
1



2

СЪДЪРЖАНИЕ

Към сърцето ти ................................................................................3

1. Няколко думи за дяволските звезди ............................................10

2. Видението с пълномощията, дадени на дявола.............................16

3. Видението с Божия контрол върху съдбите на дявола...................27

4. Видението в Залата на Божия Яростен Гняв .................................33



3

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Вече зная в сърцето си, че стигнах върха на своето пророческо

служение пред Господ Исус Христос. Зная също, че след книгата за

“Тъмната сянка на човекоубиеца” мнозина ще решат в сърцата си, че

това е краят на писането за Божия пророк. Всъщност – едно такова

заключение би било нормална човешка реакция с оглед на възникналите

обстоятелства, сиреч, пълното ми духовно, психическо и физическо

изтощение поради зловещите отмъщения на Сатана.

Но аз нека да ти кажа, че човеците имат сила само да предполагат,

докато у Бога е Мощта да разполага. Защото едно от имената на нашия

Творец е Господ на Силите. И някъде там – в безпределното могъщество на

Силите Му – има едно кътче, откъдето Той заповядва Сила и устояване за

слугата Си. Тази е причината да не давам излишен покой за ума си, нито

да успокоявам сърцето си, че работата ми вече е свършена.

Нищо подобно! Докато на тази земя се подвизава дяволът, а демоните

му завличат, разкъсват и погубват душите на човеците, аз ще продължавам

да бъда неспокоен и ревностен за Божието дело. Защото това е начин моят

Господ да запуши устата на всичките ми зложелатели и неприятели, които

с трепет очакват рухването ми и провала ми.

Нека да започна оттам, че през последните няколко седмици духът ми

усети раздвижване на тъмни духовни сили, които приближаваха територията

на България. Тези зли сили бяха като черни облаци, готови да изсипят

върху цялата нация своите смъртоносни дъждове. От самия факт сърцето

ми не просто се наскърби, но прекомерно се ужаси. Помислих си:

“Боже мой! Малко ли злини преживяха българите, та да им идват

облаци с още зло? Малко ли демонизирани политици разкъсваха снагата на

българската нация, като откраднаха, разрушиха и убиха надеждите на три

поколения българи? Малко ли държавници лъгаха и мамиха безскрупулно,

та сега очите ми да виждат нови черни облаци на хоризонта?”
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Докато вълните на скръбта ме заливаха с тези въпроси, Исус ме

вдигна с ръцете Си и извиси духа ми нагоре към Небето. Така аз вече

можех да видя черните облаци, но не отдолу, а отгоре. А тогава сърцето ми

примря. Защото видях как не просто България, но цяла Европа беше покрита

от тях. Нашата държава беше просто в края на облачната периферия. И

понеже видението беше твърде страшно за очите ми, аз призовах моя

Господ, като Го попитах:

“Какво ми даваш да видя, Исусе? Каква е тази ужасна тъмнина, която

покрива целия европейски континент?”

Слушайки думите ми, Исус проговори, като ми казваше:

“Преди да ти дам отговор, нека те попитам и ти Ми отговаряй! И

като начало Ми кажи: За какво говореха и все още говорят

българските политици през последното десетилетие?”

“О, Господи мой! От десет години в общественото съзнание на българите

витае един и същи стремеж. И той е влизането на България в Европейския

съюз. Защото в това влизане българските политици виждат спасението на

нашата държава, нейното развитие и възстановяване, нейния просперитет

и бъдеще...”

“Да, така е! Наистина именно това искат днешните политически

лидери в България. Те виждат спасението на българската нация в

Европейския съюз. Но ти помисли и Ми кажи:

Може ли да има спасение там, където управлява дяволът?

Може ли да има възстановяване там, където демоните на лукавия

сеят разрушение? Може ли, най-сетне, глухи и слепи за духовния

свят политици, да видят ямата и мрежата, за които говорят думите

на псалома:

“Народите затънаха в ямата, която сами направиха; в мрежата,

която скриха, се улови ногата на сами тях...” 1

Как мислиш? Ще направи ли Моят Отец изключение за

българите, та да ги посочи и заяви, че те не са от “народите, които

затънаха в ямата и нозете им се оплетоха в мрежата”? Най-малкото

– като българин ли ще разговаряш с Мене, или като съгражданин

1 (Псалом 9:15)
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на светиите, на който вече съм дал да има ново отечество, нова

родина и нов дом?”

“О, Исусе! Аз не искам да говоря с Тебе като българин, но като един,

който е роден в Сион и представлява Божия Свят народ! Аз наистина

вярвам и съм твърдо убеден, че в стиховете на псалома попадат всичките

народи на земята, които виждат спасение в сатанинската лъжа, наречена

“политика”, а не в Твоя Нов Завет и в изпълването със Святия Дух...”

След последните ми думи Господ погали с ръка главата ми и продължи

да ми говори, като казваше:

“Гледай сега какъв е отговорът, който ти давам! И наблюдавай

внимателно тъмните облаци, покриващи Европа. Защото сред тях

ще настъпят демонични знамения, които непременно трябва да

разбереш и проумееш...”

С голямо внимание започнах да гледам на облаците, когато забелязах,

че в най-тъмната им част блеснаха звезди. Тези звезди разпръсваха

блясъка си сред мрака и скоро се събраха една до друга, като образуваха

кръг, в който започнаха да се въртят – отначало бавно, а след това все по-

силно и по-силно. Така, от въртенето на звездите, под самите тях се

образува черен облачен вихър, подобен на торнадо. Той засмукваше всичко

по европейския континент, като го поглъщаше в себе си и го издигаше

нагоре към въртящите се в кръг звезди. А след това с двойно по-голяма

сила засмукваното от вихъра се запокитваше към земята. И там, където

засмукваното падаше в пръстта, се образуваха дълбоки ями всред

оглушителни взривове и кълбета от прах и дим. А нещата във видението

продължаваха да се случват отново и отново, тъй щото ямите по земята

скоро се превърнаха в пропасти, а в дълбочините на пропастите се откриха

пламъците на самия ад.

Самото видение твърде много ми напомни за Апокалипсиса и за

разцепването на земята, тъй щото стиснал ръката на Исус, аз Го попитах:

“Какво ми даваш да видя, Господи? Какви са тези звезди, които се

завъртяха в кръг над Европа, тъй щото да образуват торнадото, което

започна да поглъща всичко по земята?”

На този мой въпрос Исус отговори, като казваше:
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“Ти ли Ме питаш какви са тези звезди? Не си ли виждал

знамето на Европейския съюз? Не е ли то направено именно от

звезди, които стоят в кръг? И в крайна сметка – ако Европейските

нации решиха да си направят един икономически и политически

Вавилон, то те не бяха ли съблазнени от една друга нация, в чийто

държавен символ отново са струпани звезди? Не реши ли Европа,

че може да противостои икономически и политически на Съединените

Американски Щати, като си направи Съединени Европейски Щати?

Но не в това е прицелът на въпросите Ми!

Твоят Господ не е политик, нито е държавник!

Понеже земята, погледната от Сион, не е политическа карта с

граници. Границите са долу, в умовете и сърцата на хората, които

не могат да живеят заедно в любов и да бъдат единомислени в

Господа. Политиката е долу, в царството на лъжата, където дяволът

издига само собствените си поклонници.

Но Аз непременно искам да се замислиш за звездите, които се

завъртяха в кръг и образуваха поглъщащото торнадо.

Кажи Ми тогава – какви асоциации възникват в сърцето ти,

когато чуеш думата “звезда”?”

“О, Исусе! Звездата е Небесно светило, което свети от много високо!

Тя има блясък, даден й от Бога и Отца, и с този блясък разпръсква мрака

на нощта и тъмнината! Звездата е Небесна, а не земна!”

“А как тогава ти си обясняваш звездите върху знамето на

Европейския съюз и дори звездите върху знамето на Съединените

Американски Щати? Какви звезди са те? Земни или Небесни?

Създадени от Бог или създадени от човеците? Какво олицетворяват

те или как светът интерпретира самите звезди?”

“О, Исусе! Тези звезди са земни и те не са създадени от Бога и Отца!

Те, по-скоро, са символи на човешката съблазън! Те олицетворяват не

просто човеци, но цели общества, които са станали угодни на княза на

този свят, и по своя статут, благоденствие и престиж, стоят високо в

помислите на обикновения човек. И понеже, погледнати от земята, те са

някъде по-горе в стълбицата на просперитета, то и затова светът ги е
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нарекъл звезди, за да ги въздигне пред себе си. И като ги толерира и им се

възхищава, да ги посочи като пример на подражание, на следване, на

всякакво въжделение...”

“Разбираш ли тогава, че именно с тези свои звезди Сатана ще

направи последните си големи измами на света? Защото силата на

една звезда е в нейното засеняване, сиреч, в способността й да

извика възхищение, пожелание и респект в човешките сърца.

Но Аз сега искам да напомня на теб и на всичките Божии чеда

стиха на Моя пророк Даниил, който записа в книгата си:

“Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които

обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове...” 2

Кои биха обръщали човешките чеда в Правдата на Бога? Няма

ли това да са звездите на Моя Бог и Отец, които сияят със

Светлостта на Човешкия Син? И ако тези Божии звезди, които

обръщат мнозина в Правдата, са поколението на праведните, то кое

ли ще е поколението на нечестивите? Няма ли да се олицетворява

от измамните звезди на дявола, които фокусират вниманието на

целия свят върху себе си?

Но ето, слуго Мой! Сблъскват се две поколения на земята!

Поколението на праведните срещу поколението на нечестивите!

Звездите на Сион срещу звездите на Сатана! Светилата на

Небесната Истина срещу черните дупки на дяволската измама!

И ако Аз днес ти давам да видиш тези тъмни облаци от

демонични пълчища, които се готвят да сграбчат целия Европейски

континент, то е, за да предупредиш Моите чеда, че с влизането си в

Европейския съюз България става активна част от политическата

Вавилонска кула. А тогава съблазънта на дяволските звезди ще

нахлуе с пълна сила и сред българите. Тъй щото ще трябва да се

преборите и да устоите на всичкия измамен блясък на сатанинските

величия. Защото този измамен блясък ще помете сърцата на всички

земни човеци, както вихърът беснее по земята и разрушава всичко

по пътя си.

2 (Даниил 12:3)
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Някога в древността Аз показах на слугата Си Асаф вихъра на

сатанинската съблазън и измамния блясък на древните дяволски

звезди. И понеже слугата Ми твърде много се смути и огорчи в

сърцето си, вдигнах го при Себе Си в Божието Светилище и дори до

самата Зала на Божия Яростен Гняв, за да му покажа нещата, за

които не знае. А той, като се просвети в Духа Господен и проумя

всичко, записа за поколенията думите на псалома си, които гласят:

“Благ е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А

колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се

подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като

гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват

при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки

трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта

като верижка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха.

Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се

превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят

горделиво, издигат устата си до небето, и езикът им обхожда

земята. Затова отбиват се при тях людете му; и вода с пълна чаша

се изпива от тях. И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у

Всевишния? Ето, такива са нечестивите! Винаги са благополучни!

Умножават богатство! Наистина аз съм напразно очистил сърцето

си, и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял

ден, и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така, ето,

изневерил бих на поколението на чедата Ти; и мислех как да

разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в

Божието Светилище и размишлявах върху сетнината им. Ти наистина

Си ги турил на плъзгави места, тръшнал Си ги на разорение. Как

изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.

Както се презира съновидение, когато се събуди някой, така и Ти,

Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им, но тогава

моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха. Дотолкова бях

избезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе. Обаче аз винаги

съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета Си ще ме
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водиш, и подир това ще ме приемеш в слава. Кого имам на Небето

освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе. Чезне плътта

ми и сърцето ми; но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.

Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти

изтребваш всички, които като блудници Те оставят. Но за мене е

добре да се приближа при Бога; Тебе, Господи Йеова, направих

прибежището си, за да възгласявам всичките Твои дела...” 3

Ето, слуго Мой! Както някога бях с певеца Си Асаф, така днес

съм и с тебе. Аз ще те подпра с могъщата Си десница и ще те

въздигна при Мене, в Божието Светилище и дори до самата Зала на

Божия Яростен Гняв. За да видиш нещата, които видя и Асаф. За да

опишеш виденията, които някога дадох и на неговото сърце. Така

непременно Божиите люде ще получат в сърцата си Светлината на

Зорницата, за да превъзмогнат чрез нея на всичкия измамен

блясък, с който са заредени сатанинските звезди.

Люде Мои! Последвайте Ме във виденията, които ще дам на

пророка Си! Защото Аз съм, Който съкруших тъмната сянка на

човекоубиеца, и пак Аз отново ще простра Меча Си, за да съкруша

всичкото нечестиво поколение, родено от лукавството му!

Аз, Истинската Светлина от Сион, Която осветлява живота на

всеки човек, все още говоря и не млъквам!”

3 (Псалом 73)



10

1. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЯВОЛСКИТЕ ЗВЕЗДИ

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Преди да навляза в разтърсващите видения, дадени ми от моя Господ,

аз искам да проумееш, че Любовта на Исус към нас е неизразимо по-

голяма и по-дълбока, отколкото бихме могли да си помислим и представим.

С тази Пламенна и Свята Любов Господ съкруши и развенча дявола като

смазано нищожество, което не е достойно да се докосне дори до крайчеца

на мантията Му или до подметките на сандалите Му. Казвам ти това, за да

държиш здраво Христовия триумф в сърцето си и никак да не отстъпиш от

духовните позиции, на които Господ ни е поставил като победители.

Истината е, че всички ние, които сме повярвали на пророческото

благовестие, вече сме станали звезди на Господ, Негови светила, които

светят всред опакото и извратено поколение, като изявяват Словото на

Живота. Апостол Петър е казал на всички ни:

“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и

вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което

свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата

ви...” 4

А Сам Господ Исус е засвидетелствал думите на Апостола Си, като е

казал в “Откровението”:

“И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши

дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, (и той “Ще ги

управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски

съдове”) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата.

Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите...” 5

Силно се надявам мнозина да имат уши и да слушат какво говори

Пророческият Дух на Исус на Неговата Църква. Защото всички ние днес

сме пред прага на последния духовен сблъсък, от който ще зависят

съдбите ни за вечността. Това ще бъде сблъсък на Святост против съблазън,

4 (2 Петрово 1:19)
5 (Откровение 2:26-29)
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на Истина против лукавство, на Зорниците на Господ против тъмните

звезди на нечестивите.

Аз ще те помоля да си спомниш кога ушите ти са чували думата “звезда”

и с какво хората край теб са свързвали тази дума. И тогава ти непременно

ще забележиш, че с думата “звезда“ светските човеци са кръщавали

нечестивите съблазнители на Сатана. Без значение дали става дума за рок-

звезда, поп-звезда, фолк-звезда, кинозвезда, мега-звезда, телевизионна

звезда, порно-звезда, хайлайф звезда, спортна звезда, политическа звезда.

Светът просто е пълен със звезди. И тези звезди светят с измамния си

блясък върху съзнанието и сетивата на всичките човеци.

Но кой е оня, който ги прави да хвърлят съблазнителен “звезден прах”

върху обществата и народите? Кой е оня, който покрива имената и образите

им с интерес, граничещ до фанатизъм и истерия? Кой е оня, който

денонощно върти образите им, примера им, клиповете им или филмите им

по всичките медии на света? Кой е оня, който пълни светските списания с

биографиите им, с богатствата им, с хобитата им, с постиженията им, със

зодиите им, с изповедите им?

Истината, братко мой, е тази, че светските звезди са съблазняващото

поколение на Сатана. Дяволът инвестира в съдбите им всичкото си

благоволение, защото след това събира лихви от съблазнени и помрачени

човешки души. Така целта непременно оправдава средствата. Всъщност –

за да разбереш колко лукав е дяволът, аз ще предложа на вниманието ти

една покъртителна история, която се е случила в Америка...

Ето самата история. Комиксите са много популярни за американците.

Това са списания с нарисувани истории, най-често фантастични, криминални

или приключенски. Един такъв комикс набира сила в Америка през

тридесетте години на миналия век. Така в град Кливлънд, щата Охайо,

канадският художник Джо Шустър и американският писател Джери Сийгъл

създават комикса за Супермен. Това е рисуваната история за мъж на име

Кларк Кент, който дошъл от далечна планета на име Криптон. Самият мъж

притежава невероятна физическа сила и поради способностите си е наречен

Супермен. А самата дума “супермен” може да се преведе като “свръхчовек”.

Комиксът придобива толкова голяма популярност сред американците, че в
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Холивуд решават да го филмират и да го превърнат в тотален хит. Така,

наред с рисуваните анимации, се появява филмовата поредица “Супермен”,

която покорява сърцата на цяло едно поколение от млади хора. Артистът,

изиграл успешно ролята на Супермен в четири поредни филма, бил

Кристофър Рийв, (който преди две години почина от инфаркт). Красив и

добре сложен, с излъчване, отговарящо напълно за ролята му, този актьор

съвсем скоро се превръща в идол, в кинозвезда, която започват да

идолизират милиони американци. Той се появява в телевизионните им

реклами, в списанията и билбордовете им, по фланелките им, дори и в

детските играчки.

Аз не зная какъв е бил личният живот на актьорът Рийв, но е факт, че

през месец май, 1995 година при едно конно състезание в град Кълпърър,

щата Вирджиния, той пада фатално от коня си, като си счупва няколко

вратни прешлена и така остава напълно парализиран до края на живота

си. За себе си зная, че Бог е, Който е допуснал злощастието в живота на

този актьор, за да стресне и отрезви американската нация, която се има за

изключително християнска. Защото няма нищо християнско в това да

отвориш сърцето си за манията “Супермен” и да се наслаждаваш да четеш

комикси или да гледаш филми, които загърбват Господ Исус Христос,

Неговата Свята саможертва, Неговото Слово, Неговия Пример и Неговия

Свят Дух. Защото има само Един Човек на земята, Който е дошъл като

Звезда от Небето на Бог Отец, и като е възкръснал, се е върнал отново при

Него. Но за мръсен и проклет противник на Бога, какъвто е дяволът, една

такава съблазън, наречена “Супермен” върши много работа. Без значение,

че историята за Кларк Кент е фантастична измислица, на човеците им

харесва да забравят за Божия Син Исус и да се възхищават на Супермен.

Без значение, че Спасителят Христос две хиляди години спасява с Кръвта

Си и изцелява с Раните Си, на човеците много повече им харесва един

супермен който лети над небостъргачите на Ню Йорк и затрогва влюбени в

него госпожици. Без значение, че Божият Син се натовари със скърбите ни,

и прие върху Себе Си греховете ни, на едно самодоволно и проспериращо

общество много повече му харесва свръхчовек, който повдига влакове,

приземява с ръцете си самолети, и се разправя с престъпни банди.
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Ето това е дяволска съблазън, братко мой! Съблазън, режисирана от

сатанинското лукавство и приведена в изпълнение от мастити холивудски

филмови шефове, захапали неизменните пури в устата си. Затова никак не

е чудно, че съблазънта всякога си идва с наказание от Бога. И оня актьор,

който на филмовата лента лети сред облаците с пелерината си, вдига

гигантски тежести и върши чудеса, завършва като човек с парализирано

тяло, който цели десет години трябва да пие течности от тръбичка, да диша

със специална апаратура и с усилие да натиска бутоните на инвалидната

си количка. Лично за себе си мисля, че актьорът Кристофър Рийв не е за

оплакване, понеже той приживе е получил наказанието си от Бог и душата

му непременно се е смирила поради наложеното злострадание. Но какво да

кажа за всички останали американски “звезди”, които евтино продават

сърцата си на дявола, та имената им да бъдат изписани върху петолъчки

по Холивудската алея на славата?

Знаят ли те, че петолъчката е сатанински символ, с който утвърдените

от дявола окултисти призовават присъствието му? Знаят ли те, че блясъкът,

благоденствието и безметежното им съществуване скоро ще се сменят с

ужаса на една огнена вечност, в която страданието им няма да има край?

Истината е, че сърцата на тези човеци са заслепени от лукавството на

Сатана и те безропотно са приели да бъдат негови инструменти на

съблазънта. И за да се чувстват щастливи от избора си, дяволът е

заповядал светът да ги нарича звезди. Не рафинирани съблазнители или

закоравени сатанисти, не духовни блудници или продажни души, но...

“звезди”. Защо “звезди”? Именно защото когато човеците приемат да ги

наричат “звезди”, те своеволно правят изповед, че са много по-долу от тях.

Затова аз те моля, скъпи ми братко, никога да не наричаш сатанинските

съблазнители “звезди”. Защото те не са над нас, но са под нас. И за тях в

пълна степен важат думите на Исус, изречени против фарисеите:

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви

рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че

съм това, което казвам, в греховете си ще умрете...” 6

6 (Йоан 8:23-24)
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А сега нека да помислим, че на България й предстои да влезе в

Европейския съюз. Какво произтича от това?

Именно факта, че българите вече престават да бъдат капсулирани в

общата си бедност и много скоро ще се появи една още по-страшна

пропаст между бедни и богати, отколкото тази, която сме наблюдавали в

годините на прехода. Бедните ще станат още по-бедни, а богатите ще

станат още по-богати. На бедните ще им бъде внушено, че сами са виновни

за състоянието си. Било - понеже не са достатъчно образовани, било, че не

искат да бъдат инициативни, било – понеже нямат нужните качества, за да

пробият в живота. Било – понеже нямат късмет и никак не може да им

провърви. А колкото до богатите – погледите на всички медии ще бъдат

приковани към тях. Те ще бъдат примерът, прицелът, моделът и изворът за

вдъхновение и възхищение на човеците. А в тази страшна съблазън само

малцина ще си спомнят думите, които Сатана изрече на Христос, когато Го

изкушаваше:

“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...” 7

Точно тогава с пълна сила ще се отприщи измамният блясък на

сатанинските звезди. Те всячески ще съблазняват човеците, като ги

призовават и мамят да търсят просперитета и лесния живот, за да го

намерят така, както са го намерили те. Паричните игри и лотарии, бинго-

залите и тотализаторите ще се задръстят от кандидати за бързо  и лесно

забогатяване, понеже никой от светските бедняци не ще иска да претърпи

и преживее настъпващия ад на мизерията, когато има за пример човеци,

на които им е провървяло...

Как обаче им е провървяло? Възможно ли е богатите да са спечелили

милионите си честно и почтено, като са избягали от тъмните зеници на

Сатана? Възможно ли е тяхното благоденствие да е просто един щастлив

прочит на приказката за Пепеляшка, която имала късмета да срещне

добрата фея? Истината е, че от шест хиляди години в ролята на добрата

фея всеки път влиза злия рогат дявол, преправен на светъл ангел.

7 (Лука 4:6-7)
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А колкото до това – как лукавството му се оказва стопроцентово

успешно върху човеците, нека в следващата глава Господ ни разкрие

тайните, замълчани от векове. Тайните за раждането на лукавството и

съблазънта. Тайните за хазартното сърце на Луцифер, което е причината

човеците да обясняват тайната му власт с думи като “късмет”, “провървяло

му” и други подобни.

Последвай ме, братко мой! Защото ако досега си бил сляп, за да

видиш лукавия, то наистина е време очите ти да прогледнат! Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С ПЪЛНОМОЩИЯТА, ДАДЕНИ НА ДЯВОЛА

И така, скъпи мой братко, аз започвам да описвам видението, което

лично за мен беше като падане на люспи от очите ми. Като проглеждане и

проумяване на истини, за които съм бил сляп. Но какъв друг бих могъл да

бъда, след като колурият за очите ми не е в моите ръце, а в ръцете на моя

Господ? И не затова ли Той всякога се явява пред сърцето ми като Божията

Тайнствена Премъдрост, за да ме смирява и да ми доказва, че Светлината

Му е неизчерпаема и неизследима?

Истината е такава, че Исус ни дава да проглеждаме постепенно, а не

наведнъж. То е да си представиш как Спасителят влиза в тъмницата, отива

до решетката, в която си бил затворен и вързан. А след това, като разбива

лостовете й, те хваща за ръка, за да те изведе навън, на слънце. И колкото

повече ти пристъпваш след Господа, толкова по-светло става около теб. Ти

постепенно свикваш със светлото и обучаваш очите си да свикват с все по-

силната светлина, която те заобикаля.

Ето така и аз постепенно свиквах и все още свиквам със Светлината на

Исус. Защото всяко Негово идване към мен е ново проглеждане, нов смисъл,

ново светоусещане. Затова нека ти предам непосредствения разговор,

който имах с моя Господ. Ето думите, които Той проговори на сърцето ми:

“Как мислиш? След толкова видения, които дадох на сърцето

ти, можеш ли да Ми кажеш, че знаеш всичко за дявола?”

“О, Исусе! Ти ми даде да знам много тайни неща за дявола. Но аз не

смея да твърдя, че знам всичко. Най-малкото – защото всяко Твое идване

към мен е свързано с мое ново проглеждане...”

Господ се усмихна на думите ми, а след това отново започна да ми

говори, като казваше:

“Отговори мъдро и според както очаквах от тебе. Да, слуго Мой!

Наистина е така! Наистина ти не си получил от Мене всичко, което

касае Моя духовен противник. А това звучи доста смиряващо,

особено след виденията от последната пророческа книга.

Не мислиш ли, че е така?”

Думите на Исус ме накараха да наведа главата си и тихо да Му кажа:
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“Спасителю мой! Когато Ти ми говориш, аз предпочитам да Те слушам!

Аз просто ще се поклоня пред Славата Ти и Светлината Ти и ще чакам да

Ме водиш според както искаш и както благоволиш върху мене!”

След последните ми думи ръката на Господ докосна главата ми, тъй

щото струи от Светлина и Огън запалиха всичките ми помисли. А Исус

отново проговори, като казваше:

“Аз съм заповядал твоя живот за съдба. За изключителна

съдба, с която ще променя много сърца и много души. Ето защо

всяко Мое идване към теб е като подреждане на следващото късче

от цялата картина на Моето божествено Откровение към теб.

Защото Откровението остава едно, ако и книгите да станаха много.

Затова слушай следващите Ми думи и внимателно помисли преди

да Ми отговориш:

Защо Моят противник Сатана е наречен лукав? Какво ще рече

определението, че е лукав? И как ти разбираш лукавството на

дявола?”

“О, Господи мой! Самата дума “лукав” е толкова дълбока, колкото

дълбока е може би бездната. Но от всичко, което Ти Си ми разкрил за

дявола, аз виждам лукавството му в това, че той обича да смесва Истината

с лъжа, храната с отрова, чистото с нечисто. Тъй щото човеците да бъдат

привлечени уж от Истината, но да не видят лъжата. Да вкусят уж вкусното

ястие, но да не забележат отровата в него. Да докоснат уж чистото, а да не

видят че вече фатално са се омърсили. Ето така разбирам аз лукавството

на дявола! То е коварството на лъжата да изглежда като Истина!”

Докато отговарях на Исус, аз забелязах че погледът Му към мен беше

по-скоро състрадателен, отколкото удовлетворяващ. Явно, че нито знаех,

нито проумявах същината на лукавството и това ясно личеше върху очите

на моя Господ. Но ето, че Той отново проговори, като казваше:

“Отговорът ти щеше да Ме удовлетвори, ако все още беше в

младежката духовна възраст, за да бъдеш един Гедеон, един Елисей

или дори един Тимотей. Но Аз те искам като Авраам, слуго Мой!

Искам те не като син, но като баща! Искам те не като Варнава и
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Сила, но като Павел! Затова нека отново ти задам въпроса Си, но

този път леко променен:

Как сатанинските човеци регистрират лукавството на дявола,

когато той дойде при тях, за да промени съдбите им? Като случайност

или като закономерност? Като късмет или като отдавна планирана

промяна в живота им?”

“О, Исусе! За сатанинските човеци благоденствието е един вид

шестица от тотото! Те се радват и обясняват всичко с късмета си! Тъй щото

те си вярват, че нещата при тях идват и стават случайно...”

“А има ли случайности в духовния свят? Има ли неща, които да

се случват произволно, без никой никога да е заповядвал или

очаквал те да се случат? Или – направо на въпроса Ми:

Случайност ли е лукавството на дявола или е закономерност?”

“О, Господи мой! Та нали Ти преди години Ми каза, че случайността е

човешката слабост да бъдат обяснени закономерностите? Тези Твои думи

ми дават основание да Ти отговоря, че лукавството на дявола е закономерно,

тоест, то се проявява като следствие на точно определени правила...”

“А знаеш ли ти какви са правилата, с които Отец е заповядал

проявлението на всичкото дяволско лукавство? И проумяваш ли, че

дяволът не би могъл да стори нищо от онова, което върши, ако Отец

не му позволи и не му допусне да го извърши?

Ето, казвам ти, че когато получиш отговора на тези Мои

въпроси, то тогава непременно ще знаеш защо дяволът е лукав. Но

Аз нека отново да те върна при случайността и закономерността.

А ти Ми отговори:

Защо нещата, които дяволът от духовния свят върши

закономерно, хората виждат в живота си като случайни? И не е ли

именно тук скрита най-голямата сила на лукавството? Най-малкото

- можеш ли да Ми дадеш един прозаичен пример за късмет,

например с хвърлянето на зар?”

“Да, Исусе! Аз бих имал късмет, ако хвърля зар и ми се падне шестица!”

“А тази шестица, която ще ти се падне, случайност ли ще бъде

или закономерност?”
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“Господи! За моя немощен ум, неспособен да проумее закономерностите,

тази шестица би била напълно случайна!”

“Знай тогава от твоя Господ, че древното и истинско значение

на думата “лукав”, с която Словото Ми е нарекло дявола, е това, че

лукав ще рече играч, който е изкусен в измамата със зарове.

Ето затова дяволът е лукав! Понеже той винаги използва

Божиите закономерности, като ги представя в живота на човеците

като случайности. Така човеците никога не разбират, че стават

жертви на лукавството, просто защото са били в бунт с Бога и

Божият Гняв е заповядал да ги сполетят закономерностите,

съразмерни на бунта им. Именно тогава нечестивите бързат да се

радват на постигналия ги късмет, виждайки го като случайно

стечение на обстоятелствата, когато всъщност дяволът съвсем

закономерно е дошъл да ги погуби...”

Думите на Исус бяха пропити от толкова голяма дълбочина, че ми

беше необходимо много време да ги осмисля. А когато ги осмислих, в

сърцето се родиха въпроси към Него. Ето защо Аз го попитах, казвайки:

“А заровете, Господи? Какви са заровете на дявола, след като

Ти ми казваш, че той е изкусен играч в измамата със зарове?”

Слушайки думите ми, Исус се усмихна и Лицето Му просия. И тогава

Той ми проговори, казвайки:

“Със задаването на тези въпроси ти вече наистина си готов за

видението, което ще ти покажа. Защото именно това очаквах да Ме

попиташ. Понеже самото лукавство на Сатана е хвърлен и въртящ

се зар, който идва в живота на всичките нечестиви човеци.

Но сега нека още малко да поговоря с тебе, преди да ти покажа

нещата, които показах и на слугата Си Асаф.

Кажи Ми, слуго Мой, помниш ли видението от предишната

книга за тъмната сянка на човекоубиеца? Помниш ли видението с

Камъка от Сион, слязъл в покоите на дявола? Помниш ли как

заповядах на Сатана да се качи върху стената Ми?”

“Да, Исусе! Това ще остане като едно от най-великите видения в

живота ми!”
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“А поиска ли дяволът да се качи върху стената Ми? Не се ли

ужаси премного? И не беше ли смазан върху Камъка, а след това и

отхвърлен с гняв от стената Ми?”

“Да, Исусе! Точно това се случи!”

“Имаш ли тогава вярата да проумееш, че един Небесен камък

заповяда на един осквернен камък да стъпи върху Него, за да го

изобличи като беззаконен и проклет? Тъй че стената на Небесния

камък никак не намери съгласие и общение със стената на

беззаконния камък и затова я отхвърли от себе си...”

“О, Господи мой! Та нали всички ние, които вярваме в Тебе, се

съграждаме като живи и скъпоценни камъни върху Тебе, за да бъдем Свят

Храм за Духа на Отца. А дяволът е потъмнял и беззаконен камък, лишен от

Божията Святост и Любов. Аз имам вярата да проумея, че дяволът е камък,

който е лишен от присъствието на Святия Дух...”

Господ кимна утвърдително на последните ми думи и вдигна

показалеца на ръката Си, за да внимавам на следващите Му думи. А тогава

с твърде сериозен Глас Той каза:

“Смали беззаконния камък до онази големина, с която да му

подобава, че е нищожество пред Господа. И тогава непременно би

видял, че дяволът е зар в ръката Господна. И Отец Ми е Този, Който

извади Огъня Си отсред зара и го хвърли по земята, за да се

търкаля по нея и да се яви в битието на всичките нечестиви човеци.

Както е записал това пророкът Ми Езекиил:

“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез

неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който

те изяде...” 8

А и по-горният стих:

“Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати

мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих

те пред царете, за да те гледат...” 9

Хвърля се зар, който да се търкаля и да извършва съдба върху

нечестивите. И ако ти би казал, че този тъмен зар ще се пада на
8 (Езекиил 28:18)
9 (Езекиил 28:17)
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едни като шестица, на други като петица, а на трети като единица,

то тогава наистина би признал, че все още не познаваш Божиите

закономерности. Не, слуго Мой! Сам Отец Ми в Яростния Си Гняв

даде на Сатана съдбоносни пълномощия против всичките нечестиви

по земята. Шест пълномощия, които бяха запечатани върху шестте

стени на зара. Шест пълномощия, на които сега ще те направя

свидетел, както някога направих свидетел и слугата Си Асаф.

А сега Ме последвай!”

След последните Си думи Господ ме въздигна нагоре, тъй щото след

известно време се озовах с Него на Хълма Сион и пред вратите на Божието

Светилище. А тогава Исус пристъпи напред към вратите и ги разтвори.

Така, направил няколко крачки в Светилището, Господ вдигна ръцете Си и

ги простря напред, като казваше на Отца:

“Всемогъщи Мой Боже! Святи Мой Отче! По Твоята изрична

Воля доведох слугата Ти в присъствието Ти, и пророка Ти в Твоето

Светилище!

Благоволи сега, Отче Мой, да въведеш слугата Си в Залата на

Твоя Яростен Гняв! За да му дадеш видението от древните времена,

с което Твоите люде ще разберат за пълномощията, които Си дал на

дявола! За да погубиш чрез него нечестивите и да съсипеш

всичките човеци, които вършат беззаконие! Ето, Всемогъщи Мой

Боже! Слугата Ти стои в Присъствието Ти и Те слуша!”

Докато Исус още говореше на Отца, Дух с Огън и Светлина премина

върху мене, тъй щото паднах по лицето си и покрих с ръце главата си.

А тогава към сърцето ми дойдоха огнените думи на Бога и Отца, с които

Той ми казваше:

“Сине човешки! Венец от тръни виждам върху главата ти, и

много кървави рани върху сърцето ти! Ти прие да пострадаш за Сина

Ми, както малцина са страдали за Него, и остави бразда в Сърцето

Ми, тъй щото те възлюбих с връзки на Вечна Любов! А тези, които

така съм възлюбил, тях правя настойници на най-древните Си

тайни, и на тях откривам дълбоките води на намеренията Си!
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Пристъпи сега в Залата на Моя Яростен Гняв, за да видиш

видение от древното време, когато изхвърлих Сатана от Святото Си

Присъствие и го направих да приеме Моите пълномощия против

всичките нечестиви! Пристъпи до пламъците на Гнева Ми, за да

видиш как мишците Господни запечатаха тъмния камък на

лукавството с шест съдбоносни символа на съблазънта! И като бъде

сърцето ти внимателно да запомни всичко, запиши видението на

книга – за свидетелство против съблазънта на всичките нечестиви

и за поука и предупреждение на всичките Ми чеда, които съм

спасил с Духа Си и поръсил с Кръвта на Сина Си!”

След тези последни думи на Отец, Господ се приближи до мен и ми

подаде ръка, за да се възправя. А след това Той ми каза:

“Тръгни след Мене, защото сега ще те въведа в Залата на

Божия Яростен Гняв, където пламъци от бездънната Отеческа Памет

ще извадят наяве видението от древността...”

С огромно вълнение и останал почти без дъх, аз последвах моя Господ,

понеже Той пристъпи към странична врата в Божието Светилище и побърза

да я отвори. Тогава лицето ми мигновено беше лъхнато от пояждащ Огън, и

дим от Свещени Божии чувства нахлу в ноздрите ми. А Господ ми проговори

сред Огъня и дима, като ми казваше:

“Гледай, слуго Господен! Защото сега Царят на Сион говори на

пророка Си, и изважда тайни, замълчани от векове и утаени до

последното време. Виж как дяволът бива извикан в Залата на

Божия Яростен Гняв и как Божията ръка го запечатва като тъмен

зар с шестте пълномощия против нечестивите...”

Докато Исус ми говореше, в самото пространство на Залата се яви и

видението. Аз чух Отец да заповядва с Гневния Си Глас, казвайки:

“Пристъпи в присъствието Ми, Сатано! И бъди в Залата на Гнева

Ми като камък, от който съм отнел Огъня и Святостта Си, за да го

хвърля по земята!”

Миг след Божиите думи дяволът се появи в Залата като камък. И като

застана в средата, пред Огъня и дима, каза:

“Ето ме, Небесни Боже!”
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Точно в този момент към тъмния камък се простря Огнената Божия

ръка. И с Глас, преливащ от Свещен Гняв, Отец отново му проговори, като

казваше:

“Лукави Мой враже!

С пръстен ти съблазни една трета от Небесните Ми ангели и ги

накара да те последват в беззаконието ти. С пръстен ги венча за

себе си, за да ти бъдат духовна невяста! Затова нека със златен

пръстен да се запечата първата от стените на камъка ти! С този

пръстен ти ще се венчаеш за нечестивите човеци по земята и те ще

ти бъдат невяста!”

След тези думи Отец протегна ръката Си и запечата първата от

стените със златен пръстен, който с дим и свистене се вряза в стената на

камъка и остана там. А тогава Всемогъщият отново проговори на дявола,

като му казваше:

“Лукави Мой враже!

С корона ти съблазни една трета от Небесните Ми ангели и ги

накара да те последват в богоборческите ти амбиции! И с корона ги

накара да те провъзгласят за цар, при все че имаха Небесен Цар, и

за господар, при все, че Сион познава Господаря си. Затова нека

със златна корона да се запечата втората от стените на камъка ти! С

тази корона ти ще се провъзгласиш за цар на нечестивите човеци

по земята и с нея те всички ще приемат да царуваш в сърцата им!”

След тези Свои думи Отец повторно протегна ръката Си и запечата

втората от стените на камъка със златна корона, която с дим и свистене се

вряза и остана в него. А тогава Отец за трети път проговори на камъка,

като му казваше:

“Лукави Мой враже!

С огърлица ти съблазни една трета от Небесните Ми ангели и ги

накара да се възхищават на гордостта ти и красотата ти! И с

огърлица ги накара да те хвалят и превъзнасят с думи и химни,

каквито не подобават на творение, но само и единствено на

Твореца! Затова нека със златна огърлица да се запечата третата от

стените на камъка ти! С тази огърлица ти ще станеш благодетел и
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съблазнител на всичките горди и превъзнесени човеци по земята! И

с нея те всички ще станат дух от духа ти и сърце от сърцето ти!”

След тези Свои думи Отец за трети път протегна ръката Си и запечата

третата от стените на камъка със златната огърлица, която с дим и свистене

се вряза в тъмната стена и остана в нея. А тогава Отец за четвърти път

проговори на тъмния камък, като му казваше:

“Лукави Мой враже!

С лупа ти съблазни една трета от Небесните Ми ангели! И като

ги измами да гледат през нея, накара ги да виждат в тебе това,

което не си! Така те побързаха да те обожествят и да те видят

досущ като Мене! Затова нека със златна лупа да се запечата

четвъртата от стените ти! С тази лупа ти ще станеш господ и бог в

сърцата на всичките помрачени човеци! Те ще те гледат така, както

ти искаш да бъдеш гледан и ще те наричат с устните си така, както

ти искаш да бъдеш наричан!”

След тези думи на Отца, в ръката Му се появи златна лупа, която Той

докосна до четвъртата от стените на камъка, тъй щото с дим и свистене тя

се вряза в него. И ето, че за пети път Отец проговори на дявола, като му

казваше:

“Лукави Мой враже!

С чаша ти съблазни една трета от Небесните Ми ангели, като ги

изкуси да пият от виното на извратената ти мъдрост! И с чаша ти ги

накара да блудстват с тебе, та да изгубят достойнството си пред

Лицето Ми! Затова нека златна чаша да се запечата върху петата от

стените на камъка ти! С тази златна чаша ти ще станеш най-

желания съпруг за всички нечестиви невести по земята! От виното

ти ще се опиват и от семето на извратената ти мъдрост ще зачеват!

Докато напълно ги погубиш и отнесеш след себе си в мрака и

тъмнината!”

След тези думи на Отца в ръката Му се появи златна чаша, която Той

запечата с дим и свистене върху петата стена на тъмния камък. А тогава за

шести път Отец проговори на Сатана, като му казваше:

“Лукави Мой враже!
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Рог въздигна ти на Небето против Святата Ми власт и против

Съвършеното Ми управление! С рог прониза сърцата на една трета

от Небесните Ми ангели, които те последваха в безумието на

химерата ти! Затова златен рог на твоята химера ще се залепи

върху последната от стените на камъка ти! И със златен рог ще

бодеш сърцата на всичките нечестиви по земята! За да се наситиш

на нечестието им и да утвърдиш рода на нечестивите, които са

приготвени за огън!”

Ето, че и рогът, подобно на предишните пет символа, с дим и свистене

се вряза в последната шеста стена. А тогава Божията ръка вдигна тъмния

камък в шепата си. И Отец за сетен път проговори на дявола, като му

казваше:

“Слушай думите Ми, Сатано! И приеми съдбата си от Мене! Тези

шест стени на камъка ти са затворът на битието ти! От тях не ще

избягаш и те не ще побягнат от тебе! С тях ще владееш, с тях ще

управляваш, с тях ще съблазняваш! С тях ще събираш по лицето на

земята всичкото нечестие и ще вършиш съдба в живота на всичките

нечестиви!

Бъди лукав за лукавите! Бъди измамник за измамниците!

Търкаляй насам-натам по земята стените на камъка си и бъди

късмет за извратените и земен дял за нечестивите! А когато

нечестието на нечестивите ти люде натегне пред Лицето Ми, нека

внезапна смърт ги покосява и нека адът огнен ги поглъща!

Търкаляй се, дяволе! И помни, че съм допуснал властта на

лукавството ти до определено време от времената, до определена

година от времето, до определен месец от годината, до определен

ден от месеца, до определен час от деня, до определена минута от

часа, до определена секунда от минутата, и до определен миг от

секундата!

А когато мигът настане и настъпи Страшният Ден Господен,

тогава трепери – ти и всички твои нечестиви! Защото Гневът Ми ще

се отприщи като водите на огнена река, и Яростта Ми – като

вълните на огнено езеро!”
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След тези Свещени думи, ръката Господна запокити тъмния камък към

земята, където той започна да се търкаля и пресича със съдбите на

всичките нечестиви. Докато гледах знамението, Господ се приближи към

мен и започна да ми говори, като казваше:

“Аз отново ще те въведа в Залата на Божия Яростен Гняв. За да

ти покажа колко изкусително дяволът упражнява дадените му

пълномощия! А до тогава ти казвам да се закрепиш в Мене и да

пребъдваш в смирение заради твърде великите откровения, на

които Отец Ми те направи свидетел! А на всички Мои днес казвам!

Божии люде! Вече наближава минутата от часа, секундата от

минутата, и мигът от секундата, когато всичко ще приключи!

Постарайте се да се намерите пред Лицето Ми без недостатък, без

петно и бръчка, и без най-малък белег от сатанинската съблазън!

Повдигнете главите си нагоре – към Светилището на Отца! И като

благославяте Святото Му Име – въздайте благодарение Богу!

Понеже с мощна мишца и с прострян Меч Той ще ви изведе от

властта на нечестието и ще ви въздигне пред Лицето Си в Слава!”
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3. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪДБИТЕ НА

ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Цялото ми сърце е преизпълнено с благоговение и преклонение пред

моя Господ Исус Христос. Всичките ми помисли и чувства, и изобщо цялата

ми същност величае Спасителя на човешкия род. Ние наистина трябва да

се отърсим от всичко негативно, тъмно и зло, за да проумеем, че Господ ни

е дал привилегията да бъдем не просто Небесни, но Божии създания, които

с трепет очакват своето преселение във Вечността.

Много пъти през годините на моето слугуване към Исус, аз забелязвах

как прицелът на сатанинските атаки и отмъщения върху сърцето ми,

търсеше един по-печеливш ефект за дявола.

Ефект, с който огънат или пречупен от гонение аз да му отдам повече

внимание, отколкото той като нищожество заслужава. Ефект, с който да

престана да мисля и разсъждавам, че в крайна сметка Сатана може да

върши само онова, което Бог му е заповядал или допуснал да извърши. А

когато този ефект се получи, то тогава (да не бъде!) е налице отпадане от

вярата, отпадане от Господа и връщане назад.

Всъщност, ако Исус ми даде да премина победоносно през всичките

съпротивления на дявола, то разковничето на всяка следваща победа беше

именно в долното съждение:

Бог държи дявола под абсолютен контрол и не е възможно нито едно

дяволско проявление, което да Го изненада или намери неподготвен.

Същото това разковниче можем да открием и в думите от посланието

на Апостол Павел, където той казва на всички ни:

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може

да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да

бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с

изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го

издържите...” 10

10 (1 Коринтяни 10:13)
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Какво остава тогава за нас? Именно това – да държим здраво победата

и триумфа над дявола, които Исус ни е дал и в които ни е запечатал чрез

Святия Си Дух. Именно заради тази победа и този триумф Господ ми даде

видението, на което сега ще станеш свидетел и ти. Но като начало нека ти

предам разговора, който имах с Исус. Ето думите, които Господ проговори

на сърцето ми:

“Как мислиш слуго Мой? Възможно ли е на едно място

едновременно да се окажат Бог и дяволът? Възможно ли е общение

между Светлината и тъмнината?”

“О, Исусе! Това е невъзможно! Сам Ти ни казваш в Евангелието думите

Си:

“И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана...” 11

Тъй щото ако някъде е Бог и Светлината Му, там го няма дяволът и

тъмнината му...”

“Да, така е! Отговори Ми вярно! Но Аз нека отново те попитам:

Как ти си обясняваш факта, че светът лежи в лукавия, а

едновременно с това Аз продължавам да бъда Светлината на света

и да спасявам човеците с Кръвта Си и Духа Си? Къде в крайна

сметка съм Аз и къде е дяволът?”

“О, Исусе! Ти Си в сърцата на човеците, които имат вяра в Тебе, а

дяволът е в сърцата на човеците, които остават помрачени от измамите и

лукавствата му!”

“И този отговор е верен! Но Аз сега искам да разширя знанието

ти върху факта, че съм в сърцата на Моите Верни. И затова нека

отново да те попитам:

В какъв свят трябва да живеете и да отстоявате вярата си в

Мене? Не е ли това светът, който изцяло лежи в лукавия? Не е ли

това мракът на неверието? Не е ли това тъмнината, която отделя

човеците от Духа Господен?”

“Да, Господи мой! Така е! Ние наистина трябва да отстояваме вярата

си в Тебе, понеже като човеци живеем в свят на мрак и тъмнина!”

11 (Йоан 1:5)
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“А не сте ли именно тогава звезди Господни? Не съм ли Аз

Зорницата в сърцата ви, Която ви прави да блестите като Светлина

на света?”

“Така е, Исусе!”

“Знай тогава, че където са звездите Господни, там е и властта

на Господното Небе! А докъдето се простира властта на Небето,

дотам действа и Святият Дух! Тъй щото вие трябва да заживеете с

вяра, че сте чеда на Небето, въпреки че все още живеете като

човеци на земята. Защото докато има вяра в Мене на земята, то и

до тогава Небето докосва земята и земята се осветлява от

Светлината Ми! Тази бе причината да заявя някога на фарисеите:

“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе.

Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят...” 12

Нека тогава всичките Ми чеда да знаят, че дяволът може да

действа само долу, но не и горе!

Вашият живот е живот горе!

Вашата вяра е вяра горе!

Вашите сърца са горе!

И ето тук се явява съдбоносният контрол, който Отец Ми

упражнява върху дявола! Защото Вездесъщият Дух на Отец Ми

ограничава Сатана да спазва поставените му отгоре граници на

битието му. Дяволът никога няма да пристъпи в присъствието на

Святия Дух, но ако Святият Дух пристъпи в неговата територия –

той ще трябва да отстъпи назад, в тъмнината. И за да разбереш

това, Аз ще ти дам да видиш нещата отгоре, от Самата Тронна Зала

на Моя Отец. Затова сега Ме последвай!”

След тези Свои думи Исус ме прегърна и извиси нагоре, тъй щото

двамата с Него се намерихме пред вратите на Божието Светилище. И ето,

че Спасителят отвори вратите, като пристъпи напред и ми даде знак, за да

Го последвам. Така аз тръгнах след Исус, като вървях известно време след

Него. А когато Господ застана в средата на Светилището, Той простря ръце

към нозете Си, като ми казваше:

12 (Йоан 8:23)
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“Гледай, слуго Мой! Защото сега Синът ще призове Отец да ти

покаже Вселената такава, каквато я вижда само Троицата!”

В този миг Исус коленичи в Светилището и аз побързах да коленича с

Него. И ето, че Той извика към Отец, казвайки:

“Отче Святи! Дай на слугата Си да види скинията Ти така, както

я виждаш Ти, Синът Ти и Духът Ти!”

Господ едва беше изговорил думите Си, когато пространството под

нозете ми стана толкова прозрачно, щото имах усещането, че просто вися

в Божието присъствие. А пред погледа ми мигновено се разкри поразителна

гледка. Аз виждах милиони звезди и галактики, мъглявини и необятни

простори, които светеха меко и загадъчно в тъмнината на космоса. А точно

тогава Вселената светна. Светна така, сякаш всичките звезди и галактики

бяха избухнали едновременно. Тя се превърна в един съвършен свят на

безгранична и неизследима Светлина. И всички онези чудни творения,

били те звезди, галактики или планети, станаха като от стъкло, обградени

от Светлина. Докато гледах замаян и вцепенен станалото чудо, Исус тихо

ми проговори, като казваше:

“Сега виждаш не просто Вселената на Моя Бог и Отец, но Духът

Му, Който я изпълва и преминава през нея!

Виждаш ли колко светли и прозрачни са Божиите владения?

Виждаш ли колко Съвършена и непоклатима скиния са създали

Отец, Синът и Святият Дух?

Но ти продължи да гледаш, защото Аз ще простра ръката Си

надолу и върхът на показалеца Ми ще посочи мястото на планетата

Земя. И Самият Дух на Отец Ми ще ни придвижи до нея...”

Ето, че Исус протегна ръката Си и посочи към блесналата от Светлина

Вселена. А тогава звезди и галактики се разбягаха пред очите ми с една

невъобразима скорост. И съвсем скоро аз съзрях тъмна точица, която

никак не се вписваше в блесналата Вселена. А колкото повече тъмната

точица растеше, толкова повече аз разбирах, че именно това е планетата

Земя. И когато тя се уголеми, тъй щото изпълни пространството под нозете

ни, Господ отново ми проговори, като казваше:
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“Учудва ли те това, което виждаш? Учудва ли те факта, че в

една блеснала от Светлина Вселена има планета, която е толкова

тъмна? И това не иде ли да ти покаже, че на тази планета има

достатъчно много съпротива спрямо Духа на Отца Ми? Но ти виж

сега какво ще се случи, когато въпреки съпротивата на планетата,

Духът на Отца реши да свети върху нея...”

Отново гледах към Земята, когато забелязах как лъчите на Божия Дух

започнаха да я пронизват. А тогава тъмнината започна да бяга и да се

огъва от Светлината. Тя никак не можеше да издържи на лъчите й и затова

бързаше да се скрие в недрата на самата Земя. И ето, че Господ отново ми

проговори, като казваше:

“Ето, Стефане! Гледай и разбирай! Земята е мястото, където е

паднал Сатана заедно с демоните му. Но същата тази земя е

мястото, където живеят човеците, създадени по Божия Образ и

подобие. Същата тази земя е мястото, където Отец прати Сина Си,

за да стане Човешкият Син. Същата тази земя е мястото, където се

води битка между силите на Светлината и силите на тъмнината.

Същата тази Земя е мястото, което продължава да представлява

скинията на Моя Бог и Отец. И ако Отец Ми е хвърлил Сатана на

тази земя, то не е, за да я изгуби от контрола Си или да я остави на

произвола на хаоса и разрушението, но за да изпита вярата на

човешките чеда. Тази вяра, с която те могат отново завинаги да

живеят в присъствието Му и да бъдат Негови деца. Тази вяра, с

която да разберат, че земният им живот е само една подготовка,

едно изпитание и проверка за Вечния Живот в Сион, и на новото

небе и новата земя, които предстоят.

А сега нека да ти напомня думите, които Сатана Ми изрече,

когато Ме изкушаваше в пустинята:

“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...” 13

13 (Лука 4:6-7)
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Забелязваш ли писаното? Сатана не Ми казва, че земните

царства са негови, но че са му предадени... Не че са му подарени

безвъзвратно, но именно предадени! Кой друг да е предал земята

на Сатана, ако не Отец Ми? И ако Бог е Суверенът, предал нещо на

дявола, то не е ли пак Той, Който може да Си го изиска на времето,

което реши? Но ето тук е съдбоносният контрол от Отец Ми върху

дявола. Защото на Сатана Отец Ми е дал пълномощията да дава

земен дял на нечестивите, които са мерзост пред очите Му, и с

които Той не желае да споделя нито Царството Си, нито Престола

Си, нито Сърцето Си! А земният живот, за разлика от Небесния, е

твърде краткотраен! Пръст и пепел, или лъх и сянка, които отиват в

пръстта. И освен, че земният живот отива в пръстта, сетнината на

човеците, които са го живели нечестиво и сладострастно, е огнен

ад и вечно проклятие.

Вие наистина трябва да разберете това!

Вие наистина трябва да се изпълните със съвършено упование

във Волята на Отца Ми и в Силата Му да ви съхрани и запази!

Вие наистина трябва да станете Божии чеда! Да бъдете ония,

които са отгоре и светят като звезди на тези, които са долу! Защото

тези долните, ако не приемат Светлината от сърцата ви, ще останат

помрачени и ще наследят сетнината на долния, а горните непременно

ще се извисят в Царството на Горния!

На долният, Сатана, всичко му е долу – благата му, наградите

му, силата му, властта му! На Горният, Христос, всичко Му е горе –

благата Му, наградите Му, Силата Му и Властта Му! А сърцата

човешки - с вярата, която таят – избират или долния с долното, или

Горния с горното! Който проумее това видение и съхрани думите Ми

в сърцето си – той няма да отпадне от Мене довека!

А сега, слуго Мой, нека отново те въведа в Залата на Божия

Яростен Гняв! За да видиш там записани много стихове от Асафовия

псалом – всеки от тях върху съдбите, свързани с лукавия, който е

търкалящият се зар на съблазънта!”
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4. ВИДЕНИЕТО В ЗАЛАТА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ

Скъпи мой братко! Приятелю на сърцето ми!

Няма да те питам дали знаеш какво значи съблазън, понеже всички

сме виждали съблазни, не веднъж и дваж в живота си. Но аз непременно

ще напомня на всички християни думите на Христос, с които Той ни

предупреди в Евангелието:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

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

дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и

хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав,

отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния

огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за

тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл...” 14

Виждаш ли колко категорично Исус е предупредил, че ще е горко на

онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда? Фактът, че Господ използва

глаголът “дохождам” и го обвързва със съблазънта трябва непременно да

те убеди, че тази съблазън не е като някаква вирусна епидемия или

инфекция, която да дохожда просто ей така...

Не, братко мой! Зад самата съблазън стои дяволът! Тъй щото фактът,

че съблазънта дохожда чрез някой съблазнител, е свидетелство, че самият

Сатана е дошъл като търкалящ се зар против живота на човеците.

“Ако те съблазни ръката ти, отсечи я и хвърли я...” – ни казва

Исус. Но ти помисли и ми кажи:

Какво друго да съблазнява един зар, ако не ръката? Не си ли виждал

играчи на табла, които като си вземат зарчетата в шепите, ги въртят дълго,

за да ги хвърлят и да им се падне дюшеш? И ако при табладжиите нещата

са сведени до нищо и никакви бели зарчета, то така ли стоят нещата при

поклонниците на дявола? Не, разбира се!

Истината, братко мой, е такава, че:

14 (Матея 18:7-9)
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Ако при земните зарове, ръцете ги въртят, за да ги хвърлят, то при

тъмния зар на лукавството, е тъкмо обратното! При него не човеците хвърлят

зара с ръцете си, но зарът хвърля човеците!

Къде, обаче ги хвърля?

Разбира се, че ги хвърля в територията на съблазънта! И като шепне

лукаво на сърцата им, казва им да го последват. Но именно тогава Господ

ни предупреждава:

“Ако те съблазни ногата ти, отсечи я и хвърли я!”

Но ето, че съблазнения в ръцете, вече е съблазнен и в краката.

И тогава не остава нищо друго за тъмния зар, освен да му съблазни и

очите. Защото очите са тези, които виждат какъв зар се е паднал при

хвърлянето. И ако земните табладжии се радват на дюшеш, то сатанинските

поклонници се радват не на числа, а на сатанинско благоволение.

На този се паднал пръстен, на другия – корона, на третия – огърлица,

на четвъртия – лупа, на петия – чаша, на шестия – рог. Те гледат

хипнотизирани на символите на сатанинската съблазън и нямат никаква

сила да им откажат. Именно тогава Исус за последен път предупреждава:

“Ако те съблазни окото, извади го и хвърли го!”

Кое е онова око, което лесно ще откаже да се възхищава на пръстена,

короната, огърлицата, лупата, чашата и рога? Не трябва ли то веднъж вече

да е било влюбено в блаженствата на Небесния Ерусалим и в Образа на

Неговия Цар? Не трябва ли това око да е било просветено от Божията

Светлина, за да мисли не за земните и преходни неща, но за Небесните и

Вечните? Но именно затова Исус на друго място в Евангелието е казал на

всички ни:

“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото

ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти

тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина

то колко голяма ще е тъмнината!” 15

Аз не зная дали някой някога ти е казвал колко голяма може да бъде

тъмнината на сатанинската съблазън, но именно затова днес Господ ми

дава да напиша тази книга против съблазнителя и против всичките му

15 (Матея 6:22-23)
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нечестиви. Затова нека повече не бавя нещата, но дословно да ти предам

думите, с които Господ Исус отново ме въведе в Залата на Божия Яростен

Гняв. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Думите за съблазънта, върху които ти размишлява,

са много навременни и напълно точни. Защото наистина, когато

предупреждавах човеците за съблазните, Аз имах предвид именно

дявола, като зар на съблазънта. Именно лукавия, който е силен да

завлича човешките сърца в територията на съблазните си.

Но сега нека вече отново ти напомня за Моя слуга Асаф.

Защото във времето, когато го въздигнах в Божието Светилище, той

беше гледач на Бога, зеница Господна, каквато днес си и ти. А тази

зеница, като гледаше всичката сатанинска съблазън в онова време,

записа в псалома си:

“А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко

бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните,

като гледах благоденствието на нечестивите...” 16

Как мислиш? Какво ще рече нозете ти почти да се отклонят, а

стъпките ти да се подхлъзнат? Какво ще рече да завидиш на

надменните, като гледаш на благоденствието на нечестивите?”

“О, Исусе! Твърде болезнен е въпросът Ти, понеже и аз неведнъж съм

се съблазнявал поради нечестивите. Но лично за мен отклоняването на

нозете и подхлъзването на стъпките става тогава, когато човек престане да

мисли за Вечния си дял в Господа, а започне да съжалява, че няма земен

дял, какъвто дяволът дава на нечестивите. Точно тогава е налице страшна

съблазън, която цели измама и помрачаване на човешкото сърце.

Измама – понеже дяволът иска да измами Божия човек, че неговите

привременни земни блага са по-ценни и желателни от Вечния Живот в

Небесното отечество!

И помрачаване – понеже в такова съблазнено състояние човек е

склонен да предпочете фаталната размяна на нещо голямо, скъпоценно и

прекрасно за нещо малко, измамливо и ужасно!

16 (Псалом 73:2-3)
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Точно тогава човек губи мира с Бога и радостта от Господното

Спасение, понеже вече не иска да живее с вяра в обещаното, а предпочита

доводите на видимото и материалното...”

Докато отговарях на Исус, очите Му ме пронизваха до дъното на

сърцето ми. И ето, че Той отново ми проговори, като казваше:

“Наистина си разбрал тези стихове от псалома на Асаф. Но

другояче не би могло да бъде, след като Аз съм Светлина на

сърцето ти и те утвърдих да слушаш Гласа Ми и да следваш Сърцето

Ми! Но ако ти си разбрал тези стихове, много Мои чеда не са ги

разбрали. И ако в твоето сърце има Сила да отблъсне атаките на

съблазнителя, в други сърца тази Сила липсва. Затова Аз отново ще

те въведа в Залата на Божия Яростен Гняв, за да ти покажа

съдбоносните сфери, през които клепачите на Отец Ми изпитват

човешките чеда и определят сетнината им.

А ти сега Ме последвай!”

След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце,

като ме въздигна нагоре, до Хълма Сион и до Небесния Ерусалим...

Ето, че аз отново влязох с Исус в Залата на Божия Яростен Гняв. Този

път тя изглеждаше по-различна от предишното видение, станало в

древността. В самата Зала имаше шест сфери, поставени в кръг. В средата

на всяка от сферите имаше меч, забит до дръжката си в пространството й.

Това ме учуди и аз вдигнах въпросителен поглед към Исус. А Той, като ми

даде знак да пристъпя след Него, се приближи до сферите и ги посочи,

като ми казваше:

“Виж тези сфери! И знай, че всяка от тях е свързана с

пълномощията, дадени на дявола от Моя Бог и Отец. И както върху

стените на дяволския камък бяха запечатани шестте символа на

съблазънта, така всеки от тези символи е поставен в една от тези

сфери...”

“А как, Господи мой, да разбирам мечовете, които са забити в сферите?”

– попитах аз. И тогава Исус ми проговори, казвайки:

“Разбирай мечовете така, че Словото на Отец Ми отдавна е

изобличило и осъдило съблазните на дявола. Тъй щото всеки меч
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представлява точно определени Божии думи против самата дяволска

съблазън. На теб оставам да се досетиш какво пише върху

протеженията на Божиите мечове. И не просто да се досетиш, но да

изтеглиш всеки от тях с ръката си...”

Думите на Господ бяха толкова чисти и правдиви, щото без всякакво

съмнение Му проговорих, казвайки:

“О, Исусе! Сигурен съм, че върху тези мечове са запечатани стихове от

Асафовия псалом...”

“Ами щом си сигурен, хвани всеки от мечовете и го изтегли в

ръката си, за да прочетеш писаното!”

С огромно вълнение се приближих до първата сфера и тогава видях,

че Божият Меч беше пронизал средата на златния пръстен. Така аз хванах

Меча и го извадих от сферата. А тогава върху протежението на Меча

заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:

“Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието

на нечестивите...” 17

Докато прочитах писаното, Господ ми проговори, като казваше:

“Нека сега всичките Ми братя и сестри да запомнят, че

благоденствието на нечестивите всякога е свързано със златния

пръстен на сатанинската съблазън!

Главното проявление на тази съблазън се нарича Обвързване!

Именно чрез него дяволът се обвързва с човеците и човеците се

обвързват с дявола!

Но ти сега забий първия Божий Меч в сферата и простри ръка,

за да извадиш втория Меч от втората сфера...”

Думите на Исус дойдоха като могъща Сила от Святия Дух в ръцете ми,

тъй щото без всякакво колебание и със съвършена точност аз отново забих

първия Меч, който прониза средата на златния пръстен. Тогава погледнах

към втората сфера, където вторият Божий Меч беше пронизал средата на

златната корона. Така аз го хванах и извадих от сферата. И ето, че по

протежението на Меча заблестяха думи от Асафовия псалом, които гласяха:

17 (Псалом 73:3)
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“Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е

тлъсто. Не са в общите човешки трудове нито са измъчвани, като

другите човеци...” 18

Докато прочитах писаното Исус за втори път проговори, като ми

казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че царуването на

нечестивите всякога е свързано със златната корона на сатанинската

съблазън. Тази корона ги прави да не се притесняват при

умирането си, сиреч, при прегарянето на съвестите им. Тази корона

ги прави да бъдат царе, които не са в общите човешки трудове,

нито биват измъчвани като другите човеци.

Главното проявление на тази съблазън се нарича Поклонение!

Именно чрез нея нечестивите се покланят на дявола, а той ги прави

като царе, които да получават поклонение от човеците.

Но ти сега забий втория Божий Меч в сферата и простри ръка,

за да извадиш третия Меч от третата сфера...”

И този път Силата на Святия Дух дойде върху ръцете ми, тъй щото

забих съвсем точно втория меч върху златната корона в сферата и

погледнах към третия Божий Меч в третата сфера. Така очите ми видяха

как Мечът беше забит в средата на златната огърлица. И аз, като го

хванах, извадих го от сферата, а по блестящото му протежение прочетох

думите от Асафовия псалом, които гласяха:

“Затова гордостта като верижка окръжава шията им, насилието

ги облича като дреха...” 19

Докато прочитах думите на стиха, Исус за трети път ми проговори,

като казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че гордостта на

нечестивите всякога е свързана със златната огърлица на

сатанинската съблазън. Така съблазънта ги прави да гледат на

останалите човеци от висотата на сърдечното си превъзнасяне, да

ги насилват и да ги презират като недостойни за общение с тях.

18 (Псалом 73:4-5)
19 (Псалом 73:6)
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Главното проявление на тази съблазън се нарича Отделяне!

Именно чрез нея Сатана отделя избраниците си и ги издига високо,

за да съблазняват всички, които са останали без благоволението

му. Но ти сега забий третия Божий Меч в сферата и простри ръка,

за да извадиш четвъртия Меч от четвъртата сфера...”

Изпълнен с Божията Сила, аз забих третия Меч в сферата и погледнах

към четвъртата сфера. А тогава забелязах, че Мечът беше забит в огромна

стъклена лупа. Така, хванал го в ръката си, аз го измъкнах от сферата, а

тогава по протежението на Меча заблестяха следващите стихове от Асафовия

псалом, които гласяха:

“Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се

превишават...” 20

И докато аз прочитах правдивите думи, Исус отново ми проговори,

като казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че помрачението

върху очите на нечестивите се дължи на златната лупа на

сатанинската съблазън. С това помрачение нечестивите гледат на

света така, както го гледа собственият им господар. Светът става

измислен рай в очите им и тогава мечтите на сърцата им

непременно се превишават.

Главното проявление на тази съблазън се нарича Споделяне!

Именно чрез споделяне дяволът помрачава очите на поклонниците

си, за да споделят неговото виждане, неговия мироглед, неговите

собствени амбиции! А споделяне ще рече човек да се откаже от

своя поглед, за да приеме погледа на този, в когото е повярвал!

Но ти сега забий четвъртия Божий Меч в сферата и простри

ръка, за да извадиш петия Меч от петата сфера...”

Послушал Господ и пълен със Силата Му, аз забих четвъртия Меч в

сферата, тъй щото той отново прониза лупата, и погледнах към петата

сфера, където видях Меч, забит в златна чаша. Така ръката ми хвана

дръжката на Меча, и аз го извадих пред Исус. А тогава по протежението на

Меча заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:

20 (Псалом 73:7)
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“Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят

горделиво, издигат устата си до небето, и езикът им обхожда

земята. Затова отбиват се при тях людете Му; и вода с пълна чаша

се изпива от тях. И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у

Всевишния?” 21

Докато още прочитах тези думи, Исус с Гняв в Гласа Си проговори,

като ми казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че именно със

златната чаша на съблазънта Сатана утвърди на земята блудницата

Вавилон. Именно нечестивите слуги на блудницата са тези, които

говорят горделиво, издигат устата си до Небето, а езикът им

обхожда земята. Затова много от Божиите люде се отбиват при тях,

за да пият водите на съблазънта от златната им чаша, без да

размислят, че така си навличат осъждение и отпадане от Моя Завет.

Главното проявление на тази съблазън се нарича Завет! Всеки,

който бива съблазнен от златната чаша на дявола, влиза в завет с

него, и получава всички привременни привилегии и поощрения, за

да лъже и съблазнява човеците!

Но ти сега забий петия Божий Меч в сферата и простри ръка, за

да извадиш последния шести Меч от шестата сфера...”

Изпълнен със Сила, каквато не съм подозирал, че може да има в

ръцете ми, аз забих Божия Меч в омразната златна чаша, а след това

погледнах към последната шеста сфера. Така очите ми видяха как Божият

Меч беше забит в златен рог. И аз, като хванах Меча, измъкнах го от рога,

а по протежението му заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:

“Ето, такива са нечестивите! Винаги са благополучни! Умножават

богатство!” 22

А Исус за сетен път проговори, като ми казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че със златния рог

на съблазънта дяволът дава наградите си на всичките нечестиви по

земята. Тази е съблазънта, за която предупредих всички ви,

посочвайки нечестивите и казвайки за тях, че те вече са получили
21 (Псалом 73:8-11)
22 (Псалом 73:12)
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своята награда. Тази е съблазънта, която повлича и погубва по-

успешно от всичките други преди нея, понеже с нея дяволът убива

както мнозина вярващи, така и мнозинството езичници.

Главното проявление на тази съблазън се нарича Награда!

Затова всички добре си дайте сметка на какъв господар служите и

каква награда ще получите...”

След тези последни думи Исус се приближи до мен. И като положи

ръце върху главата ми, каза:

“Слуго Мой! На теб съм гласувал доверието на Сърцето Си! Теб

посочих и избрах, за да дадеш свидетелството на Моята Църква

против съблазънта на нечестивите! Затова скоро ще ти дам да

слезеш през самите сфери в тъмното битие на Сатана. За да го

видиш като хвърлен зар на съблазънта! За да разкажеш в нова

книга на Божиите чеда как този зар се върти и търкаля, за да

съблазнява живота на нечестивите, които са му предадени!

Блажени тези, които не се съблазнят във виденията, които

давам на пророка Си!

Блажени тези, които устоят на напиращата сатанинска съблазън,

за да възвеличат Името Господно със сърдечно смирение, със

скромност и простота, с чистота и целомъдрие!

Аз, Зорницата от Хълма Сион, все още светя и докосвам!

Блажени всички, които Ме познават!

Блажени всички, които Ми уповават!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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