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СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА - ПЪРВА ЧАСТ

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Верен да ме пази от огнените стрели на нечестивия, и Истинен - да ме

употребява за Славата на Името Си, в последните два месеца Исус

подготвяше сърцето ми за извисените и мъдри послания на тази пророческа

книга. Няма да ти кажа, че първата й част беше написана лесно, защото

през този период от време върху мен се стовариха яростните отмъщения на

дявола заради виденията в “В Името на Отца”. Но аз, като помнех думите

на моя Спасител, че съм написал най-тежката от пророческите си книги,

съумях да превъзмогна над цялата сатанинска злоба. И не просто да

превъзмогна, но да пребъдвам в размисъл за посланията, които ще прочетеш

оттук нататък. За разлика от всичко друго, което досега съм изявил на

Църквата, Господ ме предупреди, че повествованието на “Сляпата

дъщеря на Бога” ще бъде уникално както с виденията си, така и с начина

на написване. А уникалното е това, че тук Исус ще ми разкрие една

Небесна алегория, в която божествени или сатанински присъствия и изяви

са одухотворени като реални личности. Причината за този Свой подход

Господ ми обясни с непосилните дълбочини и височини, които човек трудно

би проумял и осмислил в директно послание. Но когато нещата бъдат

представени като алегория, в смисъл на иносказание, в което оживяват

неизказаните неща от Сътворението, то тогава самата Божия Мъдрост ще

направи Небесните откровения понятни и разбираеми.

Нека да започна с това, че никой от нас не съществува изолиран от

света, който го заобикаля, тъй щото – искаме или не – ще трябва да се

съобразим с реалностите, такива каквито са те. Нашето съгласие или

несъгласие с тях няма да ги промени, защото те вече веднъж са допуснати

от Бога и наложени във времето, в което живеем. Това иде да ни покаже,

че макар като човеци да сме от същия генетичен състав, от който са били
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сътворени човеците от миналите векове и епохи, пак нашето битие тотално

се различава от това на нашите предци. Ние сме свидетели на един

гигантски скок в откриването на природните закони и взаимодействия, в

тоталното настъпление на модерни технологии и производства, променили

до неузнаваемост начина ни на живот. Електрическата енергия и

машините, заместили угнетителния ръчен труд, както и невероятният скок

в информационните технологии все повече и повече превръщат човеците в

общество от консуматори, което е неспособно да раздели прогреса от

веригите, телевизията от тъмницата, комуникациите от контрола, удобствата

от клопката, Интернет от мрежата, информацията от заблудата. И става

така, че човешкият род се превръща в заложник на постоянния си стремеж

към загадки и открития. Защото зад границите на видимото, в териториите

на тъмния духовен свят, научно-техническият прогрес не е средство, а

най-главна цел. И не просто цел, но демоничен прицел, в мишената на

който са сърцата на всичките човеци, били те свободни или роби, сиромаси

или господари, управляващи или управлявани.

Преди няколко години, по Божието благоволение, аз написах една

пророческа книга от Кръга на Маслото, която се казваше “Дните на

Злото”. И в тази книга Господ ми изяви сълзите на Собствената Си Скръб

за погиващото човечество, което не просто върви, но препуска към

гибелния си край и към срещата с човека на греха и синът на погибелта. В

тази книга за първи път Исус ме накара да се замисля колко несъвместим е

светът на Сион със света, който лежи в лукавия. И когато, воден от Него,

се опитах да съпоставя битието на един Небесен Светия с битието на един

земен човек, то разликите бяха катастрофални, а прилики нямаше абсолютно

никакви. Защото нищо от модерното и технологично битие на земния човек

не съществува горе в Сион. В Небесния Ерусалим няма радио и телевизия,

нито безжични комуникации и мобилни телефони, няма автомобили и

самолети, нито персонални компютри и Интернет. Няма дори помен от

индустрия и промишленост, нито от електричество и медии. И аз чух думи

от устните на Исус, които твърде много ме потресоха и наскърбиха сърцето

ми. Защото на едно място в тази книга Господ ми каза:
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“... кажи на всичките Ми братя и сестри, че съвременен човек

ще рече, че това е човек, който се е отдалечил на шест хиляди

години от Спасението и Вечния Живот. Защото шест хиляди години

човеците бягат от Мене и Отца Ми. Шест хиляди години те търсят и

намират измишления и открития, само и само да се почувстват като

богове, при все, че не са богове, но пръст от пръстта и черепки от

земните черепки...”

Имаш ли сърце за Господа, братко мой? Имаш ли копнеж за Царството

Му? Имаш ли просветен от Духа поглед, с който да видиш дълбоката яма,

която дяволът копае за човешкия род, използвайки всички постижения на

научно-техническия прогрес?

Именно заради този, просветен от Духа поглед, аз смирих сърцето си,

за да слушам и запиша на книга всички откровения на тази Небесна

алегория, която сега попада в ръцете ти. Защото наистина има една “сляпа

дъщеря на Бога”, която обича да борави със Знанието на Баща си. Но

поради факта, че още при Сътворението тя се поквари от засеняването на

дявола, Отец я ослепи, тъй щото никога повече да не Го види, колкото и

много знания да е получила. И днес ние виждаме една горда Наука, която

се е излегнала върху постиженията си и тръби наляво и надясно, че е най-

ценна и желателна за човешкия разум. Преживяла развитие от шест хиляди

години в човешкото битие – тя в разгърнат през вековете модел щеше да

извърши онова, което направи още при Сътворението - да притегли

човеците към дървото за познаването на Добро и Зло, онова древно

желателно дърво, което дава знания... А тези последни Адам и Ева, които

днес ядат плодовете му, да побързат и приемат сетнината си на повторно

изгонени от Едемската градина. Без изобщо да видят, че главният виновник

за магнетичното им привличане към Науката е старовременната змия,

която Словото нарича “дявол и Сатана”. И аз те моля, скъпи мой братко,

да паднеш на колене пред нашия Господ и Създател, и да Му кажеш, че

Неговият свят е по-желателен за сърцето ти от погиващия технологичен

свят, който лежи в лукавия. Да Му заявиш, че Неговата Простота и Чистота

са несравнимо по-скъпоценни и благословени от всичките лъскави реклами

на едно творение, приготвено за огън и нажежени стихии.
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Каквото и повече да кажа с тези начални думи към сърцето ти, аз

искам да благодаря на Исус и да се преклоня пред Мъдростта, с която ни

просветлява, и пред Вярността, с която ни спасява. Приеми този Господен

Дар и нека сърцето ти величае Спасителя за всичката Благост и Милост с

които ни загръща в това най-страшно време на морално и духовно падение.

Амин и Амин!
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1. НЕБЕСНАТА АЛЕГОРИЯ С ДЪЩЕРИТЕ НА БОГ ОТЕЦ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Въпреки страшното гонение, на което станах мишена през последните

години, аз имам една най-свята причина за радост на сърцето си и възторг

на духа си. Защото Сам Господ ме постави на твърде благодатния Си Хълм

Мория, от който аз раздавах даром всичките Му Небесни блага на Божието

домочадие. В много пророчески книги съм имал възможността да изявя

привлекателността на този Хълм, понеже е място, откъдето Отец, Синът и

Святият Дух явиха цялата Си пълнота. А причината да започвам видението

с такива думи се дължи на факта, че тази книга ще бъде съвършено

вдъхновена от Божията Мъдрост. И като помислиш, че имаше в древността

един цар Соломон, син на цар Давид, то, спомни си, къде той въздигна

Храм на Бога и Отца? Не беше ли на Хълма Мория? Не обичаше ли Соломон

всичките думи на Божията Мъдрост, с която беше благословен от своя

Небесен Отец? Не е ли той авторът на “Притчи”, “Еклесиаст” и “Песен на

песните”? Нека тогава тук да запиша думите, с които Божият помазаник

започна изявата на притчите си:

“Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар, записани за

да познае някой мъдрост и поука, за да разбере благоразумни

думи, за да приеме поука за мъдро постъпване, в правда, съдба и

справедливост, за да се даде остроумие на простите, знание и

разсъждение на младежа, за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър

и за да достигне разумният здрави начала, за да се разбират притча

и иносказание, изреченията на мъдрите и гатанките им...” 1

Сам се убеждаваш, мили мой братко, че мъдрите хора трябва да

проумяват притчите и иносказанията. Защото в тях разказвачът говори за

едно, а читателят подразбира друго. Понеже сгъстената Господна Светлина

винаги се нуждае от Мъдрост, която да изсипе Скритата й Манна по

подходящ начин в човешките сърца. И за разлика от директните видения,

при които нещата са едно към едно, тоест, каквото четеш – това се случва,

при притчите и иносказанията е нужна особена нагласа на сърцето.

1 (Притчи 1:1-6)
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Нагласа за проумяване на алегории и символи, в които са скрити и утаени

всички съкровища на Божията тайнствена премъдрост. А сега да продължа

нататък.

Преди няколко хиляди години, приведен над един пергамент, пророк

Моисей е започнал да пише първите редове от “Книгата Битие”. Той е

трябвало със съвършено точните и необходими думи да разкрие Божието

Сътворение и човешкото грехопадение. Да ги опише по такъв начин, че

Сам Отец от Небето да се усмихне и да го погали по главата. И ето, че

когато е стигнал до мига на грехопадението, Святият Дух е показал на

Моисей всичкото възможно лукавство на дявола. Така пророкът е проумял

колко чудовищно е беззаконието на един паднал Небесен служител, лишен

от устоите на Святостта Господна, който с извратена мъдрост е подлъгал

първите човеци. Но в онзи миг, когато перото на Моисей е заскърцало по

пергамента, там не е пишело за никакъв дявол и Сатана, нито за херувим,

помазан да засенява. Нещо друго излязло изпод перото на Божия слуга, за

което свидетелстват и думите:

“А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които

Господ Бог беше създал...” 2

Ето, че дяволът, главният Божий противник, развратил мъдростта си и

погубил със засеняване една трета от Небесните ангели, е представен

символично, като змия... Това няма да накара никой от четящите, като

види змия, да си мисли, че тя е дяволът. Но непременно да разсъди, че

както това противно влечуго пълзи по корем през всичките дни на битието

си, без да може да се изправи, то такова ще бъде и тъмното битие на

Сатана. И ако под перото на Моисей дяволът е уподобен на змия, то какво

да кажем за самата Едемска Градина или за дърветата, които растат в нея?

Какво да мислим за Дървото на Живота, което расте всред Божия Рай, или

за дървото на Знанието, с което човеците познаха Доброто и Злото? Какво

да мислим за пределното лукавство, с което са заредени думите на дявола

към Ева:

2 (Битие 3:1)
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“Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от

него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате

доброто и злото...” 3

Знаеше ли такова нещо Бог, за да Го намесва Сатана в аргументите

си? Отвориха ли се очите на първите човеци или се затвориха? Прогледнаха

или ослепяха? Виждаш ли колко много въпроси остават в сърцето, братко

мой? И ако пророк Моисей извърши повереното му дело от Бога, като

записа в символично иносказание най-премъдрите слова на Сътворението

и мигът на самото грехопадение, то как да постъпи един Божий пророк,

няколко хиляди години по-късно? Няма ли аз да простра ръцете си към

Същия Извор и Същата Мъдрост, за да явя на Божието домочадие

Небесната алегория за сляпата дъщеря на Бога? Разбира се, че ще го

направя, защото това ще бъде още едно чудно и удивително доказателство

за великите дела, на които е способен Божият Пророчески Дух. Но преди

да бих написал и ред от самата алегория, непременно ще ти предам

разговора, който имах с моя Господ Исус. Защото Той отново се сниши до

сърцето ми и започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Гледай на сегашното Ми идване към сърцето ти,

като на още едно извънредно и могъщо свидетелство за Благостта и

Милостта, с които твоят Господ спасява и освобождава Сионовите

пленници от тъмниците на света. Казвам “извънредно”, защото

каквото имах да говоря на Църквата Си във видения и откровения,

Аз вече го изговорих и явих чрез теб. Тъй щото ти си верен и добър

слуга, който с пълно право очаква влизането в радостта на Господаря

си. “Каква е тогава тази книга, която сега му даваш, Господи?” – ще

Ме попитат мнозина. А Аз ще им отговоря, че тази книга е още едно

скъпоценно украшение върху Короната на Божията Слава. Не че

без нея Короната би имала по-малък блясък, не! Слугата Ми Стефан

стоя петнадесет години в попрището на слугуването, без да се

угнети и съкруши, без да се поклати и усъмни, без да прояви и най-

малък признак на слабост или тегота. И ако да бихте казали, че той

вече е уморен от писане на пророчески видения – така е, уморен е!

3 (Битие 3:4-5)



10

Защото кой би носил Господния товар, без да му тежи? Или кой би

се смирил по Моята стълба на слугуването, та да пие Чашата Ми,

без да се пренаскърби? Защото днес проблемът не е, че Аз чакам

слугата Си за някакви несвършени дела, но че той чака посочените

от Отца Ми да се възкачат на Хълма Мория. И за да бъде дори

чакането му Небесно благословение за всички вас, Аз отново и

отново ще идвам и ще му говоря. А Небесната алегория, която

всички днес ще прочетете, е Моят специален дар за Верните, които

искат да устоят в това най-страшно време на съблазънта.

Да, люде Мои! Заради страшното време на сатанинската

съблазън идвам да ви просветя, и за съвършеното ви успокоение в

Духа идвам да развъртя Меча Си.

А ти, слуго Мой, се въздигни сега с Мен до височините на Сион.

Защото там твоят Господ ще ти яви Небесно видение, каквото на

човешки ум не е дохождало, и на сърце човешко не е давано...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми и прегърна духа

ми, като ме въздигна със Себе Си нагоре. А когато се озовах с Него на

Хълма Сион, Той ме погледна с дълбоките Си и прекрасни зеници, като ми

казваше:

“Върви след Мен, понеже ще тръгнем по Реката на Живота, за

да се върнем до Мига на Сътворението. Защото Аз искам да покажа

на сърцето ти една Небесна алегория, която ще те направи да

прогледнеш за невидимото, и да проумееш неизказаното...”

С вълнение потопих нозете си в Реката на Живота, като тръгнах с моя

Господ назад през Божието Време до Сътворението на света. Без да зная

колко вървях с Исус, аз видях в далечината на Реката дърво, което духът

ми разпозна като Дървото на Живота. И колкото повече пристъпвахме до

него, толкова по-голям трепет и благоговение преизпълваха сърцето ми. А

когато го приближихме достатъчно, Исус се отдели от мен, като ми

казваше:

“Аз съм Дървото на Живота, слуго Мой! Затова гледай как ще се

съединя със Самия Себе Си в началото. Защото при Мен ще дойдат

дъщерите на Бога и Отца, пратени от Него. И от този миг на Моето
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посвещение към теб, започва изявата на цялата Небесна алегория,

на която Отец Ми заповяда да бъдеш свидетел. А ти гледай и не

изпускай нищо от видението, защото Святият Дух ще ти даде

нужните думи и вдъхновение, та да го опишеш...”

Докато още осмислях Господните думи, Исус се приближи до Дървото

и се съедини с него, така че духът ми виждаше и знаеше, че Единородният

от Отца е най-благодатното и пречудно Дърво на Живот. А докато още се

възхищавах на Исусовото Преображение, в далечината на Божията Градина

се появиха дъщерите на Бог Отец. Те бяха седем красиви девойки с бели

дрехи, но на различна възраст. И ето, че първата девойка, която беше най-

възрастна от всички, се приближи до Дървото на Живота и коленичи пред

Него. А след това нежните й ръце се простряха към белите корени на

Дървото. Така, откъснала един бял корен, девойката се изправи и усмихна.

А след това прегърна ствола на Дървото, като Му казваше:

“Благодаря Ти, Сине на моя Небесен Баща! Аз взех от Теб един

от белите Ти корени, с който Ти заплени сърцето ми!”

 След тези думи първата девойка се отдалечи от Дървото, а до Него

пристъпи втората девойка. И тя, като простря ръката си, откъсна най-

тежкия и благодатен Плод от Дървото, а след това прегърна Исус, като Му

казваше:

“Благодаря Ти, Сине на моя Небесен Баща! Аз взех от Теб

Плода, с който Ти напълно покори сърцето ми!”

Така и втората девойка се отдалечи от Дървото, а там вече пристъпваше

третата, която носеше златен поднос в ръцете си. И ето, че тя прокара

белите си ръце по ствола на Дървото, като събираше всичките капчици

благовонна смола, които течаха по кората Му. А когато ги събра, поклони

се на Дървото, като Му казваше:

“Благодаря Ти, Сине на моя Небесен Баща! Аз взех от Теб

бликналата смола от дълбочините на Духа Ти, защото с нея Ти

напълно заплени сърцето ми!”

С тези думи третата девойка се отдалечи от Дървото, а при Него

пристъпи четвъртата от дъщерите на Бога. И тя, като простря ръцете си
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към клоните на Дървото, откъсна клонка от най-малките клончета, като Му

казваше:

“Благодаря Ти, Сине на Моя Небесен Баща! Аз взех отсред

разклоненията Ти една малка клонка, защото съм твърде щастлива

как в Теб Отец е направил големите Ти клони да държат малките, а

малките – още по-малките! И с тази радост Ти напълно покори

сърцето ми!”

Така четвъртата девойка се отдалечи от Дървото, а там вече беше

застанала петата. И тя, като държеше кристална чаша в ръцете си,

поднасяше я под напращелите от зрялост и напукани от сладост Плодове,

тъй че чудният им сок капеше в чашата, докато я напълни и преизпълни. И

тогава девойката докосна с чело ствола на Дървото, като Му казваше:

“Благодаря Ти, Сине на моя Небесен Баща! Аз напълних чашата

си с превъзходно сладък сок от зрелите Ти Плодове и съм твърде

щастлива, че с тази сладост Ти заплени сърцето ми!”

С тези думи и петата девойка се отдалечи от Дървото, а там вече беше

пристъпила шестата, чиято десница кървеше от порязване. И тя, като

протегна левицата си към клоните на Дървото, откъсна едно от листата Му,

като го наложи върху раната си, тъй щото порязаното мигновено оздравя,

без дори да остане белег. Това накара девойката да се разсмее от възторг,

и да прегърне Дървото, казвайки Му:

“Благодаря Ти, Сине на моя Небесен Баща! Аз изцелих

порязаната си ръка само с едно от листата Ти, тъй щото раната се

изцели, без дори белег да остане, а радостта Ми от чудотворната Ти

Сила е твърде голяма. И с тази Твоя Сила Ти завинаги плени

сърцето ми!”

Ето, че и шестата девойка се отдалечи от Дървото, а аз с прекомерно

вълнение очаквах седмата. Но за мое голямо учудване тя не пожела да се

приближи до Дървото на Живота. И гласът на седмата хвърли презрение

към Дървото и останалите шест Божии дъщери, понеже девойката вече

казваше:

“От толкова много дарове, които получиха сестрите Ми, какво ли остана

за мене, Сине на моя Небесен Баща? Нищо не остана за мене, нищо! И затова
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аз към Тебе няма да пристъпя, и от Даровете Ти нито един не искам! Има

едно друго дърво в тази Градина, много по-желателно, отколкото Си Ти!

Затова аз при него ще отида, и с неговите плодове ще възхитя сърцето си!”

Думите на седмата дъщеря бяха остри като нож, понеже усещах как

наскърбиха духа ми и прободоха сърцето ми. Но тогава Исус се преобрази

отсред Дървото, като ми казваше:

“Ела след Мен, за да последваме седмата дъщеря! Защото тя

наистина ще възхити сърцето си с плодовете от другото дърво!”

С вълнение последвах Господ, Който премина през средата на

Градината и се приближи до едно твърде голямо и силно дърво, по чиито

клони пробягваха мълнии, а плодовете му светеха, заредени със светлина.

А седмата дъщеря вече беше под него. Тя протягаше ръце и късаше

плодовете му, казвайки с голямо удоволствие:

“За какво са ми Дарове и Плодове от Дървото на Живота, когато аз

имам всичките знания, тайни и закони на Всевишния, с които Той създаде

Скинията Си?

Няма по-богата и благословена от мене на Небето, защото съм като

богиня за моя Бог! И кои са онези Негови дъщери, които биха оспорили

видимото ми превъзходство? Няма по-велика, нито по-благословена от

мене! Няма такава!”

Докато девойката още изговаряше възторга си, отсред Градината

прокънтя могъщият Глас на Бог Отец, Който привикваше всичките Си

дъщери, за да се явят в Присъствието Му. И тогава с твърде съкровени

думи Исус ми проговори, като казваше:

“Ела след Мен! Защото ще те направя свидетел на разговора,

който Отец Ми имаше с дъщерите Си. Така непременно Небесната

алегория ще стане ясна за сърцето ти...”

Призивът на Исус твърде много развълнува духа ми, понеже дълбоко в

сърцето си осъзнавах, че тази алегория е тайната на всички тайни, белязана

от печата на Божията тайнствена премъдрост. И аз, хванал здраво ръката

на моя Господ, Го последвах през Градината, влизайки в Святото Присъствие

на Бог Отец и Неговия Престол. А там Господ ме постави в нишата на един

ъгъл, като ми казваше:
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“Стой и гледай оттук как Святият Ми Отец ще разговаря с

дъщерите Си, които вече се явиха в Присъствието Му. И като слушаш

внимателно, запиши всичко на книга – за могъщо свидетелство на

Моята Църква...”

С неописуем трепет погледнах към седемте дъщери, без да мога да

извърна очи към Божия Престол, защото Славата на Отец ме заслепяваше

и не можех да Го видя. И ето, че Отец проговори, като казваше на най-

възрастната от дъщерите Си:

“Пристъпи към Престола Ми, Святост Моя, и яви Ми с какво те

заплени Единородният Ми Син, Който е Дървото на Живота!”

Дочула Отеческите думи, Святостта пристъпи към Божия Престол.

И протегнала ръцете си с белия корен в тях, тя каза на Отца:

“Отче Мой! Аз съм Святостта Ти и Святост от Сина Ти заплени

сърцето ми! Защото Коренът на Дървото е Свят и цялото Дърво се

освещава от него!”

В отговор Отец й проговори, като казваше:

“Бъди благословена, дъще Моя! Защото водена от сърцето си

намери Сърцето Ми! Остани в Присъствието Ми довека, защото си

първата от дъщерите Ми, която оправда доверието на Баща Си!”

След тези думи Святостта приседна в подножието на Отеческата Мантия,

а Отец отново проговори, като казваше на втората от дъщерите Си:

“Пристъпи към Престола Ми, Любов Моя, и яви Ми с какво те

заплени Единородния Ми Син, Който е Дървото на Живота!”

Послушала думите на Отца, Любовта пристъпи към Отеческия трон.

И като протегна ръцете си, държащи Благодатния Плод от Дървото на

Живота, казваше на Баща Си:

“Отче Мой! Аз съм Любовта Ти, и Любов от Сина Ти заплени

сърцето ми! Защото в клоните на Дървото открих най-тежкия и

благодатен Плод на Сина Ти! Плодът, с който Той прие да бъде Твой

слуга, като се отказа да държи равенство с Тебе! И аз зная, че по-

тежък и благодатен Плод не би се намерил никъде в границите на

Твоето Царство!”

В отговор на Любовта, Отец й проговори, като казваше:
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“Бъди благословена дъще Моя! Защото водена от сърцето си

намери Сърцето Ми! Остани в Присъствието Ми довека, защото си

втората от дъщерите, която оправда доверието на Баща си!”

След тези думи на Отец, и Любовта седна в подножието на Мантията

Му, а Всемогъщият вече призоваваше третата от дъщерите Си, като й

казваше:

“Пристъпи към Престола Ми, Мъдрост Моя, и яви Ми с какво те

заплени Единородният Ми Син, Който е Дървото на Живота!”

Дочула призива на Баща Си, Мъдростта пристъпи към Трона Му,

протегнала в ръцете си златния поднос със събраните капчици благовонна

смола. И тогава тя Му проговори, казвайки:

“Отче Мой! Аз съм Мъдростта Ти, и Мъдрост от Сина Ти заплени

сърцето ми! Защото в кората на Дървото открих най-благословените

капчици от Твоята Скрита Манна и тайнствена премъдрост! И като

зная, че с нея ще възрастяват великите на Царството Ти, събрах я в

златния си поднос, за да прославя Сина Ти в Твоето Присъствие!”

В отговор на Мъдростта, Отец взе златния поднос от ръцете й, и

проговори, като казваше:

“Бъди благословена дъще Моя! Защото водена от сърцето си

намери Сърцето Ми! Остани в Присъствието Ми довека, защото си

третата от дъщерите, която оправда доверието на Баща си!”

Чула думите на Отца, Мъдростта се усмихна загадъчно, и приседна до

другите си две сестри, в подножието на Отеческата Мантия. А тогава Отец

призова и четвъртата Си дъщеря, като й казваше:

“Пристъпи към Престола Ми, Справедливост Моя, и яви Ми с

какво те заплени Единородният Ми Син, Който е Дървото на Живота!”

В отговор на Отеческия призив, Справедливостта пристъпи към Божия

Престол. И като простря клонката в ръцете си, започна да говори, казвайки:

“Отче Мой! Аз съм Справедливостта Ти, и Справедливост от

Сина Ти заплени сърцето ми! Защото в короната на Дървото на

Живота очите ми съзряха колко чудна и съвършена е Твоята

наредба за всичките Ти създания – големите клонки да държат

малките, а малките – още по-малките! И какво друго да сторя, Отче
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Мой, освен да прославя Твоя Единороден Син, в Когото Си събрал

цялата пълнота на Небето и Съвършеното божествено управление?”

В отговор на четвъртата Си дъщеря Отец с развълнуван Глас проговори,

казвайки й:

“Бъди благословена дъще Моя! Защото водена от сърцето си

намери Сърцето Ми! Остани в Присъствието Ми довека, защото си

четвъртата от дъщерите, която оправда доверието на Баща си!”

След тези думи на Отец, Справедливостта Му се поклони и коленичи,

за да заеме мястото си до останалите Му три дъщери. И ето, че Всемогъщият

привика и петата Си дъщеря, като й казваше:

“Пристъпи към Престола Ми, Благост Моя, и яви Ми с какво те

заплени Единородният Ми Син, Който е Дървото на Живота!”

В отговор на Отеческите думи, Благостта пристъпи към Отца. И

простряла към Него кристалната чаша, пълна със сладък сок, вече Му

проговаряше, казвайки:

“Отче Мой! Аз съм Благостта Ти, и Благост от Сина Ти заплени

сърцето ми! Защото нямаше Плод от Дървото на Живота, който да

не беше зрял и разпукнат от сладост. И аз, като протегнах

кристалната чаша – напълних я с Благостта на Дървото, която Ти,

Отче Мой, заслужаваш да пиеш! И затова Те хвалят и величаят

Небесните създания, защото Ти Си причината за Плодовете на Твоя

Син, и за сладостта на Твоето Дърво на Живота!”

В отговор на думите, изречени от петата Му дъщеря, Отец протегна

огнената Си ръка, като взимаше кристалната чаша, пълна със сладък сок.

А след това й проговори, като казваше:

“Бъди благословена дъще Моя! Защото водена от сърцето си

намери Сърцето Ми! Остани в Присъствието Ми довека, защото си

петата от дъщерите, която оправда доверието на Баща си!”

При тези думи на Отца, и Благостта Му се поклони, заемайки мястото

до останалите си сестри в подножието на Отеческата Мантия. А тогава

Всемогъщият отново извиси Гласа Си, като призоваваше шестата от

дъщерите Си с думите:
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“Пристъпи към Престола Ми, Милост Моя, и яви Ми с какво те

заплени Единородният Ми Син, Който е Дървото на Живота!”

В отговор на Божия призив, Милостта пристъпи към Отца, държейки

онзи лист от Дървото на Живота, който беше изцелил наранената й ръка. И

тогава тя проговори на Всемогъщия, като Му казваше:

“Отче Мой! Аз съм Милостта Ти, и Милост от Сина Ти заплени

сърцето ми! И като зная, Боже Мой, колко свещен и справедлив е

Гневът Ти, и колко правдиви са съдбите Ти, порязах ръката си,

когато докосвах Меча Ти, приготвен за сетнината на непокорните

на Името и Волята Ти напред в епохите на Времето. Но докато

ръката ми кървеше, листо от Дървото на Живота я изцели

съвършено, тъй щото зная, че докато Синът Ти е разлистено Дърво,

Милосърдието Ти остава довека!”

В отговор на шестата Си дъщеря, Отец с твърде нежен и благ Глас й

проговори, казвайки:

“Бъди благословена дъще Моя! Защото водена от сърцето си

намери Сърцето Ми! Остани в Присъствието Ми довека, защото си

шестата от дъщерите, която оправда доверието на Баща си!”

След тези думи на Отец Милостта Му се поклони и коленичи, за да

седне при сестрите си, а моето вълнение вече беше взело връх, понеже

вече идваше редът на седмата дъщеря. И Гласът на Отец никак не закъсня,

понеже Той извика към последната Си дъщеря, казвайки й:

“Пристъпи към Престола Ми, Науко! И Ми кажи защо не те

заплени Единородният Ми Син, Който е Дървото на Живота! Понеже

Дар от Него ти не Ми носиш!”

В отговор на Отеческия призив Науката пристъпи към Божия Престол.

И като простря напред към Бога плодовете на Знанието, казваше Му:

“Отче Мой! Аз съм Науката Ти! Най-силната, най-знаещата и най-

благословената! От другите Ти шест дъщери за мен не остана дял от

Дървото на Живота! Всяка от сестрите ми каквото поиска от Сина Ти – това

си взе! Но аз никак не съм се затъжила от жребия си, защото направих

възможно най-успешния избор! И като взех плодовете на всичкото Знание,

с което Ти създаде величествената Си Скиния, многократно превъзхождам
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останалите Ти дъщери, и не заслужавам да седя в подножието на Мантията

Ти, но като богиня до Бог – с престол до Твоя! Отдай ми сега правото,

което заслужавам! Защото никоя от дъщерите Ти не може да се мери с

величието ми! Нека всички знаят коя е богинята на Сион!”

В отговор на твърде гордите и презрителни думи на Науката, Божият

Гняв пламна отсред Престола на Всемогъщия. И Отец простря огнената Си

ръка към Науката, като й казваше:

“Що е това, което си сторила в безумието си? Каква е тази

гордост в очите ти, и това презрение в думите ти? Не знаеш ли ти,

че Аз поставих Знанието Си в Градината, за да те изпитам? И никога

ли не научи, че Сърцето на Бащата познава Сърцето на Сина Си,

както Изворът познава Дървото Си?

Но ето - понеже напълни очите си с всичките знания, с които

създадох Скинията Си, Аз няма да те оставя в Присъствието Си, но

ще те изгоня от Небето. Няма да си богиня, но ще бъдеш изгнаница,

вън от Царството Ми! А заради гордостта на погледа ти и презрението

в думите ти Аз сега ще те ослепя, за да не Ме видиш никога вече –

нито Мен, нито дъщерите Ми. И при все, че ще искаш да се върнеш

на Хълма Ми – Аз, Всемогъщият, няма да те пусна. Тази е съдбата

ти, че колкото повече Ме търсиш, толкова по-сляпа ще бъдеш. И

слепи оттук нататък нека да бъдат всички, които ядат плодовете

ти...”

След тези гневни думи на Отца, палецът и показалецът на десницата

Му опърлиха с огън очите на Науката, тъй щото тя напълно ослепя. А

тогава Исус с твърде сериозен Глас ми проговори, като казваше:

“Ето така беше изгонена от Небето Науката, която е сляпата

дъщеря на Бога! Оттук и насетне тя щеше да изпълва със знания

битието на човеците, но Отец на Знанието щеше да остава скрит,

поради проклятието на слепотата, с която Той наказа гордостта на

Науката. Но ти сега продължи да гледаш на видението. Защото

Отец Ми щеше да запълни мястото на изгонената Наука с една Своя

осма дъщеря, която щеше да заеме мястото на изгонената и да

стане седма...”



19

Отново погледнах с вълнение към Божия Престол, когато видях как в

огнените ръце на Отец се яви осмата Му дъщеря, призвана да бъде седма.

И Отец й проговори, като казваше:

“Дъщерьо Моя! От Сърцето Си те родих, за да ти дам съдба и

предопределение! Досега не е имало нужда от теб, но занапред

винаги ще има! Защото Аз допуснах в Градината Си една лазеща

змия, силна в лукавство, която ще изкуши и съблазни човеците,

които създадох по Моя Образ и Подобие! Те също ще поискат плода

от дървото за познаване на Добро и Зло, тъй щото ще ослепеят,

подобно на изгонената Ми дъщеря, и няма никак да Ме виждат! Ти,

дъщерьо Моя, ще им бъдеш помощница, за да върнеш при Мен

поколенията им! И от днес нататък ще се наричаш Вяра! Всичките

Ми дъщери ще ти се притекат на помощ на нужното време, и

Даровете им в поколенията на човешкия род няма никога да

липсват! Тръгни, Вяро, и познай Сина Ми, Който е Дървото на

Живота, защото в Него има Дар за теб! А Дарът на последната Ми

дъщеря нека да е като Дарът на първата! И каквото получи

Святостта Ми – това нека бъде и твоят дял! Коренът на Дървото,

силен да ражда поколенията на Правдата!”

Гледах онемял знаменията на тази Небесна алегория, а Господ отново

ми проговори, като казваше:

“Трудно ли ти е сега, слуго Мой, да проумееш какво беше

грехопадението на първите човеци? Мъчно ли е на Божиите чеда да

разберат, че изпита на Адам и Ева в градината беше изпит между

качествата и количествата? И кой не би проумял, че Божиите

дъщери са Присъствията на Духа, силни да свидетелстват с

Плодовете си за Отца и Сина, за Извора на Живота и Дървото на

Живота?

Но ето затова Аз ще те преведа през всичките видения на тази

Небесна алегория – за да видите как сляпата дъщеря се съюзи с

дявола, за да съблазни човеците. А след това да проследите и

връзката на Науката с всяка от дъщерите на дявола, които донесоха

духовно разрушение и тотално разорение на човешкия род.
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Блажени човеците, които имат сърца и вяра, за да разберат

твърде дълбоките послания на тази Небесна алегория! Те наистина

ще се нарекат светила на Сион, които блестят сред опакото и

извратено поколение на света!

Аз, Дървото на Живота всред Божия Рай, все още говоря и не

млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ И ГРЕХОПАДЕ-

НИЕТО В ЕДЕМСКАТА ГРАДИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма да ти кажа, че сърцето ми е пълно с благодарение към моя

Господ и Бог, защото то отдавна прелива във всичката си любов към Него.

Понеже има Божии скъпоценности, заради които си заслужава да заплатиш

с дъха на едничкия си живот, та да ги получиш. Ето такава скъпоценност е

Небесната алегория, която Исус подари на сърцето ми. Защото всички ние

– веднъж завинаги – трябва да се откажем да искаме нещата на Бога, но

да жадуваме за Бога на нещата. Защото който е докоснал Божието Сърце и

се е съединил с Духа Му, ще бъде блажен да познава всяка от дъщерите

Му, чрез които има вечен дял от Дървото на Живота. Но ако бихме имали

неблагоразумието на Науката, та да търсим Знанието, то тогава непременно в

сърцата ни ще се сбъднат думите на библейските стихове:

“Знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса!

Но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че

знае нещо, той още не е познал както трябва да познава...” 4

Аз няма да те насърча да заложиш на Знанието, и то особено на тези

знания, които касаят Божията Скиния, защото много скоро ще станеш

пленник на дълбока печал, поради невъзможността да осъзнаеш мащабите

и величието на това, което Отец е създал със Силата Си. Защото

материалните знания винаги ще се сблъскват със слепотата на майка си,

Науката. И когато отвориш една врата на някой закон или проявление,

след нея ще те чакат още сто заключени врати. А когато и тях се опиташ

да отключиш, зад всяка от стоте врати, ще има по още сто, тъй щото

накрая ще се изгубиш в самотата на слепотата си.

Потеглило към материалните знания и природните дадености,

човечеството отначало погледнало както към малките, така и към големите

неща на Всемира. И за малките неща философски отсъдило, че са съставени

от неделими частици, наречени атоми. А за по-големите неща учените

4 (1 Коринтяни 8:1-2)
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преживели няколко страшни труса на постоянно преоткриване и зачеркване

на старите и лъжливи схващания. После се оказало, че атомите не били

най-малките частици на материята, но имало и по-малки частици от тях.

Електрони, протони, неутрони. А и от тях били намерени още по-малки –

фотони, неутрино и много други, наричани “кварки”. А в преследването на

микрокосмоса учените стигнали дотам – да строят гигантски ускорители за

елементарни частици, та дано биха уловили всички частици и описали в

хипотетични формули делата на Твореца. А относно големите неща – първо

земята била център на Вселената и всичко се въртяло около нея. Така

смятал древният мислител Клавдий Птолемей. Векове по-късно дошъл миг

да се разбере, че самата земя се върти около слънцето в една

хелиоцентрична система. Това било прозрението на Николай Коперник. А

стотици години по-късно се оказало, че тази галактика, наречена “Млечен

път”, в която Слънцето била една от стотиците милиарди звезди, не била

цялата Вселена, а само една твърде миниатюрна и нищожна част от нея,

понеже имало не сто, хиляда или милион, а стотици милиарди галактики,

пълни със стотици милиарди звезди. До това откритие стигнал Едуин Хъбъл,

който различил през телескопа си бледи петънца като цели галактики,

които се разбягвали с голяма скорост в невъобразимо далечните космични

пространства, разширявайки все повече и повече Вселената.

Какво става след такъв вековен скок в разбирането? Става това, че в

един момент ще се усетим безкрайно самотни и нищожни във величието на

Творението. И не просто самотни, но напълно слепи, понеже сме имали

неблагоразумието да търсим Бог през увеличителни стъкла, когато Той е

стоял по-близо до нас, отколкото е дъхът ни. По-близо от първия

милиметър пред погледа на очите ни, и от първия херц пред звуковете за

ушите ни. По-близо от първия нервен импулс от докосването на пръстите

ни, и от първата ароматна молекула от вдишването на ноздрите ни. В едно

измерение, за което нямаме сетива в тялото си, но само и единствено –

сърце в духа си, за да го повярваме. В едно измерение, което не могат да

засекат и регистрират никакви уреди и чувствителни сензори, понеже

всички те са пръст от пръстта и са създадени да бъдат управлявани от

физични или химични закони на материята.
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И когато нашият прекрасен Отец още в началото е създал човека по

Свой Образ и подобие, вдъхнал е в ноздрите му жизнено дихание, тъй

щото човекът е станал жива душа. Святият Творец е взел пръст от земята,

с която е създал тялото на човека, а после го е оживотворил с дух. Събрал

е по чуден и премъдър начин няколко измерения да живеят хармонично в

едно тяло. А като е създал човека – дал му е свободна воля, за да може да

общува с Него.

Какво тогава се е случило в Едемската градина, та човекът да изгуби

Вечния Живот и Божието благоволение? Какъв е бил този акт на

непослушание, този грях, влязъл в сърцата на Адам и Ева, та да бъдат

изгонени от Божието Присъствие и предадени на тлението и смъртта? Има

ли човек, който да не би си задал тези най-важни въпроси на битието си?

Има ли душа, която да не се запита какво я чака оттатък смъртта? Има ли

разум, който да не би си задал простичките въпроси:

“Защо живея? Какъв е смисълът, че съм се родил като човек? Какво ще

стане с моето “аз”, когато си отида от този свят?”

Преди всичко ние трябва да разберем какво се е случило при

грехопадението с “аз-а” на Адам и Ева, когато той се е сблъскал със

съблазънта на старовременната змия, която е дявол и Сатана. Защото за

онзи миг в Едемската градина дяволът е имал могъщ съюзник. И този

съюзник е Науката, сляпата дъщеря на Бога. Каквото и повече да кажа,

думите ми бързат да се въздигнат при моя Господ, понеже аз оставах при

Него с духа си. И ето думите, които Той ми проговори, миг преди да ми

даде второто от виденията на Небесната алегория:

“Слуго Мой! Аз вече те направих свидетел на разговора на Моя

Отец с дъщерите Му. И там ти видя, че седмата дъщеря предизвика

Божия Гняв, тъй щото Отец Ми я ослепи, та да не може да вижда.

Но ти сега помисли и Ми кажи:

На кой друг ти прилича Науката във всичката й гордост и

надменност, както и в презрителните думи, които тя хвърли към

останалите Божии дъщери?”

“О, Исусе! Въпросът Ти сам извиква отговора в сърцето ми. Защото

Науката във всичко заприличва на дявола. Тя има неговата гордост и
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презрителност. Тя пожела да има собствен трон до Божия. И най-вече – тя

също предизвика Божия Гняв, както това направи херувимът Луцифер...”

“Трудно ли ти е тогава да приемеш, че Науката се превръща в

духовен съюзник на дявола? Понеже с какво друго да съблазни

Сатана първите човеци, ако не с дървото на Знанието, наречено

дърво за познаване на Доброто и Злото. Чуй тогава следващия Ми

въпрос към теб, защото отговорът е съдбоносен:

Какво е Доброто в дървото на Знанието, и какво е Злото в него?”

Въпросът на Исус наистина беше премъдър. И аз, като се замислих над

думите Му, усетих как Светлината на Духа изпълва сърцето ми, тъй щото

Му отговорих, казвайки:

“О, Исусе! Доброто в дървото на Знанието е фактът, че Отец с

могъщата Си Сила създаде една величествена Вселена, която искаше да

подари на човеците и потомствата им. Защото в Скинията на Отца наистина

имаше много обиталища за тях и поколенията, които биха създали за

Вечен Живот. Но Злото в дървото на Знанието е фактът, че човек не би

могъл да контролира и управлява гигантския обем на тези знания, ако не

утвърди в себе си нужните Божии качества. Нужната Святост, нужната

Любов, нужната Мъдрост, нужният Разум. Тъй щото ако качествата владеят

над количествата – това е Доброто. Но ако количествата владеят над

качествата – това е Злото. А чрез Злото самите знания се компрометират,

понеже се обръщат против Волята на Създателя си...”

Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“Какво знаеха или какво не знаеха Адам и Ева? На този въпрос

Ми отговори, ако можеш...”

“О, Исусе! Адам и Ева знаеха, че са живи, и че Бог им дава да живеят

в Градината. Те знаеха още, че от всяко дърво в Градината могат да ядат

свободно, но от плодовете за познаване на Добро и Зло не бива да ядат,

защото в деня, когато ядат от тях, непременно ще умрат. Те знаеха, че

един ден ще станат родители, макар до мига на грехопадението да нямаха

представа как ще се случи това. Те знаеха достатъчно, за да бъдат радостни

и щастливи във Вечния Живот, който имаха...”
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“А знаеха ли първите човеци как духът, даден им от Бога,

оживотворява телата им? Знаеха ли колко много закони и

взаимодействия ги правят да са живи? Знаеха ли генетичния си код

и спиралите на ДНК-веригите в него? Знаеха ли биофизичните си

дадености? Знаеха ли биохимичните си процеси? Знаеха ли как

духът формира структурите на паметта им в мозъка, или как прочита

информацията, за да възникват спомените и опитът им? Знаеха ли

как се осъществява тайнството на зачатието и образуването на

плода в утробата? И най-вече:

Знаеха ли, че им предстои да създадат потомство, което трябва

да възпитат в Святостта, Любовта и Мъдростта на Бога?”

“О, Господи мой! Всичкото това знание беше скрито от тях! Те нямаха

нужда от него, за да са вечно живи! Те изобщо нямаха нужда от

количествата, но трябваше да се хранят с Плодовете на Духа, за да

утвърдят в себе си Божиите качества, защото им предстоеше да създадат

потомство от телата си, и така да станат родители...”

“Верен ли беше тогава Отец Ми, като ги предупреди да не ядат

от плодовете на дървото за познаване на Добро и Зло? Истинен ли

беше, когато им каза, че в деня, когато вкусят от тези плодове,

непременно ще умрат?”

“О, Исусе! Нима Отец би искал да има в Градината Си още горди и

презиращи създания? Разбира се, че не би искал, но заради свободната

воля, която е положил в първите човеци, Той е допуснал да съществува и

този избор, с който те съгрешиха...”

Господ одобрително поклати главата Си, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Нека тогава да продължа да ти разкривам Небесната алегория

със сляпата дъщеря на Бога. Защото още преди да бяха изгонени от

Едемската Градина, дяволът и Науката си направиха нечестив съюз,

чрез който подмамиха първите човеци. Виж това във видението,

което ще ти покажа сега...”
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След последните Си думи Исус хвана ръката ми, като тръгна из

Градината, а аз Го последвах. Така ние отново се намерихме при дървото

за познаване на Добро и Зло, а там Той ми каза:

“Гледай как ще се развие самата алегория. Защото ще бъдеш

тук като невидим свидетел на вече станали събития, които трябва

да опишеш. А сега внимавай, защото дяволът и Науката вече се

приближават...”

Погледнах с вълнение пред себе си, когато видях как Сатана беше

хванал Науката за ръка и я водеше, понеже тя вече беше сляпа и имаше

нужда от водач. Така дяволът я приближи до дървото, като й казваше:

“Довери ми се, Науко, защото знам какво ти е! Ти, която си най-

силната и най-благословената, да бъдеш онеправдана по такъв ужасен

начин. Ах, ах, ах! Да ослепи Вечният Йеова онази Своя дъщеря, която има

всичките знания на Скинията Му... Наистина не Го разбирам, и не мога да

Го проумея! Ако Си Дух, Който Си обича духовния свят, то защо Ти

трябваше да сътворяваш материалния? Хиляди знания да сътвори с

Мъдростта Си, и с неизброими закони да начертае Скинията Си, а когато

една от Собствените Му дъщери ги събра в сърцето си, Той взе, че я

ослепи!

Тц, тц, тц! Нещо трябва да направим с тебе! Понеже тук из Градината

се разхождат онези две Негови създания, за които цял Сион възклицава,

че са Венецът на творенията Му! А Той да вземе и на тях да забрани да

ядат от плодовете на това прелестно дърво. И постоянно да изпраща

дъщерите Си, та да хранят Адам и Ева с Плодовете на Вечния Живот,

когато те просто имат нужда от съвъкупление.

Не се ли чувстваш пренебрегната, Науко? Хем създал Творецът

човеците, хем заповядал да се плодят и размножават, хем постоянно им

задържал мига на оплождането, хем ги дарил със свободна воля, хем им

забранил най-сладкото удоволствие!”

“Твърде много съм пренебрегната, Луцифере!” – отговори му сляпата

дъщеря, и продължи:

“Но ако Той е решил да забрани плодовете на това дърво, то кой би

възроптал на решението Му?”
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“Как кой? Как кой? Ами че тези създания, човеците, имат свободна

воля! Да не беше свободна, то тогава да нямаме шанс да им предложим от

плодовете на дървото! Но тези двамата тичат голи голенички из Градината,

а останалите Му дъщери се надпреварват да им правят компания!  А да

позволим ли ние на Отец да възпита човека с Плодовете на другите Си

дъщери? Няма ли тогава нашата роля в Неговия божествен свят да стане

съвсем нищожна? Аз непременно ще измамя човеците да ядат от плодовете

на това дърво. А после искам от теб да ме подкрепиш, защото тази работа

няма да остане без последствия...”

“Кой друг да подкрепя, освен тебе, херувиме?” – отговори Науката, и

добави:

“Та аз вече съвсем съм презряна в Сион, и съм сляпа, за да не Го

виждам!”

“Той със сигурност ще ни изгони от Градината, мила ми приятелко!

И като се намерим вън от Присъствието Му, ще виждаш още по-добре,

отколкото виждаше преди времето на ослепяването си. Ха, ето я Ева!

Чакай да я привлека към нашето дърво!”

След тези думи дяволът застана пред Ева, като й казваше:

“Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?” 5

А тогава жената му отговори:

“От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода

на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него,

нито да се допрете до него, за да не умрете...” 6

В този миг дяволът направи физиономия на абсолютно учудване,

сякаш да покаже, че никак не вярва на казаното от Ева. А след това

поклати главата си, казвайки с предела на лукавството си:

“Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от

него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате

доброто и злото...” 7

След тези думи той просто вдигна ръка, като докосна един от плодовете

на дървото, и започна да прави пируети с ръката си, за да подчертае колко

5 (Битие 3:1)
6 (Битие 3:2-3)
7 (Битие 3:4-5)
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е вкусен и желателен. Ева така и не се решаваше, но дяволът с още по-

голяма убедителност протегна и другата си ръка, като събра неоткъснатия

плод в шепи. А след това го помириса и въздигна нагоре главата си, сякаш

да покаже колко чуден вкус и неустоимо благоухание се разнасят от

плода. Това твърде много натегна в очите на Ева, тъй щото тя видимо

вдигна и протегна ръка, а Сатана с кимане я насърчаваше все повече и

повече. И ето, че жената откъсна плода и вече го поднасяше към устата си,

когато последното възклицание на Сатана напълно я реши да вкуси плода:

“Ето, това е! Видя ли, че не е толкова страшно! А сега го вкуси и иди

да потърсиш Адам, за да вкуси и той, и двамата да сте много щастливи, че

ви се отварят очите, за да бъдете като Бога...”

Ева вече вкусваше плода, когато Знанието изпълни ума й. И тя,

възхитена и учудена, побягна през Градината, за да намери Адам, та и той

да яде от откъснатия плод. Така и видението ме пренасяше след тичащата

жена, за да видя мига на грехопадението. И ето, че Ева видя Адам, като му

казваше:

“Ела, Адаме! Вземи плода, от който току що ядох! Отвориха се очите

ми и сега съм като Бога, защото знам толкова много неща, които не съм

знаела!”

“От онова дърво ли, което Бог забрани да ядем!”

“Да, от него е плодът! Но Той го е забранил нарочно, само за да усили

желанието ни да го вземем! Никак няма да умреш, Адаме! Вземи и яж,

както аз ядох, и ето – жива съм! Но сега знам толкова много неща, които

не съм знаела! Неща, скрити в телата ни! Неща, за които Той ни е създал!”

Без да противоречи, и виждайки, че Ева е жива и радостна пред очите

му, Адам взе плода от ръката й, като вкуси от него. А когато Знанието

изпълни и неговия ум, той вече й казваше:

“Ние наистина сме приготвени за неща, които не сме разбирали! Има

живот, който не сме живели! Има съдба, която не сме сътворили! И редно

ли е да стоим голи, когато някакви нови желания ни тласкат един към

друг? Нека да потърсим начин да прикрием голотата си! Нека сложим

някакви препаски на телата си!”
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Ето, че човеците вече се приближаваха до една смокиня, като

откъснаха от листата й и ги съшиваха, за да си направят препаски. А

тогава и видението се промени, защото Гласът на Бог Отец отново прокънтя

из градината. И човеците, като си спомниха, че са нарушили заповедта Му,

се скриха между дърветата. И Отец извика към Адам с твърде силен призив:

“Где си!” 8

А Адам, като се показа иззад едно дърво, казваше Му с наведена

глава:

“Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се

скрих...” 9

При отговора на Адам Гласът на Отец стана гневен. И Той отново го

попита:

“Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което

ти заповядах да не ядеш?” 10

Усетил Гнева на Бога, Адам придърпа ръката на Ева, като казваше на

Отец:

“Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та

ядох...” 11

Думите на първия човек още повече усилиха Гнева на Отец, тъй щото

Той попита Ева:

“Що е това, което си сторила?” 12

А Ева, не смеейки да погледне към Бога, през плач Му казваше:

“Змията ме подмами, та ядох...” 13

И в този миг Огънят на Отеческия Гняв достигна дявола в Градината,

който все така водеше за ръка сляпата Му дъщеря. И Сам Отец определи

със справедливи думи съдбата на старовременната змия, казвайки й:

“Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид

добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се

влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще

8 (Битие 3:9)
9 (Битие 3:10)
10 (Битие 3:11)
11 (Битие 3:12)
12 (Битие 3:13)
13 (Битие 3:13)
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поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и

нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш

петата...” 14

А когато аз чух всичките думи на Божия Гняв, които дословно следваха

стиховете от “Битие”, Исус отново ми проговори, като казваше:

“В мига на грехопадението, подмамени от дявола, човеците

наистина вкусиха от Знанието на сляпата дъщеря. Но пак в

Милостта Си Отец утаи забранения плод от умовете на Адам и Ева,

като ги приспа и го затвори дълбоко в подсъзнанието на всеки от

тях. И за да не бъде увековечен грехът на човеците, както и бунтът

на Сатана, Отец отне от телата на първите човеци Дара на Вечния

Живот, като ги предаде на тление и скръб. А когато провидя, че

количествата в първите човеци ще станат повече от качествата,

Отец Ми вече знаеше в Сърцето Си, че Адам и Ева са пръст, която

ще се върне в пръстта, преди да дойде времето на Спасението и

Изкуплението, в което Човешкият Син се разпна за греховете на

целия свят. Но ти, слуго Мой, виж как Отец каза на дявола, че ще

има потомство, което ще бъде във вражда с потомството на жената.

Защото това потомство са дъщерите на дявола, за които ще разбереш

в следващото видение, което ще ти дам. Понеже именно връзката

между сляпата дъщеря и дъщерите на змията стана причина за

тоталното разорение на човешкия род и тъмните времена на

последното умножено беззаконие...”

С тези последни думи на Исус видението в Градината се прекрати. За

да стана свидетел на видението със сляпата дъщеря и дъщерите на змията.

14 (Битие 3:14-15)
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3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ И ДЪЩЕРИТЕ

НА ЗМИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Отново искам да ти напомня и подчертая, че Господ те прави свидетел

на една Небесна алегория. Тъй че виденията в нея не могат да се приемат

дословно, но само с Божията Мъдрост, която е силна да потвърждава

дълбочините на Духа. Аз няма да ти кажа, че дяволът е лесен противник,

когото можеш да подритваш като парцалена топка, защото той е главният

Божий противник. Противник на Святостта, Любовта и Мъдростта на

Твореца. Противник, който не е самотен в бунта си, но има едно огромно

число от служители, чрез които владее света и го управлява с тъмния

кодекс на собственото си беззаконие. И ако в чудното видение при

Дървото на Живота ти видя, че Бог има дъщери, които отговарят на

Присъствията на Духа Му, то приеми, че и дяволът ще има собствени

дъщери, родени от злото му сърце и готови да потопят света в разорение и

погибел. Пиша ти за всичко това с голямо вълнение в сърцето си, защото

знам колко сериозен е залогът на тази Небесна алегория. И преди да ти

покажа видението от тъмното битие на Сатана, където той представи

сляпата дъщеря на собствените си дъщери, искам да ти дам някои

необходими размишления за актуалността на алегорията, която описвам.

Един от главните белези, с които ще разбереш, че здраво си стъпил на

Пътя Христос, за да Го извървиш докрай, е гонението, което ще те

съпътства като сянка на пътник, огрян от слънцето. Защото не е възможно

да обърнеш гръб на пътищата на целия свят, а дяволът да не забележи

това. Той има милиони демонични съгледвачи, които стоят и дебнат от

скрити и невидими места, за да му докладват за съдбите и убежденията на

всичките човеци. Самото ти тръгване по Пътя Христос в пълна степен

означава, че късаш в сърцето си мирния договор с княза на този свят, като

му заявяваш, че на волята му няма да се покоряваш, и на дъщерите му

няма да угаждаш. Подобна позиция винаги е забележима в духовния свят.

Тя е предизвикателство към дявола, който има претенциите да бъде
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единствен магнит за падналото човечество. И за това предизвикателство

верният на Господ Исус Христос винаги плаща скъпа цена, която се

увеличава с всяка направена стъпка по Пътя. Отначало цената ще е просто

демоничен вятър – лоши погледи, лоши думи, лоши стечения на

обстоятелствата, затворени врати, уволнение от работа, подмолни

неприятности. Но после цената започва да се изостря и да става все по

жестока и непоносима. Защото злото от езичниците се сменя с удари от

лъжебратя, лошите думи на светските човеци, с думи на чародеен контрол

и прокобяване, уволнението от работа се сменя с отлъчване от светската

църква, надлежно регистрирана в дирекция по вероизповеданията. И в

един момент разбираш, че си станал прицел на угнетителен Вавилонски

съд. А той винаги приключва с Кръста на Исус, където трябва да понесеш

острите гвоздеи на всичката църковна омраза и трънливия венец на

всякаква черна неблагодарност, отрицание и похулване. Не ти пиша тези

неща, защото не ги знаеш, но за да ги приемеш като неизбежната цена,

която трябва да платиш за Вечността на Сион.

А сега, братко мой, погледни и виж, че на света има утвърдена една

система, която никой по никакъв начин не гони и подлага на преследване.

Тъкмо обратното – тази система е задължителна и всеобща за всичките

човеци. И това е системата на образованието. Система, която сграбчва

невръстния ти син или дъщеря, за да ги заведе на училище. И там детето

започва да учи. Учи, учи, учи. Приема знанията на Науката, защото без тях

няма нито възход, нито образование, нито кариера и успешен живот.

Всички онези знания, натрупани в хилядолетния човешки опит, са прилежно

подредени и описани в учебници, а в класната стая преподават учители.

Не ме разбирай погрешно, и не тълкувай думите ми превратно! Аз няма да

те насърча да държиш детето си необразовано, но колко повече искам то

да бъде образувано! Защото Науката образова, но Господ образува! И ако

в образоването от Науката няма гонение, в образуването от Господ

гонението е пълно и страшно. Така непременно разбираш, че онази вражда,

за която Господ предупреди дявола в трета глава на “Битие”, е вече

налице. Защото това е враждата между Вярата и Науката. Понеже Вярата

учи по един начин, а Науката по друг. С Вярата получаваш изобилен
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достъп в Небесните места, а с Науката – до коридорите и аулите на някой

престижен университет. Всъщност – магнетичното привличане на Науката

е толкова страшно и неустоимо за човеците, че аз никак няма да се учудя,

ако тази Небесна алегория бъде тотално заклеймена и отречена. В крайна

сметка – книгата на един пророк няма да реши житейските проблеми на

никого, нито чрез нея човеците биха получили така скъпоценния ценз и

лъскава тапия за някое престижно работно място. Но тук, братко мой,

отново ще ти напомня за верния белег на гонението. Защото ако някъде

няма гонение, там дяволът е цар. Цар не просто като духовен статут, но

цар в човешките помисли и намерения, цар в задължителното поклонение

на прегарящи съвести пред престола му, цар за умовете без посока и

сърцата без видение, цар за всички, които обичат сегашното състояние на

света, а не мислят за великото време на Господното Пришествие.

И какво излиза накрая?

Излиза това, че светът е място на твърде много образовани, и твърде

малко образувани. Образованите се възкачват по същата онази дяволска

стълба на просперитета, царуването и кариеризма, а образуваните се

смиряват по същата онази Христова стълба на Смирението и слугуването.

Но идва ден, час и миг, когато за благоволението на тъмния княз и сляпата

дъщеря трябва да се плати. А дяволът не приема в кеш нито долари, нито

евро, нито лири, нито левове. Неговата валута е човешката душа.

Да помислим ли тогава за Божието Изкупление? Да помислим ли за

онази скъпоценна капчица Христова Кръв, поръсена върху сърцето, която

Верният трябва да отстоява до последния дъх на устните си? Да помислим

ли, че Вечният Живот тепърва ще се открие – жадуван и измолван със

сълзите и въздишките на всички Божии Светии? Да помислим ли, че Отец

създава ново небе и нова земя, в които ще царуват Правда и Мир, а това

старо творение ще бъде предадено на нажежени стихии, които ще го

разтопят? А Апостолът Исус Христов пита всички ни:

“Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте

вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате

дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще

се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието
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Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се

намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си...” 15

За някои Святото живеене и благочестие опира само дотам – да решат

проблемите на живота си, като заложат на по-висок ценз и на по-

престижна диплома. За други чистотата и непорочността стигат само дотам

– да се поддържат в изрядна лична хигиена, която включва един шампоан

“Палмолив”, една паста за зъби “Колгейт” и една чиста хавлия. За трети

мирът в сърцето е липсата на проблеми и благосклонния поглед на

“всевишния” шеф. Но за четвърти, родени от Дух и Истина, тези Апостолски

стихове са един цял живот на саможертва и устояване, на твърдост и

превъзмогване, на моление и смирение, на мъдрост и благоразумие. И

именно за тях аз удържам в неспане очите си и пиша всичките изречения

на тази пророческа книга. Защото за всички останали ще остана другоезичен

и краен, противен и неразбираем. Но да искам ли Господ да напълни

торбата на слугата Си с всичкия пясък и чакъл на света, когато бих се

радвал на десетина скъпоценни камъка? Къде ще се съберат повече

кандидати – пред портите на Алма Матер или на Хълма Мория? Разбира се,

че пред портите на университета! Но да ме прави ли това да унивам или

изпадам в малодушие? Да треперя ли за наградата си в Небесното Царство,

когато сърцето ми се сгрява от думите на Исус:

“Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови,

истина ви казвам: той никак няма да изгуби наградата си...” 16

И какво да бих добавил към скъпоценното обещание на моя Цар, освен

да коленича пред Него и да Му благодаря, че ми предостави привилегията

да напоявам Неговите не ден или два, не месец или два, но цели

петнадесет години? Пресъхна ли Изворът Господен, и угасна ли Огънят

пред Божия Свят Олтар? Не стана ли Исус за нас толкова преизобилен,

колкото дори не сме мечтали? И ако Той отново и отново ми дава да пия от

Златната Стомна със Скритата Манна, то кой свят да обикнем и за кое

присъствие да копнеем в сърцата си? А знаем ли ние какви стени въздига

дяволът пред Божието Присъствие? Знаем ли какви клопки и ями е
15 (2 Петрово 3:11-14)
16 (Марк 9:41)
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поставил пред пътищата на целия свят, за да улови наивните и да погуби

безбожните? Ето, казвам ти с цялата си искреност, братко мой, че от

многото видения, които Исус ми е давал в тъмното битие на Сатана, това

последно видение с деветте му дъщери надминава всички предишни.

Затова и аз ще продължа с него, като преди това ти запиша думите, които

Господ проговори на сърцето ми. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Сега наистина ще станеш свидетел на видение от

тъмното битие на Сатана. Видение, в което той ще яви собствените

си намерения на деветте си дъщери, които ще сприятели със

сляпата дъщеря на Бога. Тези намерения ще обуславят цялата му

проклета активност – от грехопадението до хвърлянето му в

огненото езеро. Затова бъди дръзновен да опишеш самото видение,

и никак да не се смущава сърцето ти, че Господ твоят Бог поразява

дявола там, където най-малко е очаквал. Защото за тази пророческа

книга се води, и ще се води продължителна битка в небесните

места. Понеже първата й част ще приключи с описването на това

видение, а втората и същинска част ще получиш от Мен по-нататък

във времето.

А сега Ме последвай, защото ще преминем през Пламенния

Меч, който се върти, за да пази пътя към Дървото на Живота...”

След последните Си думи Господ хвана ръката ми и тръгна напред

през Градината, а аз Го последвах. Така приближихме до място, което Той

вече ми беше давал да видя както в книгата за “Пламенния Меч”, така и

в знаменателното пророчество “Елои, Елои, Лама Савахтани”. И ето, че

ние преминахме през въртящия се Меч, като слизахме в земните места,

където Отец вече беше отлъчил Адам и Ева. Така съвсем скоро ние

слязохме от земните места в селенията на ада, където оставахме невидяни

и неуловими за духовете на тъмнината и зловещия сатанински контрол. А

когато приближихме покоите на Сатана, Господ вдигна ръката Си и ми

даде знак да внимавам и наблюдавам. И ето, че Божият противник вече

започваше да говори на сляпата дъщеря, като й казваше:

“Науко, тук е моята власт и тук е привременното ми обиталище! И сега

аз ще ти дам едни нови очи. Едни истински очи, каквито подобават на
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Наука. Защото Него, Вечният Йеова, няма да видиш, но пък мен ще

съзираш чудесно. И нека не те заблуждават думите Му, че съм змия, която

Той уж проклел. Защото аз съм, и оставам син на огъня и светлината. Този,

който ще даде знание на човеците, и виделина на пътеките им...”

В следващия миг дяволът протегна костеливата си ръка към очите на

Науката, тъй че зениците й придобиха тъмен метален отблясък. А когато тя

го съзря, извика от възторг:

“Ах, княже! Аз вече виждам, виждам, виждам!”

“О, разбира се че виждаш!” – възкликна Сатана, като направи пирует с

ръката си пред погледа й. А след това продължи да й говори, като казваше:

“Ако преди ослепяването си никак не се погаждаше с дъщерите на

Онзи горд и тщеславен Творец, то би ли се погаждала с моите дъщери? Ще

им помагаш ли, както и те на теб ще помагат? Ще им бъдеш ли услужлива с

всичките знания, които взе от онова Едемско дърво?”

“Непременно ще бъда, княже мой! Само побързай да ме запознаеш с

тях!”

“Ах, разбира се, разбира се!” – разсмя се дяволът, а после продължи:

“Винаги съм искал да те запозная с тях, но сега ще направя несравнимо

повече! Ще ви дам идеи – не за години и векове, но за хилядолетия! Ще ви

дам перспективи – не за отделни души, но за поколения! А сега нека

пристъпи първата от дъщерите ми, защото тя е моята херувимска мъдрост,

която онези горе в Сион имат грубостта да наричат бесовска. Влез, дъще

моя, влез! И запознай се с Науката, която сляпа беше и прогледна, и

бездомна беше, но намери дом!”

След тези думи в присъствието на Сатана влезе бесовската мъдрост,

която носеше мантия от лепкава черна смола, а лицето й беше като от

пясък. И ето, че дяволът отново започна да говори, като казваше на Науката:

“Тази моя любима дъщеря е не просто мъдрост! Тя е въплъщението на

сърцето ми! А съединена с теб непременно ще бъде наречена “философия".

И ще я пуснем в сърцата човешки, за да ги води от измишление към

измишление, от школа към школа, от трактат към трактат, от концепция

към концепция. Тя трябва да бъде световната владетелка на нравите

човешки, и на всичкото разбиране за това – кои са, откъде идват и накъде
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отиват! И ще дойдат векове и години, когато още повече ще я пришпоря –

с чудесни слуги като Гога и Магога, за да изчезне изобщо Името на Йеова

от умовете и сърцата на човеците! Защото с нея и теб улеите към този ад

ще прелеят като планински водопади!”

В едно с думите на лукавия, бесовската мъдрост и Науката стиснаха

ръцете си, а това накара Сатана доволно да пляска с ръце. Но ето, че той

отново проговори, като казваше:

“Още не мога да се примиря с факта, че Йеова те ослепи и изгони от

Едем. Явно, че Той не иска да свързват Името Му с Наука! Но пък аз имам

изненада за Него, защото ще Го превърна в експонат, в нещо, което се

изучава и класифицира. И Той никак няма да хареса, че има Наука за

Него, но пък кой Го пита? Ще направим един чудесен демоничен прочит на

писанията, които Той непременно ще даде на човеците в близките столетия.

И тогава ще дойде времето за втората ми дъщеря, чародейната ми

активност, която онези горе биха нарекли измама. О, не Небесни Боже!

Това ще е теология, която ще Те раздроби и накълца, ще Те разфасова в

доктрини и ще Те подреди в дефиниции! За да станеш от Творец досущ

като творение, на което подобава да си има изследователи! Влез, чародейна

моя активност, и прегърни се с Науката, за да бъдете теологията ми, с

която ще измамя всичките народи на последното време!”

В отговор на дяволския призив, в покоите му влезе и чародейната

измама. Тя имаше същите изписани очи на Езавел и същия чудовищен грим

върху тях. А когато чародейната измама и Науката си стиснаха ръцете,

дяволът заподскача край тях, по-доволен от когато и да било. Но ето, че

той даде знак на всички, за да се умълчат, като събра дъх и каза с тежък и

провлачен глас:

“Как да бих понесъл мисълта, че Онзи горе ослепи дъщеря Си,

Науката, понеже тя имаше основания наистина да бъде горда? О, гордост

моя! Защо Той не те харесва? Защо така те мрази и презира? Защо Той ти

направи примки и капани, та да те улови, когато се покажеш? И да

престанеш ли да живееш, гордост моя, само защото Той не те понася?

Никак няма да престанеш, никак! Защото на една горда Наука подобава да

се съюзи с дъщеря ми, гордостта! Понеже ще дойде време, когато ти,
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Науко, заедно с гордостта ми, ще превъоръжиш човешките сетива. С

микроскопи – за да им разкриеш малкото, което не виждат, и с телескопи –

за да видят голямото, до което не достигат. Малкото ще ги възгордява,

понеже са големи пред него, а голямото ще ги превъзнася с крилата на

въображението им. За да бъде моята гордост в сърцата човешки, и там да

се роди моят образ. Влез, гордост моя! И като прегърнеш Науката –

възрадвай баща си!”

В следващия миг в покоите на дявола влезе гордостта, която имаше

каменно лице, от което не трепваше дори един мускул или жила. И когато

гордостта и Науката се прегърнаха, дяволът започна да вие от възторг,

като не спираше воя си няколко минути. А накрая, като се успокои, отново

започна да говори на Науката, като й казваше:

“Гледам те, скъпа моя приятелко, и разбирам, че и ти като мен не

обичаш подаяния. Понеже онези омразни дъщери на Йеова горе получаваха

подаяния от Дървото на Живота – коя коренче, коя плодче, коя клонче. Но

ти с подаяния не задоволи сърцето си, а пожела всичките плодове от

дървото на Знанието. Ах, как обичам тази дума – всичко, всичко, всичко!

Тя напълно подобава на четвъртата ми дъщеря, която е алчността! И с нея

ти чудесно ще се въплъщаваш! Защото ще дойдат дни, когато ще дадем на

света знанието за електричеството и магнетизма! И тогава ще създадат

човеците машини, с които ще произвеждат повече, и повече, и повече...

Моите любимци ще натрупват капитали, а за другите ще има една

жадувана и желана пътека на алчността. За да ровят земята като къртици,

и да извличат всички блага, които ги правят богати и все по-богати. Ах,

бързай време, протичайте времена и столетия! А ти, алчност моя, прегърни

се сега с Науката, защото ще ми бъдете като две капки вода, силни да

потопят света в разорението, което жадувам...”

След тези твърде проклети и гнусни думи на Сатана, в покоите му влезе

алчността, чиито очи бяха черни дупки, засмукващи всичко около себе си.

И когато алчността и Науката стиснаха ръцете си, дяволът артистично

падна на коленете си и вдигна костеливите си ръце, като казваше:

“Какво повече да искам, какво повече? Любимите ми дъщери се

сприятеляват с най-скъпоценната ми приятелка! Но, разбира се, имам още
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изненади в сърцето си. Защото ще взема страха на този човешки род с

моята немилост. И ти, Науко, непременно ще помогнеш на петата ми

дъщеря, за да не се чувства самотна в заниманията си. Тя ще води войни

за забавление, а пък ти – от столетие на столетие ще увеличаваш

поразяващата й мощ. От копията и стрелите ще преминем към барута.

Барута ще сменим с динамита. Динамита ще сменим с тротил. Тротилът - с

химични и биологични оръжия. После към химията и биологията ще

прибавим лазер. А към лазера - един палав и немирен атом, който ми е

равен на десетки хиляди легиони. Кой тогава ще спре вълчицата ми? Или

кой ще победи силните й вълчета? Влез, немилост моя, та се прегърни с

Науката, която ще се потруди за твоите забавления...”

В отговор на дяволските възлияния, в покоите му влезе немилостта,

уподобена на вълчица. И тя, като протегна вълчите си лапи, прегърна се с

Науката. А това отново доведе Сатана до екстаз. И той с едно

пронизително “аууу” показваше цялото си удоволствие от прегръдката на

дъщеря му. Но после отново даде знак да бъде слушан, като казваше:

“Освен страха, аз трябва да докарам и ужас на земята. Защото всички

човеци трябва да треперят пред господаря си. И до една вълчица винаги

има място за кръвожадна лъвица. Ах, кръвожадност моя! Как да не бих те

извикал при приятелката ми, Науката! Не съм ли силен аз, като разделям,

да владея? Не съм ли способен да хвърля дух на разорение върху тоя

човешки род, имал нещастието да бъде създаден по Образа и подобието на

Оня, когото мразя? Зверове ми трябват, зверове! Млади лъвчета, родени от

лъвица! И ти, Науко, наистина ще помогнеш на кръвожадността ми, защото

ще създадем учения, които поразяват човешкия род. Евгеника, която го

развращава! Расизъм, който го съкращава! Стерилизация, която го

обезплодява! Генетика, която го изродява! Защото на земята не трябва да

има човешки род, а само и единствено мой род! А ако да би останал

човешки – да е робски придатък за елита ми! Излез, кръвожадност моя, та

се прегърни с Науката, защото вие двете непременно ще донесете на света

така мечтаното от мен разорение и бърза погибел...”

Чула думите на баща си, в покоите на дявола се яви и кръвожадността

му, чиито лъвски зъби стърчаха остро от устата й. И когато двете с Науката
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си стиснаха ръцете, Сатана изръмжа от върховно удоволствие. А след това,

без да се бави, отново извика:

“Какво да би бил този свят, ако не пясък, където омразната на Йеова

старовременна змия пълзи сред дюните си? О, Небесни Боже! Ако искаш да

ме виждаш като змия, приготви се да гледаш пясък! Защото аз ще

превърна света в пустиня! И моята любима дъщеря – суетата – непременно

ще прегърне Науката, която Ти ослепи и изгони от Едем! Този свят иска

забавления и аз ще му ги дам! От хляб и зрелища в ранните векове, до

скъпи технологични играчки в края на дните! Да, ще му ги дам! И ти,

Науко, категорично ще помогнеш на дъщеря ми да запусти човешките

души сред пясъците на собствената им незначимост! Нека не им остане

време от игри и забавления! Нека не им остане отдих от реклами и

развлечения! Нека всичките води от реките на Времето се изсипят в ада,

за да не знаят човеците нито защо са се родили, нито защо ще умрат!

Защото с тази моя дъщеря, ти Науко, ще си направиш един земен рай,

толкова притегателен и съблазнителен, че за онзи горе в Едем никой няма

да копнее! Ах, прегърнете се най-сетне, де! Целунете бузите си и погалете

косите си! Не съм ли доволен баща, не съм ли щастлив?”

Едва удържащ от вълнение гледката как Науката и суетата се

прегръщат и целуват, дяволът вдигна костеливите си ръце, за да въдвори

тишина. А след това с тържествен глас проговори, като казваше:

“Какво ли би бил светът ми, ако го лиша от моята хитрост и подлост?

Бих ли бил щастлив, ако не успея да измамя човеците в края на времето,

както направих това в началото? Няма ли тогава моите елитни ангели да си

кажат, че силата ми е намаляла, а засеняването ми се е стопило!

О, не, не, не! Последните ми две дъщери са абсолютното доказателство,

че ще успея във волята си, и ще извърша намерението си. Защото

хитростта и подлостта ми непременно ще се съюзят с Науката, за да бъдат

най-успешните на земята. И когато дойде денят да явя на света човека на

греха и синът на погибелта, то това ще бъде време на триумф за поколението

на старовременния херувим. А ти, Науко, в онези дни ще бъдеш жезъл в

ръката ми, и предел на цялото ми засеняване. Защото ще впримча човешкия

род в технологиите, които му създаде, и ще ги обърна в негов собствен
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затвор и демонична клопка! Влезте мои прекрасни и мили създания!

Защото Науката копнее да се прегърне с вас!”

Ето, че в покоите на дявола влязоха и хитростта и подлостта му, като

първата беше уподобена на лисица, а втората – на хиена. И когато двете

се прегърнаха с Науката, Сатана въздигна костеливите си ръце към

Небето, и ги сви в злорадство, като изкрещя:

“Сега е ред на Твоите отговори, Небесни Боже! С нетърпение чакам да

видя как ще опропастиш съюза на дъщерите ми със сляпата дъщеря, която

изгони отсред Присъствието Си!”

В този миг Господ погледна с гневен поглед към дявола, като ми

казваше:

“Да, слуго Мой! Ред е на Моите отговори! А сега ти доверявам,

че затова станах Човешки Син – за да съсипя делата на дявола! И с

тази пророческа алегория, която ти се дава, в тъмното сърце на

лукавия вече е забита заслепяваща и твърде мъчителна стрела,

която съвсем ще го съкруши и съсипе!

А на всички Мои Верни чеда, които станаха свидетели на това

тъмно и зловещо събрание, сега повелявам да се съхранят в Моята

Твърдост и Святост! Защото след много малко време ще ти дам да

разкриеш в пророчески видения всичкото нечестие и чудовищно

беззаконие, които се родиха от съюза на Науката с тъмните дъщери

на змията!

Аз, Дървото на Живота, все още говоря и не млъквам! Блажени

и Святи човеците, които Ме слушат, за да устоят над най-страшните

вихри на сатанинската съблазън!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА - ВТОРА ЧАСТ

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преди два месеца Господ дойде към сърцето ми, за да ме въздигне при

Себе Си и да ме посвети в една от най-дълбоките изяви на Божията

тайнствена премъдрост. Така, за първи път в живота си, написах част от

книга-алегория, получавайки от Исус видения с дъщерите на Бог Отец,

както и с дъщерите на старовременната змия, която е дявол и Сатана.

Доколко посланието на тази книга отекна и разтърси духовния свят, може

да потвърди само моят Спасител, но аз твърдо се закрепих в думите, с

които Той ме предупреди, че в сърцето на дявола е забита твърде мъчителна

и заслепяваща стрела, която непременно ще го съсипе и съкруши. Както

можеш да предполагаш – за всяко Господно действие има допуснато

дяволско противодействие, тъй щото много скоро щях да усетя всички

болезнени отговори на сатанинската ярост и отмъщение. Змията никак не

закъсня, но заби отровния си зъб в корема ми, тъй щото ме разлюля една

мъчителна стомашна атака, придружена с виене на свят и постоянно

гадене. Тя не се влияеше от никакви лекарства и не подлежеше на никакво

лечение. Аз трябваше да претърпя поредното безсилие на дявола и

всичките му гнусни аргументи, та дано бих спрял да мисля за посланието

на тази последна пророческа книга, която пиша под свръхестествена

благодат и Божие благоволение. Аз не зная, мили мой братко, дали някога

си се намирал между чук и наковалня, за да се събере в сърцето ти

напрежението от страшния удар отгоре, и противната реакция отдолу. Но

събрал всичката си твърдост и упование в моя Господ, смирено приех, че

друг начин за описване на Небесната алегория няма. В крайна сметка

Сатана с цялата си ярост щеше да брани тъмното съвещание на дъщерите

си с Науката, а Исус с всичката Си божествена ревност щеше да доведе

намерението Си до край. Тъй щото за Божия слуга не оставаше друго
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призвание, освен да се закрепи във верността на Господаря си, и така да

дочака времето за втората твърде съкрушителна част на тази книга. А сега

нека ти дам още няколко встъпителни думи, преди Сам Господ да ни

покаже целия чудовищен заговор, който Сатана осъществи чрез сляпата

дъщеря на Бога. Виждаш ли, мой приятелю, Божият слуга е напълно готов

в ума си, та да размишлява за скъпоценния залог на това последно

послание, което слиза от Сион, за да ни съхрани и опази от всички вихри

на демоничната съблазън. Нещо повече – убеден съм в сърцето си, че за

свят, който лежи в лукавия, тази пророческа книга ще остане неприемлива

и категорично отхвърлена. Но това е още една причина да я напиша,

защото аз именно това желая – да бъда тотално заклеймен от целия свят и

от всичките човеци, които са заслепени от засеняването на падналия

херувим. Това ще бъде още едно чудесно свидетелство за сърцето ми, че

този свят не е моят дом, и в него аз съм чужденец и пришълец.

Без значение, че мнозина ще ме обявят за побъркан, а други ще

потърсят начин да се поругаят с жертвата ми за Небето. Без значение, че в

желанието да запазят скъпоценните си дипломи и грамоти, човеците безумни

ще се оставят да бъдат употребени от дяволската злоба и нечестие. Без

значение, че до самото Господно Пришествие никой и никак няма да

отнеме царствения статут на отдавна демонизираната Наука, а за езичниците

тя ще остане на възможно най-високия трон, и на най-желателен пиедестал

за човешкия разум. Понеже, лично за себе си, желая да се намеря като

един до Исус, за когото в пълна степен биха се отнасяли библейските

стихове:

“А те, (първосвещениците Анна и Кайафа) като гледаха дързостта

на Петра и Йоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и

неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса...” 17

Какво друго да искам от моя Господ и Бог за живота и съдбата си,

освен това – да се чудят противниците ми, и да познаят, че съм бил с Него?

Защото аз няма да блесна пред враговете си с никаква диплома или тапия,

нито с човешко препоръчване и религиозно одобрение. Но непременно и в

тази пророческа книга ще ги накарам да се чудят, и да познаят, че съм бил

17 (Деяния 4:13)
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с Царя на царете, и с Корена и Потомъкът Давидов. Защото, помисли мили

мой приятелю, какво се случваше през последните петнадесет години,

докато слугата Господен се изпълваше с Божието водителство?

Не тръгнаха ли хиляди църковни кариеристи да завършват библейски

институти и академии, училища и семинарии?

Не пожелаха ли същите водителство и контрол от едни последни Анна

и Кайафа, които ги направиха като змии и ехидни в сърцата им?

Не поискаха ли евтиното поприще, широкия път и пространната порта

на погибелта, само защото бяха престанали да се взират в Начинателя и

Усъвършителя на Вярата?

Не потърсиха ли съдействието и одобрението на една горда, презряна,

и сляпа дъщеря, предоставила услугите си на най-проклетото духовно

чудовище, което е самият дявол? Не изръсиха ли кесиите си, та да се

дипломират с “правда”, за която Исус строго предупреди всички ни:

“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата

на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство...” 18

А защо те обикнаха именно фарисейската “правда”? Не затова ли,

понеже очите им бяха хипнотизирани от змията, и те самите търсеха лек

живот и успешна кариера по съблазнителната стълба на християнската

йерархия? Казвам “хипнотизирани” и ще те помоля да запомниш това,

понеже след няколко изречения Сам Исус ще те убеди в правотата, с която

говори слугата Му. Защото от мига, когато човек направи избора си, той

определя и съдбата си. И в живота си всеки от нас е поставен именно пред

избор. Както го имаха Адам и Ева, така ще го имаме и ние. Кои дъщери да

обикнем и под кое дърво да пристъпим? – ето това е най-важният въпрос в

човешкото битие. Защото ако да бихме обикнали дъщерите на Бог Отец, то

да бихме и пристъпили към Дървото на Живота, за да имаме Вечен дял от

Христос. Но ако бъдем подлъгани да търсим не Плодовете на Духа, а

съблазните на знанието, то тогава непременно заявяваме с избора си на

Бог Отец, че не желаем да имаме нищо общо с Неговите дъщери, но

предпочитаме общение със сляпата Наука и всичките дъщери на змията.

18 (Матея 5:20)
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А кой от човеците разбира, че изборът определя пътя, по който ще

върви? И ако с вървенето по този път той се отдалечава все повече и

повече от Едем и Хълма Сион, то кого ще обвини заблуденият в Деня на

Страшния Съд? Ще посочи ли змията, както направи Ева, та да каже на

Съдията:

“О, Господи Исусе! Змията ме подмами, та ядох!”

И няма ли тогава Съдията на Свой ред да му отговори:

“Зли и безумни човече! Ако змията те подмами с двуостър език,

слугата Ми не те ли изобличи с двуостър Меч? Не ти ли дадох чрез

пророка Си Светлина в мрака? Не ти ли спуснах светло въже на

Спасение от Небето? Не отхвърли ли ти Милостта, с която те

издирвах? Не се ли отрече от Благостта, с която исках да те спася?

Не похули ли Мъдростта, с която исках да те извися при Себе Си?

Не хвърли ли презрение върху Любовта, която ти показах чрез

жертвения Ми юнец? И най-вече – не изхрачи ли нечистотата на

грешните си помисли върху Святостта на Духа, с която исках да те

отделя от света и загърна в Себе Си?”

Коя душа би издържала тези най-страшни въпроси на Съдията, миг

преди Господ да й въздаде заслуженото наказание за Вечността? Кое

сърце би могло да издържи погледа на Чистия и Свят Господ, когато между

него и Бога стои цяла пропаст от нечестие, и планини от беззаконие? И

няма ли в онзи най-страшен миг всеки от осъдените да си спомни едно

библейско знамение, което веднъж вече се е случило и е засвидетелствано

в “Деяния на Апостолите”?

“Кое е това знамение, брате?” – ще ме попиташ ти. А аз, за да ти

отговоря, сега ще възвестя думите, с които Исус ме посвети за втората част

на тази книга. Ето какво ми каза Той, когато отново се сниши над духа ми:

“Слуго Мой! Битката в духовния свят за виденията в тази книга

вече е спечелена. И ти устоя, въпреки страшната преса, на която бе

подложен от дявола. Защото той с цялата си ярост воюваше за

неприкосновеността на дъщерите си, тъй щото древния му заговор

с Науката да остане в тайно.
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Но не съм ли Аз Господ и Бог, Който веднъж вече е прогласил,

че няма нищо тайно, което да не стане явно? Не съм ли Аз

Господарят, Който е заповядал на слугите Си да не се страхуват от

дявола, нито да се боят от отмъщенията му? Защо тогава мнозина

се поклатиха и отместиха – било наляво или надясно, когато

трябваше да не отстъпят нито на йота от призванието си? Защо

страхливи и треперещи човеци се люшнаха като окапали листа,

духнати от вятъра, за да изпаднат в крайността на всяко отстъпление

и похулване на Божия Свят Дух? Защо нямаха твърдостта на здрави

и тежки скъпоценни камъни, които никоя буря и вихър не могат

поклати? Не знаят ли те, че Божието Слово е вечно и ненарушимо?

Не проумяха ли, че чрез пророческите книги от Хълма Мория Моят

Вечен и Свят Отец провери здравината на Храма Си и твърдостта на

Избраните Си?

Защо не се събраха при Мене, във височините на Ветил, но

останаха в пясъците на погиващия свят? Не затова ли, понеже има

една змия в пясъците, силна да хипнотизира онези, които са й

предадени? И ако Отец беше Верен, Истинен и Справедлив да

ослепи Науката поради голямата й гордост и презрение към

останалите Му дъщери, то колко от вас внимаваха в знаменията,

които стори Синът след Отца? Колко от вас последваха Сина в

Живото Евангелие на Святия Дух, за да станат свидетели на

Синовното потвърждение за Волята на Отца? Понеже ако Отец

ослепи Науката, то Синът нямаше ли същата власт да ослепява? Не

казах ли на всички ви в Евангелието:

“За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а

виждащите да ослепеят...” 19

И ако да бихте Ми казали “Слепи сме, Господи!”, то нямаше ли

да помажа очите ви с колурий, та да прогледнете? Но ако да бихте

повторили думите на враговете Ми:

“Да не сме и ние слепи?” 20

... то нямаше ли и Аз от Своя страна да кажа на всички ви:
19 (Йоан 9:39)
20 (Йоан 9:40)
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“Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате:

Виждаме, грехът ви остава...” 21

Не знае ли вашият Господ, че от грехопадението на Адам и Ева

всички сте слепи, та да се смиля за вас и да не ви вменя за грях

положението, че слепи сте се родили? Но не помня ли още, че от

същото това грехопадение една старовременна змия повтаря на

хипнотизираните от нея:

“Никак няма да умрете, но знае Бог, че ще ви се отворят очите,

за да бъдете като Него!”

И какво виждам днес, люде Мои? Слепи, които страдат поради

слепотата си, та да се смиля над тях, или други слепи, които

твърдят, че виждат? Кой ги кара да твърдят, че виждат? Кой ги

лъже да размахват дипломите си в събранията и да прокламират,

че са просветени синове на виделината? Коя е онази виделина,

която би мразила лъчите, които излизат от нея? Коя е онази

Светлина, която би настроила едни Свои лъчи против други в

братоубийствени раздори и кавги, хули и презрения? Не разбирате

ли, че измамните лъчи са на онзи, който преправя сам себе си на

светъл ангел? И когато погледът Ми трябваше да съзре поне един

Вартимей, който да чука с тояжката си и да Ме призовава, Аз

виждам хиляди по хиляди Савловци, тръгнали по пътя на същата

онази пустиня, за да Ме гонят и да желаят поражението Ми.

А каква ще е сетнината на тези Савловци, които запрещават

Словото на Божия Пророчески Дух и яростно дишат насилие срещу

Делото на пророка Ми? Нима се успокояват, че и на тях ще им бъде

според съдбата на Савел, който стана Павел? Нима си мислят, че и

за тях Господ има специален план, та да повтори знамението в

пустинята към Дамаск, и отпосле да ги направи стълп и подпорка

на Истината? А имат ли те извинение, за да постъпват като Савел?

Ще се защитят ли пред Съдията в Деня на Страшния Съд, че са били

поставени в уникална и неповторима ситуация, тъй щото са нямали

мъдрост и разум, та да разберат състоянието си?

21 (Йоан 9:41)
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Не, люде Мои! Съдията ще порази нечестивите със Свещен

Гняв, и Милост за антихристите няма да се намери в прострения Му

жезъл! Но Милост и Благост за всички вас, които посещавам чрез

тази последна пророческа книга, Аз непременно ще покажа. Защото

сега ще разпечатам за вас тайната, свързана със Савел в пустинята.

Понеже има знамение, за което искам всички да разберете...”

След последните Си думи Господ простря върху мен бялата Си мантия,

тъй щото Духът Му ме обгърна в ослепителна Светлина. И там, в бялото,

което очите ми не удържаха да гледат, Той отново ми проговори, казвайки:

“Аз съм Слънцето на Правдата, Стефане! И сега ще те върна

назад във времето, до мига и часа на Моето явяване пред Савел в

пясъците на пустинята...”

След последните Си думи Исус ме върна назад през вековете до

същинската евангелска древност. И ето, че аз виждах как през пясъците

вървеше вълк, върху чиято шия беше увита змия. Това ме изненада, понеже

не очаквах видението да бъде разкрито в такива образи. Но Господ, като

ми даде знак да внимавам, се сниши с мен до вълка, като ми казваше:

“Видението, което сега ти давам, е все още миг преди мига на

Слънцето Христос. Затова гледай на вълка Савел и Ми кажи какво

забелязваш...”

“О, Исусе! Аз забелязвам как Сатана се е увил като змия върху шията

на вълка, а опашката му трепери от ярост...”

Господ поклати утвърдително главата Си, а след това още повече ме

приближи до вълка, като ми казваше:

“Вгледай се в очите на Савел, слуго Мой! Внимателно ги

забележи и Ми кажи какво виждаш...”

С внимание се вгледах в очите на Савел, когато сърцето ми мигом

изтръпна от видяното. Защото върху очите на вълка имаше змийски люспи,

които заместваха собствените му зеници. Тези люспи бяха абсолютно

същите, каквито имаше и върху кожата на змията, обвила шията му. Това

ме накара с изненада да кажа на Исус:

“Господи мой! В няколко пророчески книги Ти Си ми давал това

видение със Савел. Но никога досега не съм имал благоволение от Теб, за
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да видя и проумея, че очите на вълка са змийски люспи. Това е пречудно

за мен...”

“Това ли е изненадата ти, слуго Мой? “Пречудно” ли е за теб

видяното?”

“Да, Исусе!” – отговорих аз. А тогава Спасителят поклати главата Си,

тъй щото почувствах божествен укор върху себе си. И Той за сетен път

проговори, като ми казваше:

“Нима има нещо пречудно в това един Божий човек да си чете и

преговаря Божието Слово? Нима е толкова пречудно да последваш

Савел в библейския разказ и да стигнеш до момента, когато Моят

пратеник Ананий вече беше при него? А какво гласят там стиховете,

Стефане?”

В този миг усетих, че съм бил сляп. Защото стиховете категорично

доказваха правотата на Исус. И текстът в тях гласеше:

“И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на

него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти

се яви на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се

изпълниш със Светия Дух. И начаса паднаха от очите му като

люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти...” 22

А докато още прочитах или по-скоро виждах библейското знамение в

ума си, Исус вече ме питаше:

“Какво падна от очите на Савел, когато Ананий, пълен със

Святия Дух, положи ръце на клепачите му? Не паднаха ли същите

тези люспи, които змията Сатана положи на очите му, докато той

беше вълк за Стадото Ми? Не беше ли Павел ученият, напредналият

в юдейската религия, който имаше самочувствието на всеведущ

относно Писанието? Не беше ли прегърнал той Науката, сляпата

дъщеря на Бога, за да придобие и слепотата й? И не затова ли

върху очите му бяха залепени люспите на змията? И ако дяволът

беше силен в лукавството си, за да ослепи един инструмент на

яростта си, то колко ли по-страшни ще са люспите му, които той

постави върху слепите очи на Науката? Но ти виж сега какво ще

22 (Деяния 9:17-18)
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стори Слънцето на Правдата, за да освободи Своя отнапред посочен

съд, с когото да обръща езичниците в Светлината на Божието

Спасение...”

След тези думи Господ се въздигна от мен във височината на Ветил, и

от там Той блесна пред Савел в Светлина, която неизразимо превъзхождаше

блясъка на земното слънце. А когато вълкът залитна и падна, а змията се

отви от врата му и побягна в пясъците, Исус му проговори, казвайки:

“Савле, Савле, защо Ме гониш?” 23

В този миг лъчите на Слънцето изпърлиха змийските му люспи, тъй

щото Савел примижа от ужасна болка, като казваше:

“Кой си Ти, Господи?” 24

А Господ от височината на Ветил му отвърна:

“Аз съм Исус, Когото ти гониш...” 25

След тези думи люспите още повече се изпърлиха и сбръчкаха, а

Господ се сниши от височината, като ми казваше:

“Виж, слуго Мой, тези опърлени змийски люспи, и запомни от

твоя Господ, че ето така ще опърля люспите върху очите на всички,

които днес Ме гонят. Защото ще простра Меча Си не против плът и

кръв, нито против земни клепачи и зеници, но против слепите очи

на Науката, с която Сатана разврати света и го доведе до пълно

разорение. Ще простра Меча Си против световните владетели на

мрака, и против духовете на всичкото сатанинско нечестие, които

днес подготвят железните лостове на неговия зловещ контрол, та

дано биха довели целия човешки род под съдбите на змията. И на

тази древна и проклета змия, Аз сега ще кажа:

Приготви се, враже Господен, за опърляне и изпепеляване на

люспите си! Приготви се да бъдеш развенчан и съкрушен от Меча

Господен, който ще порази люспите на безмерното ти лукавство.

Тези люспи, зловонно чудовище, с които всякога си се гордеело, за

да бъдеш всичкият ужас и погибел в земята на живите, и в ада на

мъртвите. Аз ще те съкруша и поразя с пророка Си! Аз ще простра

23 (Деяния 9:4)
24 (Деяния 9:5)
25 (Деяния 9:5)
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Светкавичен Меч против дъщерите ти, и изпепеляващ огън върху

заблудите ти, тъй щото няма да имаш власт и контрол върху никое

от чедата на Сион! А на всички Мои ще повеля да Ме последват във

виденията на тази последна пророческа книга, която ще бъде

Господен прочит върху нечестието на целия свят – от древността до

последните дни!

Аз, Слънцето на Правдата, все още говоря и не млъквам!

Блажени човеците, които любят лъчите Ми!

Те скоро ще блеснат като Слънцето в Царството на Отца Ми!”
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1. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА БЕСОВСКАТА МЪДРОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Имай вярата да приемеш в сърцето си, че четеш книга, за която се е

платила и ще се плаща и занапред скъпа цена. Не ти казвам това, за да

величая страданието си за моя Господ, нито да трупам някакви суетни

ползи от възхищение или съчувствие. Но в действителност да знаеш и

помниш, че със Словото на Божия Пророчески Дух ставаш ефективен

участник в поразяването на старовременната змия, която е дявол и Сатана.

Всеки, който веднъж вече е приел пророческото благовестие, непременно

е усетил както стрелите и отмъщенията, така и блясъка на Господния Меч,

силен да поразява отровните челюсти на лукавия.

Както разбра от предишното видение, Сатана е силен да слага люспи

върху очите на хипнотизираните от него. И няма друга сила, която да е

способна да сбръчка и изпепели люспите, освен Истината на нашия Господ

Исус Христос. За човечество, чието битие вече е натрупало шест хиляди

години, дяволът остави много свидетелства за люспите си. Дори бих казал,

че целият свят е сграбчен от змийските люспи, които са го запечатали

отвсякъде, тъй щото да не може през тях да проникне лъч от Светлина, или

убеждение, различно от модела, който удовлетворява тъмния княз. Но

било, че змията си правеше едни сметки и планове, Отец, Синът и Святият

Дух имаха други намерения. И преди две хиляди години на земята се случи

знамението, което разпори люспестото туловище на Сатана, за да започне

да освобождава всички пленници на дяволската заблуда и нечестие.

Битието на цялото човечество беше докоснато и просветено от едно

пречудно Небесно Битие, дало на човеците Път, Истина и Живот – Битието

на Човешкия Син. Битието на Един, Чиито зеници бяха прилично вложени

скъпоценни камъни, от които бликаше неизразима Светлина, Благодат и

Освещение. За Него свидетелстваха и пророкуваха древните слуги на Бог

Отец – от Енох до Малахия. За Него пя Давид в псалмите си. За Него

проповядва Кръстителят във водите на Йордан. За Него тържествува

цялото Небе и могъщи ангели слизаха по стълбата на Ветил, за да Го

потвърдят и благовестяват.
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Ние не можем да приемем това Битие като някакъв факт, който да ни

вълнува само до степен на знание. Защото какъв е смисълът да знаеш, ако

не познаеш? Какъв е смисълът да видиш, а да не докоснеш? Какъв е

смисълът да блестят зениците Му, ако люспите на змията са ти по-скъпи?

Причината да започвам с такива думи преди видението, което Исус ще ни

разкрие, не е друга, но именно тази – че още от мига на грехопадението и

изпъждането на Адам и Ева от Едемската градина, Сатана вече имаше

приготвена стратегия за земните поколения. Той щеше да закрепости

човешкото съзнание с откровени лъжи и всякакви отвратителни измислици,

само и само пред неизбежните въпроси на човешката душа да има

достатъчно много заблуждаващи отговори. И така, братко мой, още от най-

дълбока древност на земята започна да се подвизава една Наука, покварена

от бесовска мъдрост, която човеците имаха безумието да наричат

“философия”. Органично свързана с появилите се религии, митологии и

култове, тази “философия” щеше да остави жесток печат върху мисленето,

културата и общуването на стотици поколения. Тя щеше да влияе тотално

върху традициите, ритуалите и вярванията на всички племена, езици и

народи по лицето на целия свят. И аз, като зная, че в никакъв случай не

бих могъл да претендирам за изчерпателност и дословно позоваване на

всякакви източници и аргументи, ще се закрепя изцяло в Битието на Исус,

и в Светлината на Божието Спасение. Защото всичко друго, вън от това

Битие и Светлина, неизменно би попаднало под съвършено точните думи

на моя Господ:

“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички,

които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не

ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде

спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира...” 26

и още:

“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при

Отца, освен чрез Мене...” 27

Замислял ли си се, скъпи мой братко, колко вестители на змийските

люспи са дохождали преди Исус в битието на целия човешки род? Идвало
26 (Йоан 10:7-9)
27 (Йоан 14:6)
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ли ти е наум какво число от вълци в овчи кожи е пращал дяволът на света,

за да го държи винаги под мрака на собствената си кожа? Имал ли си

Мъдрост от Бога, за да се върнеш в изначалното време на света, за да

преминеш като безмълвен свидетел през хилядолетията, та да видиш как

по лицето на земята са се раждали учения и религии, в които има всичко,

но не и Истина? Ако тръгнеш от изток – не би ли преминал през териториите

на Конфуцианството, Будизма, Индуизма, Шинтоизма и Исляма? А ако

продължиш на запад – не би ли стигнал до териториите на езическия

политеизъм на древен Рим и Елада? Ако да би тръгнал от юг – няма ли да

намериш древния Египет с божествата Ра, Озирис, Хор, Сет и Изида и

всичките култове към смъртта и ада? Няма ли да видиш пръснатите идоли

и тотеми, свързани с вещерство и шаманство, с вуду магии и заклинания?

И ако да би продължил на север – няма ли да откриеш езически религии

на друиди, келти и викинги, свързани също с дежурните божества и идоли?

И най-сетне – ако да би разпорил една старовременна змия от главата до

опашката, та отпосле с меч да изрежеш и отделиш една по една всичките й

люспи, то за какво количество люспи ще трябва да говорим? Люспи ли ще

съзре просветеното ти сърце или лукаво премислени заблуди, които са

имали за цел да държат човешките души отделени от Светлината на

Господното Спасение?

Но ето, че днес, в края на този демонизиран и прогнил свят, в живота

ни е дошла Светлината на Исус – за да опърли и изпепели люспите на

змията и да ни направи свободни. Затова сега нека да ти предам думите,

които Той проговори на сърцето ми, миг преди да ми покаже видението,

свързано с люспите на бесовската мъдрост върху очите на Науката. Ето

какво ми каза моят Господ:

“Слуго Мой! Вярвай Ми, че не би ти стигнало времето на цял

един живот, за да изредиш всичката възможна тъмнина и

беззаконие, с които са покрити люспите на Моя тъмен враг. Но и Аз

няма да ти давам подобна изчерпателност във видението с

бесовската мъдрост. Защото за оня, който е в Светлината на

Божието Присъствие, не е необходимо да разпознава белезите на

всичката тъмнина. Тъкмо обратното – той трябва да се закрепи в
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Мъдростта, която блести до границите на Светлината. Защото

всичко, което е вън от Моята Истина, е лъжа. И е чист Разум от

Небето човек да се закрепи в лъчите на Господната Светлина, която

познава, вместо да изследва хилядите тъмни люспи, които не

познава. Защото при все, че лъжата има много превъплъщения, пак

първата от дъщерите на дявола, която е бесовската мъдрост, има

само две очи, с чиито люспи покри слепите очи на Науката. И ти

бъди мъдър да видиш в това два най-важни етапа от битието на

старовременната змия, а именно – началото и краят. Защото

първата от змийските люспи ще определи началото, а втората –

самия край.

А сега гледай на видението, което ще ти покажа. Защото ще те

направя свидетел на знаменията, които Сатана започна да върши

след тъмното съвещание на дъщерите му с Науката...”

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

духом се намерих с Него пред портите на самия ад, откъдето дяволът вече

излизаше с бесовската мъдрост и Науката. И когато той застана пред

лицето на света, проговори на дъщеря си, като й казваше:

“Скъпа моя дъщерьо! Виж колко прост и незнаещ е светът! Той е като

току що пръкнал се младенец, на когото още му са слепи очите. Търка ги,

търка ги, а нищо не вижда. Но ние непременно ще го направим да вижда,

нали? Да вижда не Онзи горе, Който се надува от противните Си небеса, но

да вижда моята визия за бъдещето на човеците. Този младенец скоро ще

започне да бъбри и да си задава много въпроси:

“Кой съм аз? Откъде идвам? Накъде отивам?”

И ние сме тук с Науката, за да го научим на точните отговори:

Наш си ти! От нас идваш и при нас ще се върнеш!

Хайде, моя пречудна мъдрост, приближи се сега при Науката, та я

погледни с прелестните си очи, за да придобие тя точно моята визия за

света. Започни първом с лявото й око, понеже лявото винаги е свързано

със сърдечност, с вяра така да се каже...”

Послушала баща си, бесовската мъдрост се приближи към Науката.

И като затвори дясното си око, вгледа се в нея с всичката смола от лявата



56

си зеница. Така отсред смолата започна да расте люспа, която вече

излизаше от гледеца на дяволската дъщеря, като се плъзна и влезе под

левия клепач на Науката. А тогава Сатана плесна с ръце, като извика:

“Примигай сега, Науко, за да се намести добре люспата ми! Чудесно,

чудесно! Вече ми заприличваш на една първа люпилня за религии. А сега

нека те докосна и насоча лицето ти към този свят, който е сляп младенец.

Защото той ей сегичка ще се ококори...”

След тези думи дяволът пъргаво подскочи, като застана зад Науката и

вече извърташе главата й с костеливите си ръце. А тогава от змийската

люспа започнаха да излизат лъчи, подобни на лиги от смола, които се

разтягаха, за да докоснат и поразят очите на невиждащия свят. И ето, че

светът, засеняван от лукавство, започна да вижда измамни образи на

измислени богове и божества, като изговаряше имената им с устните си.

Така смолистата тъмнина покри цялото лице на света, а всред нея

започнаха да се подвизават религиозните и окултните демони на змията. А

докато аз гледах, Святият Дух даваше на сърцето ми да разбере, че в

самото видение пробягваха години и столетия. И всички онези лъжливи

религии и демонични богове преживяваха разцвет след разцвет. А дяволът

дори предизвикваше съревнование между тях, тъй щото смолистите вълни

на Запада се плисваха на Изток по лицето на света, а след това Изтокът

отговаряше подобаващо, като плисваше вълните си на Запад. Същото

вършеше Северът спрямо Юга, и Югът спрямо Севера. В този миг Исус се

приближи до мен, като ми казваше:

“Виждаш ли как религиите се бият за влияние по лицето на

света?

Една Персия търси да се разшири до Гърция, а един Александър

Македонски разширява влиянието на гръцкия политеизъм чак до

границите на Индия. Един Рим, който иска да наложи храмовете на

Юпитер в пясъците на Египет, или варварските племена от север,

които искат да подкопаят крепостите на Ромул и Рем. И как

просветените Божии чеда да не проумеят, че цялата пъстрота на

сатанинските религии беше създадена, за да бъде разделен светът

сам в себе си?
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Религия да се възправя против религия, и философия да

въстава против философия, тъй щото дяволът да разделя, владеейки

все во все. Но въпреки разделения свят - преди две хиляди години

в една римска провинция на име Юдея стана пробив в плановете на

Сатана. И Моята Светлина тръгна оттам, за да победи змийските

люспи по лицето на целия свят.

А какво оставаше тогава за дявола, слуго Мой?”

“О, Исусе! Дяволът беше поразен на Кръста! Но въпреки поражението

си, той отново мобилизира всичките си демони, като междувременно

пожертва две от древните си езически религии, вече поразени от първите

лъчи на благовестието. И това бяха гръцкото и римското многобожие,

които той лукаво превърна в християнска религия...”

“А това не ти ли доказва, че и самата му люспа се промени? Не

трябваше ли дяволът повторно да нагоди погледа на света, тъй

щото езичниците отново да повярват във въплъщенията на лъжите

му? Виж и това във видението, защото то вече се случва във

вековете след Моето Възкресение...”

Отново погледнах към видението, когато видях как Сатана виеше със

страшен вой, гледайки опърлената люспа на дъщеря си върху лявото око

на Науката. И той вече крещеше на бесовската мъдрост, като й казваше:

“Направи нещо, дъщерьо моя! Дай отпор против Сина на Йеова! Той

ми взе Гърция, като прати там първите Си Апостоли! Зевс, Хера, Арес и

Атина – кому сега са потребни? Диана, любимата ми, как вече да ловува от

капищата си? Христос ми разбуни Рим, като направи да запустеят толкова

скъпи на сърцето ми имена и богове. Юпитер, Меркурий, Аполон – кой ги

помни? Няма вече весели празници на Сатурн, нито пиршества на

Дионисий! Ах, ах, ах! Погледни отново лявото око на Науката, та направи

люспата ми здрава, каквато беше цели хилядолетия!”

В отговор на дяволските вопли, бесовската мъдрост отново се взря в

лявото око на Науката, тъй щото нови смолисти лъчи се разтеглиха в черни

лиги. И тогава прогорените места на люспата, свързани с Гърция и Рим,

оздравяха, свързани в една нова религия. Демоните в нея измамно се

покриха с имената на светци и покровители, а старите ненужни идоли бяха
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подменени с нови и още по-изкусителни – икони и мощи. Това накара

Сатана да изреве от неописуем възторг, а след това да извика:

“Аз ли да се наричам поразен и победен след Възкресението Му, когато

превърнах Собственото Му учение в моя религия? Знае ли Той на какво е

способна дъщеря ми, мъдростта? Няма ли Йеова до самия край на света да

се насити на идоли и човешка власт в уж божествената Си Църква? Няма

ли да Го накарам да преглъща търговия и сребролюбие, алчност и поквара?

Няма ли да превърна собствените Му началства и власти на рисунки и

посмешища в един буламач от езически вярвания и предъвкано евангелие?

И ако толкова успехи ми донесе само една люспа върху лявото око на

Науката, то какво ще стори Той, когато дъщеря ми сложи втората люспа

върху дясното й око?”

Яростта на дявола ме сепна, понеже изобщо бях забравил, че все още

гледам само първата му люспа. А тогава Господ отново ми проговори, като

казваше:

“Виж слуго Мой, че след дълги векове от мракобесническа

религия дойде времето на Протестантската Реформация, когато

твоят Господ подейства чрез служителя Си Мартин Лутер. И от този

миг насетне Сатана пришпори бесовската си мъдрост, за да заложи

на Науката под името “философия”. Затова отново погледни към

видението и виж как ще се развие в последните столетия по лицето

на света...”

Отново гледах към видението, когато видях как яростта отново

тресеше дявола. И той, крещейки на дъщеря си, вече й казваше:

“Аз няма да оставя нещата така! Няма да ги оставя!

Кой е този Мартин Лутер? За какъв се взима и изживява? Що за

противен реформатор, който ще отрича религиозната ми власт и дори

окото му не мигна от заклеймяващата папска була? И протестантите се

отделят значи от религията ми, та ново богослужение да измислят. Не

искали икони и човешка власт! Не искали индулгенции! Заклеймявали

инквизицията! А какво искате, долни псета? Да ме докарате до ревнивост

ли? Да погледне дъщеря ми Науката и с дясното си око ли? Ами вие вече

ме предизвикахте и затова ще ви въздам! Хайде, мила ми щерко! Сложи
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втората ми люспа в дясното око на Науката, понеже е време да изметем

Името на омразния Бог от лицето на света. Нека го направим прогресивен

свят, философски свят, който отрича Бога поради липса на доказателства.

Нека му предложим диалектически материализъм, социализъм, комунизъм.

Нека час по-скоро да го направим безбожен с идеята за едно човечество

без роби и господари, без каквито и да било богове, но с петолъчка, зад

която се подвизават мои елитни приятели...”

В отговор на баща си, бесовската мъдрост се приближи до Науката,

като се взря в нея, а тогава от смолистото й око излезе втората люспа,

която се заби под десния клепач на Науката. А Сатана, като я гледаше

настървено, изкрещя:

“Размърдай си клепача, приятелко моя, за да се намести люспата ми!

Доста е времето на старите времена и нрави! Доволно лъгахме света с

религии! Нека започнем да го лъжем с безбожие! Нека битието определя

съзнанието!”

Докато дяволът редеше гнусните си доводи, до Науката застанаха Гога

и Магога. И като скочиха чрез погледа й върху лицето на света, направиха

го да почервенее, тъй щото една огромна част от човечеството беше

поставено под властта на безбожието и засеняването на сатанинската

пентаграма. И там Науката, изживяваща се вече като философия, намери

въплъщението си в помитащи смъртоносни заблуди, наричани “атеизъм”,

“материализъм”,  “марксизъм”, “социализъм”, “ленинизъм”, “комунизъм” и

“пролетарски интернационализъм”. И докато аз още гледах, Господ ме

попита, казвайки:

“Познато ли ти е всичко това, Стефане?”

“О, Исусе!” – казах аз – “Няма как да не ми е познато, след като част

от живота ми премина под сянката на тази сатанинска люспа. А като знам

от чудесното Ти водителство, че в края на Милениума Сатана отново ще

заложи на същата люспа, разбирам, че бесовската мъдрост наистина е най-

силната от дъщерите му...”

В отговор Исус ме погали, като ми казваше:
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“Запиши това видение на книга, за да бъде свидетелство за

Божиите просветени. И на всичките Ми Верни предай думите Ми, с

които им казвам:

Люде Мои! С двете люспи на бесовската си мъдрост върху очите

на Науката дяволът поквари и помрачи света както си искаше.

Всички религии и философии бяха създадени от тези две люспи, за

да пълнят ада с грешни и заблудени души. Но вие, като просветени

от Моята Истина, непременно ще бъдете опазени и защитени,

защото съм ви дал същинската власт да преборите властта на

дяволската тъмнина. И тази власт е Моята Истина. Истината, за

която съм казал:

“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...” 28

Пребъдвайте свободни в Святия Ми Дух! И като наплискате

очите си в живите води на Духа Ми, последвайте Ме и в следващото

видение, което ще дам на слугата Си – видението с люспите на

чародейната измама. Аз, Верният и Истинният, все още говоря и не

млъквам! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”

28 (Йоан 8:31-32)
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2. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали някога върху сърцето ти е имало такъв натиск, който

да те води до страшен световъртеж, при който погледът ти не може да се

задържи в една точка, но бяга встрани, при все че изобщо не мърда. Но

ето в такава атмосфера от депресия и чародейство аз трябваше да

продължа писането на тази пророческа книга. И ако да би казал, че Господ

ми дава Сила, за да издържа – да, така е. В противен случай да не бих

написал нито ред от пророческото благовестие. Но ако Исус е направил да

издържи един от слугите Му, то това много скоро ще се превърне в

задължителна летва и за цялата Му вярна Невяста. Защото аз не пиша

книгите, за да си ги чета сам, нито довеждам Волята Му само до

собственото си сърце, та да се успокоявам, че между мен и Господаря ми

има чудесна Небесна хармония. Понеже има една змия, силна да

хипнотизира и дърпа човеците, та да стоят вън от Присъствието на Бога,

докато измамно си мислят, че са вътре. И ето тази заблуда – да си вън,

мислейки, че си вътре, ще катурне блудницата Вавилон в дълбочините на

огнения пъкъл. “Седя като царица...” – си мисли блудницата, понеже

вярва, че е вътре. Понеже една царица не е като просякинята отвън пред

стените на двореца, но си седи на трон до царя. “Не съм вдовица...” –

продължава в този ред на мисли блудницата, понеже още вярва, че е

вътре. Защото за една съпруга най-нормалното е да споделя постелята на

съпруга си. Но когато тя самата Го е разпнала с гвоздеите на собственото

си закоравяване и измама, то тогава сетнината й отдавна е предначертана.

Много от годините на слугуването ми пред Исус преминаха в един най-

болезнен и страшен сблъсък с втората от дъщерите на змията, която е

чародейната измама. Аз трябваше да понеса позора, омразата и похулването

от един твърде голям брой слепци, водени от слепите си водачи и отдавна

паднали в ямата. И ако да бих пронизал с Меча Господен само една

дяволска люспа, змията бързо правеше на нейно място да израснат нови.

Досущ като в древната митология, където юнакът отсичаше една глава на

хидрата, а на нейно място никнеха още десет. Било, че Господ изсипа от



62

Небето съкровища от знания, и извори от Освещение, пак това никак не

смути слепците, нито доведе до покаяние гримираните с духа на Езавел. Те

все така продължаваха да си вярват, че по Божията Воля на света е дадено

учение, кръстено с гръмкото име “наука за Бога”, сиреч, “теология”. Те все

така пълнеха тетрадките си с гнусна терминология и дръзваха да гледат на

Всевишния като на експонат и опитно зайче, върху което могат да

изпробват доктрините и ученията си. Но от тази тяхна мерзост нито Отец

се превърна в зайче, нито пък те дораснаха да се нарекат “просветени от

виделината”. Истината е, че отново и отново змията беше силна да

хипнотизира сърцата, и да ги владее с люспите си. Толкова силна, щото за

втората й дъщеря, чародейната измама, в “Откровението” беше записано:

“...светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от

младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото

твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето

чародеяние бяха измамени всичките народи...” 29

Ако Господ Исус беше Верен и Истинен да прати пророка Си като

“светлина от светило” на света, то приеха ли църквите “светлината от

светилото” или се поругаха с Божия пратеник както си искаха? Покаяха

ли се църковните лидери за беззаконието, в което тласнаха паствата си,

проповядвайки им теология и финансов просперитет, или яростно се

възпротивиха на Словото на Божия Пророчески Дух? Чу ли се “Гласът на

Младоженеца” в онези зали и събрания, където търговците бяха станали

“големците на земята” и силните на деня? Не стана ли тъкмо обратното,

а именно – че на Святостта от Сион те противопоставиха мерзостта на

Вавилон? Защото Бог дойде при тях чрез виденията на пророка Си, като им

казваше:

“Ето Святостта Ми – приемете я и живейте! Ето Благостта Ми –

вкусете я и вижте, че съм Благодатен и даващ Бог, Който не приема

да търгува с дъщерите и синовете, които е родил с Духа Си!”

Но както дойде Бог, така пропълзя и змията. И като докосна с

раздвоен език люспите върху очите на слепите, съскаше им:

29 (Откровение 18:23)
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“На тоя ли дрипав и недоктринален безумец да вярвате? Не съм ли

бог, който ви даде да познавате светилата му? Нямате ли библиотеки,

пълни с благословена теология, и касети със свръхблагодатни съживления?

Не завършихте ли библейски училища и академии, за да не се поклащате

лесно от верния път? Ще се оставите ли на една недоктринална зараза, за

да изгубите мен и моето благоволение?”

И застанаха тогава слепците пред везните на собствените си съвести,

за да заклеймят един от гласовете като скверен и заблуждаващ. Кой глас

щяха да послушат? И кое благовестие щяха да приемат в сърцата си? Дали

Гласа на Отца, превърнал един от слугите Си в жертвен юнец, и направил

го при цялата мизерия откъм света, достопочитаем по благословения в

Небесните места? Или съскането на лукавата змия, силна да подари целия

й предаден свят на своите търговци, срещу един гнусен поклон в

пустинята? Кой глас да послушат, братко мой? И как да биха се отрекли от

люспите на змията, когато за тях бяха инвестирали купища пари в хиляди

учебни часове? Как да биха се отрекли от онзи къс хартия, наречен

диплома, когато той им дава шанс да тръгнат по стълбата на религиозната

йерархия? Как да биха разменили ръкопляскането за злобни храчки,

титулуването за църковна анатема, уюта на църковното офисче за

веригите на тъмница, мазните конференции за острите гвоздеи на Кръста?

Сам разбираш, че една от везните твърде много ще натежи в сърцата на

богоотстъпниците, защото те нито са чували, нито са виждали, нито им е

бил проповядван Примерът и Делото на Господ Исус Христос. И тогава

непременно, според верните и истинни думи на Апостол Павел, “славата

на нетленния Бог те размениха срещу подобие на образ на смъртен

човек”. Защото ето това бяха и остават дипломите им – подобие на образ.

Образ, който е силен да образова, но не и да образува. Образ, който идва

от една сляпа и демонизирана Наука, покорена на чародейната дяволска

измама, но не и “Образът, с който Отец ни прави съобразни на Сина

Си, за да бъде Той първороден между много братя...” 30. И каквото и

още да бих казал и добавил, то думите ми бързат да отидат при моя Господ

30 (Римляни 8:29)
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и Бог, при Когото оставах в Духа на пророческите видения на тази книга. И

ето словата, които Той проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой! Верни Мой приятелю! От многото тежести, които

съм давал да се носят от Мои слуги, на теб се падна възможно най-

голямата – Моят Кръст. Защото твоят живот трябваше да влезе в

Моето Евангелие и там да се превърне в кръстна смърт. Смърт, с

която Аз съм силен да изкупя последния Си жив остатък и да го

съхраня неповреден и Свят в Духа Си. А тази смърт е твърде

болезнена и страшна, за да се понесе от човеци, които нямат

непоколебим дух. Тя е горчива Чаша, която се пие в дъното на

Смирението, и в Огъня на Отеческата проверка. Затова ти никак не

се учудвай, че само малцина приеха да ти бъдат приятели и

последователи. Някога Аз казах на първите Си пратеници, както и

днес казвам на теб:

“Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от

господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили

Моето учение, и вашето ще пазят...” 31

Кажи Ми тогава, Стефане! Ако ти не си по-горен от Господаря

си, то тогава какъв си?”

“О, Исусе! По-долен съм! Много по-долен, Господи!”

“И остани долен, слуго Мой! Не просто долен, но най-долен!

Защото най-долните са най-отдолу – в Корена и Потомъка Давидов,

силни да хранят с живи води клоните на цялото Божие домочадие!

А сега Ме последвай, защото ще ти дам да видиш как дяволът

сложи люспите на чародейната си измама върху очите на Науката,

за да я употреби скверно на времето, когато му е нужна...”

След тези Свои думи Исус докосна главата ми, както при първото

видение, тъй щото аз отново се намерих с Него пред портите на ада.

И ето, че те се отвориха и от тях излязоха дяволът, чародейната измама и

Науката. А когато отново застанаха пред лицето на света, Сатана с

доволно мъст в очите си проговори на дъщеря си, като й казваше:

31 (Йоан 15:20)
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“Няма друга сила, която да движи сърцето ми, освен прелялата ми

омраза към Оня, горе! Смисълът на цялото ми съществуване е да Му се

противя и разпалвам Гнева Му! И ако да би помислила, мила ми щерко, че

Той много се гневи на езическите беззакония, то само помисли какъв ли

става Гневът Му, когато моята поквара се плъзне по собствените Му клони.

Ето, Той вече има Свой народ, Израил! Даде му Завета Си, просвети го с

Писанията Си, води го с пророците Си! И аз не мога просто да стоя със

скръстени ръце и да гледам как евреите четат думите Му и пребъдват в

страх и трепет пред Името Му. Непременно ще Го разгневим, обещавам ти.

И залогът на нашия успех е тази сляпа дъщеря, на която сега ще поставиш

от моите люспи върху очите й.

Започвай, дъщерьо моя! Погледни лявото око на Науката, и я дари с

първата от люспите, които съм приготвил за нея...”

Чула заповедта на баща си, чародейната измама застана пред

Науката, като я погледна с гримираните си очи. И ето, че змийска люспа

изпълзя от очите й, като се шмугна под левия клепач на Науката. А това

накара Сатана да извика, казвайки:

“Хайде, мила ми приятелко, размърдай клепача си, та люспата ми

чудесно да легне на гледеца ти. Защото, ето – цялото Писание на Йеова

стои непрочетено пред тебе – а аз искам от него не противния Му Дух, а

само и единствено буквите. Понеже най-прелестният грим за очите на

човешките сърца се приготвя от букви...”

Докато Науката вече поглъщаше Свещеното Писание, Сатана събираше

в шепи буквите, които преминаваха след змийската й люспа и се търкаляха

подобно на тъмни мастилени сълзи от окото й. И змията отново не

скриваше възторга си, като казваше:

“Букви, буквенца, буквички! Какъв пречуден материал сте вие за

всеки плътски ум, и за всяка плътска похот! Цяло поколение от чародеи ще

ми наспорите! Цяло общество от книжници и законници ще ми бъдете на

нужното време. И докато Святият Израилев търси духовни сред плътските

като игла в купа сено, аз ще имам планини от пръст, които ще засея, за да

изникнат плевели... Хо, хо, хо!”
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В този миг Исус ми посочи как по лицето на света преминаха много

столетия, а аз вече разпознавах, че идва времето за Неговата мисия на

земята. И тогава Той ми проговори, като казваше:

“Ела и Ме последвай, слуго Мой! За да видиш ясно какво

извършиха Науката и чародейната измама в онзи Израил, където на

почит бяха законниците, книжниците и фарисеите. Защото именно

те имаха претенциите да бъдат всеведущи по Свещеното Писание,

та четяха Закона и пророците в синагогите си...”

С вълнение последвах моя Господ, Който просто влезе в тогавашното

време, за да сподели с Мен произтеклите евангелски събития. И ето, че

Исус пристъпи към една синагога в Назарет, като ми даде знак да Го

последвам. А като застана пред събраните вътре слушатели и вече

взимаше от храмовия служител един пророчески свитък, отново ми каза:

“Гледай внимателно както Моите очи, така и очите на онези,

които са се събрали, за да слушат Словото. Защото в този миг за тях

Човешкият Син е просто един обикновен равин, който е влязъл да

си извърши богослужението...”

Ето, че Господ разгърна свитъка и започна да чете от Словото в него,

казвайки:

“Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да

благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение

на пленниците, и прогледване на слепите, да пусна на свобода

угнетените, да проглася благоприятната Господна година...” 32

Докато думите излизаха от устните на Исус, очите Му се превърнаха в

скъпоценни камъни, от които блеснаха могъщи слънчеви лъчи, които търсеха

да влязат в очите на събраните слушатели. Но тогава аз ясно видях как

Божиите лъчи се сблъскваха със змийски люспи, тъй щото Светлината не

достигаше до сърцата на човеците. А така дойде миг, когато Спасителят

изрече съдбоносните Си думи, казвайки:

“Днес се изпълни това писание във вашите уши...” 33

Заявлението Му мигновено доведе човеците до изненадваща реакция.

И те, търкайки змийските си люспи, един друг се питаха:
32 (Лука 4:18-19)
33 (Лука 4:21)
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“Тоя не е ли Йосифовият син?” 34

И Исус, като гледаше как слепците не искаха да се освободят от

крепостите на старовременната змия, със свещен гняв допълни:

“Без друго ще Ми кажете тая поговорка: Лекарю, изцери себе

си; каквото сме чули, че става в Капернаум, стори го и тука в

Своята родина. Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в

родината си. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил

в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест

месеца, и настана голям глад по цялата земя; а нито при една от

тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта

сидонска. Тъй също много прокажени имаше в Израил във времето

на пророк Елисея; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът

Нееман...” 35

От очите на моя Господ вече излизаха не просто лъчи, но мълнии от

Святост и пречиста Истина. Но в онзи миг Сатана реши да задържи на

всяка цена люспите си. И като изпълни сърцата на слушателите със

собствената си ярост, накара ги да скочат и хванат Спасителя, а след това

да Го заблъскат с хули и проклятия, водейки Го към стръмнината на хълма,

откъдето желаеха да Го хвърлят, та дано би разбил главата Си или

потрошил тялото Си, та да умре. А тогава Сам Отец простря огнени ръце

върху Сина Си, тъй щото тълпата тутакси изгуби ума и дума, без изобщо да

разбере защо, а сатанинското намерение увисна като плевел без корен. И

Исус, преминавайки край тях, отново се приближи до мен, като ми

казваше:

“Какво видя, слуго Мой? Защо тези хора се надъхаха в това зло

намерение – да Ме низвергнат и убият?”

“О, скъпоценен мой Господи! Та от Твоите очи излязоха бляскави лъчи

от Светлина, които подразниха змийските люспи на очите им! И те, като не

можеха да превъзмогнат на противоречието между Словото и собствената

им заблуда, скочиха да Те убият!”

“А откъде се явиха змийските люспи върху очите на

заблудените? Кой ги постави там?”
34 (Лука 4:22)
35 (Лука 4:23-27)
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“О, Исусе! Змията постави люспите си върху очите на слепците,

понеже те имаха неблагоразумието да слушат дяволски служители, които

им проповядват буквата, а не Духа...”

“А не беше ли именно този основният сблъсък между твоя

Господ и фарисеите в древен Израил? Не се ли сблъскваха Духа и

буквата, Животът и смъртта? Не се ли съвещаваха книжниците и

законниците да Ме осъдят и убият, понеже Човешкият Син

разрушаваше влиянието на змийските им люспи? Не казвах ли на

всичките Си гонители и ненавистници:

“Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да

слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете да

вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не

устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа,

от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща. А понеже

Аз говоря истината, вие не Ме вярвате. Кой от вас Ме обвинява в

грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате? Който е от Бога,

той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от

Бога...” 36

И ако твоят Господ, слуго Мой, имаше страшния Си сблъсък с

първата от люспите на чародейната измама върху очите на Науката,

за който плати с Живота Си на Кръста, то не дойде ли против тебе

страшния сблъсък с втората змийска люспа? Ако против Мен

злословеха фарисеи, законници и книжници, то против теб не

дойде ли злобата и яростта на дипломирани пастори и теолози?

Нека тогава отново те върна във видението пред портите на ада в

последния век на земята. Защото именно в това време чародейната

измама сложи втората си люспа върху дясното око на Науката...”

След тези думи на Господ, аз отново се намерих във видението пред

портите на ада. И там дяволът, бесен както никога, отново крещеше на

втората си дъщеря, като й казваше:

“Наближават годините за явлението на сина ми. И аз провал с

неговата велика мисия няма да допусна. Трябва да измамим всичките

36 (Йоан 8:43-47)
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племена и народи с чародеяние. И да не допуснем върху нашите последни

фарисеи и книжници да тежи сянката от древното противопоставяне на

първите. Никой не трябва да ги разпознае, дъщерьо моя, никой! Затова ти

сега погледни отново към дясното око на Науката, та положи върху него

втората от люспите ми. Нека въздигнем Науката като теология, и да

поставим нашите лостове като доктрини. Така ще отворим широк фронт за

духа на Езавел и заблудите ни ще се покрият с примамлив църковен

блясък.

Хайде, мила ми дъщерьо! Погледни дясното око на Науката, и нека

люспата ми бъде твърде успешна...”

Послушала баща си, чародейната измама погледна към Науката, а от

гримираните й очи излезе втората змийска люспа, която се шмугна в

дясното око на Науката. А тогава Сатана с възторжен глас извика:

“Време е да ограмотим църковното незнание с една всезнаеща

теология, нали? Тръгнете сега двете, та скоро извършете волята ми! И

никой никога вече да не стъпи на църковен амвон, ако няма личното ми

одобрение върху диплома! Направете теологията по-желателна от всички

други учения, и бизнеса с човешки души по-желателен от всеки друг

бизнес. А когато случайно пратеници на Йеова биха се спречкали с вас,

стъпчете ги в пръстта, и ги направете по-долни и омразни за вярващите и

от най-закоравелия престъпник и убиец. Букви, буквенца, буквички!

Вършете волята на татко си!”

Ето, че чародейната измама и Науката, наречена вече теология,

тръгнаха да разпрострат сатанинската власт върху всички църкви по

цялата земя. А когато в последните години наистина се появиха пратениците

на Йеова, църковните общества тотално се поругаваха с тях, и броят на

змийските люспи растеше с геометрична прогресия. И една болка, остра

като нож, се надигна от сърцето ми, тъй щото през плач казах на Исус:

“Ах, Господи мой! Видях живота си в последните години, и се познах

във всичкото яростно отмъщение на дявола, понеже Словото от пророческите

книги на Хълма Мория влезе в страшен сблъсък с църковните доктрини и

светската теология...”
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А Исус, като ме погледна с неизразимата Светлина на очите Си, твърдо

отсече, казвайки:

“Това ли да те плаши и наскърбява? Не би ли трябвало да те

уплаши истински едно друго стечение на нещата, а именно – да

беше спонтанно приет от блудницата Вавилон?”

“О, Исусе! Да не бъде!” – извиках аз. А Господ, като погали главата

ми, отново каза:

“Ами тогава просто приеми съдбата си и се възрадвай в Делото,

за което положи живота си! Защото чрез слугуването ти твоят

Господ освободи мнозина Сионови пленници, и направи да паднат

много змийски люспи от очите на заблудените.

Било, че ще бъдеш мразен, презиран и опозоряван, Аз извърших

Съвършено Делото Си чрез теб! Било, че днешните развалени

поколения ще искат да те хвърлят от стръмнината на някой хълм,

пак те няма да успеят и ще ударят на камък, защото първом ще

трябва да слязат на дъното, където ти смиряваш душата си в

последните десет години.

А да приема ли един горд теолог да напуска висотата на

сатанинската стълба, та да слиза на дъното и да се разправя с

някой, когото счита за нищожество спрямо собствената си висота?

Да приема ли един дипломиран пастор да прекрачи дома на

Господен слуга, когото вече е обявил пред паството си за боклук и

нечиста твар? Да приема ли един религиозен безбожник да се

съразпне на Кръста Господен, и да приеме в ръцете си гвоздеите на

твоето страдание, когато така добре е затоплил стола си в

събранието на Вавилонския наемник?

Не, слуго Мой!

Ще се сбъднат само Моите думи в Откровението! И те ще бъдат

печатът на последното време до грабването и пришествието:

“Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и

който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека

върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет...” 37

37 (Откровение 22:11)
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И ако след стотиците книги, които ти дадох, някой не би

разбрал колко несъвместима е правдата на книжниците и

фарисеите с Правдата на твоя Господ, то такъв жив е умрял в

беззаконията си, и отдавна е бил посочен за сетнината си.

Затова за сетен път ще кажа на цялата Си Вярна Църква:

Пазете се от кваса на фарисеите и книжниците и не допускайте

да се заразите от наука, която твърди, че изучава и изследва Бога!

Защото Моят Отец не се изследва, но се следва, и Святото Ми

Писание не е буква, но Дух!

Буквата непременно ще убие нечестивите, понеже отначало са

посочени за мерзостта на беззаконията си! Духът непременно ще

спаси Званите, Избраните и Верните, защото изначално са изсечени

от Канарата! Люспите няма да станат никога лъчи от Светлина, и

лъчите Небесни в люспи не ще се превърнат!

Аз, Светлината на Господното Спасение, все още говоря и не

млъквам! Блажени тези, които Ме вярват, за да се нарекат синове

на виделината!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ГОРДОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

За последните петнадесет години сърцето ми напълно узна и се убеди

на колко могъщ и чрезмерно велик Бог е било призвано да служи и да се

покорява. И нещото, което постоянно се случваше през всички тези години

беше фактът, че аз се смалявах все повече и повече в собствените си очи,

а Господ ставаше все по-велик, по-славен и по-въздигнат в помислите ми.

В едно най-далечно време, когато нямах ни най-малко понятие от духовни

реалности и сили, в сърцето ми царуваше един голям “аз” и всичко се

въртеше около него. Собственият ми егоизъм беше толкова силен, щото

мислех себе си за най-важното нещо на света. Но после всички нагласи и

представи се обърнаха с главата надолу, защото в живота ми дойде Исус. И

оня надут “аз” започна постепенно да се свива и измества, като

преставаше да е център на живота ми. А с всяко следващо проглеждане,

което се случваше като чудо от Господа, “аз”-ът ми сменяше мястото си,

тъй щото в един миг духовните реалности придобиха измерението на една

Слънчева система, в която човекът Стефан е нищожно камъче, което по

Милост и Благоволение от Слънцето Христос можеше да се приближава към

лъчите Му и да се възхищава на безграничната Му Светлина. Аз не видях

това измерение в живота си през някой телескоп, нито пък проумях

собствената си нищожност чрез микроскоп. Всичко се случи вътре в духа

ми, чрез вярата в сърцето ми. Защото в един момент проумях, че всичките

човешки създания на този човешки род са именно малки и нищожни

камъчета, които имат уникалния шанс да познаят Слънцето на Правдата и

да свържат завинаги с Него движението си в духовния свят. Проумях също

така, че вън от границите на тази духовна Слънчева система се подвизава

една черна дупка с толкова страшна гравитация, щото да засмуква в себе

си всяка плът и всеки плътски ум, всяка надменност и всеки егоизъм,

всички черни страсти и изкушения, всички съблазни и прегрешения. И

колкото повече камъчетата за зла участ биха се отдалечавали от Слънцето,

толкова по-малко и нищожно би изглеждало То в очите им, а онази черна

дупка – все по-голяма и по-голяма.
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Някога в древността, познал Съвършената Благодат на Слънцето

Христос, един Апостол щеше да запише в посланието си:

“Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при

вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие

колебливи. Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на

плач, и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа, и Той ще

ви възвишава...” 38

Ако да бяха всичките човеци послушали думите на Господния Яков, то

отдавна на този свят да се бяха случили всички библейски знамения, които

въвеждат човечеството в Славната свобода на Христос. Защото не е

възможно да се приближаваш към Слънцето, а То да не се приближава към

тебе. Защото не е възможно да очистиш сърцето си за Неговото учение и

да измиеш ръцете си за Неговата Правда, и да не се превърнеш в един от

духовните Му спътници и отражатели. И най-вече – защото не е възможно

да се смиряваш пред Бога и Отца, а Той да не те възвиси на Своето Си

Време. Но ето, че там – зад границите на Божията Светлина – наистина

има една черна дупка. И яростната амбиция на тази дупка е да засмуче в

себе си сърцата на всичките човеци, като ги направи да изгубят всяка

искрица Светлина и да станат постоянни пленници на вакуума.

Ти знаеш ли какво е вакуумът, братко мой? Това е състояние на

празнота и ненаситност. Колкото и да пълниш и запълваш – все да ти се

струва недостатъчно и малко. И като нямаш мир и радост от една

определена достатъчност, да драпаш с ръцете си, та дано би запълнил

чашата без дъно. Но ето такова е сърцето на Сатана – чаша без дъно. И

ако никой досега не ти е казал какво представляват местата, вън от

границите на Божията Светлина, то аз ще ти кажа, че оттам започват

селенията на ада и бездната. А ти, като разсъждаваш именно над бездната

– да забележиш, че това е сложна дума, съставена от други две – от

частицата “без” и от думата “дъно”. Тъй щото събрани заедно те наистина

образуват така наречената бездна, сиреч, бездънна пропаст...

Не се ли попита вече защо започнах именно с такива размишления

преди видението с люспите на гордостта? И не ти ли направи впечатление

38 (Яков 4:8-10)
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определено космичният заряд на думите ми? Разбира се, че си забелязал

това! Защото именно с тези размишления Господ поиска от мен да ти дам

скъпоценната настройка за разбирането на онова, което ще прочетеш

оттук нататък. Затова нека и аз да ти предам думите, които Исус проговори

на сърцето ми, миг преди самото видение. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Както вярно написа по-горе, Аз съм Слънцето на

Правдата, а вие сте Моите спътници, които привличам към Себе Си.

И колкото повече Аз раста пред вас, толкова повече вие се

смалявате пред Мене. Защото наистина трябва да осъзнаете, че

когато сте с Мен, не общувате с плът и кръв, но с Господ и Бог, на

Когото подобава величие, за което свидетелства Скинията Му. А за

какво свидетелства Божията Вселена, Стефане?”

“О, Исусе! Тя е неизразима като Божие Творение! Толкова е огромна и

величествена, щото самата мисъл, че може да бъде обходена и позната

мигновено се превръща в безумие. В нея има стотици милиарди галактики

със стотици милиарди слънца, за чието достигане и обхождане светлината

би пътувала десетки милиарди години. Думите се разбягват от разума ми,

когато трябва да търся отговори на този Твой въпрос. Зная само, че тази

Съвършена Вселена е свидетелка на Съвършен Бог...”

Господ се усмихна и поклати главата Си одобрително. А след това

отново ме попита, казвайки:

“Как тогава ти виждаш себе си в тази Вселена? Как гледаш на

мястото си в нея? И как приемаш мерките, с които си създаден?”

“О, Исусе! Ти Си ме създал точно такъв, какъвто трябва да бъда.

Мястото ми е там, където трябва да бъде. А на мерките с които Си ме

създал – не може да се отнеме, нито да се притури. Та нали Сам ти каза на

всички ни в Евангелието:

“И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста

си?” 39

Аз вярвам, че когато Отец и Ти сте решили да създадете човека по

Божия Образ и подобие, то сте вложили в човешкото сътворение най-

точните и съвършени мерки. И какво повече да искам, когато имам очи, за

39 (Матея 6:27)
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да гледам, уши, за да слушам, ръце, за да върша делата си, и нозе, за да

ходя по пътя си? Какво повече да желая, след като Ти Си ми дал не само

сетива за тялото, но и Вяра за духа ми, за да се намирам всякога в Твоето

Присъствие?”

“Да, наистина слуго Мой! Какво повече...”

Последните думи на Исус, останали сякаш част от незавършено

изречение, ме накараха да Го попитам:

“Господи мой! Защо не завърши последните Си думи? Защо се умълча?”

В отговор Спасителят погали главата ми, и ме погледна с дълбоките Си

и прекрасни зеници, като ми казваше:

“Защото имам един духовен враг, слуго Мой, който е амбициран

да завърши думите Ми. И ако ти би отговорил на Моето “какво

повече” – с “нищо повече”, то неговата зловеща амбиция не би се

спряла. Защото под привидната му доброта да се изявява като

хуманен Прометей за човешкия род, давайки му уж огъня, пак с

този огън той подпали цялото човечество в неугасим пожар от

беззакония.

Виж тези беззакония, слуго Мой, и ги запиши за свидетелство

на Моята Църква. Защото неуморният вдъхновител за всички тях е

гордостта на дявола, и желанието му да противопостави на Мен и

Отца Ми едно гордо и бунтовно човечество, което няма разум за

знанията, които получава, нито извисен морал, за да ги ползва по

Божията Воля. Затова нека отново да те заведа при портите на ада

в изначалното време след грехопадението, за да видиш заговора на

дявола с Науката чрез люспите на третата му дъщеря, която е

гордостта...”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, тъй щото се намерих

с Него при портите на ада, откъдето вече излизаха дяволът, гордостта му и

Науката. И ето, че Сатана с неизразимо вълнение вече казваше на дъщеря

си:

“Гордост моя, любима моя дъщерьо! Как да не бих те употребил против

Онзи на Небето, след като Той собственоръчно те низвергна и отхвърли?

Той, Който е неизразимо по-горд от мене, как не съпостави собствената Си
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гордост с тебе, та да види, че спрямо Неговата гордост си един цял предел

от смирение? Ах, ах, ах! И да държи ли Той човеците нищожни пред

Собственото Си величие, когато ние можем да им дадем нужния гъдел за

самочувствие? Колко духове изгони Той, освен мене? Елитни същества,

които Собственото Му Слово наричаше “Божии синове”. Ангели, които

влизаха в Съвета Му, и бяха на почит сред огнените камъни. А сега те

въздишат по онова отминало величие, което несправедливо им беше

отнето. Хайде, гордост, моя – погледни сега лявото око на Науката, за да

влезе там люспата ми, с която ще въздигнем великани по земята...”

Послушала баща си, гордостта се приближи към Науката, като я

погледна с каменното си лице. И ето, че отсред скованата безизразност на

очите й излезе змийска люспа, която се шмугна под левия клепач на

Науката. И тогава Сатана изрева от удоволствие, като казваше:

“Не съм ли аз херувим, от когото никоя тайна не се укрива? Не съм ли

същинският човеколюбец, който ще даде на този свят тайни на битието, за

да го направи толкова горд и превъзнесен, колкото трябва да бъде? Иди

сега моя приятелко с дъщеря ми, гордостта, та скоро направете моите

елитни приятели да започнат да слизат сред човешките общества. И като

им дадат тайните на битието – нека да родят сред тях мъже-великани...”

Послушали дявола, гордостта и науката побързаха да извършат волята

му, тъй щото наистина в онези първи човешки поколения се реализираха

много посещения от духовния свят, тъй щото посочени земни избраници

започнаха да практикуват тайни на битието и станаха великани за времето

си. Но тогава гордостта и превъзнасянето се въздигнаха сред човешкия

род, тъй щото всяка земна твар вече се обхождаше развратно. И видението

се наводни и премина под водата, понеже Всемогъщият наказа земята с

потоп. А това накара дяволът отново да привика дъщеря си с Науката, и да

им каже:

“Ах, мили мои! Дали Авадон пресоли манджата на знанието, или

просто на Оня горе Му скимна да изплакне земните ширини, аз не знам! Но

съм сигурен, че няма да спрем, защото насам и натам съхраних с мои

посветени свитъците на знанието. И когато този потоп стихне, ние отново

ще опитаме... Защото не може току-така залудо да се губят такива



77

скъпоценни знания. А ти, дъщерьо моя, погледни сега дясното око на

Науката, та и втората ми люспа да започне да се подвизава на света...”

Ето, че гордостта отново погледна към Науката, тъй щото от каменното

й лице излезе и втората люспа. А когато тя се намери под десния клепач

на Науката, дяволът плесна с ръце, като казваше:

“Не може Йеова горе да Си има съкровищница на Духа, пазена от

серафими, а ние тук долу да си разпиляваме знанията, пръснати навсякъде.

Не, не! Аз ще ги събера на едно място, и това място ще стане твой престол,

Науко! А коя е любимата ми земя, където се подвизават върховните ми

божества? Не е ли Египет? Да, Египет е! И там аз ще въздигна престола на

знанието, с което обогатявам света...”

Докато Сатана говореше думите си на Науката, във видението

пробягваха цели столетия. И ето, че съвсем скоро очите ми съзряха

Александрийската библиотека, въздигната от египетския владетел

Птолемей II. В нея бяха събрани едно огромно число от свитъци, което

достигаше до внушителната цифра от седемстотин хиляди. И там, на

покрива на библиотеката, дяволът седеше с дъщеря си гордостта, като й

посочваше престола на Науката, казвайки:

“Не постигнахме ли много, скъпа моя гордост? Не събрахме ли доволно

знания от дървото за познаване на добро и зло? И ако да би ми казал

някой да спра, то да спре ли твоят баща, когато главната ми амбиция е да

извърша с тези човешки поколения същия грях, който сторих с Адам и Ева.

Ще посмее ли Онзи горе да ме спре? Ще потърси ли начин да ме огорчи?”

В този миг Господ във видението изгледа Сатана с гняв, като ми

казваше:

“Гледай, слуго мой, как изглежда една черна дупка, която няма

засищане за гордостта си. Но същевременно познай, че Аз ще

обърна тази съкровищница в място на погибел. Защото огънят на

този амбициран Прометей ще се обърне върху собственото му

творение...”

Докато Исус ми говореше, във видението с библиотеката се случиха

знамения. И преживяла близо три столетия разцвет, тя беше нападната от

огъня, донесен от войските на Юлий Цезар, тъй щото преживя голям



78

пожар, който изпепели много от пергаментите й. И въздигнал зверски вой,

дяволът крещеше като луд на духа на Корей, който не бе успял да удържи

огъня на завоевателската си страст сред римските легиони. А четири

столетия по-късно тълпи от религиозни фанатици, водени от декрета на

свой патриарх, вече доизгаряха остатъците от библиотеката, тъй щото

древното знание си отиваше чрез огъня и дима в небитието. И тогава

видях как съкрушеният дявол докосваше опърлените си люспи върху очите

на Науката, като й казваше:

“Ах, мила ми приятелко! Не е лесно да владея свят, в който се

разделям сам против себе си! Понякога разпалвам огън, който сам не мога

да угася, и това само доказва божественото ми величие. Но аз непременно

ще те утеша чрез гордостта си. И отново ще те даря с люспите си в по-

нататъшните векове. Защото жаждата за знание в този човешки род няма

да свърши. И тези потомци на падналите Адам и Ева винаги ще искат да

повтарят грехопадението на баща си и майка си...”

Докато гледах как вятърът отнасяше пепелта на рухналата библиотека,

видението отново се промени, тъй щото преминаха много години и

столетия. И така дойде миг, в който дяволът отново каза на гордостта си:

“Нека подновим Науката с люспите ми. Защото вече дойде времето,

когато ще превъоръжим човешките сетива. За да покажем на Онзи горе, че

човекът повече не желае да живее с даденостите на тялото си, но копнее

да усили възможностите им.

Гледай на света, гордост, моя! Гледай на онзи усърден учен Галилей,

който странно ми напомня за хълма Галилея! Понеже от Галилея Христос

се възнесе в противния Сион, карайки галилеяните да гледат нагоре, а пък

и тоя Галилей също гледа през телескоп нагоре. Нека тогава научим

човеците да гледат нагоре. Защото докато гледат видимото, няма дори да

мислят за невидимото! И докато опознават физичното слънце и купищата

от звезди, ще забравят за невидимото Слънце и звездите Му!

Ами онзи холандски майстор Янсен, който събира лупи, за да сътвори

микроскоп? Няма ли малкото, което наблюдават човеците, да ги направи

големи в собствените им очи? Няма ли да открият цял един непознат свят

от клетки и миниатюрни творения? Какъв по-голям успех за нашата мисия
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от този – да превъоръжим човешките сетива, тъй щото като потърсят в

голямото или малкото – сами да видят, че Бог няма?

Няма Те, Небесни Боже! Чуваш ли, няма Те! И на никой от учените

няма никак да му хрумне, че Ти Сам Си ослепил дъщеря Си, за да не Те

вижда, нито да може да Те докаже! Те просто ще приемат слепотата й за

норма и критерий, а Ти ще бъдеш изметен от всичките ъгълчета на

човешкия разум. Не желая ли аз именно това? Ах, гордост моя! Скоро да

подновиш отново Науката с моите люспи, понеже от това зависи и делото

на всичките ми останали дъщери...”

Ето, че гордостта отново погледна Науката с каменното си лице, тъй

щото люспите на дявола се появиха върху очите й. И оттам насетне двете

скочиха върху лицето на света, като му внушиха да заложи на тоталното

превъоръжаване на човешките сетива. Онзи първи телескоп на Галилей за

четири столетия се превърна в серия от могъщи радиотелескопи по цялата

земя, насочили чиниите си към космоса, и дори в един свръхтехнологичен

телескоп Хъбъл, улавящ светлина от най-далечните дълбочини на Вселената.

Онзи пръв микроскоп на Янсен, за четири столетия се превърна в

поколение от най-мощни електронни микроскопи, достигащи да виждат

отделни молекули и атоми, а непрекъснатата жажда за знание бе стигнала

до създаването на ускорители за елементарни частици, силни да имитират

мига на Сътворението. В своето безумие и отричане на Твореца учените

бяха стигнали дори до идеята за голям взрив, от който е била образувана

цялата видима Вселена. И докато аз гледах потресен постиженията на

Науката, Господ се приближи до мен и започна да ми говори, като казваше:

“Как мислиш, слуго Мой? Горда ли е съвременната Наука с

постиженията си? Постигна ли тя всичко, което си беше наумила

или гордостта й се превърна в собствената й слепота?”

“О, Исусе! Изпитвам в сърцето си скръб за тази Наука. Защото в

съдбата й се сбъднаха думите, които й каза Бог Отец – че колкото повече

Го търси, толкова по-сляпа ще бъде. Защото колкото повече растеше

Науката с постиженията си, толкова повече растеше и гордостта й, както и

тоталното неверие на учените. Лишили Творението от Твореца – те се

оплетоха в измама, която наложиха като абсолютен постулат. Защото,
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приели наблюденията на физика Едуин Хъбъл, че Вселената се разширява,

те обърнаха разширяването й като свиване назад във времето, за да

съберат цялото Сътворение в една начална точка. А именно това беше

грехът на превъзнасянето им, защото не отдадоха дължимото на Твореца,

като Вседържител, Който сътворява и управлява цялата Вселена с Духа Си.

А, кой, Господи мой, би могъл да натика Бог Отец в някаква измислена

точка на голям взрив? Кой обяснява разширяването на Вселената и

скоростта на галактиките с някаква тъмна и невидима материя, когато

няма мъдростта и смирението да признае Твореца? Не е ли това слепецът,

който не откри в материята Неговия Дух? Не е ли това гордият и

превъзнесеният, който нямаше вярата да се смири и признае, че Вселената

е Божия? Дяволските очаквания наистина се изпълниха докрай, защото

днес човечеството е в най-страшния си бунт против Теб и Отца...”

“А докъде ще продължи бунтът на съвременното човечество,

слуго Мой? Няма ли да става все по-голяма гордостта от научно-

техническия прогрес? В какво се превръща един свят, който за

половин век хвърли стотици милиарди долари в космически

проекти, а никак не беше готов да нахрани и облече стотиците

хиляди и милиони страдалци в бедните икономически страни, които

имаха нужда от милост и човеколюбие? В какво се превръща един

свят, когато една космическа агенция като НАСА чертае планове за

пилотиран полет до Марс, а няма кой да каже на земните жители,

че подобни проекти са скок в бездънна пропаст, който би погълнал

гигантски средства, без да донесе никаква полза на човешкия род?

Понеже как същества от плът и кръв да биха прекосили граници от

милиарди километри на една Слънчева система, или още по-

безумната мисъл – границите на Млечния Път?

В какво се превръща един свят, който ръкопляска на учени,

получили Нобелова награда за научни открития, а никак не иска да

почита и забележи слугите, чиято Награда и Откритие е Небесният

Ерусалим?

В какво се превръща един свят, чиито правителства хвърлят

милиарди долари в изграждането на ядрени ускорители, за да
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откриват учените им елементарни частици на материята, когато с

нормалните очи, дадени им от Твореца, не можеха да видят болни и

гладуващи, та да ги излекуват и нахранят с хуманитарни програми?

В какво се превръща един свят, когато само преди седмици

учени от НАСА удариха Божията Луна със совалки, за да търсят на

нея вода? Малко ли им е водата на Земята, че тръгнаха да търсят

вода на Луната? Как изобщо дръзнаха да наскърбяват Твореца с

безумието си? Кой от тях се молеше на Отец Ми за Живата Вода на

Святия Дух, та да се изпълнят с Божията Любов? В какво се

превръща един свят, когато всичките му физични и космологични

знания са суета на суетите и дълбока черна дупка, където да

потъват неизчислими финансови бюджети, с които можеха да

ликвидират глада, болестите и страшните хуманитарни катастрофи?

Ще достигнеш ли някога, горди роде на учените, до първата най-

близка звезда в собствената си галактика, та да те вълнува

избухване на свръхнова в дълбочините на Вселената, за която си

разбрал милиард години по-късно от самото събитие?

Такъв ли свят жадуваше Отец Ми в Сърцето Си? Такъв ли бунт

от гордост и превъзнасяне желаеха да виждат очите Му? Но ето,

слуго Мой, казвам на Моите чрез теб, че на сатанинската гордост е

дошъл краят й. И когато твоят Господ през отвореното Небе

въздаде на нечестието на света, в онзи Ден никой няма да си

спомни нито за телескопи, нито за микроскопи, нито за далечни

галактики или неуловими микрочастици. Защото ще е Ден, в който

Господ ще възцари Святостта Си и ще научи човеците да се обичат с

Неговата Любов и да почитат творенията с Неговата Мъдрост.

Затова казвам на всички ви:

Люде Мои! Превъоръжете не земните си очи, но очите на

сърцата си с Моята Вяра – за да прогледнете и видите лъчите на

онова Слънце, за което земните жители са слепи!

Смирете се под мощната ръка на Бога, защото сърцата ви нямат

нужда от телескопи и микроскопи, но от Вяра и Любов! Понеже
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Духът на Отца Ми не е далечен, за да Го издирвате в далечното,

нито е нарочно скрит, за да Го търсите в микроскопичното!

Но на всички вас Той е казал:

“И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с

цялото си сърце...” 40

Блажени, които Ме слушат в тази пророческа книга! Те

непременно ще се просветят и узнаят, че поуката струва повече от

науката, и очите на сърцето виждат по-далеч от очите на плътта!

Аз, Слънцето на Правдата, все още говоря и не млъквам!”

40 (Еремия 29:13)
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4. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА АЛЧНОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Колкото повече пиша тази пророческа книга, толкова повече сърцето

ми копнее този свят да избледнее и изобщо да спре да съществува. Защото

той отдавна се е превърнал в една мрачна сатанинска гротеска, в едно

поле, на което растат тръни и бодили, в една пустиня, пълна със скорпиони и

змии.

Без значение, че някой би ми предоставил необоримите доводи за

нуждата от научно-техническия прогрес, пак аз няма да седна да споря с

него, за да му казвам и доказвам, че светът на Сион е неизмеримо по-

желателен от света на земните жители. Без значение,че друг би ми казал:

“Как не те е срам да ползваш у дома си всички постижения на Науката, а

да се предаваш на такъв нихилизъм и отрицание? Не си ли пишеш книгите

на компютър? Не ги ли печаташ на лазерен принтер? Не ползваш ли

електрическа енергия за всичките си битови нужди? А какво щеше да

правиш ти, ако ги нямаше тези удобства?”

Какво щях да правя ли? Ами най-вероятно същото, каквото са правили

в древността Моисей и Илия, Авраам, Исаак и Яков, Исайя, Еремия и

Езекиил. Защото за ревността и усилията ми все щеше да се намери едно

перо и един пергамент. И Отец пак щеше да наспори верни на Делото Му

люде, които да положат живота си за Него. Понеже Духът от онова далечно

време, за което са ни останали истинните стихове на Библията, е Същият и

днес. И въпреки, че средствата и способите за разпространението на

информация отдавна са се променили, Той остава без изменение или сянка

от промяна. А когато Божието Слово излезе от информационния си носител,

за да докосне сърцата ни, пак отвътре ние сме същите както древните

Божии чеда. Тялото ни все още се животвори от дух, а не се зарежда от

електрически ток. Вярата ни все още е в Исус от Евангелието, а не в

Батман или Човека-паяк от филмираните комикси на Холивуд. Душите ни

все още имат нужда от Милост и Благост, от опрощение или насърчение.

Какво тогава се е променило?



84

Истината е, че научно-техническият прогрес промени нещата вън от

нас, а злобната амбиция на дявола е всичко това да влезе вътре в нас.

Случва ли се това на практика?

За голямо съжаление – да. Човек все повече и повече има сетива за

изкуственото, а все по-малко за естественото в неговия природен вид. И за

едно последно поколение е много по-желателно да виси в залите за

компютърни игри, вместо да съзерцава красотата на залеза и изгрева на

утрото. Сложил технологични прегради на битието си, човек сякаш казва

на Бога:

“Ти не Си ми нужен, защото имам голям брой от удоволствия, които ще

Те заместят! Не ми трябват песните на птиците Ти, защото си имам мощна

стерео-уредба, на която ще си пусна – я чалга, я хевиметъл! Не ми трябва

помощта на ослите и конете Ти, защото в гаража ме чака “Audi Quatro”, с

което на магистралата вдигам до 240 километра в час. Не ми трябват

изворите Ти, защото хладилникът ми е пълен с “Кока-кола”! Не ми трябват

псалмите Ти, защото ми пречат да се изкефя на денс-шоуто по телевизията!

Не съм приритал за виденията Ти, защото сега ще гледам супер-екшън! Не

съм загорял за проповедите Ти, защото смятам да люпя семки на мач! Не

ме вълнуват превратностите на съдбите Ти, защото си имам застраховка!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Със сълзи на очите си се моля в нозете на моя Господ и Бог, за да

бъдеш опазен от подобен калъп на мислене и отношение към Бога. Защото

то само би доказало, че покварата на света от вън, вече е влязла в сърцето

отвътре. И ако аз днес понасям всички яростни отмъщения на дявола, то не

е, понеже ей така заради идеята един Божий пророк трябва да бъде ритан

и пробождан до смърт. Но за да разбереш и проумееш, че всичко, което

днес те заобикаля в света, е резултат от заговор, който е бил скрит от

умовете и сърцата на земните човеци. Понеже кой би предположил, че

скритото знание, което постепенно е било събирано – било от гении или

откриватели – е имало и винаги ще има тъмна страна, силна да го доведе

до чудовищни последствия? И тази тъмна страна винаги е била по-силна от

светлата, поради грешното естество на човека и собствената му слабост да

се огъва от демонични внушения.
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А така непременно достигам в разсъжденията си до алчността, която е

една от най-тъмните и ужасяващи дъщери на дявола.

Как си представяш, братко мой, дъщеря, чиито очи са тъмни дупки?

Могат ли някога тези очи да бъдат задоволени? Може ли някой да запълни

ненаситността им, след като те ще желаят още, и още, и още?... Помниш ли

как преди девет години слугата Господен написа пророческото видение

против духа на Мамон? Помниш ли от това видение как Луцифер извади от

мантията си една малка змия, която беше силна да изяде родителката си, и

да роди друга змия след нея, която отново изяде тази, която я е родила?

Не бяха ли това чудовищните мисли на алчността, които никога не могат

да се заситят? И когато някъде в далечната древност устата на един човек

се е отворила, за да каже на друг:

“Аз искам това! Това е мое! Това е за мене!”

... то какво се случи в този момент? Не влезе ли една тъмна троица в

човешкото сърце, наречена “аз, мене, моето”, за да пришпорва бездната на

човешкия егоизъм, която никога не може да бъде запълнена? И ако

дяволът беше достатъчно лукав, за да утвърди духа си Мамон и да го

превърне в своя главен ковчежник за целия свят, то в какви чудовища се

превърнаха човеците, пленени от алчност и сребролюбие? Не размениха

ли те Вечността на Бог Отец за бездните в собствените си сърца? Не

започнаха ли да пълнят най-дълбоките кръгове на ада, понеже духовно

бяха най-разрушени и опропастени?

Колко години слугата Господен въртеше бича Исус Христов против

търговците в Храма, за които не беше останало нищо Чисто и Свято? Колко

години те натискаха бутоните на калкулаторите, за да си пресмятат

процентите и печалбите от продаването на Божията Благодат? Колко хиляди

богоотстъпници трябваше да прелитат от другата страна на океана, за да

бъдат покварени и научени от дявола да проповядват златния образ на

последния Навуходоносор? А какво даде крила на тези проклети антихристи,

за да бъдат тъй ревностни в проповядването на финансов просперитет и

сатанинско сребролюбие?

Нека ти кажа, мили мой приятелю, че именно светът на научно-

техническия прогрес измами душите им. Защото е твърде голям шокът от
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гледката, която завладява сърцата. И онзи блясък на Манхатън, където е

финансовият център на Америка, няма как да не пробие през очите и да не

удари сърцето с всичките катастрофални последици за съблазнения. Той

вече ще има една покварена визия за бъдещето – визия за просперитет, за

лъскав автомобил, за площадка за хеликоптер, за вила в крайбрежието, за

тлъста банкова сметка, за екскурзии по света, за лъскави църковни

проекти, в които играят много долари. И Онзи Исус от Евангелието, Който

пешком прекосяваше десетки километри, съвсем ще избледнее, за да се

яви вместо Него един златен истукан, от чиито уста вместо Слово на Живот

хвърчат подписани чекове, духани от невидим вентилатор. Но каквото и

повече да кажа или запиша по-надолу, то вярата ми бърза да се извиси

при моят Господ и Бог, защото аз все така оставах при Него в Духа на тези

пророчески видения. И ето думите, които Исус проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой!

Твърде много съм говорил на сърцето ти за алчността на

дявола, та да мислиш, че бих те изненадал с неща, които не знаеш.

Но пак сега ти казвам, че Моите верни непременно трябва да

разберат за тъмния заговор на Сатана, при който той употреби

алчността си, за да сложи люспите си върху очите на Науката.

Понеже дяволът знаеше, че рано или късно в заповяданото

развитие на човешкия род щяха да се появят откритията, свързани

с електричеството и магнетизма, и с химията и физиката. Така

щеше да се изпълни не нещо друго, но повелението на Отца Ми за

поколенията на Адам и Ева, което гласи:

“...напълнете земята и обладайте я...” 41

Кажи Ми тогава: Напълниха ли човеците земята?”

“Да, Господи мой! Човеците напълниха земята...”

“А обладаха ли човеците земята, според както Отец Ми беше

заповядал?”

“Не, Исусе! Стана обратното! Не човеците обладаха земята, но земята

облада човеците! Понеже физичните и химичните закони, които те откриха,

не ги направиха господари, но роби...”

41 (Битие 1:28)
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“На какво роби, слуго Мой?” – попита ме отново Господ. А аз Му

проговорих, казвайки:

“Спасителю мой! Човеците станаха роби на алчността! Тъй щото там,

където се появиха капитали, родиха се и богаташи, а където имаше

богаташи – намериха се и роби, които да им работят...”

“А можеха ли богаташите да разпознаят алчността на Сатана, с

която той ги пришпорва, за да придобият неговия образ?”

“Не, Исусе! Те бяха заслепени от огромните възможности, които им се

предоставят от откритията на Науката! Защото тези открития отприщиха

индустриалната революция и научно-техническия прогрес...”

Господ поклати одобрително главата Си, а след това отново ми

проговори, като казваше:

“Нека пак да те заведа при портите на ада. За да видиш как

дяволът сложи люспите на алчността си върху очите на Науката,

както и цялото планирано разорение на човешкия род, което той

намисли да осъществи именно чрез четвъртата си дъщеря...”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото аз се

намерих с Него при портите на ада, където дяволът вече излизаше с

алчността и Науката пред лицето на света. Времето от историческа гледна

точка беше някъде след вековете от средновековието, и Духът ме накара

да забележа това. И ето, че аз вече чувах как дяволът казваше на дъщеря

си, алчността:

“Скъпа и ненаситна моя! Дълго време чаках, за да дойде мигът, когато

да те употребя за очите на нашата приятелка, Науката. Но ето, че това

уморено от свещи и газени ламби човечество е пред прага да промени

битието си. Да блесне електричество във всеки дом, и да станат празнични

всичките улици на градовете му. Да потече енергия по жиците, и да дойде

векът на турбините! Да се появят първите двигатели, и да се вдигнат

перспективите пред капитала.

А имам ли аз с какво да изненадам този гладен за енергия свят? Ще

остане ли неизвлечен петролът от земните недра, когато светските жители

още се мъчат с коне и магарета? Ах, алчност моя, скоро да погледнеш
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Науката с ненаситните си очи. Защото при все, че нищо не може да излезе

от тях, пак за скъпия си татко две люспички ще откъснеш от зениците си...”

След тези думи на дявола, алчността пристъпи към Науката, като я

погледна с тъмните дупки на очите си. И ето, че там наистина се появиха

две змийски люспи, които Сатана нетърпелив взе в костеливите си ръце,

като ги слагаше под клепачите на Науката, казвайки й:

“Скъпа моя приятелко! Виж колко много учени те чакат да им се

откриеш! Иди и помахай с ръка над главите им, за да им просветне! Нека

открият електричеството и проводниците! Нека впрегнат електромагнетизма

във фабриките си! Нека се разраства индустрията! И заедно с нея –

алчността ми, която толкова много обичам!”

Ето че Науката и алчността скочиха върху лицето на света, тъй щото

той за кратко време беше разтърсен от стотици научни открития, които

бързо се превърнаха в индустриална революция. А тогава Сатана отново

закрещя към дъщеря си и Науката, като им казваше:

“Искам свят, зависим от петрол! Свържете енергията и петрола!

Направете машините да гълтат петрол! Колкото повече – толкова повече!

Ако в древността не можехме да замърсим с огън, то сега не просто ще

замърсим, но ще изтровим с дим! Нека ровят и смучат от земята! Още, още,

още! Тази планета трябва да стане отровно гробище, което скъсява живота

на човеците! Ах, алчност моя! Можеш повече, много повече! Изсичай

всичко зелено, в името на печалбата! Замърси всичко синьо в името на

интереса! Нека Сам Йеова от Небето да не може да познае Собствената Си

планета, която създаде за човеците!”

След последните думи на дявола, кошмарът върху земята ставаше

пълен, защото петролните компании никнеха една след друга, а тежките

индустрии бълваха отрови и неразградими съединения, както във въздуха,

така и във водата. И онзи прекрасен баланс, положен от Отец, при който

планетата поддържаше точните норми от кислород и въглероден двуокис,

бяха нарушени за сметка на смъртоносния газ, който я задушаваше все

повече и повече. До днешните последни дни, когато стотици милиони

автомобили, кораби, самолети и комини ежедневно бълват дим, а

остатъчните продукти от индустриалните производства убиват птици и
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риби, растения и насекоми. А в този миг започнаха и климатичните

отмъщения, свързани с една глобална катастрофа, в корените на която

стоеше именно алчността на Сатана. И докато аз гледах, а очите ми се

пълнеха със сълзи на скръб, Господ с гневен Глас ме попита, казвайки:

“Каква ще е сетнината на тази индустриална революция,

Стефане? И докъде ще доведе света това последно корпоративно

грабителство, което няма мярка, нито морални ограничения, за да

спре? Колко още коли ще произведат световните автомобилни

фирми, за да ги превърнат в нови замърсители? Или колко още

петрол ще източат от кладенците си големите играчи, за да

задоволят една алчност без дъно, и един свят без морал? Не се ли

подвизават днешните тлъсти империалисти в греха на древните

римски императори, готови върху планините си от долари да си

построят златни престоли, и един на друг да си казват:

“След нас и потоп!”

Не започнаха ли вече потопите след тях?

Не се ли топят ледените шапки на Арктика и климатичният

леден филтър на Гренландия? Не се ли обезлесиха от алчност цели

девствени планини, за да изгуби земята естествените си способи за

температурен баланс? Не се ли стопиха хилядолетни ледени

глетчери? Не пресъхнаха ли реки и езера? Не стана ли отровна

почвата на земята, наторявана с химия заради по-големите реколти,

та да пълни с изкуствени химични съединения храната на човешката

трапеза? Не скочи ли тотално ръстът на заболявания от рак и

астма? Не се ли превърна смогът в големите градове в най-страшен

бич за белите дробове на човеците, за да умират хиляди по хиляди

преди времето си? Не зачестиха ли мутациите на болестотворни

вируси и бактерии, за да хвърлят населението на земята в пандемии

от най-страшни инфекции?

Но ето, люде Мои! Истината ви казвам, че коренът на всички

световни злини в последното време, е алчността. Тази алчност,

която направи една прослойка от един милион поклонници на

дявола твърде богати, за сметка на всички останали, които тепърва
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ще събират плодовете на тяхната алчност. И тази болна от алчност

планета няма да оздравее в сегашното състояние на света, нито при

сегашните корпорации на мултимилиардери, които нямат насищане

за сребролюбието си. Защото те ще изнасилват и съсипват планетата

като за последно, за да отидат отпосле при рода на баща си,

дявола. Но когато вашият Господ се яви сред отвореното Небе, Сам

Отец ще загърне земята в Святосфера, за да я изцели от всичките

разрушения, които й причиниха дъщерите на змията и поклонниците

на дявола!

Аз, Святият ваш Господ, ви повелявам да живеете така на

света, сякаш той не ви принадлежи и вие никога не сте били

негови! И като отхвърлите от сърцата си съблазните от свръх

модерните технологии – служете си с тях само като средство, без да

ги превръщате в цел! За да се въздигнете в помислите си далече

по-горе, където царува Святостта на Отца Ми! Защото на алчност,

която няма задръжки, краят отдавна е заповядан и предречен!  И

светът ще премине, и неговите злотворци, и похотите им, но който

пребъдва в Мене, ще оцелее за славния миг на Моето Пришествие и

идещия на земята Милениум!

Аз, Слънцето на Правдата, все още говоря и не млъквам!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА НЕМИЛОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли има друга пророческа книга, която да съм писал с по-голяма

омраза към дявола и с толкова преляла погнуса към неговата зловеща

природа и извратен дух. Знам само, че измежду милиардите жители на

този свят все трябваше да се намери един, който да разкрие най-

чудовищния заговор на Злото с Науката, довел човешкия род до страшно

разорение и неизбежна проклетия. Човеците до такава степен са свикнали

с крайностите на Добро и Зло, щото става невъзможно дори да си

представят, че е възможно едно бъдеще, в което дяволът да липсва. Той до

такава степен е формирал дуалистичния модел на мислене, щото човеците

са по-съгласни да сложат на Сатана ореол на вечен Божий противник,

отколкото да вярват, че ще има край и Страшен Съд за всичките му

мерзости и беззакония. Другояче не би могло и да бъде, понеже човешкият

живот е краткотраен, а Божието обещание за хвърляне на лукавия в

огненото езеро е в твърде далечна перспектива – чак след края на

Милениума и при Обновлението на всичко. За вселенските мащаби на

Времето, където животът само на една звезда възлиза от порядъка на

седем-осем милиарда години, самият бунт на Сатана и Божието въздаяние

върху него и рода му, е внезапно припламване и угасване на противна

искра, толкова кратко, че дори да не бъде забелязано. Но когато Вечността

бъде заменена от тление, то тогава времето за нас протича толкова по-

бавно, колкото по-малки и нищожни сме самите ние в пространството.

Пиша ти за всичко това не защото вече не съм ти давал откровения по този

въпрос, но за да знаеш, мили мой приятелю, че животът ни на този свят е

изпит по Святост и избор на Вечност. Може би си чувал как наричат земята

люлка на човечеството, нали? А замислял ли си се, че предназначението

на една люлка е да люлее невръстните деца? И въпросът не е в това, че

люлката ни люлее, а какво ще се случи с нас, когато слезем от люлката...

Защото сам Апостол Павел ни предупреждава за това слизане с точните

думи в посланието си:
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“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни

като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ,

не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и

самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще

премине в славната свобода на Божиите чада...” 42

Ето тази “славна свобода” е нашето духовно пълнолетие, пълното ни

възмъжаване в ръста на Христовата пълнота, нашата собствена готовност

да бъдем съучастници на божественото естество и носители на прославени

възкресенски тела. Едва тогава създанието ще се освободи от робството на

тлението, а Синът ще прогласи най-скъпоценните думи в цялата Библия,

които гласят:

“Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те

ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще

обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще

има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина...” 43

Нека ти кажа, скъпи ми братко, че дяволът яростно се противи

“първото” да не премине. И сигурно някъде в дълбочините на гнусните си

помисли е решил, че ще е възможно да разпростре бунта си против Отца,

Сина и Святия Дух по цялата Вселена. Да бъде досущ като един Дарт

Вейдър, който води междузвездните си войни от тъмната страна на силата.

Но аз ще изразя не просто съмнение, но съвършено отрицание по този

въпрос. Защото ако за нас планетата Земя е люлка, за дявола и духовете

му тя е затвор, който не могат да напуснат в съгласие с верните Апостолски

думи, които гласят:

“...и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но

напуснаха собственото си жилище, - Той ги държи под мрак във

вечни връзки за съда на великия ден...” 44

Какво тогава да направи злият със злите си, докато очаква Съда на

Великия Ден? Не това ли – да върже в собствените си вериги човешките

42 (Римляни 8:18-21)
43 (Откровение 21:3-4)
44 (Юда 1:6)
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духове, които би успял да поквари и измами? Не това ли – в страшното си

падение пред Лицето на Бога и Отца да завлече всички, които Отеческият

Гняв би му предал? Не това ли – да яви на света цялата си жестокост и зла

воля, с която е силен да погубва и убива? Има едно огледало на

човечеството, в което се запечатват всичките му дни и години, та отпосле

– като погледне в огледалото – да се ужаси на миналото си. Това огледало

е безпристрастната история, пълна с вълнения, предателства, брожения,

кръвопролития, революции и войни. А дали за зла суета, или от повика на

разбунените си бесове, светът отново и отново се оглежда в огледалото, и

иска да се види като Каин, който убива на полето брат си Авел. Без

значение, че братовата му кръв ще вика към Бога от земята. Без значение,

че грехът към него се стреми, а той не иска да го владее. Значение има

само онази тъмна и уродлива змия, която пришпорва страстите му и

разпалва бесовете му. А така ти вече разбираш, че те приближавам до

мига на видението, в което ще ни бъдат разкрити люспите на дяволската

немилост, които Сатана положи върху очите на Науката.

Ето думите, които Исус проговори на сърцето ми, миг преди да ме

направи свидетел на самото видение:

“Слуго Мой! Никак да не се уплаши сърцето ти, нито да

отстъпиш от твърдостта, с която съхраняваш пророческите видения

на тази последна книга. Защото Аз виждам как Сатана упражнява

всичкия предел на духовния си натиск върху тебе, та дано би спрял

да държиш Меча, който го поразява и разкъсва. Аз не съм те водил

петнадесет години по пътеките на Святостта Господна, и до Огъня

на Божия Свят Олтар, за да предам Делото Си на провал, и пророка

Си на отпадане.

Нищо подобно, Стефане! Словото е написано и стои! Присъдата

е изречена, и назад от устните Господни няма да се върне! И при

все, че змията забива отровния си зъб в стените на един

скъпоценен камък, пак познай какъв ще е резултатът от сблъсъка?

Защото ти казвам, че няма зъболекар в ада, който да възстанови

строшения змийски зъб, нито обезболяващо лекарство, което да

потуши страшната му агония. А когато Аз съм казал, че съм силен
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да съсипя делата на лукавия, то разбирай това като смъртоносно

пробождане на дявола от Меча Господен, който изпепелява

всичките люспи на заблудата му. А сега бъди ревностен да Ме

последваш и видиш тъмния заговор на Сатана, когато той сложи

люспите на немилостта си върху очите на Науката...”

След последните Си думи Исус отново докосна главата ми, тъй щото се

намерих с Него пред портите на ада, където виждах как Сатана излиза с

немилостта и Науката. Така той започна да говори на дъщеря си, като й

казваше:

“Ах, моя немилост! Как силно те обичам в сърцето си! От всички мои

дъщери ти си най-бързата, защото чрез теб съм силен да съкращавам

живота на земните човеци. Времето е капитал, мила моя, който не мога да

си позволя да разпилявам. Трябва да сеем смърт, която изпреварва времето

и скъсява живота на тези отвратителни създания, които уж били образ и

подобие на Онзи горе. И да чакам ли аз човеците да умират естествено,

когато толкова пръст ги чака да се върнат в нея?

Виж моята приятелка, Науката! Защото в нея има знания, с които да

направим света много по-успешен в желанието му да се унищожава.

Доволно дълго сме разчитали на копия и стрели, ножове и мечове. Време е

да заложим на взривяващи смеси! Време е да направим огъня наш пръв

приятел, нали? И на омразния в Сион Бог да кажем:

Огън се възправя срещу огън, Небесни Йеова!”

След тези злостни думи на дявола, немилостта се приближи към

Науката, като я погледна с вълчите си очи. А тогава от лявото й око излезе

змийска люспа, която пламтеше в краищата си. Това накара Сатана ловко

да сграбчи люспата и да я сложи под левия клепач на Науката, като й

казваше:

“Послужи ми със знанията си, скъпа моя приятелко! Толкова много

неразработена химия има в тебе! Погледни с дъщеря ми лицето на света и

нека взривяването да започне...”

Ето, че немилостта и Науката скочиха върху лицето на света. А тогава

онези стари оръжия за кръвопролитие отстъпиха на оръжия с барут. И

много скоро металният звън на старите войни бе изместен от оглушителните
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гърмежи на новите. И колкото повече барутът покосяваше живота на

човеците, толкова повече растеше смъртоносният апетит на дявола, тъй

щото дойде миг той да извика към Науката:

“Не почивай вече на стари лаври. Искам много повече смърт! Не давай

покой на учените си, докато не измислят нещо ново, което да ме възрадва

и впечатли...”

И действително, че дяволският натиск имаше ефект, защото Науката

вече изкарваше на бойното поле още по-ефективен взрив, наречен

динамит. Това доведе Сатана до екстаз, тъй щото той танцуваше над много

кръвопролитни войни, като казваше:

“Обичам тези пръчици! Харесват ми тези шашки! С онова нетърпение

на огъня, който пълзи по кабела за своето голямо бууум и тряссс... Виж

само, скъпа моя немилост, колко чудесно той се взривява и руши. Но е все

още малък, малък... Слабичък е! Не може да лети надалеч и да поразява

още по-успешно. Искам още от тебе, Науко! Всичките знания са в тебе,

вложи ги в покварените умове на учените! Нека съберем взрив и метал!

Нека се появят още по-поразяващи смеси...”

И този път Науката впрегна знанията си, тъй щото динамитът отстъпи

мястото си на тротил, а взривовете вече се запечатваха в снаряди, бомби и

патрони, тъй щото човечеството беше стигнало до първата от световните

си войни. Тя накара дяволът да крещи от екстаз, казвайки:

“Не превърнах ли, Боже, земните Ти краища в погреби на смъртта? Не

станах ли силен да ограничавам живота както си желая? Ето, разделих

света, за да го владея както си поискам. И докато има това човечество

граници, ще има нужда и от мене, нали? Защото границите са затова – да

се нарушават и преначертават. А Ти тепърва ще се впечатляваш от моята

изобретателност...”

След този гнусен изблик на сърцето си, змията отново призоваваше

дъщеря си и Науката, като им казваше:

“Този век ще е век на моите титани! Век на войните! Имам си човеци,

на които съм влязъл не просто под кожата, но до дъното на сърцата им. Ето

един Адолф Хитлер, когото така ще употребя, че светът ще го запомни

завинаги. Любимец ми е той, защото пречупи кръста, който мразя! Ето и
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друг мой любимец - Сталин сред хълмовете на Грузия, който само чака

знак от Гога и Магога. Ами нека ви обърна един срещу друг, де, за да

видим кой от вас повече ще харесам! А учените ви да не престават да

конструират и измислят нови решения за бърза смърт...”

Докато дяволът хвалеше титаните си, започна и втората световна война

по лицето на земята. И лукавият, като прелиташе над дима и разрушенията,

крещеше:

“Искам тази война да е втора и последна! Измисляй още оръжия за

смърт, Науко! Не преставай да ме радваш!”

В този миг Господ ми даде знак да внимавам, като ми казваше:

“А сега, слуго Мой, гледай внимателно. Защото при все, че

Науката е сляпа, тя все пак остава дъщеря на Бога. И Отец Ми е,

Който внимателно допуска всичките й стъпки и знания на света. А

на този свят, във времето между двете световни войни, Бог съзря

сърце, което иска да разбира мислите Му, и да познае най-

универсалния закон на Скинията Му. Мъж, чието име се превежда

като “един камък”. Затова, в Своя Собствен Суверенитет, Отец

щеше да докосне този мъж и да го направи учен, който по интелект

и далновидност щеше да превъзхожда всички други учени.

А ти забележи каква е реакцията на дявола, докато Отец

взимаше скъпоценно Знание от Науката, за да го положи в сърцето

на избраника Си...”

И действително, че всичко се случваше според думите на Исус. Защото

докато Науката не беше още престанала да действа всред всички останали

учени, Божията ръка се протегна от Сион, като взе един от най-блестящите

плодове на Знанието в сърцето й. Това накара дявола раздразнен да

реагира, казвайки:

“Ах, Небесни Боже! Не можеш така! Нали Ти Сам ослепи Науката Си и

я изгони от пределите Си? Защо сега взимаш плод от сърцето й, който аз

никога не успях да извадя, та да го даваш на един от противните Си

евреи? Няма ли аз да затворя вратите на учения свят пред него? Няма ли

да го направя омразен и презрителен за всички научни величия? Какъв е
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този Айнщайн, който Теб ще слага на първо място, а после Науката Ти? Ах,

не ме вбесявай в собствената ми кожа!”

Но било, че Сатана се противеше на Божия Избор и затваряше

мигновено вратите на елитните университети пред евреина-физик, пак

Отец положи Знанието в сърцето му, без никак да дава отчет на дявола за

Делата Си. И тогава Айнщайн яви на света теорията на относителността, с

която преобърна всички научни схващания във физиката до този момент,

тъй щото светът на учените се просвети от една колкото простичка,

толкова и гениална формула за маса и енергия, която гласеше: Е = m.c 2

Гледката беше твърде непоносима за дявола, тъй щото той подивял

скочи върху Науката и заби ноктите си в сърцето й, като й казваше:

“Как можа да ме предадеш? Как можа? Да дадеш тази гениална

формула на един евреин във време, когато моят фаворит Хитлер ги избива

в газови камери, а любимия ми доктор Йозеф Менгеле си прави абажури от

косите им? Скоро да застанеш пред немилостта ми, за да те погледне и с

дясното си око, защото този успех на Йеова и омразния Му евреин аз ще

превърна в ужас за света...”

Ето, че немилостта отново погледна към Науката, тъй щото от дясното

й око излезе змийска люспа. А Сатана, като бързаше да я постави под

десния клепач на Науката, бесен изкрещя:

“Ако толкова много енергия Йеова е наблъскал в материята, не е ли

време да я освободим? Не е ли била тази енергия твърде дълго пленница

на Вседържителя? Скоро да събереш светилата си, Науко! И като им

посочиш страшния Хитлер и съюзниците му – да ги накараш да му

противодействат в създаването на ново атомно оръжие. Чуваш ли? Войната

да не е свършила, докато не видя освободена тази енергия, за която

евреинът написа формулата си...”

Страшният натиск на Сатана върху Науката имаше твърде чудовищен

ефект. Защото в един град на име Лос Аламос Науката събра много от

учените си физици, но без да може да привлече Айнщайн, заклеймил

войната като дяволско зло и станал един от водещите миротворци на онова

време. Но и с онези учени, имащи на разположение физичната формула, тя

вече беше силна да разработи атомната бомба. И когато Сатана видя
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радиоактивната гъба от първия ядрен опит в мексиканската пустиня, той

доволен се въздигна над нея, крещейки:

“Гъбке моя! Ти наистина ме впечатли! А как само те нарекоха физиците

– с многозначителното име “Троица” – за да гледа отгоре Троицата в какво

превърнахте откритието на омразния евреин! И сега славният херувим ще

си направи един чуден ядрен гъбарник по лицето на земята! Но като

начало нека те видя как поразяваш! Нека моите войнолюбци взривят поне

една атомна бомба, за да убият хора, и така да възрадват сърцето ми!”

Дяволските намерения наистина се изпълниха. Защото ескадрила от

американски изтребители хвърли не една, но две бомби над японските

градове Хирошима и Нагазаки, правейки мигновено да умрат няколко

стотин хиляди човека в страшните разрушения на невиждана дотогава

ударна вълна. И след ужаса на ядрените взривове, Сатана изпълни

поднебесните места с твърде силно кикотене, като казваше:

“Не владея ли аз света, както си искам? Не извърши ли собствената ми

немилост най-голямото масово убийство, за което съм копнял? Аз наистина

постигнах твърде сладка победа против избора на Йеова, и против онзи

физик евреин, чието сърце изпълних със скръб и болка до самия му край.

И докато този свят ми е предаден, смъртта ми ще шета през него, и

немилостта ми ще жъне жетвата си...”

Докато душата ми слушаше потресена думите на дявола, Господ се

приближи до мен, като ми казваше:

“Слуго Мой! Дяволът е открай време човекоубиец и до края ще

си остане човекоубиец! Запиши това видение и го дай на цялата Ми

Църква! И нека всеки от Моите да разбере, че ако Отец Ми допусна

от гениалното прозрение на един физик да се роди чудовищното

разрушение на един ядрен взрив, то е, за да бъде поуката колкото

болезнена, толкова и справедлива. Защото не е възможно за света

да борави със знания, за които няма морал, нито страх от Бога. И

онази дяволска немилост, погубила едно твърде голямо число от

жертви, винаги е била силна, когато учените се огънат от внушенията

на нечестивия.
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Но ето, Аз ида скоро! И за немилостивите – немилостив ще

бъда! Защото ще запокитя душите на всички убийци в най-страшните

дълбочини на рова, и ще им приготвя твърде ужасен дял от огън и

жупел. А в идещото време на Божието Обновление ще преминат

само човеците, които обичат Бога и всичко, което живее, цъфти и

ражда плод!

Блажени сте, ако устоите на дяволската немилост и възвеличите

Божието Име с добри дела!

Блажени сте, ако помните, че злото по земята става силно, само

когато добротворците престанат да вършат Добро!

Бъдете добротворци, люде Мои!

Изваждайте от добрите си съкровища добри неща, за да бъдете

от поколението на праведните!

Аз, Слънцето на Правдата, все още говоря и не млъквам!”
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6. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА КРЪВОЖАДНОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако вярата на човеците беше толкова просветена, щото да наднича

отвъд завесата на видимите физични реалности, то тогава всички да бихме

живели в един много по-различен свят. Свят, който нямаше да изживее

последиците от заговора на Сатана с Науката. Свят, който щеше да има

морал, за да използва всички научни знания само и единствено за

добруване на човечеството. Но аз ще ти кажа, че като личност, пълна с

пределно лукавство, дяволът е направил така стратегията си, щото винаги

да бъде максимално успешен. Залогът на тази стратегия е положения в

човека стремеж към знания. Защото в крайна сметка Науката е система от

знания. Чрез нея човек усвоява и възприема битието в неговите обективни

дадености. Но когато тези знания бъдат изкористени, за да носят на човека

не полза, но вреда, то тогава пръст в това изкористяване има самият дявол

и Сатана. Както още при грехопадението змията съблазни първите човеци,

така и в цялата човешка история тя щеше да прави именно това. И аз се

надявам, мили мой братко, ти добре да си разбрал за всичко това,

прочитайки книгата дотук. Друго, което ще те помоля да вложиш като

разбиране в сърцето си, е да не смяташ, че дяволът е построил стратегията

си точно в тази дословна последователност, с която Господ ни дава да

узнаем за заговора му в тази книга.

Нищо подобно. Най-вероятно той действа едновременно с деветте си

дъщери, за да държи света под тоталното си засеняване. А причината тук

да разглеждам всяка от дъщерите му поотделно е поради твърде широката

граница на знанията, свързани с Науката. Защото на света има естествени,

хуманитарни, фундаментални, социални, приложни и псевдонауки. А

уникалното водителство, което Исус ми дава в тази пророческа книга, е да

забележа точно онези научни направления, в които дяволът е играл с

лукавството си, и е използвал люспите си.

И така, братко мой, предстои ни да видим на какво е способна

дяволската кръвожадност. А аз ще те помоля никак да не се стряскаш от

думата “кръвожадност”, защото тя е нещо различно от това, което внушава
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при пръв прочит. Най-първата мисъл, която би ти дошла на ума, е да си

представиш как зъбите на една лъвица се забиват в още потреперващото

тяло на повалена газела, и от разкъсаната й шия руква кръв, която обагря

в червено цялата паст на хищника. Но този пример от джунглата никак не

се вписва в действителната представа за дяволската кръвожадност. Защото

Сатана не е жаден за животинска, но за човешка кръв. И не просто за

кръвта като течност, но за тайните знания на живота, скрит в нея. Защото

дяволът иска да се намеси в този живот и да го превърне в смърт. Понеже

още от първото убийство в човешката история, когато Каин уби на полето

брат си Авел, Бог извика от Небето към него думите:

“Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене

от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да

приеме кръвта на брата ти от твоята ръка...” 45

Ясно става, че сатанинската кръвожадност нямаше да се задоволи

само с убийства на човеци, чиято кръв вика към Бога от земята, но щеше

да търси отговор за тайните на кръвосмешението, при което се ражда

животът, и заключените знания в човешкия геном, които правят възможно

образуването на плода в утробата на непразната. А чудовищните

последствия от неговата намеса в тази най-тайнствена територия на

човешкото битие щяха да отекнат през вековете до това последно време, в

което ние днес живеем. Но аз нека да не изпреварвам събитията, а отново

да застана в Присъствието на моя Господ и Бог, защото сърцето ми

оставаше при Него в Духа на тези пророчески видения.

Ето какво ми каза Исус:

“Слуго Мой! Предстои ти да видиш най-уродливата и най-

беззаконната отсред дъщерите на змията. Тази кръвожадност, която

през изминалите векове не се спря да търси тайните на Живота, и

не престана да твори зло чрез Науката. Тази кръвожадност, която

търсеше и продължава и до днес да търси сърцевината от плода на

Знанието. Кажи Ми тогава – какво си спомняш от видението с

грехопадението на Адам и Ева, което ти дадох в първата част на

тази книга?”

45 (Битие 4:10-11)
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“О, Исусе! Там дяволът излъга първите човеци, за да ядат от

плодовете на дървото за познаване на Добро и Зло. И тогава Адам и Ева

проумяха, че са голи, и се криха между дърветата...”

“А защо първите човеци проумяха, че са голи, Стефане? Не

затова ли, понеже получиха знание, от което разбраха, че телата

им са създадени за съвъкупление? Не затова ли, понеже телесно те

бяха готови за подобно съвъкупление, но Отец умишлено го

забавяше, понеже желаеше първом да ги утвърди с Плодовете на

Духа Си? А кой искаше човеците да избързат със съвъкуплението,

та да разбере тайната на Живота? Кой искаше да проумее защо те

са образ и подобие на Бога, когато той самият не е такъв образ и

подобие?”

“О, Исусе! Това беше дяволът, онази най-хитра змия отсред всичките

полски зверове, които Бог беше създал...”

“А не прокле ли Отец Ми змията за лукавството й? И не прибра

ли плода на Знанието на такова място, щото дяволът да няма

достъп до него?”

“Да, Господи! Така стори Отец!”

“Знай тогава, че това още повече усили кръвожадността на

дявола. И цялата му злостна амбиция се впи в скритото знание на

Живота, тъй щото той щеше да търси начини да го открие. И не

просто да го открие, но да прави всячески опити да си култивира

свой, подобрен и елитен род, с който да върши волята си по земята.

Нека тогава отново те заведа при портите на ада, за да видиш

тайния заговор на дявола, кръвожадността и Науката...”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото аз духом

се намерих с Него при портите на ада. И ето, че отново видях как те се

отвориха, а от там излязоха дяволът, дъщеря му и Науката. А тогава той

започна да говори на дъщеря си, като й казваше:

“Ах, дъщерьо моя! От всичките ми дъщери ти си най-онеправданата,

защото Йеова ти взе ястието отпред устата, преди още да ги беше

отворила. И как да бих те оставил гладна, когато твоето линеене е скръб

за очите ми? Послушай баща си, мила ми дъще, защото ти казвам, че ще те
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нахраня и за теб непременно ще има кръв в изобилие. А сега погледни към

моята приятелка, Науката, та люспата ми да се появи на окото й...”

Послушала баща си, кръвожадността погледна на Науката, тъй щото от

лявото й око излезе кървава люспа. Това накара Сатана пъргаво да вземе

люспата и да я сложи под левия клепач на Науката, като й казваше с дива

страст:

“Искам от теб да вложиш максимума, на който си способна, за да

издирим скритото знание, което Йеова не даде на кръвожадността ми.

Защото ние не можем да стоим далеч от възпроизводството на този човешки

род...”

Науката вече раздвижваше левия си клепач, когато дяволът й даде

знак да скочи върху лицето на света заедно с кръвожадността му. И тогава

той изкрещя, казвайки:

“Бесовската ми мъдрост добре се е потрудила в началните векове,

понеже виждам един философ Платон, който в чудното си книжле “За

държавата” е предложил модел, който ни устройва. Един строг подбор на

мъже и жени във възраст за сношение, чрез които мога да си отделя

собствен елитен род. Род на генетично подобрени, които по всичко ще се

различават от останалите. Така непременно скритият плод на Знанието ще

нарасне, за да можем да го видим...”

И действително, че в онези древни векове дяволът вече упражняваше

селективен подбор на човешки съвъкупления, наречен по-късно евгеника,

пример за който бяха древните жители на Спарта. Но поради все още

малкото знания на Науката, свързани с човешкия геном, нещата оставаха

недовършени. Така преминаха векове и столетия във видението, когато

амбицията на дявола отново изригна с пълна сила. И той, като вдигна

костеливата си ръка и сочеше определен човек на Науката, казваше й:

“Ето този, Дарвин, ще ни свърши чудесна работа! Той успешно ще се

впише в делото на останалите ми дъщери, защото ще помогне на безбожните

ми философии, както и на немилостта ми. Действай с него, скъпа ми

Науко! Нека създаде една теория на еволюцията, в която да отнеме на

човека божествения му произход. Може би като стане потомък на маймуна
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– много по-лесно ще извадим скритото знание от него. И идеята ми за

селективен подбор при човеците ще стане по-успешна...”

Атаката на кръвожадността и Науката в този деветнадесети век на

човечеството беше толкова масирана, щото светът възторжено прие

еволюционната теория на Дарвин. А някъде близо в рода му, негов

далечен братовчед Френсис Галтън отново надигна позабравеното учение

за евгениката, като допълни в нея и първите идеи на биометрията. И точно

тогава човечеството започна да се огъва пред дяволската кръвожадност,

понеже по цял свят започнаха да се утвърждават идеите за расовото

подобряване на човешкия род. А когато се прокараха законите за

насилствена стерилизация, третиращи човеците с по-слаби физични данни

като негодни за потомство, дяволът започна ехидно да се киска, казвайки:

“От Тебе ли, Небесни Боже е съдбата на човека, или от служителите

на моята евгеника? Непорочни зачатия ли ще предприемеш в утробите на

яловите, или Свои ангели ще пращаш да помагат на кастрираните?

Ха, ха, ха! Хе, хе, хе! Хо, хо, хо! Няма ли аз да доразвия евгениката си

в Третия райх на любимия ми Адолф? Няма ли да създам чиста арийска

раса, послушна само на моите внушения и готова да изтребва и унищожава

всичкия Ти негоден генофонд? Не са ли вече човеците потомци на маймуна,

за да си отделя отсред тях най-елитния хомо сапиенс?”

Мерзостта на дяволската кръвожадност, както и напълно покорената й

Наука наистина извършваха очакванията на змията. Но въпреки това Бог

усили моралните съпротивления на човечеството, тъй щото епохата на

Хитлер вече безславно отминаваше. А след краха на пречупения кръст

Сатана изкрещя с всичкия възможен бяс, като казваше на кръвожадността

си:

“Той защо Си мисли, че ме е спрял? Защо Си въобразява, че е строшил

крилата ми? Няма ли от твоето око да излезе една втора люспа, с която

съвсем да помрача Науката?

Хайде, дъщерьо моя! Погледни отново към Науката, и нека втората ми

люспа да бъде утеха за съкрушаването на първата...”
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Ето, че кръвожадността на дявола отново погледна към Науката, тъй

щото от дясното й око излезе втората люспа. А лукавият, като буквално я

заби с пръсти под десния клепач на Науката, й крещеше бясно, казвайки:

“Имаш вече толкова много учени, Науко! Имаш мощни микроскопи за

усърдието си! Не преставай да се взираш, докато не ми извадиш наяве

тайните на човешкия геном! Стани генетика, за да се взираш в онова,

което е привилегия само на Твореца! Започни да си играеш на богиня, и

пристъпи към клониране на живи същества! Разработвай нанотехнологии,

за да може чрез тях учените да бъркат в скритото! Кой знае дали от

взирането ти няма да открием тайната на Вечния Живот, който омразния

горе отне от човешките поколения! Знаеш ли колко много болка ми струва

смъртта на само един от моите любимци, от посветения ми елит? Защото

със смъртта му умира опит, поквара, прегоряла съвест, нечисти помисли...

А това означава нови усилия на демоните ми, нови режисури, нови

съблазни и изкушения... Ах, възрадвай ме най-сетне! Опитвай и не спирай!

Експериментирай, докато успееш...”

Силата на втората дяволска люспа беше като помитащ ураган. Защото

Науката прочете ДНК-веригите на човешкия геном, а в лабораториите на

учените вече се бяха случили първите клонинги на животни. И онзи таен

дяволски елит, скрит в тъмнината на дяволското лукавство, изсипваше

милиарди долари, за да може дяволската кръвожадност да достигне до

разпечатването на тайната на Живота. И докато аз потресен гледах

всичкия възможен демоничен прицел на Науката, Господ с гневен Глас ми

проговори, като казваше:

“Кажи Ми, слуго Мой! Обещах ли Аз в Евангелието Си, че всеки,

който Ме вярва, ако и да умре, ще живее? Обещах ли Аз Вечния

Живот на всички човеци, които преминат от смъртта на греха в

Светлината на Правдата?”

“Да, скъпоценен мой Господи! И аз знам, че Твоите вече са във Вечния

Живот, защото са запечатани с Духа за Възкресението на праведните!”

“А какво желае дяволската кръвожадност, Стефане? Не иска ли

тя един сатанински елит да получи Вечен Живот, като не преминава

през Вратата Христос, но прескача от другаде? Не иска ли дяволът
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чрез Науката да коригира човешкия геном и така да освободи

безкрайното деление на човешките клетки, сиреч, постоянното им

възпроизвеждане, за да бъдат ликвидирани старостта и смъртта? А

помниш ли ти в кои стихове от Словото е загатнато, че Отец Ми

пренаписа човешкия геном, като ограничи делението на клетките?”

“О, Исусе! За това действие на Твореца е записано в “Книгата Битие”,

където Сам Отец каза:

“Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в

блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и

двадесет години...” 46

Едва бях изрекъл цитата от “Битие”, когато Гласът на моя Господ стана

твърде гневен и страшен. И Той отново ме попита, казвайки:

“Не блуждаят ли днешните генетици и биолози в човешката

плът, та да възбуждат Гнева на Отца Ми? Не слагат ли клонката до

ноздрите си? Не пипат ли с мръсни игли и пинсети в тайните на

Живота, та да се изживяват като пръстни богове за дявола? Не е ли

Творецът, Който е Суверен да определя началото и края на всяка

твар? И да мами ли още генетиката цялата земя, че има благородни

подбуди, свързани с медицина и лекуване на болести, когато

змийската люспа върху очите на Науката търси сърцевината на

Вечния Живот, за да го подари Сатана на собствения си елит? Не е

ли целта на този елит да живее вечно, без да прибягва до

Възкресенската Сила на Бога, като си осигури едно послушно

общество от умиращи роби? Не е ли целта на този елит именно чрез

евгеника да осъществи ограничаването на раждаемостта, която го

угнетява? Чудни ли са ти тогава масовите епидемии и зарази по

земята? Чудни ли са ти стълкновенията и конфликтите, гладът и

екологичните катастрофи? Чудни ли са ти нацизмът, расизмът и

ксенофобията? Чудно ли ти е свръхпроизводството на средства за

масово поразяване, на химични и биологични оръжия? И да мисли

ли Моята Църква, че Господ е твърде далече горе, за да не вижда

какво става долу? Да си вярва ли сатанинският елит, скрит в

46 (Битие 6:3)
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масонски ложи и милиардерски корпорации, че ще надхитри Бога,

или че ще съумее да получи Вечния Живот без покаяние от чисти

дела и вяра в Бога!

Не, Църкво Моя!

Всичките дела на дяволската кръвожадност са дим и мъгла,

прах и пепел, и суета на суетите! И на този кръвожаден Мой враг,

който толкова сляпо следва змийските си инстинкти, Аз непременно

ще дам във времето на Гнева да стане човек. За да го хвърля в

огненото езеро, и да определя вечната му сетнина в огън, сяра и

горещ вятър.

А на всички Мои ще кажа да се закрепят в Святостта на Духа

Ми, и да заклеймят като сатанински зловония и най-ужасни

беззакония всички безумни дела на евгениката, генетиката и

биотехнологиите! Защото това са дела на сатанинска кръвожадност

и демонизирана Наука! Аз, Отмъстителят и Мъздовъздателят над

рода на старовременната змия, все още говоря и не млъквам!”
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7. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА СУЕТАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има хиляди начини един човек да върши добри дела, и всеки от тях

носи определена полза. От милата дума и състрадание към някой болен

или изпаднал в злощастие човек до отстояването на Божията Правда в

кръстните скърби на нашия Господ и Бог. Каквото и да мислим и вършим,

споделяме и отстояваме, то няма да загуби скъпоценната си стойност, ако

е извършено в Името на Исус. Всеки от нас има един точно определен

период от години, който трябва да изживее мъдро и правилно, като нито за

миг не забравя, че времето е Божията инвестиция в човешкия живот. С

тази инвестиция Творецът казва на всеки един от нас:

“Аз ти дадох Времето Си и Моето благоволение върху теб

изисква да го изживееш правилно, за да възрадваш Духа и Сърцето

Ми! Не разпилявай нито секунда, минута и час, нито ден, седмица и

месец от този Мой скъпоценен капитал, защото той е невъзвратим,

а Волята Ми за теб е да го направиш лихвоносен и благословен...”

Знаеш ли, скъпи мой приятелю, колко велика и преславна е радостта

да пристъпиш зад Портите на Небесния Ерусалим, а делата ти за Царството

сами да доказват, че си оправдал Божието доверие? Тогава, без всякакво

съмнение, Всевишният ще ти определи дял между великите в Сион, и ти

няма да се срамуваш да споделиш общението им и да бъдеш достопочитаем

в Съвета на Светиите. За какво ли друго да си струва да живеем в този

свят, чиито дни и години препускат към свършека? За каква ли друга идея

и смисъл да положим живота си, когато всичко под слънцето е белязано от

знака на твърде печалната суета на суетите? Вярно е, че дълбоко в

сърцето си всеки от нас е зареден с добри идеи и намерения. От идеята да

създадеш семейство и изградиш дом, до намерението да оставиш

съдбоносна следа чрез живота си, която би се превърнала в пътеводна

светлина за всичките ти приятели и сподвижници. Но още по-вярно е, че

срещу всички добри и светли идеи идва да се противи самият дявол и

Сатана. И той, за разлика от бързо забравящите човеци, никога не

забравя, че главната му цел е да опропасти Божия капитал в живота на
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човека, сиреч, да открадне времето, което Святият Отец очаква да

запълним с дела, достойни за Хълма Сион. И какво се случва тогава?

Случва се това, че в живота на човека идва пясъкът на една твърде

страшна и теглеща суета. Това е същият онзи пясък, за който Господ Исус

Христос ни предупреди в “Евангелието от Матея”, като каза на всички ни:

“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се

оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и

заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо...” 47

Ако имаш просветения поглед на Духа, то непременно би забелязал

градацията на сатанинските разрушения в живота на неразумния човек. А

първата стъпка към тази градация е пясъкът, върху който е построена

къщата. Едва след него идват дъжда, реките и ветровете. Те биха се

обезсмислили, ако човекът беше разумен, за да построи дома си на

Канара. Но след като веднъж се е решил на безумието да строи върху

пясък, то това безумие като верижна реакция докарва и страшните

дяволски стихии. И аз не ти пиша тези неща, като за един, който не ги

знае, но за да подготвя сърцето ти за видението с люспите на суетата.

Виждаш ли, мили мой братко, човек е силен да свидетелства именно в

онова, за което е издържал изпита си от Бога. И като е бил одобрен, Сам

Господ му е дал да се подвизава в поучението и насърчението към

ближните. В това отношение, аз ще се похваля с моя Господ Исус, защото

именно Той беше причината да построя дома си на Него. Той е Канарата,

Която могъщо ме привлече към Себе Си, за да съградя в Него не просто

собственото си сърце, но да дам пример за всички, които искат да се

съградят в Него. Малко или много са петнадесет години, в които се

написаха стотици книги и с тях се премина през пет съкровени Божии

Присъствия, нека да изяви и потвърди Самият Исус. Малко или много са

страданията и скърбите, които преживях за Него в тъмницата на

религиозното отрицание и демонична злоба – нека пак Той засвидетелства

чрез Духа Си в сърцата на тези, които Му вярват. Но аз непременно искам

да знаеш, че точно в този период, когато слугата Господен се смири, за да

47 (Матея 7:26-27)
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слугува на цялото Божие домочадие, в България настъпи огромна промяна.

Промяна не просто в мисленето на българите, а в отношението им към

реалността, която ги заобикаля. Появи се едно последно младо поколение,

което с болка в сърцето си бих нарекъл изгубено. Защото това е поколение

от консуматори на суетата. Поколение, което обикна евтиния блясък на

току що пристигналата демокрация. Поколение, за което недостъпните

доскоро технологии, вече станаха досаден въпрос на избор. Поколение,

което с удоволствие започна да се разпознава в телевизионните реклами,

в мобилните комуникации, в интернет форумите, в сайтовете за чат и

запознанства, в SMS-игрите, в “Биг брадър” и “Мюзик айдъл”, в чалгата и

рап-музиката, в дискотеките и дрогата. Поколение, което бързаше да

навакса с пясъка, от който един предишен тоталитарен режим го беше

лишавал с десетилетия. И с ефекта като на изхвръкнала тапа от шампанско

то побърза да си навакса. Ето в такива петнадесет години Божият пророк

не трябваше да дава покой на сърцето си и сън на клепачите си, за да

може Господ да утвърди изходен път за всички, които искат да избягат от

умноженото беззаконие. Няма да ти кажа, че ми е било лесно, но искам да

знаеш, че когато затворя очите си за сън, го правя с изобилен мир в

сърцето си. Мирът, който ми дава съвършената увереност, че ако по време

на съня ми се случи грабването, Исус ще Си спомни за мен и няма да ме

остави в хищните ръце на идещия антихрист.

Как бих искал този Мир да имат всичките ми братя и сестри? Как бих

желал всеки от тях да се намери одобрен пред Бога и Отца! Като един,

който не е разпилял и секунда от божествения кредит време! Защото ако

Божието Време е Река – сатанинската съпротива на Реката е пясък.

Толкова пясък в последното време, колкото изобщо не можем да си

представим. Не просто една или две дюни, но цяла пустиня от запустяване,

в която се готви да изпълзи запустителят. И ти, братко мой, като знаеш от

тази пророческа книга, какво е силен да постигне Сатана чрез сляпата

Наука, последвай сега Божия пророк във видението, което ще му бъде

дадено от Господ Исус Христос. Защото аз отново се намерих при Него в

Духа на тази пророческа алегория, а Той вече ми проговаряше, казвайки:
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“Слуго Мой! Верни и истинни са думите ти, които написа по-

горе към Божиите Верни чеда. Защото последното време на земята

наистина е пълно с планини от пясък. Толкова много пясък, щото

без вяра в Бога човек непременно би отпаднал. Но ако Моите се

върнат и отново прочетат думите, които дяволът изрече към Бога

относно дъщеря си, суетата, то непременно ще разберат какво

имам предвид. Понеже Сатана скверно заяви на Моя Отец, че ако го

смята за змия, то нека се приготви да гледа пясък. Защото една

змия е силна да пълзи в пясъците. И нека Моите тук навременно си

припомнят книгата за “Князът на въздушната власт”, където Аз

вече ти дадох да видиш пустинята на дявола. Защото светът, който

лежи в лукавия, все повече ще има съдбата да потъва в

подвижните му пясъци и да се задуши в собствените си беззакония.

А сега ти Ме последвай! Защото отново ще те въведа пред портите

на ада, за да видиш тъмния заговор, който Сатана осъществи чрез

суетата и Науката...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото се

намерих във видението. И ето, че и този път портите на ада се отвориха, а

дяволът излезе от тях заедно с дъщеря си и Науката. И тогава той започна

да говори на суетата, като й казваше:

“Ах, мила моя дъщерьо! Не си ли ти любимка на баща си, чрез която аз

пресушавам Реките на Неговото Време? Не вкарвам ли чрез теб в

човешките сърца ненаситност за разпиляване на живота им? Но кой да би

удържал пясъка, след като дори в притчите на любимия на Йеова мъдрец е

записано, че “пясъкът много тегли”?

Ах, щерко моя! Знам, че вече си отегчена! Знам, че вече ти омръзна да

стоиш с баща си на кръга на Колизеума, та да гледаш онова шоу, което си

кръстихме “хляб и зрелища”. Но ето, тук с нас е приятелката ни, Науката.

И тя непременно ще освежи очите ти, за да я погледнеш, и моите люспи да

изпълнят очите й. Но сега ти казвам: Търпение, скъпа моя, търпение!

Защото ще минат векове и столетия, преди да ти подаря света като

пустиня. Нека другите ми дъщери да се налудуват, докато дойде твоето

същинско време. А ти сега погледни към благосклонната Наука, за да я
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дариш с люспите ми. Защото на точното време ще увиснеш на шията на

баща си, и ще ме обсипеш с целувки, да, да...”

Послушала баща си, суетата погледна на Науката, тъй щото от двете й

очи излязоха люспи. И за разлика от предишните му дъщери, при които

Сатана първо поставяше лявата си люспа, а след това дясната, той тук

сложи и двете люспи в очите на Науката, като й казваше:

“Нека незадоволената ми дъщеря бъде винаги пред очите ти! Мечтай

за нея и въздишай за времето, когато ще й послужиш...”

След тези думи на дявола във видението преминаха много столетия,

като времето стигна до последните сто години на земята. А тогава дяволът

хвана главата на Науката, като я извъртя и вече й казваше:

“Търпението на дъщеря ми се изчерпа! Скоро скочете с нея върху

лицето на света, та му дайте прогреса и технологиите, с които да превърна

битието му в пясък. Искам суета! Много суета! И нека технологичният ефир

започне да поглъща времето на човеците...”

Без всякакво бавене суетата и Науката скочиха върху лицето на света.

Тогава се появиха първите телефони, както и радиото и телевизията. А

човечеството, видяло в тях свои могъщи стимули за собствените си

забавления, бързо опаса земята с жици за комуникации, както и с

транслатори за радио и телевизионни вълни. Това разтегли лицето на

дявола в широка усмивка. И кискайки се гръмогласно, той вече крещеше

на дъщеря си, като й казваше:

“Импровизирай, пясъчна моя красавице! Стига с тези политически

новини по радиостанциите и по телевизиите! Вкарай в тях песни и

предавания, реклами и шоута! Нека люспите ми хипнотизират всички пред

синия екран! И скоро да премахнете този черно-бял образ, защото светът

копнее да е цветен! Дайте му цветни образи, цветен пясък! Стига с тези

средни вълни по радиостанциите! Дайте им ултракъси вълни! Стига с този

противен моно звук! Дайте им стерео звук!”

Диктатът на дявола имаше невероятен ефект. Защото Науката още

повече впрегна технологиите си, понеже се появи цветната телевизия, а

битовата техника стана по-привлекателна, понеже след грамофонните

плочи и ролковите магнетофони човечеството се радваше на касетофони и
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мощни стерео-уредби. Но и това беше малко за Сатана, тъй щото той

отново започна да крещи на Науката, като й казваше:

“Искам пясъкът да стане най-категоричният белег в битието на човеците,

чуваш ли? Мисли върху силиция, който е в пясъка! Използвай силиций в

технологиите! Нека когато Йеова погледне отгоре, да вижда омразната на

Царството Му змия, като силна именно в пясъка...”

Науката вече влизаше в стихията си, понеже от силиций човечеството

произвеждаше електронните чипове за първите компютри, които в онзи

миг бяха привилегия само на няколко научни университета. А това накара

дяволът да крещи с всичка сила:

“Аз съм хуманист, хуманист, хуманист! И човеците ме молят за още

пясък в битието си! Свържете най-сетне тези компютри в мрежа и ги

направете достъпни за парите на човеците. Искам свръхпроизводство на

компютри! Искам все по-малки и мощни чипове, и все по-силни и

производителни компютри! Цяло едно младо поколение сега се взира в

букви и числа на една първа оперативна система, а тя няма нужната

графика! Направете най-сетне привлекателни тези компютри! Сложете им

графична обвивка! Направете ги на прозорци, през които съм силен да

влизам с люспите на суетата си!”

Пришпорвана от дявола, Науката още повече разгърна технологичния

потенциал на компютрите, тъй щото те станаха масово достъпни и

привлекателни. Точно тогава мрежата “Интернет”, вече започваше да расте

с чудовищна сила. И онова последно и модерно човечество, открило нови

способи за губене на време, масово се втурна да купува компютри. А

Сатана, като сочеше други технологии с костеливата си ръка, отново

диктуваше на Науката, казвайки й:

“Стига вече с тези остарели ленти във видео и аудио техниката! Искам

цифри в тях! Направи тези технологии цифрови, за да са близки до

компютърната и така накрая да ги свържем заедно!”

И този път очакванията на дявола се развиха според диктата му,

понеже на света се появиха цифрови технологии, които буквално погребаха

лентовите носители. И след мощното доминиране на компактдиска в

аудиотехнологията, дойде и разцветът на “DVD” във видеотехнологията, а
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накрая и в една най-последна “Blu-ray” технология. А самите технологии

напълно се преплетоха с компютърната, понеже й предоставиха оптичните

си дискове за събиране на информация. И тогава дяволът отново изкрещя

на суетата и Науката, казвайки им:

“А сега превърнете поколението на младите хора в роби! Дайте им

електронни игри, които да ги пристрастяват и хипнотизират, и сайтове,

които да ги привличат! Нека превърнем последните години на този век в

години на компютърни игри и Интернет! Нека завладеем младите съзнания,

без да могат да се опомнят, защото от тях ще направя посрещачи за сина

ми...”

В едно с крясъка на Сатана по лицето на земята се появяваха

производители на игри за забавления – от “Nintendo” до “Playstation” и

“Xbox”, като в самите конзоли се залагаше на върха на технологиите, а в

Интернет се появиха търсачките “Google” и “Yahoo” и мощни социални

комуникатори като “You Tube”, “Facebook” и “Amazon”. И тогава суетата

скочи възторжена върху шията на баща си, като го обсипваше с прегръдки

и целувки. А той, като разпиляваше пясъка в косите й, с удоволствието на

мъркащ звяр й говореше:

“Казвах ли ти аз, че ще ти подаря света и ще го направя пясък?

Спомни си онзи първи Колизеум на Рим във времето на Веспасиан, когато

патрициите и плебсът крещяха “Хляб и зрелища” и го сравни с този

последен Колизеум, който превърнахме в “технологии и зрелища”.

Ще спрат ли земните черепки да ровят пясъка, който им наспорихме?

Не, няма да спрат, защото цялото им битие вече е проникнато от него и те

са пуснали корени в песъчинките! Ще спрат ли младите поколения да

играят игрите, които им създадохме за забавление? Не, няма да спрат,

защото в тях им давам гъдела да бъдат значими и побеждаващи! И сега

разбираш ли, че татко ти те направи най-силна отсред всичките му други

дъщери? Ах, суета моя! Защо не беше жив Соломон да те погледне, та да

видя какъв Еклесиаст щеше да опише с перото си?”

Сърцето ми едвам успяваше да слуша гнусните мерзости на дявола,

когато моят Господ отново ме докосна, като ми казваше:
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“Слуго Мой! Видението, което ти се даде, е точно такова,

каквото е! Дяволът наистина превърна технологиите в пясъчен

капан за човеците! И сега строго повелявам на всички Божии чеда

да си спомнят писаното в “Притчи”:

“Камъкът е тежък и пясъкът много тегли...” 48

Къде ще се намерите, люде Мои? Дали ще бъдете тежки

камъни, които пясъкът не може да помести, или ще се оставите на

суетата да погълне душите ви? Дали ще бъдете неразумните човеци

от Моята притча, които строят дома си на пясък, или ще бъдете

разумни, за да построите дома си на Канара? Ето, краят на този свят

вече се вижда, а върху лицето му остава да скочат последните две

дъщери на дявола – хитростта и подлостта. И вие бъдете сигурни в

думите Ми, че за явлението на човека-антихрист и синът на

погибелта дяволът ще употреби с цялото си лукавство пясъка в

човешкото битие. И последните две дяволски дъщери ще бъдат

силни именно заради пустинята, която им приготви суетата!

Аз свидетелствам с Духа Си на цялата Си Църква, че употребих

живота на Моя слуга, за да ви покажа що ще рече едно дело да е

посветено на Вечността, а не на суетата на света!

Блажени са всички, които са Ме последвали в свидетелството

на пророка Ми и са стигнали в прочита на книгата дотук. Защото тя

ще завърши в последното видение, което ще дам на всички ви, за

да ви опазя от хитростите и съблазните на старовременната змия,

която е дявол и Сатана.

Видението с люспите на хитростта и подлостта.

Аз, Вечният Господ и Бог на душите ви, все още говоря и не

млъквам!”

48 (Притчи 27:3)
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8. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ХИТРОСТТА И ПОДЛОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Спомняш ли си изречените думи от нашия Господ, че “онова, което

се цени високо между човеците, е мерзост за Бога”? Аз няма да скрия

от теб, че сърцето ми се свива от мъка и скръб, като виждам накъде

препуска светът и каква ще бъде сетнината му. В девети псалом от Вечната

и Свята Библия са записани много точни думи, които отразяват днешното

състояние на света и гласят:

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

която скриха, се улови ногата на сами тях...” 49

Ако човек би бил воден от Божията Мъдрост, за да си придобие разум,

той непременно би свързал стиха от този псалом с твърде сериозното

предупреждение на Исус, отправено към всичките Му последователи и

касаещо онези, които считат себе си за учени и просветени:

“Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и

двамата ще паднат в ямата...” 50

Целият смисъл, който моят Свят Господ вложи в сърцето ми при

написването на тази книга, е да покажа на Божието домочадие, че Науката

е сляпата дъщеря на Бога, а дяволът е Божият противник, който лукаво

спекулира със знанията на Науката, за да ги обръща против добруването и

богоугодността на човеците. И за съжаление стана така, че стихът на

псалома се изпълни с цялата си сила, а предупреждението на Исус се

сбъдна в същинския си пророчески прицел.

Положих много години от живота си, за да дам надежда на безпътните

и светлина на помрачените. Не направих това, воден от някаква собствена

сила или упражнение на интелекта си, защото изворът и вдъхновителят на

всичките ми видения беше Скъпоценният от Сион, Божият Агнец, с Чиято

Светлина се осветлява Небесният Ерусалим. Но въпреки, че Светлината

светеше в мрака, човеците заложиха на тъмнината, понеже делата им бяха

зли, а очите им – покрити от змийски люспи. Аз трябваше да преглътна

49 (Псалом 9:15)
50 (Матея 15:14)
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горчивата чаша на едно тотално презрение и отрицание, понеже не бях

разпознат от мнозина във времето, когато Отец, Синът и Святият Дух ме

изпратиха към тях. И слугата Господен с години трябваше да блъска с

главата си една твърде висока и яка стена от сърдечно закоравяване и

тотално недоверие, сякаш исках не приятелството и вярността на тези

хора, а бях посегнал на имотите и парите им. Но ето – аз и до ден днешен

не съм мръднал от тъмницата на злостраданието си, като никак не крия, че

ако Исус ми беше дал благоволение в изход, то отдавна да бях излязъл от

този град, а вероятно и от границите на държавата. Защото ненарушимите

Господни думи докрай ще стоят в Евангелието и ще твърдят, че никой

пророк не е приет в родината си. Така или иначе – това е съдбата ми до

този момент на живота ми, и аз не съжалявам, че тя се случи именно

такава, защото друга не можеше да бъде.

Аз не зная, мили мой братко, дали имаш ясна представа какво се

случва в духовния свят, докато ти прочиташ страниците на тази най-

съкрушаваща дявола книга. Но тук искам да ти напомня за едно древно

чудовище на име Левиатан, за което някога Отец проговори на Йов от

бурята, като му казваше именно за люспите му:

“Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно като

че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни

въздух не може да влезе между тях; прилепени са една за друга,

държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят...” 51

и още:

“Ето, надеждата да го хване някой е празна; даже от изгледа му

не отпада ли човек? Няма човек толкова дързък щото да смее да го

раздразни. Тогава кой може да застане пред Мене?” 52

Ето това чудовище е самият дявол и Сатана, който владее света с

люспите на змийското си лукавство. И ако Отец съвършено точно казва, че

“няма човек толкова дързък, щото да смее да го раздразни”, то как

ти вече прочиташ края на една книга, която не просто раздразни дявола,

но посече люспите му? Човек ли е писал тази книга, та да се отнасят

Божиите думи за него, или тя е пропита от Дъха на Исус, Чието благовестие
51 (Йов 41:15-17)
52 (Йов 41:9-10)
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не е човешко? Човек ли би застанал против тъмния господар на света, за

да го прободе и съкруши с меч, или Сам Господ изпълни сърцето на

пророка Си, за да се яви пред дявола, като най-ужасния му кошмар? И ако

Святият наш Начинател и Усъвършител на Вярата е толкова Верен и

Истинен, щото никога не ни остави да се скитаме безнадеждни или да

въздишаме пленени, то какво благодарение и почит дължим на Името Му и

Духа Му? Какво покаяние, какво дръзновение, какво себеочистване, какъв

страх и трепет? Да се огънем ли пред поразените люспи на дявола, когато

Исус ни е познал като скъпоценни камъни на Царството? Да охкаме ли от

стрелите на демонични отмъщения и безсилия, когато пред Вярата на

собствените ни сърца Господ изкорми с Меча Си старовременната змия,

която е дявол и Сатана?

Не, братко мой! Не, верни мой приятелю! С тази последна пророческа

книга Исус ни прави повече от победители над дявола! Защото тя ще ни

очисти и приготви за Вечното обитаване в Неговото Присъствие! Ние вече

не сме род на помрачени и непросветени, които да не знаят къде стъпват и

какъв дух ги води! И не сме приели дух на робство, та да бъдем пак на

страх, но с Духа на осиновлението си ще извикаме към висините на Сион:

“Авва, Отче! Величаем Святото Ти име, Небесни наш Татко! Защото Ти

не ни остави в тъмниците на света, но прати Сина Си като Мъж, силен на

война! За да дойде в живота ни и да съсипе делата на дявола! За да бъде

като благодатно Слънце в пустинята, от Чиито лъчи се опърлят и падат

змийските люспи, когато се кръстим и изпълваме в Святия Ти Дух!

Авва, Отче! Защото не ни остави в пясъците на света, сред паяците и

скорпионите на съблазънта, но ни въздигна до изворите на Сион, и до

вечно зелените палми и маслини на Твоята тайнствена премъдрост и Свято

помазание!

Авва, Отче! Защото обличаш Невястата Си в светъл и чист висон, който

подобава на праведните дела на Светиите, които ще се съберат с

възклицание в Сион, и ще пристъпят в Святите дворове сред Твоите ангели!

Авва, Отче! Защото от века и довека Твоите слуги и пророци са

вървели от Слава в Слава с Духа Господен, и змията никога не е надвила с

двуострия си език Твоя двуостър Меч!”
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Каквото и повече да кажа, и с каквито и други думи да величая

неизразимо прославеното Име на Отца, аз ще се радвам за съдбата на тази

книга, и за освобождаващата Сила на Божия Пророчески Дух. А сега

отново ще възляза в Присъствието на моя Господ, при Когото оставах в

Духа на пророческите видения. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Както ти казах в началото на тези видения, така

пак ще ти повторя, че ти извърши повереното ти Дело, и беше

добър и верен настойник на Божиите тайни. А тази книга наистина

ще бъде чуден диамант в Короната Ми, за който ти плати, като

претърпяваше всичките яростни и жестоки угнетения от Сатана.

Но ето, Стефане! Угнетенията ще преминат, а виденията ще

останат! Нечестивият ще поскърца със зъби и ще се стопи, а твоят

Господ ще опази всичките Си чеда от тъмния заговор на дявола и

дъщерите му със сляпата Наука. Затова нека сега да покажа на

сърцето ти и последните две дъщери на лукавия, които ще излязат

едновременно с баща си, за да извършат последните демонични

знамения на света и да сложат върху слепите очи на Науката най-

смъртоносните люспи от змията – люспите на хитростта и

подлостта. А сега Ме последвай, за да видиш и самият заговор...”

След последните думи на Исус аз отново се намерих пред портите на

ада, където Сатана излизаше с дъщерите си и Науката. И този път ми

направи впечатление, че това беше в самите последни месеци и години

преди свършека на стария свят. Така вече виждах как дяволът прегръща

двете си дъщери, уподобени на лисица и хиена, като им казваше:

“Яде ли ви се мърша, мили мои? Искате ли леш за големия глад, в

който сте чакали да настъпи времето ви? И как да не ви нахраня, след като

целият свят протяга ръце към мене, и ми се покланя, и толкова много ме

обича. Понеже не Христос от Сион, но аз чрез Науката му дадох прогрес и

технологии, за които той копнееше. А да иска ли човешкото сърце онзи

скучен Небесен свят на Йеова, когато в него няма нищо за радостта му?

Няма телевизия и радио, няма коли и мобилни телефони! Няма дискотеки и

барове! Няма киносалони и стадиони!
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Има само една противна Святост и хваление, което отдавна не е

същото, откакто беше изгонен супер диригентът! А аз сега искам, мои

милички, да прегърнете и погледнете Науката – ти, хитрост моя отляво, а

ти – подлост моя – отдясно! Защото ще сложим в очите й не по една, а по

две от люспите на баща ви, за да ми бъде максимално успешна! Хайде,

ненаситни мои, действайте!”

Без да чакат още думи от баща си, хитростта и подлостта постъпиха

според думите му. И лисицата погледна на Науката, тъй щото две люспи се

явиха на очите й, които Сатана постави в левия клепач на Науката.

А след това и хиената погледна Науката отдясно, като двете змийски

люспи от очите й лукавият постави под десния клепач на Науката. И

тогава, хванал с костеливите си ръце главата на Науката, той с преляла

омраза към човешкия род, вече й казваше:

“Скочи с дъщерите ми върху лицето на света и го приготви за

явлението на сина ми. Действай мощно и космично, защото не приемам за

резултат никакъв провал. Искам глобална сателитна мрежа, която да улови

комуникациите на всичките човеци. Нека мобилните телефони да станат

неизменна част от битието им...”

Послушала дявола и водена от люспите на хитростта и подлостта му,

Науката скочи с дъщерите му върху лицето на света. И ето, че за едно

много кратко време космичното пространство над планетата беше опасано

в мрежа от сателити, а мобилните комуникации взеха връх в общуването

между човеците. Това доведе Сатана до екстаз и до нова злостна амбиция,

понеже той отново крещеше на Науката, казвайки й:

“Искам цялото човечество да свикне с мисълта за глобалния контрол и

наблюдение. Нека човеците да започнат да свикват с камерите и с

фотоапаратите. Доста е било времето, когато баби и дядовци са си

правили затрогващи черно-бели снимки, които да им висят на портрети в

къщите. Фотоапаратите трябва станат по-достъпни и от хляба. Камерите

трябва да станат по-близки и от водата. Направете телефоните им не само

за говорене, но и за снимане. Нека човеците свикват все повече с мисълта

за контрол и наблюдение! Така те няма да се възпротивят, когато дойде

времето технологията тотално да ги владее и контролира...”
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В едно с думите на дявола, телефоните се натъпкаха с всички възможни

технологии на прогреса, а човеците все повече и повече се възхищаваха и

увличаха от тях. А тогава дяволът изригна с нова сила, като казваше:

“Науко, приятелко моя! Накарай човеците да виждат в технологичния

контрол сигурност, а не заплаха! Нека биометрията и тоталният контрол на

Интернет да приготвят човеците за времето на сина ми. Създайте ми

технологично копие на човека, запечатано в данните на личните му

документи! Защото скоро ще дойде мигът, когато тази лична карта от

джоба на човешките дрехи ще се скрие като имплант в тялото му! За да

може Антихрист да вижда и знае, и да могат всичките му емисари да

проследяват кой и какво върши, кой и къде ходи, кой и какво говори! Това

ще бъде върховният ми технологичен печат върху битието на човеците, за

да ги уловя в клопката си, и да ги вържа в примките си! И оттук насетне

нека никой повече да не може да купува и продава, да работи и

управлява, да има отношение с власти и началства, ако няма такъв

имплант в тялото си! Защото в този имплант моят син ще запише бащиния

си кодекс за новия световен ред на земята. И горко на онези земни

черепки, които откажат тоталния контрол от сина ми. Тях непременно ще

избия, да, ще избия...”

Последните думи на дявола Науката вече извършваше във време,

което излизаше вън от настоящото време на света. И аз разбрах от очите

на моя Господ, че това беше времето, свързано с явлението на звяра от

бездната. А тогава Исус отново ми проговори, като казваше:

“Ето тук, слуго мой, е краят на пророческите видения за

сляпата дъщеря на Бога. Една Наука, която предостави всичките си

знания на дявола, за да потопи човечеството в разорение и

погибел. А Надеждата, която давам на всички Мои Верни чеда е

тази, че праведните ще се отнемат от света, преди да дойдат дните

на Злото, и жетвата на Антихрист! И на всички вас, които вярвате в

Името Ми и приемате пророка Ми, ще кажа думите:

Бдете, защото Аз идвам скоро! Мислете за горното, а не за

земното, защото краят на всичко твърде много наближи! Посветете

сърцата си на Сион, и на Божията Вечна Правда, с която Отец Ми е
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силен да ви съхрани във времената на това умножено беззаконие!

Служете си така с технологиите на света, щото напълно да се

намерите като изпълнители на Апостолските думи:

“Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова

и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат,

като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които

купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света,

като че не са предани на него; защото сегашното състояние на тоя

свят преминава...” 53

Блажен и Свят всеки, който изпепели змийските люспи от очите

си, за да не бъде пленник на сатанинската съблазън и слепец,

падащ в ямата! Блажен и Свят всеки, който подкрепи Делото на

пророка ми, защото не е човешко, но божествено! Блажен и Свят

всеки, който с виденията в тази книга е прогледнал за сетнината на

света, и като просветен от виделината на Сион, е въздигнал

упованието на вярата си далече по-горе – в Портите на Небесния

Ерусалим и в бисерната Светлина на Господното Спасение!

Аз, Слънцето на Правдата, явих тези видения в сърцето на

пророка Си! Аз му дадох да събере лъчите Ми в Меч Господен,

който порази люспите на старовременната змия, която е дявол и

Сатана! Съберете се при Мене, чеда на Светлината! Бъдете светила

на Сион, силни да блестят всред опакото и извратено поколение на

света – за Слава на Бога и Отца, в Чиято Благост и Милост слугата

Ми написа виденията в тази книга! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

53 (1 Коринтяни 7:29-31)
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