намериш вяра, за да Му служиш или да пишеш каквото и да било?”

Трябва да ти кажа, братко мой, че само Христовата вярност и Божието

изобилно дълготърпение към сърцето ми, ме направиха да превъзмогна

онзи първи кошмар. Кошмарът на творец, който е преживял изгарянето на

книгите си. Но после в мен дойде съвършена утеха от Господа. Утеха, с

която Той ме укрепи и ми даде да изживея в Дух и Истина стиховете от

Апостолското послание:

“Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за

вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; Който

грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; Който

бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не

заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди

справедливо…” 17

И тогава разбрах, че пасторът не е могъл да убие децата ми, защото

никой не може да убие онова, което Господ е заповядал да живее. Не! Той

просто беше унищожил хартията и кориците, но не и Духа на написаното.

А моят Господ отново проговори с утеха в сърцето ми, като ми каза:

17 (1 Петрово 2:21-23)
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“Да страда ли сърцето ти, понеже един зъл човек е изгорил

дрехите на дечицата ти, когато ти можеш отново да ги облечеш

като напечатано на хартия слово? Не остават ли книгите, които ти

дадох, все така пълни с Дух и Истина? И дойде ли някой против

твоя Господ, та да вдигне заплашително пръст и да Му каже:

“Слушай, Господи! Заповядвам Ти! Спри да говориш на този

Твой слуга и повече никога не потвърждавай с Духа Си написаното

в книгите му!”

“Не, Исусе! Това е невъзможно! Защото Твоите думи са Свят Дух!

Твоите видения са Свят Дух! И не враговете Ти ще унищожат Духа на

пророческите книги, но Духът на книгите ще унищожи враговете Ти!”

В оня миг Господ докосна с огромна Любов сърцето ми. И тогава Той

ми каза:

“Никога не се съблазнявай поради злото, което съм допуснал

върху тебе, за да пострадаш за Мене! Но всякога помни, че Аз съм

Справедлив Бог. И рано или късно - Моята Справедливост винаги

тържествува. Ако и присъдата против нечестиво дело да не се

изпълнява скоро, тя все пак ще бъде изпълнена. А самото бавене

на Мъздовъздателя и Съдията не е нищо друго, освен натрупване

на Неговия Пламенен Гняв…”

Ето така, братко мой, седем години след този разговор с Исус, аз имам

съвършен Мир с Него. И въпреки, че през тези години много напечатана

хартия беше скъсана или изгорена, то онези, които късаха и гориха,

показаха не нещо друго, но собственото си безсилие и духовно помрачение.

Защото наистина е сатанинско помрачение да се опитваш да убиеш,

прободеш или изгориш Дух, Когото не виждаш. Понеже убиваш не Него, но

себе си. Понеже пробождаш не Него, но себе си. Понеже изгаряш не Него,

но себе си.

А колкото до моите дечица по Дух, те и до днес ходят всред тъмницата

на дявола. За да докоснат тези, които Бог е заповядал да докоснат. И да

осветят човеците, които Отец е заповядал да бъдат осветени. От първата

ми книга “Исус е в теб” и до последната, която сега пиша – нито една не

се е изгубила, нито Духът е престанал да спасява чрез нея. Защото когато
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бидейки охулван, хула не отвръщаш, но предаваш делото си на Съдията,

то тогава непременно ще преживееш триумф над всичките си противници.

След тези начални думи, аз отново ще продължа с видението пред

Христовото Съдилище. Защото очите ми, вперени във Вечния Съдия, Го

очакваха отново да протегне ръцете Си към златната верига и да откачи

следващата от брънките й. И ето, че очакването ми се сбъдна. Защото

Господ вече взимаше деветата от златните брънки на веригата. И като се

приближи до ангела на Отеческия Суверенитет, подаде му я, казвайки:

“Отец Ми е Справедлив Бог, Който люби праведните Си

създания. Вземи брънката на Неговата Справедливост, дошла като

пръстен от показалеца на Съдията. И като я положиш в кристалния

поднос на Неговата Правда, иди и изпитай дявола с деветата изява

на Божия Суверенитет!”

Послушал думите на Господа, вестителят взе брънката от ръката Му.

И като Му се поклони, постави брънката върху кристалния поднос и

разпери крилата си, за да полети…

За девети път, вързан с ръцете си за ангелската мантия, аз летях с

Небесния вестител към адското обиталище на лукавия. А и този път

ангелът отключи портите на смъртта и ада и ги бутна със светещите си

ръце, тъй щото те с грохот се разтвориха. И тогава, пристъпил напред в

смолистия мрак, пратеникът на Вечния Съдия извика със силен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Думите на ангела предизвикаха силен трус, от който скалите на

адското пространство се напукаха и започнаха да се разцепват. А дяволът,

като изпълзя за сетен път от мрака и седна на железния си трон, извика с

ярост:

“Не свършиха ли вече изявите на Неговия Суверенитет? Не приключи

ли Съдията с Небесните Си фокуси? Пак ли огледала ще гледам? Пак ли

видения ще ми се показват?”

В отговор на дяволската ярост, Небесният вестител се приближи с

кристалния поднос до железния му трон. И като отвори устните си, казваше

му:
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“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моята Справедливост и признай

пред обитателите на цялото Небе, че си нечестив и сърцето ти –

предадено на беззаконие!”

Докато ангелът изговаряше думите си, настъпи удивително знамение.

Защото златната брънка се превърна в пръстен, а отсред кристалния поднос

се яви показалецът на Господ. Така пръстенът се нахлузи на показалеца, а

показалецът се насочи против самото лице на дявола. Това накара

старовременната змия да отвори челюстите си, та дано би отхапала пръста

Господен. Но точно тогава пръстенът се изхлузи от показалеца на Съдията.

И като пламна, стегна се около главата на дявола, като започна да го

мъчи, задушава и изгаря…

Никога не бях виждал колко жалко и страшно може да бъде състоянието

на дявола. Самата му змийска глава, стегната от пръстена на Съдията, се

опитваше безуспешно да се освободи, гърчейки се от спазъм в спазъм. Но

ето, че самият ангел простря ръката си към главата на дявола, като свали

от нея пръстена на Съдията и отново го постави в кристалния поднос,

където той придоби очертанията на златна брънка. А Сатана, видял че е

свободен от пръстена, разтърси неколкократно главата си, като крещеше

от ужас. А след това, събрал всичката си сила, започна да плюе отрова

върху подноса и брънката, казвайки на Небесния вестител с ехиден смях:

“Хе-хе-хе! Аз ли съм нечестив? Аз ли съм несправедлив? Защо

Небесният Съдия не погледне от Небето към земята, та да види коя

справедливост струва повече – моята или Небесната? И вместо да ме души

с пръстена Си, защо не попита човеците дали ще обърнат другата си буза,

когато едната им бъде ударена? Дали ще се оставят да им вземат и долната

дреха, когато вече са им посегнали на горната?

О, Съдия на Небето! Не презря ли Ти Собствената Си древна

справедливост, дадена на Израиля, та да обикнеш новата, която прогласи

в Евангелието Си? Да чакат ли човеците да въздаваш на злите в ада, а на

добрите в Рая, когато те самите прекрасно владеят правилото “Зъб за зъб и



79

око за око”? И ако Собственото Ти Слово казва, че присъда против

нечестиво дело не се изпълнява скоро, то да Те чакат ли човеците цял

живот, когато аз съм готов да им дам справедливост на мига и на момента?

Нека цялото Небе признае, че човеците на земята не могат дори миг без

моята справедливост. Защото с тази моя справедливост аз събирам

човеците със Създателя им по-бързо, отколкото Той би го правил. И това

ли Небето ще нарича нечестие? В ден, когато злият намира възмездие от

добрия, и престъпникът – куршума на закона? Никак не приемам, че съм

нечестив! Никак не приемам, че съм несправедлив! Защото светът обича

моята правда, а не Небесната! Моята справедливост, а не Христовата!”

Братко мой! Слушах лукавите аргументи на дявола и в този миг знаех,

че той е изтъкан от безумие. Един страшен извор от гнусна отрова пълнеше

постоянно устните му, и той с предела на всичката си омраза към Бога

плюеше кристалния поднос на Неговата Правда и златната брънка на

Неговата Справедливост. А това накара ангелът да дръпне назад подноса с

брънката, а след това с могъщ и властен глас да каже на дявола:

“Горко ти, нечестиво изчадие на ада! Няма място за промяна в

сърцето ти, понеже е извор на нечестие! Няма място за промяна в

устата ти, понеже е фонтан за гнусни хули! Ти, който умножаваш

числото на злите по земята, от зло не ще се наситиш! Злото всякога

ще изпълва вътрешностите ти и ти сам ще изяждаш себе си, без

някога да видиш края си! Ужас си бил и не ще те има довека!”

След тези думи, изречени с божествен гняв, ангелът се оттегли от

обиталището на Сатана. И като заключи портите на смъртта и ада, разпери

крилата си, за да ме въздигне до Христовото съдилище и до присъствието

на Вечния Съдия. Така, застанал пред Господ, Небесният вестител простря

към Него похуления поднос на Божията Правда и омърсената с отрова

брънка на Отеческата Справедливост, като Му казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Справедливост беше похулена, и отрова от

змията плисна върху подноса на Неговата Правда!



80

И при все, че дяволът усети върху шията си стягащата го

присъда на Справедливостта, пак той не призна, че е нечестив, нито

че сърцето му е предадено на беззаконие…”

Слушайки думите на пратеника Си, Господ протегна ръцете Си и взе от

него кристалния поднос със златната брънка. И като започна да изстъргва

с Меча Си отровата на дявола и да пълни ръждясалата чаша, Той ми

проговори, казвайки:

“Иди и предупреди всичките Божии чеда никак да не се

съблазняват от привидната безнаказаност на нечестивите, които са

вършили нечестивите си дела. А вместо това всички побързайте да

се закрепите с упование и вяра в Божията Справедливост. Защото

много скоро Аз ще сляза от Небето с десетки хиляди Свои Светии,

за да извърша съдба над всички, и да обявя за виновни всичките

нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са

сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници

говореха против Мене и против слугите Ми!

Да, казвам ви! Показалецът Ми ще посочи напред и златния

пръстен на Справедливостта ще мине преди Съдията. За да стегне

нечестивите в примка от Огън и Гняв! И като ги запокити в пъкъла,

да ги обяви като род на проклетите за вечни векове!

Затова праведните нека да вършат и занапред правда, а

нечестивите нека и занапред да вършат нечестие! За да иде всеки

на мястото, за което свидетелстват делата му! Аз, Вечният Съдия на

живите и мъртвите, дадох това видение на пророка Си!”
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5. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЕТО ОПРОЩЕНИЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Много пъти през годините аз получавах писма от Божии чеда, които

искрено недоумяваха и не можеха да си обяснят на какво се дължи

Божието благоволение над сърцето ми. Едни от тях смятаха, че това се

дължи на моите молитви:

“Ти, братко, много се молиш и Господ е верен да ти отговаря!”

Други пък смятаха, че се дължи на техните молитви:

“Ние се молим за теб, братко! За да те пази Господ и да ти дава още

много видения и откровения!”

Аз от цялото си сърце благодаря и на едните, и на другите. На едните

– защото не са забравили, че има голяма сила в усърдната молитва на

праведния, а на другите – че са взели присърце всичкото ми страдание за

Господа и всичката ми ревност за Неговото Свято дело. Но тук съм длъжен

да дам искрен отговор на всичките Божии чеда. Понеже този отговор е

повече необходим за тях, отколкото за мен. Всъщност – ако трябва да бъда

пределно искрен, то ще кажа на всички, че главната причина Господ

толкова години да ме употребява за Своето Царство е в това, че Той ме

научи да превъзмогвам над всичката дяволска злоба, да я обезсилвам в

сърцето си и така всякога да пребъдвам в Неговия Мир.

Още в началото на моето служение за Исус аз получих категорично

потвърждение, че на всяко действие има противодействие. Тоест – ако ти

хвърляш огнени стрели и бомби в царството на лукавия, то и той ще

намери начин да отвърне на стореното от теб. Тъй щото на Божието

помазание змията ще отвърне с атаки от чародейства. На Божията Истина –

с хули и лъжесвидетелства. На Божиите видения – с човешко отрицание и

недоверие. И колкото по-могъщо става Божието благоволение в живота ти

– толкова по-страшни ще са дяволските отмъщения. Също така колкото по-

съвършено е Божието водителство в живота ти – в толкова по-страшна

изолация ще бъдеш поставен от Вавилонските църкви.

Но точно тогава – в отмъщенията и изолацията – ти можеш да докажеш

превъзходството на Исус в сърцето си.
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Защото отвън напира злоба като река, а отвътре те пази Мир като

река. Отвън напират зли думи, чародейства, проклятия, укори и лъжи, а

отвътре Кръвта на Господа ти дава Живот.

Знаеш ли, братко мой, колко човеци не могат да удържат на

сатанинската злоба? Знаеш ли, че мнозина са готови да се съблазнят още

след първото мощно свидетелство на Святия Дух в живота им. Защото те

отиват някъде, за да сторят Добро, да дадат Светлина, да покажат Любов.

А когато Доброто, Светлината и Любовта им бъдат отхвърлени, те вече са

готови да се съблазнят. Да пуснат отровата на змията в сърцата си. Да

махнат с ръка и да решат, че поради злобата и отхвърлянето вече не си

струва да показват Добро, нито да носят светилника на Духа, нито да

запалват с Огъня Му.

Можех ли и аз да постъпя като тях? Можех ли да си кажа:

“О, Стефане! Какъв смисъл има да пишеш книги и да пребъдваш в

Господа, когато едва стотина човеци са повярвали на свидетелството ти?

Не е ли това българско племе твърде злобно, твърде завистливо и твърде

помрачено, за да се занимава Бог с него? Защо още да им говоря? Защо

още да ги призовавам на покаяние и отвръщане от греха, след като

получавам удар след удар, и разочарование след разочарование?”

Знаеш ли какви думи ми каза Господ, когато в първите години подобни

мисли се настаниха в сърцето ми? Ето думите Му:

“Докосни сърцето си и Ми кажи:

Защо то тупти? Защо денем и нощем, час след час, минута след

минута и секунда след секунда сърцето ти тупти?”

“О, Исусе! Сърцето ми тупти, за да живея! Понеже ако спре да тупти,

аз вече ще съм умрял!”

“А защо сърцето ти иска да живееш, при все че то вижда

всичката смърт на която е предаден светът? Защо сърцето ти не си

каже: Няма никакъв смисъл да туптя, понеже било че Стефан

живее от моето туптене, това не променя нищо!”

“О, Исусе! Самият ми дух иска сърцето ми да тупти. А той иска това,

понеже аз живея, движа се, дишам и съществувам в Дух, по-голям от моя
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дух. В самото Божие присъствие, което дава живот на духа ми, а духът ми

– живот на тялото ми. Тъй щото моят живот е заповядан от Бога…”

Слушайки тези мои думи, Исус отново ми проговори в онзи миг, като

ми казваше:

“Ако твоят живот е заповядан от Отца Ми, то колко повече Моят

Живот е заповядан от Него? И ако твоето сърце тупти, за да дава

живот на тялото ти, то колко повече Моето сърце тупти, за да дава

Живот на целия свят? И ако ти се отрече от себе си, за да живея Аз

в тебе, то да приемаш ли в сърцето си мисли, които Моето Сърце не

приема? Не разбираш ли, че пред всеки човек има два пътя и два

избора.

Първият път и избор – да приеме отровата на Сатана!

Вторият път и избор – да приеме Кръвта на Сина!

Който приеме отровата на Сатана, той приема и сърцето му!

Така също който приема Кръвта на Сина, той приема Сърцето Му!

Ще приемеш ли ти Моето Сърце да тупти вместо твоето?

Ще приемеш ли да живееш Моя Живот, а не твоят? Защото ако

Ме приемеш, то тогава ще разбереш, че си заслужава да положиш

Живота Ми не за един милион, не за хиляда, и дори не за сто или

десет човека! Не! Заслужава си да умреш за един едничък човек,

който си спасил. Понеже никой не може да спаси никого, ако няма

в себе си Сърцето на Спасителя! Но ако имаш Сърцето Ми и спасиш

един едничък човек, то тогава няма никак да изгубиш наградата си.

Да отровиш ли тогава помислите си със злобата на Сатана?

Да забравиш ли малцината, за които положи живота си, понеже

мнозината са те отхвърлили? Спряло ли е Сърцето на Сина, та да не

тупти и да не дава Живот? Спрял ли е Отец Ми да милее за тези,

които не Го познават? Спрял ли е Духът да излива водите от Реката

на Живота?”

Братко мой! Когато Господ докосва с пръсти сърцето ти и започва да

те очиства от наслоенията на злобата, то тогава ти непременно ще се

разтърсиш в ридание и сълзите сами ще рукнат на очите ти. Така, в оня

ден и час, аз докрай предадох сърцето си на Господ. За да се случи
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отпосле чудото, което учудва мнозина, и водителството, което ги възхищава.

Защото когато имаш Сърцето на Исус, тогава непременно си станал мъж по

Сърцето Му, слуга по Съвършената Му Воля.

Не можех с други думи и с друго свидетелство да започна преди

видението в Христовото Съдилище. Защото аз отново гледах на моя Господ

и забелязах как Той откача десетата от златните брънки на веригата, която

е брънката на Божието Опрощение. И ето, че Той отново се приближи до

ангела на Отеческия Суверенитет и му подаде брънката, като му казваше:

“Отец Ми е Бог на Опрощението, Който люби прощаващите Си

създания. Вземи брънката на Неговото Опрощение, взета от Божия

Олтар и от поръсената при Завета Кръв. И като я положиш в

кристалния поднос на Неговата Правда, иди и изпитай дявола с

десетата изява на Божия Суверенитет!”

Послушал думите на Съдията, ангелът взе от него златната брънка.

И като Му се поклони, положи я в кристалния поднос, а след това разпери

крилата си, за да полети… За десети път аз слизах с Небесния вестител в

ада, вързан с ръцете си за краищата на блестящата му мантия. А и този път

той пъхна ключовете на смъртта и ада в ключалките на железните порти,

като ги завъртя. А след това, бутайки вратите, разтвори ги със страшен

грохот. Така, влязъл в тъмнината на дяволското обиталище, Небесният

вестител извика със силен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Думите на ангела за сетен път разтърсиха тъмното пространство, а

дяволът и този път ловко изпълзя, като седна на железния си трон. А след

това с всичката си възможна омраза против Бога извика към ангела:

“Пак ли си ти, Небесен насилнико? Пак ли си пратен да унижаваш

херувим, който струва повече от всичките Небесни служители, събрани

накуп? Защото на кой от останалите горе му стискаше да се опълчи срещу

Небесния диктатор? Не сте ли всички горе едни жалки подобия на духове,

които само повтарят онова, което радва ушите на Йеова? И не затова ли аз

ви превъзхождам, като един, който въстана против омразната теокрация?”
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Без никакво смущение от отровните думи, ангелът се приближи до

железния трон на Сатана. И като протегна напред кристалния поднос на

Божията Правда със златната брънка на Божието Опрощение, казваше му:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моето Опрощение и признай пред

обитателите на цялото Небе, че си отровен и злобен, а сърцето ти

няма силата да прощава!”

Докато ангелът изговаряше думите си, кристалният поднос на Отца се

превърна в огледало. А иска или не, дяволът трябваше да се огледа в него.

За да види в отражението една отвратителна змия с раззината паст,

раздвоен език и ужасно стърчащи отровни зъби. Нещо повече – самите

ръце на дявола се покриха с чудовищни роговидни израстъци, готови да

разкъсат всичко, до което се докоснат. И ето, че златната брънка пламна,

като започна да пояжда чудовищния образ. Това накара дяволът моментално

да изкряска, казвайки:

“Какво иска да ме убеди този поднос? Че съм някакво чудовище ли?

Нима Йеова съвсем е забравил, че ме създаде съвършен по хубост и пълен

с мъдрост? Каква е тогава тази зловеща карикатура, която ми се поднася?

Не е ли тя опитът на Небесния Бог да ме накара да повярвам в лъжа? Че

съм онова, което Той ме вижда, а не че съм това, в което аз се виждам?

Змия, която бълва отрова и чудовище, което разкъсва?

Така ли? Това ли съм аз? С такъв ли образ Небето ме обвинява в злоба

и непростителност? А какво да каже Оня, Който умишлено затвори всички

човеци в непокорство? Не им ли праща Той изпитания и премеждия, та

всякога да съгрешават и отново, и отново, и отново да имат нужда от

Неговото унизително Опрощение? Не ги ли прави постоянно зависими от

Себе Си? Кой тогава обича повече човеците? Аз или Той?”

Челюстите на змията вече пръскаха отрова по кристалния поднос, тъй

щото и подносът и брънката почерняха. Но това още повече амбицира

дявола, който с ехиден смях продължи да кряска, като казваше на ангела:
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“Хе-хе-хе! Иди и кажи на Небесния Бог, че аз не съм змия, нито съм

чудовище, но угнетен и онеправдан от Него служител! Аз приемам човеците

такива, каквито са! “Грешни сме!” – казват ми човеците. “Ето ви грях, мили

мои! Грешете колкото си щете!” – отговарям им аз. “Ще ни накажеш ли за

греха ни?” – питат ме човеците. “Не! Аз не съм чудовище, за да ви

наказвам за греха ви! Аз ви приемам с греха ви!” – отговарям им аз. И

човеците наистина ме обичат, понеже ги правя неограничени в свободата

им да грешат. Кой тогава е по-простителен? И ако Той не може да търпи

греха, нито да го приеме, то нека види, че с моята собствена простителност

и любов към човеците аз не само го търпя, но изцяло го приемам. И това

ли Небесният Бог ще нарича злоба?”

Дяволът можеше още дълго да плюе и пръска отрова върху кристалния

поднос, но ангелът на Отеческия Суверенитет, воден в сърцето си от Самия

Отец, знаеше и този път кога точно да дръпне кристалния поднос отсред

железния трон на Сатана. И ето, че Небесният вестител заяви със страшен

глас против дявола, като му казваше:

“Горко ти, старовременна змийо! Защото от най-хитра измежду

полските зверове в началото ти вече си станала най-смъртоносна

сред всичките чудовища в края!

Ако и да се преправяш на светъл ангел, пак съдбата ти ще бъде

да плюеш отрова, да стрелваш раздвоения си език, и да разкъсваш

всеки, когото би докоснал с ръцете си! Ти наистина си дявол и

човекоубиец! Чудовище, ненаситно да мами, разкъсва и погубва!

Осъждението ти вече много наближи и нечестието ти прелива като

река след страшна буря…”

След тези думи, ангелът се отдръпна от сатанинското обиталище. И

като заключи за сетен път портите на смъртта и ада, разпери крилата си,

за да ме въздигне в Христовото Съдилище и в присъствието на Небесния

Съдия. Така, застанал пред Господ, ангелът простря към Него осквернения

поднос и омърсената с отрова брънка, като Му казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческото Опрощение беше похулена, и твърде много

отрова от змията се плисна върху подноса на Неговата Правда! И
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при все, че дяволът видя същинския си образ в огледалото на

Истината, и усети как златната брънка го пояжда, пак той не

призна, че е чудовищна змия, нито че сърцето му е злобно и

отровно…”

Послушал думите на Небесния вестител, Господ се приближи и взе

подноса от ръката му. А след това, като извади Меча Си, даде ми знак да

се приближа до Него, като ми казваше:

“Виждаш ли този път колко много отрова изплю змията?

Казвам ти, че когато Аз я изстържа с Меча Си и я събера в

ръждясалата чаша, то тя ще е почти пълна. Защото злобата на

Сатана е най-голямата изява на змийския му образ. Тази злоба го

превърна в най-ужасното и най-смъртоносното чудовище.

Но Аз сега ще те изпратя при всичките Божии чеда. За да им

предадеш думите Ми. И да кажеш на всички, че последната Ми

Свещена заповед преди грабването на Моята Църква е всички да

опазите сърцата си в Моето Опрощение и Моето Незлобие.

Не пускайте отровата на змията в сърцата си, люде Мои! Защото

днес тя е по-лепкава, по-убийствена и по-страшна от всякога!

Не задържайте непростителност към никого! Не се взирайте в

беззаконието на когото и да било! Не търсете възмездие за нищо!

Никак да не сторите място на дявола, за да не ви отнеме никой

венеца! Имайте Моето Сърце, а не челюстите на змията!

Имайте Моята Кръв, а не злобата на злобния свят!

Имайте Моето Опрощение и Моето Незлобие!

Защото краят на всичко е наближил. И блажени са всички, които

очакват новото начало! Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите,

дадох това видение на пророка Си!”



88

6. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА НЕПОДКУП-

НОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Колкото повече тази пророческа книга върви към края си, толкова по-

уплашен и разтреперан е дяволът. Понеже той, ако и да е лишен от разум,

знае, че му остава много малко време. И ако ти си представиш как Бог е

прострял искрящата Си ръка против дяволското царство, то имай вярата да

разшириш представата си дотам, щото да видиш, че всичките сатанински

претенции вече са свалени на земята. Те са били един огромен балон,

пълен с гордост, превъзнасяне и измама.

Но ето, че Божията ръка притиска балона върху земните хълмове, тъй

щото той вече се разкъсва, а сгъстената сатанинска ярост излиза от

прободените места със страшно свистене… Само можеш да предполагаш на

какво зло ще се способни сатанинските струи от сгъстена измама! Защото

стиховете от “Откровение” дават следния коментар за тази ситуация:

“И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде

спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия

Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги

клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез

кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото

не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Затова,

веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас,

земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже

знае, че му остава малко време…” 18

Така и тази пророческа книга е свидетелстване на слуга, който не е

обичал живота си дотолкоз, че да бяга от смърт. И за всички, които

пребъдват с вяра на Небето, е дошло времето наистина да се веселят. Но

за онези, които живеят на земята (сиреч – в плътта) и в морето (сиреч – в

света), е дошъл миг на горко. И ако ти мислиш, че дяволът ще започне да

18 (Откровение 12:10-12)
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наказва наляво и надясно човеците с ужаси и отмъщения, то трябва час

по-скоро да се освободиш от такава представа.

Нищо подобно, братко мой! Свален от Бога на земята, дяволът за

последен път ще простре острите си нокти, за да завлече максимален брой

човеци в пъкъла. И за да разбереш напълно какво ще стори дяволът на

земята, аз искам да ти разкрия тук видението, което Исус даде на сърцето

ми. Защото Той, имайки Благост и Милост за всичките Божии чеда,

проговори на сърцето ми, казвайки:

“Как мислиш? Какво ще стори дяволът, когато Отец Ми докрай

свали претенциите му на земята? Защото стиховете от “Откровение”

предупреждават за голямо горко върху човеците…”

“О, Господи! Сатана е ненаситно чудовище! И колкото повече наближава

връзването и осъждането му от Теб, толкова по-страшна ще стане измамата

му върху земните човеци…”

“Нека тогава да ти покажа тази сатанинска измама. Защото

всички трябва да я проумеете и да стоите далеч от нея…”

След тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред

очите ми се разкри видение. И ето, че аз видях Сатана, който вървеше по

жаркия пясък на пустинята, като се приближаваше към моя Господ. Така,

приближил се до Него, той Му каза:

“Последвай ме до моя хълм Гевал! Защото Небесният Бог ми е дал

правото да се приближа до Тебе и да Ти покажа нещата, които непременно

ще Те заинтригуват…”

Ето, че моят Господ последва дявола. Така дяволът го заведе във

видението на своя хълм. А там, изплюл отрова в шепата си, Сатана изчака,

докато тя кристализира и се превърна в две стъклени лещи. Така дяволът

вдигна лещите с костеливите си ръце и ги приближи до очите на Божия

Син, тъй щото Исус да погледне през тях, като Му казваше:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” 19

19 (Лука 4:6-7)
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В този миг през сатанинските лещи започна да преминава всичката

слава, богатство и просперитет на народите по земята. И измамни лъчи,

като змийски езици, се опитаха да пробият Святите зеници на Исус. Но

точно тогава настъпи знамение. Понеже зениците на Божия Син станаха

като от чисто злато. И Господ, вдигайки ръката Си и отмествайки от Лицето

Си костеливите ръце на дявола, му рече с твърд Глас:

“Писано е: “На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да

служиш”…” 20

След тези думи отсред златните зеници на Исус излязоха огнени

пламъци, тъй щото дяволът съкрушен разклати главата си и побърза да

прибере лещите в мантията си, разбрал, че няма никакъв начин да

съблазни Божия Син. А Господ, като се обърна към мен, ми проговори,

казвайки:

“Виждаш ли очите Ми, слуго Господен?”

“Да, Исусе! Виждам, че зениците Ти са станали като от злато. И огнени

пламъци изскачат от тях…”

“Нека тогава от съвсем близо да те погледна със Собствените

Си зеници. За да ги видиш и да свидетелстваш за тях на Моята

Църква…”

Ето, че Господ се приближи до самите ми очи, тъй щото Неговите очи

гледаха в моите. И тогава в блясъка на Огъня, който меко грееше отсред

Христовите очи, аз видях, че самите Христови зеници бяха две Святи и

чисти монети. Това бяха двата динара на Добрия Самарянин – Божията

Благост и Божията Милост. Това чудно знамение ме накара да падна на

колене пред Исус и да Го запитам:

“О, Господи мой! Нима тези Святи монети са зениците на очите Ти?”

А Исус ми отговори:

“Затова дойдох Аз на земята! За да гледам с Божия Благост към

сърцесъкрушените и с Божия Милост към вързаните. Да проглася

годината на Господното Спасение и всичката Любов на Отца, с

която Той даде Сина Си на света. Сега разбираш ли защо лещите на

дяволското изкушение не успяха да пробият зениците на Господ?”

20 (Лука 4:8)
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“Да, Господи мой! Сега разбирам, че дяволските лещи на Алчността и

Сребролюбието нямат никаква сила против зениците на Божията Благост и

Милост. Дяволът се опита да Те съблазни и подкупи, мислейки, че Ти

гледаш със земния поглед на земните човеци. Но в мига на съблазънта Твоят

поглед беше Небесен. И пламъците на Отеческата Любов проблясваха от

зениците Ти…”

В отговор на думите ми, Исус вдигна ръката Си към Небето, а след

това с божествена скръб в Гласа Си ме попита:

“Колцина ще са човеците, които ще гледат на онова, което е

горе, за да превъзмогнат над сатанинската съблазън? Колцина ще

са разумните, които да проумеят, че ако дяволът е свален на

земята, то именно там той ще развихри всичката си погубителна

сила? Най-малкото – ще убедиш ли някого с погледа на Господните

зеници, ако в този миг очите му са съблазнени от лещите на

сатанинското лукавство? Ще види ли той блаженствата на Сион,

когато дяволът го привлича с богатствата на Вавилон? Ще показва

ли такъв човек Благост и Милост, когато Алчността и Сребролюбието

го пришпорват да граби и трупа, ненаситен за користите на дявола?

Но ето затова казвам на всички ви:

Отречете се от земните си очи, за да придобиете очите на

Добрия Самарянин – Благостта и Милостта на Небесния Отец.

Защото с Благост и Милост вие си събирате съкровища на небесата.

Но ако някому очите са похотливи и болнави, то и цялото му тяло

ще бъде помрачено. И такъв, заслепен от измамата на Сатана, няма

никога да прогледне за Светлината на Божието Спасение…”

Братко мой! Живеем в страшно време. Толкова страшно, щото днес

човеците се блъскат и примират от желание да се сдобият с един чифт

сатанински лещи. Ще забележиш навсякъде тези човеци. Ще ги видиш

ухилени, понеже участват в паричните игри на телевизиите. Ще ги видиш

да влизат и излизат от тотализаторите и бинго-залите. И най-вече – ще ги

видиш, вдигнали в шепите си банкноти, да запечатват с “Амин” молитвите

си за просперитет, докато купичките за дарения трескаво се пущат по

редовете в залата. А след това – останали насаме с просперитета –
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алчните лидери плюнчат пръсти, взимат калкулаторите и броят ли, броят…

Понеже гледат на дявола като бог, и на користите му като на единствени

блага, които имат смисъл. Именно те са онова поколение, за което в

“Откровението” е пророкувано с “горко”. Защото горкото им не е приживе,

докато се къпят в измамата на сатанинското благоденствие.

Горкото е отпосле – в пламъците на вечния пъкъл.

Запомни това видение и не преставай да се молиш на Господ, докато

не получиш Небесния поглед на Святите Му зеници!

А сега нека отново да се върна на видението пред Христовото

Съдилище. Защото там моят Господ вече разкачи последните две златни

брънки. И като взе едната от тях в ръката Си, приближи се до ангела на

Отеческия Суверенитет, като му казваше:

“Отец Ми е Неподкупен Бог, Който люби неподкупните Си

създания. Вземи брънката на Неговата Неподкупност, извадена от

Божията Съкровищница. И като я положиш в кристалния поднос на

Неговата Правда, иди и изпитай дявола с единадесетата изява на

Божия Суверенитет!”

Послушал Вечния Съдия, ангелът протегна ръка, като взе златната

брънка. А след това, поклонил се на Господ, той я постави върху кристалния

поднос и разпери крилата си, за да полети…

За единадесети път аз летях с Небесния вестител, вързан за краищата

на мантията му. А и този път ние отново слязохме до земята и преминахме

през нея, понеже нищо материално не ни задържаше. Така, слязъл до

портите на смъртта и ада, ангелът отново ги отключи и те с грохот се

разтвориха. И ето, че Божият пратеник пристъпи напред в сатанинското

обиталище, като извика със силен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Едва чул гласа на ангела и усетил труса от Небесното посещение,

дяволът ловко скочи на железния си трон, като изкряска с гняв:

“Небесният Бог не знае ли, и няма ли кой да Му каже, че подобни

посещения се наричат влизане с взлом? Защо никой не иска съгласието ми,

когато отваря портите ми? Аз херувим ли съм или нищожен дух с нищожна
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роля? И колко пъти още трябва да треперя и да чакам посещения отгоре,

когато се налага да върша и другата си работа?”

Без никак да зачита гневните изблици на Сатана, ангелът пристъпи

към железния му трон. И като вдигна кристалния поднос със златната

брънка на нивото на очите му, проговори на дявола, казвайки:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моята Неподкупност и признай

пред обитателите на цялото Небе, че купуваш с измама сърцата на

земните човеци!”

Докато ангелът говореше, кристалният поднос се превърна в огледало.

И ето, че дяволът трябваше да види в огледалото очите си като сребърници,

забучени вместо зеници в очните му ябълки. А тогава самата златна

брънка пламна от огън. И като се обви в отражението на дяволската глава

подобно на скоба, започна да пърли самите монети в очите му. Това

накара Сатана да изреве зверски, да извърти главата си и да се покрие с

черната си мантия, та дано би успокоил болката в очите си. Но само след

миг, събрал всичката си възможна сила, той отново разгърна лицето си и

погледна с димящите си от Огъня очи към кристалния поднос и златната

брънка. И ето че с ехиден смях дяволът изкряска, казвайки:

“Ха-ха-ха! Ти ли Йеова, Ти ли Небесен търговецо ще ми говориш за

Своята Неподкупност? Та има ли нещо от Твоето Небе, което да Си дал на

човеците, без някой да е платил цена за него? Нали за всяко нещо Ти

искаш да се плати цена? Нали и пророкът Ти, който наднича зад мантията

на Твоя ангел, също плаща цена? Защо тогава ме осъждаш, Небесни Боже,

че съм бил подкупен? Та аз просто копирам от Тебе! Ти Си имаш Небесни

съкровища, с които да подкупваш сърцата, които Ти вярват, а аз си имам

земни съкровища, с които да подкупвам сърцата, които ми вярват! Ти Си

имаш два динара и четири кодранта, а аз си имам стотици милиарди

долари и лири, евро и крони! Ти Си имаш една Небесна съкровищница, а

аз си имам няколко хиляди банки! Ти Си имаш Небесни диаманти, злато и

сребро, а аз си имам земни такива! Какво толкова да разискваш с мене или
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какво толкова аз да разисквам с Тебе? Ти искаш плащане на цена! Аз също

искам плащане на цена! Ти искаш Небесната цена, а за мен остава земната!

Ти очакваш от човеците жертвата на Авраам, а аз съм готов да им предложа

благата му! Виж човеците по земята Си и Сам познай кого ще послушат…”

Братко мой! Аргументите на дявола бяха възможно най-проклетата и

най-лукава трактовка, която можеше да се роди в нечестиво сърце. И докато

змията кряскаше, пръски от отрова се плиснаха върху кристалния поднос

на Божията Правда и върху златната брънка на Божията Неподкупност.

Това накара ангела на Отеческия Суверенитет рязко да дръпне подноса

назад. А след това да заяви с глас на страшно възмездие против дявола:

“Горко ти, нечестиви търговецо! Горко ти, подпалвачо на

съвести! Защото край нямат беззаконията ти и бунтът ти тежи

повече от морския пясък! Приготви се за бездната, нечестиво

изчадие! И нека твоите поклонници се приготвят за огнения пъкъл!

Защото всичките ти лукави аргументи, са като отровни лиги,

изпущани от отровните ти зъби! И тази твоя нечестива и проклета

дързост, Господ скоро ще върже с веригата Си…”

След тези страшни думи против Сатана, Небесният вестител се оттегли

от обиталището му. И като заключи портите на смъртта и ада, разпери

крилата си, за да ме въздигне до Христовото Съдилище и до Святото

присъствие на Вечния Съдия. Така, застанал пред Господ, ангелът протегна

към Него похуления поднос и осквернената брънка, като Му казваше:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Неподкупност беше похулена, и отрова от

змията се плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че

дяволът видя очите си в огледалото на Истината, като покварени и

зениците си, като сребърници на подкупа и нечестието, пак той не

призна, че е подкупен търговец, но дръзна да хули Благостта и

Милостта на Отца…”

Слушайки с гневен поглед и свъсено Лице, Господ взе от вестителя Си

кристалния поднос и брънката. А след това, извадил Меча Си, Той започна

да изстъргва гъстата отрова на дявола и да я събира в ръждясалата чаша.
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И когато Исус накрая свърши и съвършено очисти и освети подноса и

брънката, Той ми проговори с Глас на страшен Гняв, като ми казваше:

“Иди с двата Ми динара, с Моята Благост и Милост, при

всичките църкви на Вавилон, като ги призовеш на щедрост и на

отричане от алчността и сребролюбието! И бъди сигурен, че те няма

да те послушат, понеже са земни църкви, в които земни пастири

проповядват на земни човеци, според каквото виждат през лещите

на дяволското лукавство. Иди с четирите кодранта на Закхея при

всичките сребролюбци и търговци в тъмницата. И като ги призовеш

на Покаяние, Себеочистване, Себеотричане и Пожертвувание,

очаквай поне един търговец да събори сергията си, или поне един

сребролюбец да се откаже от банковата си сметка, като посвети

благата си за Божието Свято дело. И бъди сигурен, че те няма да те

послушат, понеже веригата на дявола е стегнала сърцата им, и

тъмнината на дявола е помрачила очите им.

И понеже никой в тъмницата няма да те послуша, плачи и

ридай за поколението, което се връзва и отива в плен, от който

никога няма да се освободи! Плачи и ридай за безумните търговци,

понеже огънят в пъкъла яростно ще ги изгаря! Плачи и ридай за

слепите водачи, които ще потънат в ямата на вечното проклятие!

Плачи и ридай за измамните светила на светското благовестие,

подкупени от дявола и натрупали милиони долари, които никак

няма да ги ползват! Плачи и ридай за онова поколение, което Ме

позна като Бог, но не Ме прослави като Бог, нито се посвети да

събира съкровища на небесата, но се остави на молците да го

поядат и на крадците да го подкопаят! Плачи и ридай, защото това

е последният плач на душата ти и последното ридание на сърцето

ти! А след него Аз Сам ще избърша сълзите ти, и ще те утеша

относно всичките злини, които преживя заради Мене! Аз, Вечният

Съдия на живите и мъртвите, дадох тези видения на пророка Си!”
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7. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА НЕИЗМЕН-

НОСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Благословен да е моят Господ и Бог, понеже Той остава неизменен при

каквото и да било стечение на обстоятелствата. Той е като бяла и искряща

Канара на върха на планината. Човеците се раждат, остаряват и умират, но

Той остава Същият. Човеците се изменят от всякакви фактори и причини,

но Той остава неизменен. В служба към Този Бог, Който няма изменение,

нито сянка от промяна, преминаха много години от живота ми. И за това

време аз трябваше да се нагледам на страшната и ужасна изменчивост в

съдбите на много човеци. Те идваха и си отиваха от живота ми. Идваха с

клетви и тържествени обещания, че няма да отстъпят назад, нито ще се

поклатят от вятъра, но скоро дяволското гонение превръщаше думите им

на прах. И било, че тяхната категорична изменчивост притури много скръб

и тъга в живота ми, аз трябваше да продължа в слугуването си на Господа.

Трябваше да помня искрите на онази Небесна Мъдрост, с която Бог

свидетелства на всички ни, че не е важно как човек стартира в Сионовото

състезание, но е съдбоносно дали финишира. И днес, когато Господ Исус

ме е поставил пред най-великото дело на живота ми, аз гледам назад към

годините и мъничко недоумявам. Как беше възможно това усърдие, което

да роди двадесет духовни и сто и двадесет пророчески книги? Как стана

възможно това – Господ да ме утвърди като дърво, което всеки месец

ражда плода си – без да се умори, без да спре, без да се отчая, без да се

пречупи, без да пожълтее от злите сезони на дявола?

Истината, братко мой е тази, че аз приех в сърцето си Святият,

Огненият и Неизменният Дух на Господ Исус Христос! И не чрез Сила, нито

чрез Мощ, но чрез Духа Господен извървях пътя, който трябваше да бъде

извървян. И днес, когато Мечът Господен е притиснал дявола в дълбочините

на пъкъла, аз чувствам в сърцето си, че Господ ме е направил повече от

победител над дявола. Защото в нито едно от всичките видения в ада аз не

видях Сатана, като достоен опонент или противник, който заслужава
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респект и уважение. Нищо подобно! Видях един мазен, страхлив, хитър и

арогантен манипулатор, изгубил всичкото си благородство, всичката си

първоначална красота и всичките си велики духовни заложби. Видях

личност, която се е изменила повече от всички други личности във

Вселената! И като слушах всичките лукави аргументи на тази личност, и

всичките отровни думи, с които тя похулваше кристалния поднос на

Божията Правда и златните брънки на Отеческия Суверенитет, аз разбрах,

че дяволът е дързък и нагъл, понеже е преплел демоничното си битие с

битието на милиони и дори милиарди човеци. Той е станал техният калъп

на мислене, техният начин на изразяване, техният постоянен бунт и

противопоставяне на Божията Святост, Божията Любов и Божията Истина.

А най-тъжното и най-ужасното в това преплитане на дяволското и човешкото

битие е фактът, че Божията верига, която връзва дявола, ще върже и

всичките човеци, участвали със сърцата си в проклетия сценарий на

неговия бунт.

Представи си това, братко мой! Представи си един кукловод, който е

вързал с демонични връзки сърцата на човеците в собствената си тъмница.

А след това, опъвайки конците им, ги е накарал едни други да се мразят,

едни други да се лъжат, едни други да се кълнат, едни други да се убиват.

Да бъдат вълци в неговата джунгла. Да бъдат зверове в неговото битие. Но

ето, че Святият Бог на Небето поразява кукловода, като го връзва с

веригата на Осъждението. И един Небесен ангел хваща дявола и го хвърля

в бездната, за да не мами вече народите.

Какво е станало с куклите, братко мой? Къде ще е сетнината им? Та

могат ли те без оня кукловод, който всякога е режисирал тъмното им

битие? Могат ли изменчивите без изменчивия? Могат ли скверните без

скверния? Могат ли извратените без извратения? Могат ли гнусните без

гнусния? Та нали той е бил прицел на всичкото им възхищение и извор на

всичкото им вдъхновение?

Истината е, че за куклите на дявола има още един кукловод, на когото

в близкото време змеят ще предаде силата си, престола си и всичката си

власт. И този кукловод е човекът-Антихрист. Защото той ще хване конците

от ръката на баща си, за да довърши мръсните му амбиции. И тогава, при
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явлението му, около него ще се събере всичкото демонизирано християнство,

което е забравило най-важните стихове за Господ Исус Христос. Стиховете,

които гласят за Него:

“Исус Христос е същият вчера днес и до века…” 21

Така, при явлението на звяра, християните-търговци ще възкликнат с

възторг пред целия свят:

“Какво ви казвахме, а? Сега разбрахте ли, че Господ наистина е

нашият бизнес! И в неговата сиромашия ние се обогатихме!”

Така, при явлението на звяра, християните-кариеристи ще възкликнат

с възторг пред целия свят:

“Какво ви казвахме, а? Сега разбрахте ли, че Господ наистина е

издигнал всичкото си войнство от високопоставени?”

И какво още да кажа за всички останали представители на

демонизираното християнство? Какво още да кажа за идолопоклонниците,

за теолозите, за учителите по човешките страсти, за поклонниците на

Диотреф, за човеците-вируси и човеците-бактерии, за човеците-гъбички и

човеците-микроби, за човеците-тумори и човеците-прокази? Не са ли били

всички те желанието на дявола да измени цялото човечество според

собствения си демоничен образ и скверното си подобие?

Но ето, че ако и цялото човечество да прегърна умноженото беззаконие,

за да се измени според очакванията на дявола, пак ще останат достатъчно

верни Божии люде, които непременно ще бъдат неизменни.

Неизменни – понеже са повярвали в Истинския Бог, у Когото няма

изменение, нито сянка от промяна!

Неизменни – понеже са приклонили сърцата си към пророческото

слово, което ги очиства и утвърждава!

Неизменни – понеже вече са осъдили изменчивия и извратения и са

разпознали всичките му измами и хитрости!

Именно за тях сега ще продължа с видението, което касае брънката на

Божията Неизменност. Защото аз все така оставах в Христовото Съдилище,

като чаках с огромно благоговение Господ да вземе последната от златните

брънки на Божията верига. И ето, че Той наистина го стори. Понеже ръката

21 (Евреи 13:8)
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Му се протегна към рубинената маса и пръстите Му взеха последната

златна брънка. Така Господ се приближи до ангела на Отеческия

Суверенитет и му подаде брънката, като казваше:

“Отец Ми е Неизменим Бог, Който люби неизменимите Си

създания. Вземи брънката на Неговата Неизменност, извадена

отсред Книгата на Живота. И като я положиш в кристалния поднос

на Неговата Правда, иди и изпитай дявола с дванадесетата изява на

Божия Суверенитет!”

Послушал думите на Съдията, ангелът взе брънката от ръката Му. И

като Му се поклони, постави я в кристалния поднос и разпери крилата си,

за да полети… За дванадесети път, вързан с ръцете си за краищата на

ангелската мантия, аз летях с Небесния вестител към тъмното обиталище

на дявола. Така двамата с ангела отново се намерихме пред портите на

смъртта и ада. И ето, че ангелът извади ключовете на смъртта и ада, като

отключваше портите. А след това ги натисна с блестящите си от Светлина

ръце, тъй щото портите се разтвориха със скърцане и грохот. А тогава

ангелът пристъпи в смолистия мрак на дяволското обиталище, като извика

със силен глас:

“Яви се Сатано! Пратеник на Небето отключи портите ти и

вестител на Съдията иде в обиталището ти!”

Както във всички други възгласи на Небесния вестител, така и този

път адското пространство се разтърси от гласа му, тъй щото скалите се

разцепваха и парчета от тях започнаха да падат в тъмнината. А дяволът,

чул ангелския глас, побърза да изпълзи от тъмнината, като седна на

железния си трон. И ето, че от нечестивата му уста отново бликнаха

отровни думи, тъй щото той казваше на ангела:

“Не се ли умори да вършиш тази суета на Небесния Бог? Не ти ли писна

да изговаряш едни и същи думи? Не те ли заболяха крилата да сновеш

отгоре до долу, а? Какво още имам да говоря с тебе, когато те гледам, че

си безнадеждно предан на Небето? И върху колко златни брънки още

трябва да се изплюя, за да разбере Йеова чувствата, които изпитвам към

Него?”
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В отговор на дявола, Небесният вестител се приближи до железния му

трон. И като постави подноса пред противното му лице, извика с властен

глас:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Наближи

времето на осъждането ти и мигът на връзването ти иде скоро!

Така, за последен път, ти казва Бог Отец, Всемогъщият:

Поклони се пред брънката на Моята Неизменност и признай

пред обитателите на цялото Небе, че си изменчива твар, която мами

човеците на всяко време и място!”

Докато ангелът изговаряше думите си, кристалният поднос в ръцете му

се превърна в огледало. И ето, че дяволът, иска или не, трябваше да гледа

в огледалото всичките си измамни превъплъщения, които се редяха едно

след друго. От източните образи на Буда, Джайна, Кришна, Вишну и Шинто,

през египетските образи на Амон Ра, Озирис и Изида, през римските

образи на Юпитер и Меркурий до гръцките образи на Зевс и Аполон, и чак

до образите на Аллах, Саваот, Христос и Богородица. А при смяната на

който и да е от измамните образи, падаше по една от кожите на змията,

тъй щото твърде много изсъхнали кожи се събираха под раззинатата челюст

на Сатана. И тогава златната брънка на Божията Неизменност пламна от

Огън, като започна да пояжда изсъхналите кожи, които лумваха като

слама, и пращяха от огнените езици. Всичко това накара дявола да изреве

от ужас и да започне да се гърчи, без да може да намери покой за тялото

си. А ангелът на Отеческия Суверенитет със страшен глас го попита:

“Колко още кожи искаш да смениш, дяволе? Колко още

измамливи образи искаш да наложиш с демоните си на света? Не

си ли ти изменчива твар, в която няма нищо, което да е Истинско?”

Думите на Божия вестител още повече разпалваха Огъня върху дявола,

тъй щото с пронизителен вой Сатана извика:

“Спри, спри, спри! Не издържам вече! Остави ме да проговоря, след

като ме питаш!”

Думите му накараха ангела да простре ръка върху кристалния поднос,

тъй щото огледалото престана да действа, а брънката престана да гори с

огън. А дяволът, като се уви с мантията си, та да потуши димящото си тяло,
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сви се на топка върху железния си трон. И когато си мислех, че няма сила

да отвори устата си, той изневиделица разтвори мантията си и изкрещя с

всичката си възможна сила:

“Хо-хо-хо! Нима Небесният Съдия има къса памет, та само в мен да

вижда изменчива твар? Той, Който постави Завет според Закона, не го ли

измени отпосле със Завет на Благодат? И ако Неизменният взе че се

измени, то да не взема ли пример от Него?

Тук наистина ме притискаш твърде много, Небесни Боже! Но Ти Сам

погледни и виж, че изменчивите човеци на земята търсят изменчиви богове

за душите си! И аз бях щедър да им ги дам! Но това да знаеш, че на Твоята

златна брънка не ще се поклоня и от изменчивостта си не ще се откажа!

Хиляда години още да чакаш – хиляда нови кожи ще хвърля върху

човечеството!

Защото аз Те мразя, мразя, мразя! Мразя Святостта Ти, мразя Истината

Ти, мразя Небето Ти! Тази омраза ме прави жив! Тя е смисълът на битието

ми! Тя е полетът на крилата ми!”

Докато Сатана процеждаше с невъобразима злоба думите си, отровата

от челюстите му плисна върху кристалния поднос на Божията Правда и

върху златната брънка на Божията Неизменност. Това накара ангелът да

дръпне подноса отсред железния трон на дявола, а след това да му каже:

“Горко ти, старовременна змийо, която си дявол и Сатана!

Защото с думите на всичката си отрова против Бога ти се върза

така, както никой не би могъл да те върже! Всичките златни брънки

ще запечатат за вечни векове изреченото от тебе против Бога и

Отца! И кристалният поднос на Божията Правда ще стои всякога

пред Лицето на Всемогъщия, за да Му напомня, че си враг Небесен,

враг Господен!

Изчадие, за което няма място на новото Небе и новата земя!

Изчадие, което няма да се удостои с вековете на Божието

Обновление! Изчадие, което ще пронизва бездната с крясъка на

своята обреченост! Свършиха изпитите ти, Сатано! Оттук нататък

очаквай присъдата си!”
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След тези думи ангелът се оттегли от обиталището на дявола. И като

заключи портите на смъртта и ада, разпери крилата си, за да ме въздигне в

Христовото Съдилище и в Святото присъствие на Вечния Съдия. И ето, че

ангелът вече пристъпваше в Съдилището с прострян напред поднос, като

казваше на Исус:

“Господи мой! Ти, Който Си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Брънката на Отеческата Неизменност беше похулена, и отрова от

змията се плисна върху подноса на Неговата Правда! И при все, че

дяволът видя всичките си измамни превъплъщения, като изсъхнали

кожи в огледалото на Божията Истина, пак той не призна, че е

изменчива твар. И при все, че усети пояждащия Огън на Божия Гняв,

пак дръзна да хули и омърсява Святото Име на Всемогъщия…”

Слушайки думите на вестителя Си, Господ се приближи до него и взе

похуления кристален поднос и омърсената с отрова златна брънка. А след

това, като ги постави върху рубинената маса, даде ми знак да се приближа

с ангела до Него. Така, извадил Меча Си, Господ започна да изстъргва

змийската отрова, като ми казваше:

“Гледай Ме как сега пълня ръждясалата чаша на сатанинското

беззаконие. И като я гледаш – кажи Ми:

Ще успея ли да изсипя всичката отрова на змията в чашата?”

Погледнах към ръждясалата чаша и се ужасих. Тя вече преливаше и

нямаше място, където да се пълни. Затова, като наведох глава пред моя

Господ, казах Му:

“О, Исусе! Чашата на дявола прелива! И Ти сега как ще постъпиш?”

А Господ, като ме погледна със строг поглед, каза ми:

“Сега Аз ще взема ръждясалата чаша с преливаща змийска

отрова заедно с всичките златни брънки, които бяха похулени. И

като отида пред Святия Олтар на Моя Небесен Отец, ще изсипя

отровата в Огъня на Неговия Гняв, и брънките в пламъците на

Неговата Присъда! А на всичките Божии чеда днес ще кажа:

В никое друго време и на никой друг от Божиите пророци Аз не

съм давал тази Свята привилегия – да види връзването и осъждането

на дявола!
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Но на вас – Моето последно поколение, което ще участва в

грабването, казвам:

Станете с вяра свидетели на Божия Яростен Гняв, в чиито

пламъци Отец Ми ще съедини брънките на веригата. И като ги спои

и запечата, за да не могат никога да се разкачат, за последен път

ще изпрати ангела Си в обиталището на Сатана. За да го улови и

върже. И като го върже – да го хвърли в мрака на бездната, отгдето

хиляда години дяволът няма да излезе. И като го хвърли, да

заключи и запечата над него, за да не мами вече народите!

Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, дадох тази Свята

привилегия на пророка Си!”
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8. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА ПРИСЪДА НАД ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

С цялото си сърце благославям моя Господ и Бог, Който ме направи да

устоя и превъзмогна над всичките атаки на старовременната змия, която е

дявол и Сатана. И сега ти казвам да знаеш, че за тази Свята пророческа

книга се е платила цена, многократно по-голяма от тези преди нея.

Защото пророкът Господен, описал пророческите видения, премина през

невъобразимо зло и смърт, за да ти даде възможно най-голямото духовно

освобождение.

Освобождението от старовременната змия, която е дявол и Сатана!

Още преди две хиляди години Господ Исус Христос каза на всичките

Си последователи:

“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…” 22

Всичките усилия на дявола през всичките хиляди години на неговия

бунт против Бога са били свързани именно с това:

Човеците да не познаят Истината и да не бъдат свободни, но да бъдат

вързани с вериги в неговата тъмница!

Но ето, че на веригите на дявола, с които той връзва човеците в

тъмницата, Господ е приготвил верига, която да върже самия него в

бездната. И всеки, който повярва в сърцето си, че присъства на връзването

и осъждането на Сатана, да се намери завинаги свободен и възмезден от

Бога за всички дяволски злини в живота си.

Аз няма да успокоя никого, че след тези пророчески видения Злото на

земята ще свърши. Нищо подобно! Защото самите видения не са поглед

върху настоящето, но Божие Пророческо Слово от бъдещето. Но повече от

всякога съм убеден, че тази пророческа книга ще извика в живота ви

могъща Божия ревност и благоволение. Ревност и благоволение, за които

Исус каза някога на Петър:

“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще

съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти

22 (Йоан 8:31-32)
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дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята,

ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще

бъде развързано на небесата…” 23

Ето, братко мой! Портите на ада наистина не могат да надделеят над

Църквата на Исус! Защото Господ изпрати пророка Си зад портите на ада!

За да съкруши сърцето на дявола и да го върже с веригата Си!

“Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата!” –

това беше обещанието на Исус към Петър. А днес при теб е дошло

пророческо слово за веригата на Господ и за присъдата Му против дявола!

Тъй щото наистина предстои кулминацията на божественото откровение, за

която ще говоря сега. Изпълнен с прекомерно благоговение и искрен страх,

аз гледах на Вечния Съдия в Съдилището Му, като чаках да се разкрие

най-могъщото видение в живота ми. И ето, че Господ наниза всичките

златни брънки на Меча Си. А след това, взел в другата Си ръка кристалния

поднос и преливащата от отрова ръждясала чаша, даде знак на мен и на

ангела на Отеческия Суверенитет, за да Го последваме. Така, излезли от

Съдилището, ние Го последвахме до Тронната Зала на Бог Отец. И в мига,

когато Исус отваряше вратите на Залата, Той се обърна към мен, като ми

казваше:

“Нека развържа ръцете ти от мантията на Небесния вестител!

Защото той е посочен да пристъпи с Мене пред Святия Олтар на

Отца. А ти падни на колене пред Свещения Гняв на Моя Отец, който

само след миг ще пламне в Святия Му Олтар…”

Ето, че Господ развърза светлия копринен шнур от ръцете ми и вече

отваряше вратите на Тронната Зала, когато аз паднах на нозете си зад

Небесния вестител. При самото отваряне на вратите ме лъхна вълна от

Огън, какъвто никога не бях преживявал. Той буквално изду мантията на

ангела, сякаш че беше порив на твърде силен вятър. Така Господ и ангелът

пристъпиха напред – до самия Трон на Бога и Отца. И тогава Исус протегна

ръцете Си към Трона, като казваше на Всемогъщия:

“Отче Святи! Дванадесет брънки издири ръката Ти от всичките

Святи и благословени места на Твоето Царство! В дванадесет

23 (Матея 16:18-19)
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брънки Ти вложи всичката Си Святост, Любов, Истина и Светлина

на Сърцето Си! В дванадесет брънки Ти, Святи Боже, заявяваше на

дявола, че Си Свят и Любящ, Мъдър и Истинен, Благодатен и

Милостив, Верен и Смирен, Справедлив и Простителен, Неподкупен

и Неизменен! И всяка от Твоите дванадесет брънки заблестяваше и

запламтяваше в кристалния поднос на Твоята Отеческа Правда!

Но нито една от брънките Ти не отвърна дявола от нечестието

му, и нито един от лъчите на Твоя Суверенитет не освети сърцето

му! Дяволът остана змия, която стрелва раздвоения си език и плюе

отровни думи и дързостни хули против Тебе, против Сина Ти и

против Святия Ти Дух!

Ето, Святи Мой Отче! Чашата на дявола прелива от отровата му

и кристалният поднос със златните брънки свидетелства против

него! Благоволи, Всемогъщи Мой Боже, да приготвиш веригата на

дяволското осъждение в пламъците на Гнева Си!”

В отговор на Исусовите думи, Божият Престол се раздвижи. И Бог

Отец, протегнал огнените Си ръце, изниза златните брънки от Меча

Господен в шепата на десницата Си и взе преливащата с отрова дяволска

чаша в левицата Си. А след това Гласът на Божия Гняв прокънтя над

цялото Небе и Сам Отец проговори от Трона Си, като казваше:

“Аз, Вечният Йеова! Сам Аз ще уталожа Яростта Си и ще въздам

на противника Си от Пламенния Си Гняв!

Пламни Огъню в Святия Ми Олтар! Разгорещете се, пламенни

езици! Пригответе се да погълнете отровата на дявола, с която Той

похули Мен и Моето Небе! Закипи яростно – Гняв на Сърцето Ми!

Пригответе възмездието – мишци Господни! Защото брънка ще се

захване с брънка и Огън ще блика вечно изсред тях! За да изгаря

сърцето на нечестивия, и да изтръгва вечен вой от челюстите му!”

Ето, че левицата на Отца вече хвърляше ръждясалата чаша с отровата

й в пламъците на Святия Си Олтар! И тогава Олтарът сякаш че избухна,

понеже Огънят се нажежи до онази степен на бялото, която може да се

види само в бляскава мълния. Само миг по-късно над пламъците се

протегна и десницата на Отца, която хвърляше в него всичките дванадесет
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златни брънки. Така пламъците започнаха да влизат в златните брънки, да

ги съединяват и спояват, тъй щото никоя сила никога да не може да ги

разкачи или счупи. И когато веригата беше изцяло съединена, Бог Отец

простря ръцете Си, като хвана двата й края. А след това с могъщ и

справедлив Глас Той каза на ангела:

“Служителю на Моя Суверенитет! Вземи огнената верига от

ръцете Ми и иди да уловиш дявола в пъкленото му обиталище!

Вземи още и кристалния поднос на Моята Правда, върху който съм

записал думи с Огън, които да изявиш на Сатана! Вземи още и

ключа на бездната заедно с огнения печат, който ще я направи

непристъпна за хиляда години! Вържи старовременната змия, която е

дявол и Сатана! Защото дойде времето на осъждането му, и настъпи

мигът на връзването му!”

Ето, че ангелът хвана огнената верига на Отца, а ръцете му никак не

изгаряха. Така той взе и кристалният поднос, заедно с ключа и печата за

бездната, които прибра в мантията си. А когато стори това, Отец проговори

на Исус, като Му казваше:

“Привържи отново ръцете на слугата Ни за мантията на Моя

ангел. За да гледа и види всичко. И като види – да свидетелства за

връзването на дявола!”

След тези думи на Отца Исус се приближи до мен. И като ме възправи

на нозете ми, каза ми:

“Не бой се! Защото е твърде голямо благоволението, което

имаш от Отца Ми! А вместо това протегни ръцете си към Мен! За да

ги привържа отново към мантията на ангела! И ти да отидеш с него,

за да видиш как той ще улови и върже старовременната змия,

която е дявол и Сатана!”

Като в просъница аз протегнах ръцете си към Господа, а Той свали

блестящия копринен шнур от Собствената Си мантия, като привърза китките

ми към краищата на ангелската мантия. И тогава, прострял десницата Си

надолу от Хълма Сион, Господ Исус заповяда на ангела, казвайки му:

“Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, те изпращам, за да

вържеш дявола с веригата на собственото му осъждение! И като го
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вържеш – да отключиш вратите на бездната и да го хвърлиш в нея!

А след това – като запечаташ бездната – да се върнеш отново на

мястото си в Тронната Зала на Моя Бог и Отец!”

Послушал думите на Вечния Съдия, ангелът се поклони на Отца и на

Исус. И като разпери крилата си, полетя надолу от Хълма Сион…

Братко мой! Верни ми приятелю!

За последен път аз летях, привързан с ръцете си за краищата на

ангелската мантия. И ето, че тъмните селения на дявола приближаваха

неудържимо. Така, застанал пред портите на смъртта и ада, ангелът ги

отключи. А след това с огромна сила ги блъсна, тъй щото те се разтвориха

със страшен шум. И тогава Божият вестител пристъпи напред, държейки

златната верига, от която блестяха пламъците на Гнева. А дяволът, за

разлика от предишните ни посещения, не побърза да седне на трона си, но

с див глас изкряска, казвайки:

“Какво?!! Да ме вържеш ли си дошъл? Не знаеш ли ти, че аз съм оня,

който връзва, и който никога не може да бъде вързан? Нима си въобразяваш,

че ще позволя на тази верига да се впие в тялото ми?”

Ето, че дяволът разтвори чудовищните си крила, като се опита да

насочи демоничен вихър срещу Небесния вестител. Но тогава ангелът

простря срещу вихъра кристалния поднос на Божията Правда, с Божиите

огнени думи, написани върху него, тъй щото вихърът се обърна против

самия дявол и го блъсна като парцал в черните стени на скалата. Видял, че

няма да успее с крилата си, Сатана отново изкряска на ангела, като му

казваше:

“Аз съм горд херувим и не приемам лесно поражението! Ще ме гониш

ли ти до последния кръг на ада? Стиска ли ти това, а?”

На тези думи ангелът властно му проговори, казвайки:

“Гони се птица, която има крила да полети! Но ти вече не си

птица, дяволе! Ти си просто змия!”

След тези думи на Небесния вестител, отсред кристалния поднос се

стрелнаха огнени мълнии, които изпепелиха крилата на Сатана. Така,

останал само със скелета на крилата си, дяволът се свлече безсилен до

железния си трон. А ангелът, като се приближи и хвана черното му
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туловище, започна да го омотава с огнената верига, при което дяволът се

гърчеше със зверски писъци, които пронизваха целия ад. А когато беше

напълно омотан, и тялото му цвърчеше и димеше от огъня на златните

брънки, ангелът надвеси над главата му кристалния поднос на Божията

Правда, като му казваше:

“Всемогъщият Бог Отец, Суверенният Бог на Небето и земята, ти

казва:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана! Настъпи

времето на осъждането ти и сега е мигът на връзването ти! И ето

тези са думите, които изричам, в отговор на всичката отрова, която

ти изплю против брънките на Моята Святост и Любов:

“Сатано! Враже Господен!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Святостта!

А ти, Сатано, си покварен дявол!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Любовта!

А ти, Сатано, си човекомразец!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Мъдростта!

А ти, Сатано, си извратено изчадие!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Истината!

А ти, Сатано, си лъжец и на лъжата баща!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Благодатта!

А ти, Сатано, си пресметлив търговец!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Милостта!

А ти, Сатано, си немилостив и сърцето ти е кораво като долния

воденичен камък!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Вярността!

А ти, Сатано, си неверен и сърцето ти – отровно и коварно!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Смирението!

А ти, Сатано, си безумно горд и сърцето ти е измамно

превъзнесено!

Аз, Бог Отец, съм Бог на Опрощението!

А ти, Сатано, си отровен и злобен, и сърцето ти няма силата да

прощава!
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Аз, Бог Отец, съм Бог на Неподкупността!

А ти, Сатано, купуваш с измама сърцата на земните човеци!

Аз, Бог Отец, съм Бог Неизменен!

А ти, Сатано, си изменчива твар, която мами човеците на всяко

време и място!”

След тези Свещени Отечески думи, ангелът хвана вързания дявол с

едната си ръка и разпери крилата си, като го въздигна от обиталището му.

А след това, спуснал се до самото дъно на ада, намери някъде встрани

вратата на голямата бездна. И като я отключи и се готвеше да пусне

дявола в мрака на бездънната пропаст, той отново му каза:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана!

Чуй присъдата си от Вечния Съдия! Защото тя ще изпълва

битието ти през всичките дълги хиляда години на твоето наказание,

а и във вечността след тях:

“Сатано! Враже Господен! Ти избра мрака и мрак ще бъде

битието ти за вечни векове! Ти избра лудостта и лудост ще бъде

сетнината ти! Хиляда години ще гниеш и съскаш в бездната, но и

хилядата години няма да осветлят сърцето ти. Във всяка от брънките

Ми ще се ужасяваш и всяка от брънките Ми ще те гори довека! А

накрая, след хилядата години, Аз пак ще те пусна на земята.

Защото съм Съдия, Който върши делото Си пред много свидетели. И

ти пак ще засвириш старата песен. И пак ще извадиш всичките си

мерзости, за да мамиш народите и племената, Гога и Магога, за

войната против обичния на Сърцето Ми град. За да падне Моя Огън

от Небето и да те пояде. И като те вържа завинаги с веригата Си –

да те хвърля в огненото езеро, което гори с жупел…”

Това бяха последните думи, изречени от Небесния вестител. И само

благодарение на мантията му, която заглушаваше сатанинските крясъци,

аз успях да ги чуя и запиша. А когато лепкавият и гъст мрак на бездната

буквално изсмука присъствието на дявола и той изчезна в нея, ангелът на

Отеческия Суверенитет заключи вратата на бездната. А след това сложи

върху ключалката печат от вечен пояждащ огън. Така, извършил всичко,

което му е поверено, той за последен път се въздигна до портите на
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смъртта и ада, като ги заключи. А след това разпери крилата си, за да ме

въздигне до Христовото Съдилище и до Святото Присъствие на Исус. И ето,

че застанал пред Вечния Съдия, ангелът Му се поклони, като казваше:

“Господи мой! Ти, Който си Вечен Съдия на живите и мъртвите!

Присъдата върху дявола е изпълнена! И златната верига хиляда

години ще изгаря нечестивото му сърце, нечестивите му кости,

нечестивия му език и нечестивата му глава! Благоволи, Господи, да

успокоиш земята със Славното явление на Твоето пришествие и с

бляскавата зора на Твоя величествен Милениум! Защото с Твоята

верига се върза клеветникът на човеците, убиецът на Истината, и

бащата на лъжата!”

В отговор на ангелските думи Исус се усмихна и Лицето Му засия от

неописуема и преславна радост. А след това, като развърза ръцете ми от

ангелската мантия, Той погали нежно главата ми, като ми казваше:

“Добри Ми и верни слуго! Ти извърши делото, за което беше

посочен от Мене! Дело - да видиш видения от Моето Съдилище и да

разкажеш за връзването и осъждането на старовременната змия,

която е дявол и Сатана! Дело – да превъзмогнеш над злобата му и

над всичките стрели на отмъщенията му!

Затова тази пророческа книга ще стане венец на Божията

Правда върху главата ти! Венец, с който ще останеш белязан от Моя

Бог и Отец за вечни векове! Защото тебе издирих, тебе посочих, тебе

утвърдих и тебе помазах да държиш излъскания Меч Господен!

Меч, който ти въртя през годините, за да посечеш началства и

власти, червеи и демони, кукумявки и бухали, прилепи и къртици!

Меч, с който стигна и до върха на Божието призвание – да вържеш

с пророчески видения и самият дявол и Сатана! А сега ти казвам, че

малцина са човеците, които могат да носят тежестта на Меча Ми в

това най-усилно време на умножено беззаконие. И ти си истинно

потвърден от Небето като един от тях!

А на всички Мои, които принасяха молитвите си и благата си за

делото на пророка Ми, Аз казвам:

Люде Мои! Звани, Избрани и Верни на Отца, Сина и Святия Дух!
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Вие вече сте повече от победители над дявола!

Защото Аз изпълних сърцата ви с Небесния триумф над него!

Помнете тази книга повече от всички други, в които вашият

Господ е пробождал дявола!

Помнете я така, както помните новорождението си!

Защото войната на небесата скоро приключва, и Небесният

Съдия непременно ще пристъпи към всичко, което пророкът Му

извести във видения! А за изявата на тези видения се водеше

страшна битка в духовния свят! Битка, в която пророкът Ми надделя

с Моята Вяра, с Моята Ревност и с Моя Дух! Блажени всички, които

се изпълнят с такава Вяра! Блажени всички, които се запалят с

такава Ревност! Блажени всички, които пребъдват с такъв Дух!

Аз, Вечният Съдия на живите и мъртвите, дадох тези видения

на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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