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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още веднъж, в края на тази усилна за мен година, аз получих Сила от

Святия Дух, за да развъртя Меча Господен в ръката си. И нека с тази

последна пророческа книга, която пиша, Господ да запечата Делото на

служение “Мория” като благословено довека. Защото целият ми съзнателен

живот за Небесното Царство беше воюване и слугуване.

Воюване – за да поразявам крепостите на всички плътски, демонични,

религиозни и окултни заблуди, с които дяволът всякога е имал жетва от

помрачени човешки души. Слугуване – за да давам на Църквата Огъня на

Святата Божия Любов, с която Сам Исус ме е спасил, призовал и утвърдил

за Негов пратеник и пророк.

Възможно е мнозина да са видели последната книга за “Възходът на

погибелта” като твърде кратка по обем и съдържание, за да изчерпи

напълно дълбоката тема, свързана с явлението на човека-Антихрист. И със

сигурност при затварянето на последната страница у моите братя и сестри

да не е останало усещането за обстойно и дълготрайно насищане. Но аз не

смятам това за съществен проблем, защото преди шест години за този

“човек на греха” и “син на погибелта” Господ ми даде да напиша твърде

обстойната книга в три части за “Дните на Злото”. И ако някой иска да си

я припомни, нека пак да я прочете, за да се потвърдят новите му знания. А

колкото до последната книга – тя ни прави мъдри и всячески проницателни,

за да разбираме отношението на Антихрист към поколенията Содом и

Египет, както и разликите между самите тях. Защото едните са влюбени в

короната на звяра, създадена от астрологията и Зодиака, а другите са били

под властта на жезъла му, сиреч, червеите на Сатана, владеещи всички,

които са плътски и не са разпнали плътта на Господния Кръст.

Вярва ли някой, че след прочита на виденията, свързани с короната и

жезъла на Антихриста, нечестивите ще останат спокойни и дързостни в

злото си? Няма ли мълниите от три разтърсващи видения скоро да се

превърнат в пожар за нечистите им съвести, та да не знаят къде да се
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дянат от страх и ужас? И кой от тях би продължил да храни червеите с

калта в душата си, само и само да си доказва, че може да има различно

мнение от Господ и слугата Му? Кой с религиозна радост да би си слагал

лепенки със символ на риба на задното стъкло на автомобила или на

корицата на библията си, след като вече е разбрал, че под знака на тази

астрологическа епоха живее през последните две хилядолетия нечестивият

свят? Кой не би се стреснал от твърде очевидните прилики в датите на

езическите и християнски празници, та да би се успокоявал, че това е само

предмет на случайности?

Нека като духовни личности да признаем, че у Всемогъщия и Свят Бог

се намират Провидението и Предузнанието, с които Той върши съдбите Си

върху всички и всичко. А онова, което земният човек би нарекъл “случайност”

е категорично доказателство, че не познава духовните закономерности.

Виденията, които Божиите чеда ще получат в тази книга, ще са толкова

истински, категорични и разтърсващи, щото, струва ми се, че всеки от нас

ще преживее една последна операция от скалпела на Небесния Хирург,

Който ни приготвя, за да Го посрещнем в Славата Му без петно и бръчка.

За повечето от нещата, описани тук, аз не съм бил в неведение през

последните години. Тъкмо напротив – много мои разговори с Исус не са били

превърнати в пророчески книги, просто защото тежестта на откровенията

не би могла да се понесе от сърцата на човеците. И при все, че аз съм

ревнувал твърде силно, за да развъртя Меча Господен и да посека дявола,

пак Господ е удържал ръката ми, за да върши Сам Делото си в сърцата на

Верните – с малки, но винаги постоянни стъпки на извисяване в

богопознанието. Ето затова книгите на служение “Мория” станаха толкова

много. Било да възрадват благочестивите, било – да съблазнят нечестивите.

Защото се намериха провокатори, които в хулещи писма да ме обвиняват,

че не било библейско един автор да напише повече книги, отколкото били

те в самата Библия. С такива не бих спорил, нито пък ще си позволя да

сляза на нивото на тяхното духовно падение. Защото думите на Апостол Йоан

в края на написаното от него Евангелие разпалват повече дръзновението

ми, отколкото всичката отрова, която дяволът би изплюл против книгите

ми и делото ми. А тези думи на Господния слуга гласят:
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“Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се

напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да

побере написаните книги. Амин...” 1

И така, братко мой, прочети отново заглавието на тази пророческа

книга, което гласи:

“Родени под Звездата на Агнеца!”

И като помолиш Святия Дух да те загърне в Благодатта на

Присъствието Си – пристъпи към прочит на виденията, които Сам Исус ще

открие на сърцето ти. Защото те ще бъдат духовното продължение на две

предишни книги, които слугата Господен написа в минали години. Първата

от тези книги беше в далечния декември, 2001 година, когато Божието

домочадие получи книгата “Да родиш Исус във Витлеем”. Втората книга

беше пак през декември, но в края на 2003 година, когато Спасителят даде

на сърцата ни Святите видения в “Емануил”. А днес, седем години по-

късно, Господ отново посети духа ми, за да ми даде тези Свои видения. И

така Той проговори на сърцето ми, казвайки:

“Слуго Мой! Най-страшната болка от желязото на Египет

започна до смърт да угнетява духа ти, след последните пророчески

видения, които ти дадох. И като знам и виждам мъчителното

злострадание, което преживя заради Мене, Аз скоро ще те успокоя

и напълно ще възстановя здравето ти. Но ето, казвам ти, че

зловещата същност на дяволското сърце, (а и на сърцата на всичките

му демони и бесове) е такава, че Сатана не може да преживее нито

смирение, нито покаяние, нито възпиране на чудовищното му

падение пред Отца, Сина и Святия Дух. И ако ти видя колко

проклети и страшни са короната и жезъла на Антихрист, който

скоро ще изпълзи от бездната, то имаш ли още дух на дръзновение

пред Мене, за да ти разкрия и другите, неизказани тайни, които да

дадеш на Верните Ми?”

Състраданието в Гласа на Исус беше толкова осезаемо, щото аз

почувствах в сърцето си, че Той дори не би ме укорил, ако Му кажа, че не

мога повече да пиша, понеже съм премалял и едвам удържам духовния

1 (Йоан 21:25)
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товар на Словото, което получих през годините. Но от друга страна се

замислих, че съм злострадалец за Бога – днес и сега, а друго такова време

няма да имам, нито повече ще ми се случи след Грабването и при идещия

Милениум. И ако моят прекрасен Спасител е дошъл към сърцето ми, за да

ми гласува Небесното Си Доверие, то пак не аз, но Той е преценил, че мога

да издържа. Ето защо, смъмрил напиращото ме малодушие, аз Му отговорих,

казвайки:

“Господи мой! Словото Ти казва за ситуацията, в която се намирам,

твърде правдиви и истински думи, които гласят:

“Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка.

Избавяй ония, които се влачат на смърт, и гледай да задържаш

ония, които политат към клане...” 2

И аз като зная и виждам, че днес мнозина измамени човеци се влачат

към смърт и политат към клане, съвършено бих се уповал на Спасителната

Ти Сила, за да не посрамя Доверието Ти, и да удържа повереното ми от

Тебе настойничество. Ето защо имам още дух на дръзновение и искам да

ми разкриеш и другите неизказани тайни, които Си приготвил за духа ми...”

В отговор на думите ми Исус се усмихна. А след това със съкровен

Глас продължи да ми говори, като казваше:

“Спомни си как в предишната книга имаше библейски стих,

който се яви като разковниче за трите видения, които получи.

Защото това беше стихът, свързан със смъртта на двамата Божии

свидетели и труповете им, които лежат по улиците на големия град.

Град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и Аз бях

разпнат. Именно връзката на Содом и Египет с желязото и калта от

съня на Навуходоносор беше същинският ключ на Небесните

откровения.

Но ето, Стефане! Сега Аз пак ще те заведа в Откровението,

дадено на Моя слуга и пророк Йоан. В същата тази единадесета

глава, и само през един стих по-надолу. А какво прочиташ ти там?”

Погледнах на Словото и побързах да кажа на Исус:

2 (Притчи 24:10-11)
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“О, Господи! Виждам един голям възторг сред земните жители заради

смъртта на Божиите пророци. Този възторг е станал причина за написаното,

което гласи:

“И земните жители ще се зарадват за тях, (тоест, за смъртта им)

ще се развеселят, и един на друг ще си пратят подаръци, защото

тия два пророка са мъчили жителите на земята...” 3

Докато цитирах стиха, аз погледнах към моя Господ, Чиито очи изведнъж

станаха твърде дълбоки, тъй щото усетих невероятната власт, с която

привличат духа ми. И ето, че Той ми зададе колкото простички, толкова и

пропити от мъдрост въпроси:

“Кога земните жители обичат един на друг да си пращат

подаръци и да бъдат развеселени? Не просто един да изпрати

подарък на друг, но да правят това взаимно и повсеместно по

целия свят! Кое е времето, когато всички развързват кесиите си и

неспирно се веселят, за да си правят именно подаръци? Защото

думите на Моето Откровение не касаят земни поводи за празници,

но нещо друго...”

Отговорът просто светеше във въпросите на Исус, тъй че Му отговорих:

“Господи мой! Единственото време, когато земните човеци се веселят и

един на друг си пращат подаръци, е при празниците в края на всяка

календарна година, които те с удоволствие наричат с думата “коледни”. А

ето, че смъртта на Твоите двама пророци е станала равносилна за нечестивия

свят, като за точно такъв празник...”

“А защо смъртта на Моите двама свидетели се превръща в

празник за света? Не затова ли, понеже е погинала Истината, която

мъчи жителите на света, за сметка на лъжата, която твърде много

ги радва? И ако при явлението на човека-Антихрист лъжата толкова

много ще зарадва земните жители, то как тя ги радва днес, във

времето на умноженото беззаконие? Няма ли и днес месец от

годината, в който земните жители да обичат да си раздават подаръци

един на друг, и да се веселят празнично? Кой е този месец, слуго

Мой?”

3 (Откровение 11:10)
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“О, Исусе! Това е месец декември, когато дяволът превръща в празник

именно мерзостта, която докарва пълно запустение. И колкото по-голяма

става мерзостта, толкова по-шумна е и радостта на земните жители...”

“Но каква е самата мерзост на запустението?” – продължи да

настоява Господ. И тогава аз с твърде голяма скръб в сърцето си Му

отговорих, казвайки:

“Скъпоценни мой Спасителю! Това е мерзостта, с която дяволът всякога

помрачава Святостта на Твоето Рождество с гнусотата на демонично-

езическите традиции. Защото съгласието между религията и астрологията

първом е изравнила датите на празниците, правейки 25 декември ден на

Твоето Рождение, а в същото време това е денят за поклонения на

народите в Африка, Мала Азия и Европа, където се празнуват празниците

на езически богове. Озирис при египтяните, Митра при персите, Дионисий

при гърците. И пак на този ден се е празнувал “Денят на раждането на

непобедимото слънце”, известен под римския догмат “Dies Natalis Solis

Invicti”, който се явява като най-съществена причина християнската религия

да си присвои датата му. А в същия този месец, в съзнанието на всички

езичници, се подвизава дух, известен под името “Коледа”, в пълно единение

и съгласие с друг дух, известен на всички под името Санта Клаус. А този,

последният, е главният виновник за “подаръците”, които езичниците

обичат да си правят един на друг...”

Тук Гласът на Исус изведнъж стана твърде остър и гневен. И Той

отново ме питаше, казвайки:

“Какво ще се случи със свят, който мрази Истината, а се весели

с лъжата? Или каква ще е сетнината на помрачени земни жители,

които си търсят всякакви поводи за подаръци, а никак не са приели

в сърцата си Божият Дар, Който е Вечен Живот в Христос Исус? Как

ще се оправдаят при Страшния Съд нечестивите сърца и души, за

които няма никаква разлика между Рождество и Коледа? Или колко

страшен ще е писъкът на измамените, когато в пъкъла видят

същинският образ на Санта Клаус, който за българите-езичници е

“дядо Коледа”, или още по-далечния “дядо Мраз” от времето на

комунизма? Имаха ли някога земните жители просветени сърца и
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проницателна вяра, с която да изпитват всичките маски на

лукавствата и коварствата на старовременната змия? И запитахте

ли се вие защо всички тези мерзости и гнусотии всякога витаят

около месеца и деня, който не Бог, но християнската религия сама

си е нарочила от древните събори за време на Рождество?

Има ли споразумение между Христос и Коледа?

Има ли съгласие между Небесния Отец и Санта Клаус?

И ако все пак да бихте решили в смирение и благочестие да

отдадете Слава на Всевишния за Рождението на Сина Му, то с

ненаситност и преяждане ли да правите това на някаква закована

дата, свързана изключително с астрологията, или твърде много да

внимавате на стиховете от посланието на Апостола Ми Павел, които

гласят:

“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония,

които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или

по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире

към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново

желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и

годините. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду

ви...” 4

След всички тези думи, изговорени с пламенен Гняв, Господ ме погледна

и отново проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Последвай Ме, както всякога си Ме следвал. Защото

ще дам на сърцето ти най-дълбоките тайни, свързани с дяволските

атаки срещу Светлината на Благата Вест, както и с твърде Святите

Божии Знамения, свързани с Моето Раждане в градеца Витлеем.

Който Ме вярва, че говоря на сърцето ти, нека също Ме последва

в Словото, което ще ти дам! Защото Аз Сам ще изкупя душата и

сърцето му от мрежата на Авадон, и от властта на езическо-

демоничните измами!

Който не Ме вярва, нека не мръдне от мястото, където е бил

уловен, и от изкусните лъжи, с които е бил покварен! Защото

4 (Галатяни 4:8-11)
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подаръците на земята са много, но Дарът от Небето е само Един! И

грешният свят ще премине със суетните си подаръци, и празниците

му ще се изсипят в огненото езеро, но който Ме има като Зорница в

сърцето си, той ще пребъдва с Мене довека!

Роден под Звездата на Агнеца!

Дух от Духа Ми, Слово от Словото Ми, лъч от Блясъка Ми!

А сега ела с твоя Господ, за да видиш мрежата на Авадон,

хвърлена върху целия свят, за да бъде примка, съблазън и изпитание

за всичките човеци!”
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1. ВИДЕНИЕТО С МРЕЖАТА НА АВАДОН

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди да бих показал видението, което Господ даде на сърцето ми, аз

искам да ти дам няколко встъпителни думи, за да вникнеш напълно в

сериозността на темата, която предстои. В сблъсъка с дявола няма никаква

сантименталност, нито честност на двубоя, та да решиш, че като читател

имаш избор между две позиции. Сатана винаги и навсякъде играе мръсно и

коварно, защото той няма никаква чест и достойнство, никакви скрупули и

морал. Затова и слугите му по всичко приличат на него, понеже се зареждат

от духа му и проявяват лукавството му.

Едно от най-страшните угнетения за душата ми в последните няколко

години е свързано със страшната духовна изолация, в която съм поставен.

Изолация, която наричам с библейската дума “тъмница”, защото в нея

съм злострадалец за моя Господ и Бог.

Да превръща книгите ми в “табу” и да покрива името ми с лъжи, хули

и гнусотии стана любим прийом на дявола, тъй щото аз с болка трябваше

да приема твърде тежките думи на моя Господ:

“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас

лъжливо, всякакво зло заради Мене...” 5

И да би ми казал някой, че в противниците ми има идеал, то аз щях да

се съглася с него, ако не виждах една най-простичка причина, заради

която съм гонен, хулен и мразен. А тази причина е такава, че книгите на

Божия пророк не са отричани само заради Истината, но и заради погубения

от пророческото слово нечестив келепир.

Истината спъва бизнеса и печалбата на лъжците! Запомни това!

Нито един поклонник на дявола не го следва с искрен идеализъм, но

най-вече с пресметливо сребролюбие и гнусен материализъм! И ако Сатана

би решил да отнеме ръководната роля на Мамон в отношението към своите

служители, той непременно ще преживее такова напускане и отвръщане от

него, щото едва ли би приел подобна катастрофа в кариерата си на

богоборец. Но поне засега подобни страхове в сатанинското сърце няма,

5 (Матея 5:11)
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защото целият световен просперитет и всички едри капитали са в ръцете

на сатанисти. Което непременно довежда до следващото ми заключение,

свързано със сатанинските заблуди. Защото при тях жертвите не просто

биват умъртвявани духовно, но също така си плащат с пари, за да бъдат

тровени, лъгани и мамени. Било от екстрасенси или ясновидки, било от

самозвани лечителки или контактьорки, било от мургави шарлатанки,

наводнили централните улици на столицата и по-големите градове. Голяма

и доходоносна е баницата на дявола и всеки измамник се бори за шанса да

отреже парченце от нея. Колкото по-тлъсто, толкова по-добре! Стане ли

много угоден лъжецът на дявола, може да постигне съдбата на астроложката

Алена по bTV, която си е осигурила постоянна печалба от хороскопи за

години напред. Ако има да изкачва още стъпала до шефа на Зодиака – ще

се опита да се пребори за място на щатен екстрасенс в десетките кабеларки,

било в СКАТ или Канал 3. Но ако е начеващ прощъпулник – ще се пробва с

реклами по вестници, или с дребни афиши по стените на градските улици.

И както във всяка кариера има висши и нисши, началници и подчинени,

успели и аутсайдери, така е и в астрологията. Не всички ще станат могъщи

като маговете на Фараон или като шаманите на изчезналите маи. Важното

е да има съревнование, което да устройва дявола. А за преуспелите винаги

ще има достатъчно сергии или електронни медии, където да пръскат

змийската му отрова.

Така отново стигам до твърдението, че нечестивата печалба е в дъното

на цялата кипяща активност от астрология и окултизъм. И бизнесът с

човешки души е най-категоричният белег на умноженото беззаконие, което

разрушава този свят.

Някога, в древността, пророк Исайя е видял цялата трагедия, която

предстои да се случи. И тогава Божият слуга е записал за поколенията

едно най-страшно предупреждение, което гласи:

“Страх, и яма, и примка са върху тебе, о земни жителю. Който

бяга от гласа на страха ще падне в ямата; и който възлиза отсред

ямата, ще се улови в примката; защото прозорците отгоре са

отворени, и основите на земята треперят. Земята се съкруши съвсем,

земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще
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полита като някой пиян, и ще се люлее насам натам като колиба;

беззаконието й ще натегне върху нея; и ще падне и няма вече да

стане...” 6

Ако някой е вързан от страстите на плътта, та да се страхува в

неверието си, той непременно “ще падне в ямата”, за да бъде под

властта на Содомския жезъл, който е за плътските. Но ако друг възлиза от

ямата, решил да упражнява вяра, то такъв “ще се улови в примката”, за

да бъде пленен от Египетската корона и в мрежата на астрологията. Тъй

щото, с уловените й жители в двойната клопка на дявола, ще се сбъдне

писаното, че “земята се съкруши съвсем”, и “беззаконието й ще

натегне върху нея”, за да бъде разрушението й пълно.

Как мислиш, приятелю мой?

Колко ли властна ще е станала астрологията на този свят, след като

човеците масово са започнали да изповядват принадлежност към зодии и

магнетичен интерес към хороскопи? Има ли радиостанция, която да не

облъчва слушателите си с ежедневен хороскоп? Има ли програма по

телевизията, която да започва сутрешния си блок без дължимия поклон

към зодиите? Има ли печатни издания, които да откажат да публикуват

дежурната страница с окултните съдби на дявола? И най-вече:

Има ли каквато и да било опозиция от езичниците, та да биха се

възпротивили на съблазнителния въпрос “Какво говорят звездите?”...?

Истината е, че не можеш да бъдеш в опозиция на дявола, ако приемаш

духа на света, който лежи в лукавия. Защото било, че някой е активен или

пасивен приемател на астрологията, той съзнателно запечатва съдбата си

като нечестив. И нека никой да не бърза да твърди, че Господ не е

предупредил всички ни в Словото за мрежата на Авадон. Напротив –

направил го е, но човеците са били тъпи в слушане, мудни в разбиране,

слепи в гледане, за да проумеят думите Му. И при все, че мнозина са се

изживявали като Давидови синове, пак са пропуснали да забележат как в

Стария Завет именно цар Иосия беше наречен “син на баща Си Давид”,

при все, че беше син на Амон. Защо? Именно заради писаното:

6 (Исайя 24:17-20)
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“Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи

напълно в пътя на баща си Давида, без да се отклони на дясно или

на ляво...” 7

А какви бяха делата на цар Иосия? Ето какви:

“И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите

царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите

градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на

Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на

цялото небесно множество...” 8

Виждаш ли, братко мой, още от кое време астрологията е погубвала

душите и сърцата на нечестивите човеци? Прочиташ ли в стиха, че цар

Иосия премахна поклонниците на Ваала, на слънцето и луната, на

“дванадесетте съзвездия” и цялото небесно множество? И ако в онова

древно време на заблуда и безпросветност нечестивите си имаха една

демонична богиня Астарта, която беше преименуваната вавилонска богиня

Ищар, а се подвизаваше и като “небесна царица”, изискваща да й правят

ашери с питки и възлияния, то колко ли могъща да е станала същата

богиня днес? Не е ли именно тя учителката на духа на Езавел, силен в

чародеянията, за да измами цялата земя? Не е ли тя дясната ръка на

Авадон, князът на бездната и погибелта, за да разпространи астрологията

му и сред вавилоняните? И ако Божият противник, дяволът, е завлякъл в

бунта си една трета от Небесните ангели, то можеш ли да си представиш

какво поле за заблуда или какво съревнование за помрачаване на човешки

души съществува сред тях? Чудно ли ти е тогава, че астрологията наистина

ще се яви като мрежа върху битието на целия свят и на всичките човеци?

Може би ще попиташ:

“А как реагира Бог на всичко това? Защо го допуска?”

Ами именно затова го допуска – за да бъдат изпитани духовните устои

на всеки човек, и така да бъде определена и сетнината му. Защото когато

е давал Своите заповеди на пророка Си Моисей, Бог ясно е заявил:

“Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя,

из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене. Не си
7 (4 Царе 22:2)
8 (4 Царе 23:5)
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прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е

на земята доле, или което е във водите под земята; да не им се

кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог

ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до

третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, и Който

показвам милост към хиляди поколения на ония, които Ме любят и

пазят Моите заповеди...” 9

Ако някой съзнателно би поискал да има други богове, вместо Небесния

Отец, или да вярва в астрологически зодии, в “подобие на нещо, което е

на небето горе”, за да им се кланя и да им служи, то тогава такъв сам се

е оплел в Авадонската мрежа, за която пиша в тази глава и преди видението,

което Исус даде на сърцето ми. А така стигам и до мига, в който да ти

предам думите, които Спасителят ми проговори. Ето изреченото от Него:

“Слуго Мой! Както вярно и точно написа по-горе, наистина има

една най-страшна мрежа на Авадон, която е простряна върху

съдбите на целия свят, за да изпита сърцата на всичките човеци. И

това е мрежата на астрологията, сиреч, на дяволското лъжеучение,

което обвързва съдбите на хората с въображаемото влияние на

дванадесет зодиакални съзвездия, разположени по пътя на слънцето.

В предишната книга, която ти написа под Моето водителство,

Верните Ми видяха, че Египетската корона на Антихриста има

дванадесет върха, които отговарят на дванадесетте астрологически

зодии. Но тук Моят прицел вече не е в короната, а в самата мрежа,

простряна върху целия свят.

Как мислиш, Стефане? Може ли една такава най-страшна

съблазън от дявола да не бъде забелязана от твоя Господ, и Той да

пропусне да предупреди за нея в Словото Си?”

“О, Исусе!” – отговорих аз – “Ти Си предупредил всички ни за лъжите

и измамите, на които е способен човекоубиецът. И аз отдавна знам точните

стихове от Твоето Евангелие, с които Си ни предупредил за астрологията

на Авадон, сиреч, за тази мрежа...”

9 (Второзаконие 5:6-10)
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Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

казвайки:

“Ами прочети тогава Моето сериозно предупреждение за

свидетелство на всичките Ми братя и сестри, защото след твоя

прочит Аз ще те въведа във видението, където ще ти се разкрие

всичко...”

Послушал Господа, аз отворих библията си и прочетох думите Му,

които гласяха:

“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото,

която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни изтеглиха я

на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите

изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще

излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги

хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби...” 10

Едва бях прочел цитата, когато Господ побърза да ме попита:

“Забелязваш ли, че това не е мрежа, която да събира само

добрите риби, за да си помислиш, че е изрично Божия, но е такава

мрежа, в която да се събират “риби от всякакъв вид”. Това не иде

ли да ти покаже, че всяка риба ще си хареса част от мрежата, която

я привлича?”

“Така е, Господи! Защото при свършека на света Божиите ангели ще

изтеглят мрежата на брега, за да разделят добрите от лошите риби, и да

отлъчат нечестивите измежду праведните. И като приберат праведните риби

в съдове, да хвърлят нечестивите риби в огнената пещ. Но аз недоумявам,

Исусе! Ако тази мрежа е астрологията на Авадон, то къде в нея е останало

място, което да привлича добрите риби, та да се уловят и те в нея?”

Слушайки въпроса ми, Исус сърдечно се разсмя. А след това, като

погали главата ми, отново ми проговори, казвайки:

“Ами нали именно затова ще ти дам видението Си, за да

разбереш всичко?

Но за да бъде радостта ти пълна, знай, че твоят Отец на небесата

е бил достатъчно могъщ и силен, за да съкруши астрологията на

10 (Матея 13:47-50)
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Авадон, и да внесе смут в мрежата му. И ако намерението на

дявола е било такова, щото всеки човек да се намира роден под

някое от дванадесетте съзвездия, разположени върху всичките

месеци на годината, то Аз под знака на зодия ли се родих, Стефане?”

“Не, скъпоценен мой Спасителю! Ти не се роди под знака на зодия, но

под лъча на бляскава Звезда! Под Светлината на Звездата от Витлеем!”

“Ха! Ето че и ти прогледна в пророчеството Ми! Значи все пак в

онази мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв

вид, имало едно Свято място, което да привлича Божиите! Така ли

е?”

“Така е, Господи мой!”

“Ами последвай Ме тогава във видението, което сега ти давам,

за да видиш ясно цялата пълнота на Евангелското Ми пророчество!”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото пред

сърцето ми се разкри разтърсващо видение. Аз виждах как Сатана и

Авадон опъват огромната си астрологическа мрежа върху езерото, което

представляваше целият свят. А онези дванадесет зодиакални съзвездия

заблестяха по изплетените възли на мрежата, покривайки езерото от край

до край. Така мрежата се скри във водите, създавайки усещане за

божествено присъствие, понеже зодиите се управляваха от твърде властен

култ към слънцето. И едно неизброимо количество от риби започна да се

притегля от възлите на светещите зодии в мрежата, като всяка риба

биваше запечатана от зодията си и пленена от властта й. А докато аз още

гледах, Господ докосна с ръка сърцето ми, като ми казваше:

“Откъсни погледа си от лъжливата светлина на зодиите, поради

властния култ към слънцето, и погледни нагоре, към Небето на Моя

Бог и Отец. Защото е време мрежата в езерото да бъде смутена. И

не просто смутена, но съкрушена...”

С вълнение погледнах нагоре, когато видях Витлеемската Звезда,

която идваше от Изток. И като просия твърде силно над езерото, тя се

спусна над мрежата, в самата й среда, като я натисна и опъна надолу, към

дъното. Така Звездата се закрепи и стана част от мрежата, а към нея също
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започнаха да плуват риби, привлечени от Светлината Й. Но ето, че Господ

отново ми проговори, като казваше:

“Свидетелството ти няма да е пълно, ако сам и с духа си не

усетиш разликата между дяволските зодии и Витлеемската Звезда.

Понеже, както си забелязал, зодиите стоят по върха на мрежата,

обикаляйки я в кръг, и са близо до вълните, блъскани от вятъра,

докато Звездата на Витлеем опъна мрежата надолу и потъна до

самото дъно на езерото. А къде ще искат да се съберат рибите?

Дали долу, при Моята Звезда, или горе – по гребените на вълните,

където ги мамят плитките зодии?”

“О, мой Исусе! Толкова е живо и Свято видението Ти, че оставя без

дъх устните ми. Понеже аз сега виждам, че Звездата Ти наистина потъна

най-долу, като опъна мрежата. И като помня от Евангелието, че Ти се роди

във всичката възможна мизерия, понеже нямаше място за Йосиф и Мария в

странноприемницата, то си мисля, че рибите, които обикнат Твоята Звезда,

ще имат върховно изпитание на вярата.

Веднъж – като най-долни на света, понеже отказват властта на дявола,

и остават сиромаси в светски неща. И втори път – поради огромния духовен

натиск на целия свят върху тях...”

“Ами тогава просто Ме последвай, за да изпиташ всичко това с

духа си. Понеже и в много други видения съм ти давал да потъваш

за твоя Господ в същото това езеро...”

Ето, че Господ ме хвана с ръцете Си и ме прегърна, тъй щото двамата с

Него се потопихме във водите на езерото и сред самата мрежа с дяволските

зодии...

Започнали да потъваме сред множества от риби, ние следвахме лъча

от Светлината на Витлеемската Звезда, като я приближавахме все повече и

повече. А колкото повече потъвахме, толкова по-малко риби се забелязваха

край нас. И едно тежко и страшно налягане притисна сърцето ми и направи

да писнат ушите ми. Духът на мрежата, сиреч, ангелът на погибелта,

беснееше, че съм привлечен от Витлеемската Звезда. Но аз, предал духа и

сърцето си в ръцете на Исус, изобщо не исках да мисля за сатанинската

опресия, защото Рождествената Светлина все повече ме запленяваше и
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привличаше. А когато накрая бяхме в Нейното Свято Присъствие, Спасителят

отново ми проговори, като казваше:

“Виж колко малко са благочестивите риби, които са били

привлечени и запленени от Моето Рождество. Те са Божиите души,

родени под Звездата на Агнеца, които са се отрекли от света на

Сатана и Авадон, и категорично отхвърлят тяхната съдбоносна власт

над езичниците и маловерците.

Сега ти и останалите Мои сте с Мен, на дъното на този свят.

Именно на дъното, Стефане, защото Звездата Ми тежи многократно

повече от всички зодии, събрани накуп. И нейната тежест опъна

съдбоносната мрежа чак до дъното. Защото тук, на дъното, могат да

устоят само рибите, родени от Божия Свят Дух. Но ще дойде миг,

когато Моят Отец ще предизвика съдбоносното пресяване. И цялата

тази мрежа ще бъде изтеглена, тъй щото Божиите ангели да

приберат добрите риби в съдовете на Божията Слава, а злите риби,

окултно запечатани от зодиите на Авадон и култа към слънцето, ще

бъдат хвърлени в огнената пещ. Колкото до Небесната тайна, която

е скрита в Звездата на Витлеем, и Божието знамение, свързано с

тримата мъдреци от Изтока, то Аз ще ти я разкрия в по-следващото

видение на тази пророческа книга. А ти сега виж тази мрежа, в

която уловът на нечестивите риби е неизмеримо по-голям от улова

на праведните, и се приготви да последваш Господ във видението,

свързано с езическо-демоничните измами, които помрачават

Светлината на Моето Рождение. Защото именно те привличат злите

риби към съзвездията на дяволския Зодиак и култа към слънцето.

Аз, Коренът и потомъкът Давидов, Светлата утринна Звезда, все

още говоря и не млъквам! Блажени рибите, възлюбили Светлината

Ми! Блажени сърцата, родени под Звездата на Агнеца!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ЕЗИЧЕСКО-ДЕМОНИЧНИТЕ ИЗМАМИ,

ПОМРАЧИЛИ РОЖДЕНИЕТО НА ИСУС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Измежду многото радикални послания, които Исус през годините ми

даваше за Неговата Църква, аз считам това последно послание за по-

радикално от предишните. Защото става дума за категоричното ни отричане

от всички заблуди, мерзости и сквернословия, изплетени като нечестива

паяжина около Рождението на Исус.

Аз не смятам да влизам в спор с никой нечестивец, за да защитя

твърдението си, че не е възможно лъжата да стане Истина или Истината да

стане лъжа, просто защото лъжата е родена от езика на старовременната

змия, а Истината – от Святия Дух на Всевишния Бог. И както Святият Дух

никога не би станал свидетел на змийски език, така и Сатана никога няма

да потвърди изреченото от Святия Дух. За сметка на това Божият противник

ще заложи на лукавството, сиреч, на лъжата, която привидно прилича на

Истина. И всички онези, които не изпитат духа й, ще се окажат пленници

на най-страшна заблуда, на която се въздава не в този свят, но в огъня на

пъкъла.

Една от най-смъртоносните плоскости, върху която дяволът винаги

гради гнусните си стратегии срещу Истината, е подмяната на оригинала с

копие. Тъй щото копието, което достатъчно много прилича на оригинала,

да започне да въздейства върху умовете и сърцата на човеците досущ като

истинско. В следващия момент сатанинската стратегия залага на още по-

голяма мерзост от първоначалната. И тя е, че от копието се прави ново

копие, в което се внасят допълнителни корекции, които да устройват духа

на погибелта, а първоначалното копие се изхвърля като вече непотребно.

И от този момент нататък – от поколение в поколение се преминава със

стратегията да се прави ново копие от предишното копие, като всяко

следващо копие увеличава неистините спрямо предишното с нови и нови

корекции.
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Какво, обаче, ще се случи в края на времето, когато Господ реши да

сравни последното копие с оригинала Си? Или как един пророк Господен

да би се преборил с влиянието на последното копие, което е почерпило

истинността си не в оригинала, а в традициите, предадени от предишните

копия?

Отговорът е, че този пратеник ще бъде низвергнат и отхвърлен като

провокатор и разрушител на изконни ценности и традиции, понеже предлага

оригинал, който нито е виждан, нито е чуван, нито е проповядван. И онези

нечестиви поклонници, надъхани от копието си, скоро ще го прободат и

анатемосат, като стъпчат името му в собствената си кал и поругаят делото

му със собствените си червеи.

По Божията Воля, ти, братко мой, ще получиш тази пророческа книга

именно през месец декември, в края на преминаващата вече 2010 година.

И искаш или не, непременно ще усетиш против сърцето си духа на идващите

“празнични дни”.

Духът на Коледа!

От телевизията ще те залеят стотици Коледни реклами, мобилните

оператори ще ти предложат нови Коледни промоции, а магазините ще са

заредени с Коледни подаръци, наредени под неизменната Коледна украса.

Светът ще направи всичко възможно, за да се почувстваш Коледно.

Радиото ще ти предложи свежите Коледни хитове, а телевизията ще те

зареди с умилителни репортажи за куп Коледни събития – от запалване на

светлините на Коледни елхи по целия свят до традиции с гадания,

предсказания и кулинарни рецепти за Бъдни вечер. Коледари бодро ще

припяват “Бог се роди, Коледо!”, а детски гласчета ще им пригласят

“Коледа, свята си ти!” И докато още се чудиш дали да изпълниш понятието

“Коледа” с религиозен смисъл – един ухилен червендалест дядка с дълга

бяла брада ще ти се представи като “дядо Коледа” на езичниците, пристигащ

с шейна, дърпана от рогати Коледни еленчета, и държащ големия Коледен

чувал, пълен с Коледни подаръци, приготвени от Коледни джуджета!

Двата големи религиозни мастодонта ще се приготвят да отразят мощно

празничното събитие Коледа. Папа Бенедикт XVI с дежурната си Коледна

меса, а патриарх Максим с Коледна литургия. И един куп телевизионни
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камери ще заснемат огромните стълпотворения от Коледни поклонници,

които за нищо на света не биха пропуснали шоуто. А междувременно

целият англоезичен свят ще бъде празнично разтърсен от гореописаният

дядка, идващ с шейна от Лапландия, и носещ звучното име Санта Клаус.

Той непременно ще държи в ръката си бутилка “Кока Кола”, която му е

запазена марка, и ще призове всичките си поклонници да тръгнат на юруш

към празничните Коледни молове, за да изживеят по неповторим начин

хитовия поздрав “Merry Christmas”. Световните пощи ще бъдат задръстени

от най-малко сто милиона писма до “добрия старец”, молещи го да дойде

нощес, като влезе през комина и остави подаръци в чорапчетата на

послушните дечица. А у нас, в България, един куп политици, бизнесмени и

светски звезди ще се втурнат в благотворителни мероприятия под

сакралния надслов “Българската Коледа”. И само седмица по-късно, когато

всичко ще е вече отшумяло, светът ще се върне в познатото си русло на

мерзост и поквара, захвърлил лицемерните маски на набожност и милосърдие

в претъпканите от следпразничен боклук кофи. Минало е просто още едно

празнуване на Рождество Христово под мухлясалия сценарий на дявола.

Дотук обаче свършват нещата, които знаем и виждаме. За да ни открие

Господ скритото, което не знаем, нито можем да видим. Защото тези

лъжовни понятия като “Коледа”, “Санта Клаус” и “Merry Christmas” не са

суетни напъни на дявола, но са възможно най-големият му успех върху

християнската религия и езическия свят. С тях той победително шества в

сърцата на всички, които искат да го приемат, за да ги превърне в

собствената си армия от богохулници, готови на всякакви светотатства и

извращения, за да спечелят доволната му усмивка.

И така, братко мой, аз все така оставах с духа си в Присъствието на

моя Господ, когато Той отново проговори на сърцето ми, като ме питаше:

“Слуго Мой! Имало ли е година, откакто си изпълнен със Святия

Ми Дух, без да се наскърбиш от декемврийските празници, заливащи

целия свят?”

“О, Исусе!” – отговорих аз – “Ти прекрасно познаваш сърцето ми и Сам

знаеш, че претърпявам голяма скръб в края на всяка година, защото

виждам всичкия фалш и лицемерие, всичките лъжи и заблуди, и изобщо
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цялата мерзост, на която е способен светът, който лежи в лукавия. Затова

нямам нито една година от слугуването си към Тебе, без тези празници да

са ми донесли толкова много болка. И аз зная, че светът няма и не иска да

се промени, защото точно такъв сценарий напълно го устройва. Той пълни

касите на търговците, които всячески пришпорват религиозните чувства на

човеците. Той мами сърцата с измамно усещане за щастие, наричайки и

празниците им “весели”, за да бъде пълно поругаването с Истината...”

“А какво е самото поругаване с Истината?” – попита ме отново

Господ. А аз, навел глава пред Него, Му отговорих, казвайки:

“Спасителю мой! Именно лъжата е най-страшното поругаване с Истината!

Защото нечестивият и грешен свят е приел дяволското засеняване за

правда, и авадонската астрология за чиста монета. Така в устата и сърцата

на измамените са се появили думи, пълни с мерзост и беззаконие, но

употребявани в израз на почит и благоговение. И тази дума “Коледа” е

станала свещена, както за религиозните, така и за езичниците. В нея

маловерни християни влагат смисъл като за Твоето Рождество, а езичниците

от света я обвързват с митичен старец, който раздава подаръци. И нито на

религиозните им пречи езическият “дядо Коледа”, нито пък на езичниците

религиозната “Весела Коледа”. Тези лъжи спокойно се понасят и търпят,

понеже са родени от един и същи дух, за да вършат волята му...”

В отговор на думите ми Господ поклати одобрително главата Си. А

след това продължи да ми говори, като казваше:

“Знаеш ли, слуго Мой, колко по-чисто и добро място би бил

светът, ако нямаше календари, които да гледа, и празници, които

да спазва? Тогава човеците просто биха се радвали на всеки ден,

подарен им от Отца на Светлините, и биха запълвали този ден с

покаяние от добри дела и сладки плодове. Но ето, че преди хиляди

години един коварен и лукав Божий противник побърза да постави

тъмния си печат върху човешкото време. Той превърна небето

отгоре в място на зодии, а времето долу – във власт на демони.

Така всички месеци на човешкото битие бяха демонично обсебени,

за да превръщат живеещите човеци в бесовски поклонници. И

всеки месец, освен дежурната си зодия отгоре, вече имаше и
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дяволско въплъщение в името си. Така януари въплъщаваше

римския бог Янус, февруари – Фебруус, Март – богът на войната

Марс, Април – богинята на етрусците, Май – богинята Мая, Юни –

богинята Юнона, Юли – култът към Юлий Цезар, Август – култ към

императора Август, и останалите четири месеца, постепенно

прибавени като бройни, поради разширяването на календара. А

като помислиш, че благовестието на Ранната Църква простря

първите си лъчи към Гърция и Рим, то трябва да ти стане ясно, че

двете политеистични религии – римската и гръцката - нямаше

лесно да се предадат. Защото и в двете ангелът на бездната беше

оставил собствените си следи като бог на слънцето. И изобщо

разбери, че Авадон винаги се е подвизавал като слънце за древните

цивилизации – от Египет и Арабия, през Вавилон и Асирия, Индия и

Китай, и чак до Гърция и Рим. А сега си представи онзи миг от

историята, когато Римското многобожие трябваше да отстъпи пред

разрастващото се Християнство. Рим не е готов да се раздели с

боговете си, и твърде много обича демонично-езическите празници

в първия ден на всеки месец, наричани “календи”. Той не иска да

се раздели с култа към слънцето, празнуван на 25 декември и

наричан “Dies Natalis Solis Invicti”, сиреч, “Денят на раждането на

непобедимото слънце”. А църковни лидери в онова време правят

смъртоносен компромис с езичеството, обявявайки датата 25

декември за Мое Рождество. И от тогава празнуването на този ден,

сиреч, тази древноримска “календа” става официален празник на

Църквата, претърпял през вековете изменение на името си до

днешната Коледа. Същото име “календа” превзема с влиянието си и

древнославянското езичество, което си има бог Коленда, почитан

отново на 25 декември като бог на слънце-младенец. Но Аз искам

да видиш всичко това с очите си, за свидетелство на Моята Църква.

Затова Ме последвай във видението, което ще ти дам...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред

духа ми се разкри и самото видение. Аз виждах пищна църковна процесия,
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в която папа се приближаваше до римски император. И ето, че самият папа

проговори на императора, като му казваше:

“Владетелю на Рим! Дошло е времето Църквата да отвори вратите си

за най-славната жетва на Божия Христос! И ние ще се съгласим с твоето

решение, че на нашия Господ подобава да бъде централен образ в “Деня

на раждането на непобедимото слънце”. Затова от днес нататък той се

превръща в ден на Рождество Христово! Издай указ като наш император и

върховен владетел, празникът, посветен на слънцето в неговото зимно

слънцестоене, да бъде всякога календа, посветена на Христос!”

Думите на папата накараха императорът да се усмихне. И хванал

жезъла си, да се изправи от трона си и да каже:

“Мъдро сте обсъдили решението ми! Защото с него Рим ще заздрави

още повече не само светската, но вече и религиозната си власт! И от днес

нататък така да бъде!”

В този миг от самия император се надигна духът на Авадон. И като

разтвори крилата си, прелетя над църковната процесия, сияещ от

задоволство. А след това извика със силен глас към всички демони-богове

от римския политеизъм, налазили по мраморните арки на императорската

зала, като им казваше:

“Както го рече църковният папа, и отново го потвърди римският

император, така ще бъде! Време е за нашата жетва, римски богове! Покрай

Неговото Рождество непременно ще започне да витае и нашата слънчева

календа! А какво по-добро за най-любимата ни дата от човешкия календар?

И какъв по-велик успех за княза ни Луцифер от това да поквари

Рождението на Исус с култа към слънцето? Календа, календа, календа!

Мрежа на господаря ни за утеха на сърцето му! Нека бъде празник, защото

здраво работихме за неговото постигане!”

Ужасът пред очите ми беше пълен. Едва сега разбирах какво се беше

случило в онзи миг, и как се беше родило името “Коледа”. А това ме накара

да коленича пред моя Господ и през сълзи да Го попитам:

“Но защо така, Исусе? Не са ли имали тези църковни лидери Твоето

Евангелие? Не са ли искали да се покоряват на Истината? Не са ли били

готови да отстояват стеснения път и тясната порта?”



26

Тук Господ със скръб в Гласа Си ми отговори, казвайки:

“А как да биха искали да се покоряват на Истината, след като

вече не желаят да бъдат малко стадо, на което Отец е готов да

подари Царството, но са съблазнени от всичката възможна светска

власт, която им дава един поклон пред лукавия? Не написа ли

Апостолът Ми Павел сериозното пророческо предупреждение на

съработника си Тимотей, което гласеше:

“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще

отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски

учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е

прегоряла...” 11

И ако е толкова гнусен произходът на Коледа, то искаш ли да

видиш същинския образ на Санта Клаус, който шества стихийно из

западния свят? Нека ти покажа и духът зад уж симпатичния старец,

за да разбереш защо светът толкова много го обича...”

След тези думи Исус отново докосна главата ми, тъй щото двамата с

Него се издигнахме високо над света. И ето, че Господ протегна ръката Си

и посочи напред, като ми казваше:

“Виж, Стефане, кой се подвизава зад Санта Клаус, защото

същият действа и под името “дядо Коледа”...”

С вълнение погледнах натам, където ми сочеше Господ, като видях как

самият дявол и Сатана бе облечен в червената си мантия и се забавляваше

във въплъщението си. На самата му мантия беше изписано и името му

Санта Клаус, но думите не бяха неподвижни, а по-скоро плуваха. И тогава

аз попитах Исус:

“Господи мой! Защо буквите от измамното име на дявола плуват върху

червената му мантия?”

А Исус ми отговори:

“Защото вътре в тях се крие същинското име на този завоевател

на човеци. Самото име “Санта Клаус” е окултна анаграма, сиреч,

лукаво разместване на буквите, за да стои прикрито същинското му

име. Но ти виж сега и името, защото буквите ще се разместят...”

11 (1 Тимотея 4:1-2)
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След думите на Исус, от двуострия Меч на устните Му блесна лъч,

който удари буквите върху червената мантия на дявола, тъй щото те си

дойдоха на мястото. А тогава името му гласеше латинското:

Сатан Лукас

И докато аз виждах пълно припокриване на дяволската същност в

“Сатан”, то “Лукас” ми оставаше загадка. И тогава казах на моя Господ:

“Исусе! Знам историята за възникването на името “Санта Клаус”, защото

тя тръгва от хиляда и осемстотната година, когато холандски религиозни

заселници започват да почитат светеца си Николай, когото наричат Синтер

Клаас, докато за англичаните той е Сейнт Николас. И така от връзката

между двете имена се е получило името Санта Клаус. А лукавият Ти

противник, като взима това име, вън от контекста, свързан с живота на

почитания светец Николай, митологизира самото име, превръщайки го в

измислен образ на неумиращ старец, който раздава подаръци преди всяка

нова година. Но как да разбирам втората част на името, която е “Лукас”?”

В отговор Господ ми отговори:

“Разбирай го, като окултно прикритие на името “Луцифер”, на

което се прекланят всичките могъщи търговски корпорации и

компании, алчни за бърза печалба. Понеже, ако размислиш с

Мъдростта на твоя Господ, непременно ще забележиш, че прицелът

на дявола към светец с името Николай изобщо не е случаен. И за да

разбереш това, отговори Ми:

Какъв е духът на името “Николай”?...”

“О, Исусе! Духът на това име е свързан със завоевание на хора!

Защото самото име Николай се превежда така: Завоевател на човеци!”

“А какво да би желал един завоевател на човеци? Не това ли –

да го прославят, да го призовават, да го величаят, да го

превъзнасят, да му се прекланят, да му се молят, и всячески да го

проповядват? Не става ли дяволът чрез Санта Клаус един последен

Нимрод на земята, един последен ловец на човешки души и сърца?

А нямаше ли още в древността завоеватели на човеци, водени

изключително от духа на Сатана?”
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“Имаше, Господи мой! Защото в Откровението Ти каза на водача на

Ефеската църква думите:

“Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз

мразя...” 12

“А защо точно на водача на Ефеската църква казах тези думи?

Не предупреди ли Апостол Павел именно презвитерите в Ефес, че в

Църквата Ми ще навлязат вълци грабители? Сега разбираш ли кои

са николаитите, които мразя?”

“Да, Спасителю мой! Това са вълците, завоевателите на човеци!”

“Върни се тогава отново към този измислен Санта Клаус, който

е същинският вълк и завоевател в празниците преди всяка нова

година. И като гледаш на какви дела е способен, кажи Ми в какво

се състои лукавството му?”

Отново погледнах към преправения като благодетел дявол, когато

отговорът блесна в сърцето ми, тъй щото развълнуван извиках:

“Господи мой! Духът на Твоето Свято Рождество е Дух на Съвършен

Дар от Бога и Отца! И когато ние мислим за Този Дар, трябва да благоговеем

пред Теб в преклонение, благодарение и смирение заради твърде голямата

Любов, с която Отец ни е възлюбил. Но ето, че този преправен дявол

шества точно в дните, когато светът е решил да чества Рождеството Ти, да

не би някой да би отворил сърцето си за Божия Дар, та да Го получи.

А каква по-съблазняваща алтернатива на Небесния Дар от всичките

земни подаръци, които езичниците обичат да си правят? И кой човек, зает

с купуване и получаване на земни подаръци, ще има мисъл за Теб, като за

Небесния Дар от Отца?

Не, Исусе! Човеците не мислят за Теб в тези Коледни празници, а само

за това къде да изхарчат парите си, къде да постигнат удоволствието си,

къде шумно да се веселят, ядат и пият. Та нали именно със стиха от

единадесетата глава от Откровението Ти ми даде ключ, за да видя как

земните жители се развеселяват и един на друг си пращат подаръци поради

смъртта на Божиите пророци? Не е ли именно тук силна “Веселата Коледа”

– да развеселява грешния свят в ужасния му бунт против Бога? Защото

12 (Откровение 2:6)
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Коледа е бизнес, шоу, печалба, истерия, сребролюбие! Коледа е любимото

прилагателно на търговците върху рекламите на стоките им! И именно в

това е силен лукавият старец, който на запад наричат Санта Клаус, а

българите – дядо Коледа!”

В отговор очите на моя Господ се изпълниха със сълзи. И Той отново

ми проговори, казвайки:

“Да, Стефане! Така е! И страшното лукавство на дявола е в

това, че превръща човеците в николаити, които искат да бъдат

завоювани и пленени от лукавия. Понеже ако цяла година човек е

вършил добри дела, а в един момент се поклони на Коледната

измама, за да й пожертва парите си и сърцето си, то тогава Сатана е

ограбил душата му, защото такъв безумец е разменил Божия Дар за

суетни подаръци, като е вършил греха на идоложертвеното. Или

ако друг цяла година е закоравявал сърцето си в немилост и злоба,

а реши лицемерно, че точно преди новата година ще впечатли

Господ, като отиде да жертва на Коледа, то такъв жив е умрял, и от

безверник е по-лош.

Но ето, питам Моите – днес и сега:

Ще продължите ли да вярвате, че Коледа е равносилна на

Рождество Христово, или че Санта Клаус е въплъщението на

Отеческата Благост? Няма ли никак да прогледнете, че в Коледните

празници светът най-много потъпква Божията Правда, понеже се

кланя на лъжа и жертва на идоли и бесове? Ще сложите ли на едно

място Господната и бесовската чаша, та да пиете и от двете? И

докога ще се презира Моя Благ Отец, та да лъжат човеците децата

си, че някакъв измислен старец би им донесъл щастие и подаръци,

когато Сам Отец ви дава слънцето, въздуха, водата, дъжда,

растенията, птиците, живота и радостта? Не подобава ли само Нему

поклон, благодарение и Слава? И не е ли благочестив оня, който би

казал на детето си:

“Обичай Небесния Отец във всичките дни на живота си с

всичката сила на сърцето си! Защото всеки един ден ти е истински
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подарък от Него, а Съвършеният Му Дар – да родиш Зорницата в

сърцето си, Звездата от Витлеем!”

Аз няма още дълго да говоря, защото ви дадох чрез слугата Си

всичко, потребно за живота и благочестието! И онези, които искат

да Ме последват с Дух и Истина, непременно ще благословя с

последното видение в тази книга!

Всички вие, които сте повярвали в Духа и Името Ми, никога

повече не споменавайте “Коледа” като дума за Свята Божия

употреба! Нито в мислите си, нито в устните си, нито в писането си,

защото не подобава на Светии да се обхождат в име, родено от

езическото нечестие на древния Рим и демонизираните му месеци!

А ти, слуго Мой, сега Ме последвай в последното видение на

тази книга! Защото то е Божият Дар за всички онези, които обичат

Истината и мразят лъжата!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА И ТРИМАТА

МЪДРЕЦИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Не е възможно да си стигнал в прочита на книгата дотук, и сърцето ти

да не е усетило скръбта, с която тя е заредена. Но аз не искам да си

мислиш, че прицелът на тази книга е да останем в скръб.

Тъкмо обратното – виждам как Святият Дух ще извърши една дълбока

промяна във всички нас. Промяна, за която някога и Апостол Павел написа

в посланието си:

“Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото

наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога,

та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва

спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската

скръб докарва смърт. Защото, ето, това гдето се наскърбихте по

Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво

негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво

мъздовъздаване! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това

нещо...” 13

В подготовката за написването на тези видения, аз не спестих на моя

Господ въпроси, които винаги са вълнували сърцето ми, защото знам, че те

вълнуват всички нас. А тези въпроси са твърде важни, за да ги спестя в

тази книга. Затова и тук ще ги задам:

Защо, при все, че бяха изпълнени от Святия Дух, Духът на Истината,

Божиите евангелисти утаиха в Евангелията точната рождена дата на Господ

Исус Христос? Умишлено ли те скриха месеца и деня, в който е роден

Божият Син, или просто Духът не благоволеше да им го открие?”

Отговорите, които получих от Исус, послужиха само и единствено за

смирението ми и благодарността ми към Него. Защото Той дословно ми

отговори така:

13 (2 Коринтяни 7:9-11)



32

“Аз не дойдох да се родя заради Себе Си на земята! Аз дойдох

да се родя в сърцата на тези, които Ме вярват! Всеки, който Ме

изповяда за Господ и Бог, и Ме приеме в сърцето си, преживява

Моето Истинско Рождество! Святият Ми Дух скри деня и месеца на

Моето Рождение на земята, за да потърсите всички Рождеството Ми

в сърцата си! Тъй щото да се оставите от земните дни, като

прегърнете Небесния Ден, и да престанат да ви вълнуват земните

празници, като прегърнете Небесния Празник!

Който Ме е послушал, той сам се е превърнал в Мой Витлеем,

защото е станал Дом на Хляба, Който живее в сърцето му! Който

докрай Ме е възлюбил в Евангелието, и е отворил сърцето си за

Благодатта на Святия Ми Дух, той сам е станал даваща утроба, за да

го посети Звездата отгоре! Понеже какво би било Рождество

Христово, ако липсва Роденият в сърцето Христос? Какъв би бил

Господният Празник, ако Причината за Празника липсва?! Или защо

им е Рождество на мъртвите духом, когато е цифра в календара им,

а не огнен печат в сърцата им?

Ето, слуго Мой! На теб свидетелствам, че си бил и оставаш Дом

на Хляба, защото роди Хляб, с който храни братята и сестрите Ми

през всичките години на твоето слугуване към Мене! На теб

свидетелствам, че те посети Звезда отгоре! И като просия в сърцето

ти – направи те благословен и просветен!”

Какво повече можех да искам от моя Спасител, след като устните Му

проговориха най-жадуваните думи за душата ми? И какъв друг Рождествен

печат да искам, след като нося Рождеството Му в сърцето си?

Казвам ти, мили мой братко, че няма по-голяма суета от земните

празници, които човеците сами са си нарочили, за да ядат, пият и се

веселят. Защото било, че олелията ще продължи двадесет и четири или

седемдесет и два часа, те все пак ще свършат. И след изяденото, човеците

пак ще огладнеят. И след изпитото, пак ще ожаднеят. И след уж Святите

Рождественски празници, пак ще си останат същите. А ето това е

същинската им трагедия. Защото когато е трябвало да превърнат Благата

Вест в Дух и Живот за духа и живота си, те са се взирали в нищо
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незначещите календари и в месеците с имена на римски демонични богове.

И преди да бих продължил с най-благодатното видение, което Господ ми

даде в тази книга, аз искам да напиша още няколко изречения във връзка

с разсъжденията, изложени по-горе.

Миг, преди да затвори кориците на Свещеното Писание, с последната

боговдъхновена книга, наречена “Откровението на Йоан”, нашият Господ е

записал най-съдбоносните Си думи, за които всеки ще отговаря пред Него

в последния Ден. Аз треперя и благоговея всякога пред тези думи. И

винаги, преди да започна да пиша нова пророческа книга, призовавам

Святия Дух да изпълни цялото ми сърце и всичките ми помисли, за да се

намеря оправдан в Господното предупреждение, което гласи:

“Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на

пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще

притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой

отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела

от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая

книга...” 14

Да притуриш или отнемеш от Святата Библия на Отца, Сина и Святия

Дух – ето такъв е страшният и уродлив грях на християнската религия,

която безсрамно притури духа на римското езичество, като нарече “Коледа”

най-святото събитие, свързано със Съвършения Дар на Небесния Отец за

човешкия род. И притуряйки скверното, религията отне на мнозина Духа,

Святият Дух, Който ни беше изпратен от Небето, за да свидетелства на

Божията Истина, а не на астрологията на Авадон и просмуканите от

бездната римски, гръцки и египетски политеистични религии. Така онзи

стеснен и Свят път, и онази тясна порта, за която ни предупреждаваше

Спасителят, скоро се превърнаха в широка магистрала и триумфална арка,

за да преминат през тях всичките служители на погибелта, и всичките

пътници към огненото езеро. Те скоро забравиха, че Отец изведе народа

Си Израил именно от Египет, от железарската пещ на Луцифер, та да

имаха някаква искрена боязън да определят езическа дата за Рождеството

на Спасителя, на която нечестивите египтяни празнуват демона си Хор. Те

14 (Откровение 22:18-19)
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скоро забравиха, че именно Рим прободе ръцете и нозете на Христос, и сви

трънен венец на главата Му, та да определят същата езическа дата за

Рождество Христово, след като на нея римляните си празнуваха култа към

слънцето. И най-вече – те съвсем избезумяха, та съвсем да забравят, че

със Святото и Благодатно Слово на Бога поругание не бива, защото сетнината

им ще са язвите, описани в “Откровението” и отнетият дял от Дървото на

Живота.

Кой от нас би повярвал в Господ Исус Христос с мисълта да Го изгуби

за Вечността? Или кой би бил толкова безумен, та да обвързва Завета Му с

астрологията на Авадон? Няма ли такъв съзнателно да се стреми към

Египетската корона на Антихриста или към страшното пропускане на мига

на Грабването? Защо тогава декември е пронизан от клеймото на Коледа?

Или защо целият свят ни натрапва именно Коледа? Не затова ли, за да се

изпълнят дословно думите на Исус към всичките религиозни лицемери:

“Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог

знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между

човеците, е мерзост пред Бога...” 15

Ето, братко мой, Господната Истина препълва сърцето ми, и аз ти я

явявам така, както Духът ми я диктува:

“Коледа се цени високо между човеците, защото е мерзост пред

Бога и Отца, която всякога се опитва да оскверни Святото

Рождение на Божия Син!”

И ако някой би искал да стои далече от тази мерзост, то нека последва

слугата Господен във видението, което Исус даде на сърцето ми. Защото аз

все така оставах с духа си при Него, когато Той започна да ми говори,

казвайки:

“Слуго Мой! Не очаквай това радикално Небесно послание да се

приеме от човеци, които не са Ме родили в сърцата си. Защото те са

странни на Живота на Бога, и чужди на Духа Му. Но непременно

възрадвай сега сърцето си, защото с пламенна ревност и чиста вяра

развъртя Меча Господен против най-уродливите Ми врагове и

15 (Лука 16:15)
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Божии ненавистници. А сега погледни и виж заглавието, което ти

заповядах за тази книга:

Родени под Звездата на Агнеца!

Защо “под Звездата на Агнеца”, Стефане? Не трябваше ли да е

по-вярно друго заглавие, например:

Родени под Звездата на Младенеца!

Имаш ли отговор на този Мой въпрос?”

Разбира се, че имах отговор! И затова развълнуван отговорих на

Господ, казвайки Му:

“О, Исусе! Ако да би било това пророческо слово обърнато към

младенци, то и заглавието му да беше свързано с Младенец. Но Твоите

хора, Исусе, които Ти от тринадесет години неизменно водиш с Божия

Пророчески Дух, отдавна не са младенци, за да ги храниш с мляко, но са

преминали на твърда храна, която е за посветените и просветените. А на

такива е нужна Звездата на Агнеца...”

Исус се усмихна и погали главата ми. А след това със съкровен Глас

продължи да ми говори, като казваше:

“Верен е отговорът ти, макар и да не е пълен. Но тук и сега Аз

ще ти кажа, че сблъсъкът на всичките Ми Верни с Авадон ще ги

направи именно като разпнати юнци за Царството Ми. За да бъдат

записани в Книгата на Живота на закланото Агне. А ето това – да

бъдеш разпнат за Господа от враговете Му – те прави не Младенец,

но Агнец. И нека именно за този Агнец да бъде видението, което

давам на сърцето ти. Защото всички Мои, които съм утвърждавал

чрез Словото на Божия Пророчески Дух, непременно ще бъдат

родени от Звездата на Агнеца. А сега виж и самото видение, и го

запиши за Свято свидетелство на Званите, Избраните и Верните...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред

сърцето ми се разкри и самото видение. Аз виждах една ясна и тиха нощ,

изпълнена със звезди по небето. И Исус, като стоеше до мен, каза ми:

“Сега си в градеца Витлеем. Затова Ме последвай, защото ще се

въздигнем нагоре, за да посрещнем Звездата, която ще възвести

Рождението Ми...”
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С преляло от вълнение сърце аз стиснах Десницата на Спасителя, а

Той ме въздигна със Себе Си нагоре. И ето, че аз скоро видях как една

бляскава Звезда тръгна от изток, като пътуваше през звездния свод и

ставаше все по-голяма и голяма. А колкото повече тя се приближаваше

към нас, толкова по-бързи ставаха ударите на сърцето ми. И накрая, видял

Звездата от съвсем близо, аз изгубих дъха си от изумление и възторг.

Защото това беше сгъстеното, ослепително, бляскаво и неизразимо в думи

Присъствие на Святия Дух. Като бисерен Бял Гълъб, свил отпред Крилата

Си, Духът загръщаше в Себе Си множество от ангели-възвестители, готови

да полетят през нощта към овчарите на Витлеемското поле. И в този миг

нозете ми се подкосиха, там във високото, тъй щото във въздуха коленичих

пред Исус, казвайки Му:

“Ах, скъпоценен мой Господи! Какво ми даваш да видя? Та ето, че

очите ми съзерцават Святия Дух в такава бисерно-ослепителна Светлина, в

каквато никога не Си ми давал да Го видя. И всред самата Светлина на

Духа и Крилата Му виждам ангели-възвестители...”

В отговор Господ ме привдигна в ръцете Си. И с Глас, от който

протичаха вълни от Любов, ми проговори, казвайки:

“Ела след Мен, за да влезем всред Крилата на Духа. Защото

искам да разбереш защо е толкова сгъстена Светлината Му, за да

блести като самородна Звезда в Силата Си!”

Останал без дъх аз се оставих на ръцете Господни, тъй щото Исус ме

въведе всред Крилата на Гълъба. И очите ми, заслепени така, че да не

могат да виждат, просто се затвориха, но пък сърцето ми мигом се разтвори.

А една пречиста, Свята и най-блажена дума преливаше на вълни в сърцето

ми. И се повтаряше, и повтаряше, и повтаряше, тъй щото времето спря в

безвремие, а вътре в мен Святият Дух изплиташе Небесен образ с нишки от

златна Светлина. И думата отново започна да прелива в мен, а аз да я

повтарям. Защото това беше думата “Благодат”. И Небесният Образ напълно

се разкри в сърцето ми, защото бе Младенецът на Мария. Едва тогава

реших да отворя очите си, а Светлина извътре от мен премина през очите

ми и се превърна в лъч, който стигаше до яслите долу и до Божията
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родилка, държаща родения си Син. А тогава Святият Дух проговори на

сърцето ми, като казваше:

“Аз съм Звездата на Агнеца! И Моето знамение като Звезда над

Витлеем, дойде, за да бъде Небесно свидетелство за най-

благодатната утроба от Сътворението на света. Защото в утробата

на Своята девица Отец въплъти най-святото на Любовта Си, най-

огненото от Пламъка Си, най-кристалното от Извора Си! И нека в

този Свят миг, когато си станал очевидец на Рождеството, всички

Исус Христови да си спомнят думите на своя Господ:

“Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена,

препълнена ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите,

с такава ще ви се отмерва...” 16

Когато умрете за себе си, за да оживеете за Бога, непременно

ще ви бележи призивът на Архангела Господен, обърнат към

утробите ви:

“Здравей благодатна! Господ е с тебе!”

И тогава Аз ще бъда Звездата ви – сгъстена, препълнена,

бляскава, за да родя Агнеца в сърцата ви, и да ви дам чудото да се

изпълните с Духа Исус Христов! А ти, слуго Господен, последвай

сега лъчите Ми, с които привлякох тримата мъдреци от Изток,

защото ето – те идват да принесат даровете си на Божия Христос...”

Като в сън аз погледнах на трите лъча, които излизаха отсред крилата

на Духа. И Сам Господ ме хвана в ръцете Си, за да ме сниши от Звездата

до мъдреците, които във видението вече влизаха при Господните ясли. И

ето, че коленичили пред родилката и Младенеца, те извадиха дарове от

дисагите си – Злато, Ливан и Смирна. А моят Господ ми даде знак още

повече да се приближа до яслите. И като вдигна в ръката Си първом

Златото, казваше ми:

“С това истинско Злато, дарено от първия мъдрец, Отец

засвидетелства, че Неговите ще живеят с Вярата на Сина Му! Със

Злато, което е по-силно от желязото на Египет...”

16 (Лука 6:38)
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След това Исус отново простря ръката Си, вдигайки втория от даровете,

който беше съд с благовонен Ливан. И тогава отново ми каза:

“С този благоуханен Ливан, дарен от втория мъдрец, Синът

свидетелства, че Верните на Завета Му, всякога ще бъдат

благоухание, което на едни докарва живот, а на други смърт!”

Ето, че за трети път Исус протегна ръката Си, вдигайки третия съд със

Смирната, и казвайки ми:

“С тази Свята Смирна, дарена от третия мъдрец, Святият Дух

свидетелства на всички ви, че богопомазани могат да бъдат само

Благодатните Му люде, които са готови да дадат живота си за

благовестието!”

След тези последни думи Исус вдигна Десницата Си и посочи Звездата

Си, като ми казваше:

“Ето, слуго Мой!

Разкрих ти Светлината на Звездата, която ражда Агнеца в

сърцата ви, и трите лъча на Божието Свято потвърждение за

Истинското Рождество, на което всички сте призовани!

Бъдете даващи, даващи, даващи! За да озари утробите ви

Звездата на Духа, Светлината на Благодатта!

Бъдете Верни на Отца Ми!

За да ви благословя със Златото Му, което е Моята Вяра!

Бъдете Верни на Завета Ми!

За да ви благословя с Ливана, който е Моето благоухание!

Бъдете благодатни в Святия Дух! За да ви благословя със

Смирната, която е Моето могъщо Помазание!

Ето, Църкво Моя! Истинското Рождество на Сина се яви за

Званите, Избраните и Верните!

Блажени човеците, станали Витлеем за Господа, за да бъдат

сърцата им Вечни домове на Хляба! Блажени утробите, станали

благодатна Мария, за да бъдат Свят Храм за Агнеца! Блажени

овчарите, приели Светлината на ангелското благовестие, за да ги

потвърдя като Моите Верни, родени под Звездата на Агнеца!
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И най-сетне блажени всички човеци, които приемат пророческото

послание на тази книга като Витлеемска Звезда, дошла да озари

живота им. Защото на тях ще се сбъднат Верните и Истинни думи,

записани в посланието на Апостола Ми Петър. Думи, които гласят:

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

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

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

ви...” 17

Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, Светлата утринна Звезда,

осветих Рождеството Си в тези видения, дадени на слугата Ми!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

17 (2 Петрово 1:19)
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