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“Пастирите ти задрямват, царю асирийски, благородните ти

лежат бездейни, людете ти се разпръснаха по планините, и няма

кой да ги събира. Няма лек за язвата ти; раната ти е люта; всички,

които чуят за тебе, изплескват с ръце поради тебе; защото върху

кого не е падало всякога нечестието ти?” 1

1. ПРОИЗХОД, ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ НА АНТИХРИСТА

Навлизайки в дълбочините на Свещеното Писание човек ще открие

колко поразително точно е Словото, колко верен и истински е Божият

поглед, колко ненарушими са Божиите предсказания. Години наред аз

препрочитах пророците на Стария Завет и сякаш в един момент Библията

за мен бе като прочетена книга. Когато Бог говори в сърцето ми, че ще

пиша книга за духовните империи на Злото, аз самият бях достатъчно

изненадан от мащабите на онова, което ми предстоеше да приема от

Благодатта на Святия Дух. И ето, че когато погледът ми започна отново да

поглъща Словото от пророците на Стария Завет, стана така, че същата тази

Библия, която считах за прочетена книга, в един момент бе за мен нова,

сякаш никога непрелистяна. Святият Дух просветли ума ми за духовното в

Неговото Слово, което теолози и книжници смесват с историческото. А да

поставиш едно пророческо Слово за бъдещето под похлупака на миналото,

значи да се разминеш с Божиите просветления и дълбочини, с неговата

вечна актуалност. Преди да започна разглеждането на тази най-дълбока и

важна тема, искам да си припомним едни думи на Апостол Петър, който ни

казва:

“Ето, възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци…” 2

Подтекстът на тази Апостолска заръка е много дълбок. Той иде да ни

подсети, че ако и светът да остарява Божието Слово не остарява. Ако и

1 (Наум 3:18-19)
2 (1 Петрово 3:1-2)
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човек да прехожда, то вечно стои. А едно Слово не остарява и вечно стои

само тогава, когато е актуално и съвременно.

Казано по друг начин Апостол Петър ни казва:

“Не отписвайте пророците на Стария Завет, защото те пророкуваха не

само за идването на Исус в плът, но и за Второто Му Пришествие, не само

за тогавашните световни сили и империи, но и за бъдещите такива, зад

които стои същият почерк на дявола, същите демони, същата стратегия и

тактика, същите князе на тъмнината, същите началства и власти. Изобщо -

нищо ново под слънцето, ако и светът да се опитва да ви убеждава, че

излиза извън рамките на Вечната и Свята Библия…”

В тази глава за царството на човека-Антихрист аз искам да ви посоча

ориентирите, които Библията ни дава за неговото царуване, стъпките,

които той ще предприеме и отговорът на Бог към неговото царуване. Както

се вижда от заглавието, царството на Антихрист се олицетворява с едно

име. Името “Асирия”, което ще рече “поле”, както вече имах възможност

да спомена в предговора. Естествено е да призная правото на историята да

изследва древната държава Асирия, нейното могъщество и власт, влияние

и господство, култура и религия. Но когато Бог говори в Словото Си за

царството на Антихрист, Той поставя такива белези, че будните духом и

познаващите Новия Завет да намерят потвърждение между тези белези и

последната пророческа книга - “Откровението на Йоан”. Бог обича да

запечатва по подобен начин много от думите, които е изговорил чрез

пророците Си, като същевременно е покрил така Словото, че да открият

познание в него само онези, които обичат Исус и общуват пълноценно със

Святия Му Дух. За останалите нещата са покрити от плътна пелена на

неразбиране, която е изпълнение на Божиите пророчески думи в “Книгата

на пророк Даниил”:

“…думите са затворени и запечатани до края на времето.

Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите

ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но

разумните ще разберат…” 3

3 (Даниил 12:9-10)
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Нужно ни е дълбоко духовно смирение и постоянство, вяра и надежда

в преобразяващата Божия Благодат, която може да отвори очите на сърцата

ни за Божиите тайни планове и намерения. За всички, които имат в себе си

копнеж по дълбочините на Словото, още сега искам да дам два стиха,

които служат като основа за едно по-дълбоко изучаване и осмисляне на

Божието Слово. И двата стиха ще намерим записани в “Посланието към

Евреите”. Ето какво се казва там за Божиите служители на Стария Завет:

“…които служат на онова, което е само образ и сянка на

небесните неща…” 4

“…Защото законът,…съдържа в себе си само сянка на бъдещите

добрини, а не самата същност на нещата…” 5

Така, по силата на това писано слово, много събития в Стария Завет,

както и Божието отношение към тях, са само образ и сянка на духовните

реалности, които днес стоят пред човечеството. Но нека повече не губя

време и да ви насоча към онези свидетелства на Библията, които ни дават

разбиране и знание за произхода на човека-Антихрист, както и за неговите

цели и намерения. Аз отново ще припомня, че името “Асирия” въплъщава

в себе си царството на Антихрист. Така, както някога е имало държава

Вавилон, а днес има духовна блудница Вавилон, така е имало държава

Асирия, а днес предстои да се изяви империята Асирия.

Искам да знаете, че съдбите на Израил по време на Голямата Скръб се

преплитат изключително силно с империята Асирия и затова водеща част

от разсъжденията в тази книга ще дадат знание не само за човека-

Антихрист, но и за евреите в тези времена. Като начало нека се запознаем

с най-убедителното пророчество на Стария Завет, свързано с произхода на

Антихрист. Ето какво четем в “Книгата на пророк Езекиил” за него:

“Ето, асириецът бе кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела

сянка и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета. Водите

го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течеха около

посаждението му; и изпращаше каналите си по всичките дървета

на полето…” 6

4 (Евреи 8:5)
5 (Евреи 10:1)
6 (Езекиил 31:3-4)
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Нека се спра на подчертаното в стиха от “Езекиил”. Забелязвате, че

човекът-Антихрист е “кедър в Ливан с хубави клонове”. Дълбоко в

себе си имам убеждението, че Антихристът ще излезе от държавата Ливан,

но не ангажирам никого с това. По-важното тук е духовният поглед, който

ще ни разкрие някои знамения на лукавия.

Какви биха могли да бъдат тези знамения?

Преди всичко, в смисловия си превод името “Ливан” означава “бял,

снежен”. Какво по-голямо желание и каква по-преследвана амбиция от това

човекът на греха и син на погибелта да изглежда пределно привлекателен?

За Сатана е много важно така да реализира явлението на сина си,

щото да не се хвърли никаква сянка върху неговата личност и светът да

бъде максимално излъган и подведен. Човекът-Антихрист трябва да е “бял”

и властта му “снежнобяла”, за да предизвика възхищение от поклонниците

си. Ето затова асириецът е “кедър в Ливан”, тоест, могъщ като дървото

кедър в изкуствената си белота. Тази е и причината, когато Исус отваря

печатите и позволява изявата на Антихрист в “Откровението”, да се види,

че звярът излиза в типично “ливанска” окраска:

“И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде

му се корона и той излезе побеждаващ да победи…” 7

А сега забележете важна подробност в този стих. Човекът-Антихрист

има в ръката си не меч, но лък. Каква е тайната на този лък?

Преди всичко - мечът и лъкът са оръжия, с които можеш да прободеш.

Разликата е тази, че мечът се използва за близък бой, докато лъкът - за

далечен. На нас, вярващите, Бог също е дал не само меч, но и лък. Ето

защо ние трябва да познаваме духовното значение не само на Меча, Който

е Божието Слово, но и на лъка.

Какво е лъкът?

Естествено - слово с далечен прицел. Ако, например, Бог ви каже да

се молите за вашите братя и сестри в най-отдалечена географска точка, в

този случай вие не можете да размахвате меч. Тук на помощ пристига

лъкът със стрелите. Вие запъвате стрелата в тетивата на лъка, отпускате

тетивата и стрелата лети. Лъкът и стрелата - това са вашите молитви,

7 (Откровение 6:2)
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които насочват проявленията на Божия Дух не само наблизо, но и надалеч!

Ето така, по силата на този духовен закон, Антихрист ще използва лък с

много стрели.

“Но какво са тук стрелите му?” - ще попита някой.

Отговорът е, че това са плътските молитви на човеци, които позволяват

на звяра да задвижва демони на чародейство, понеже всяка плътска молитва

води до чародейство. А в онзи момент плътските молитви на поклонниците

на звяра и потенциалните му посрещачи ще са толкова много, че не е

никак чудно, че за тях, пленените от религиозния дух на Вавилон, духът

на Антихрист, Бог ще каже:

“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките

народи...” 8

По този въпрос има да се каже още много, но аз ще го направя на

нужното място в тази книга, когато ще разкрия стратегическите сили на

Антихриста. А тук нека продължа нататък. Другото, което четем в стиха от

“Книгата на пророк Езекиил” е това, че Антихрист има “дебела сянка и

висок ръст”. Но каква друга сянка да има личност, чийто родител е

падналият засеняващ херувим? А като вземем предвид амбицията му да

постави ръка над целия свят и да превъзвиши себе си над всякакъв Бог и

Небесно управление, то ще разберем защо ръстът му е висок.

Искам да имате разбирането, че явлението на човека-Антихрист е най-

голямото желание на Сатана. През хилядолетната история на човечеството

той е подготвял и все още подготвя това свое желание. За него можем да

прочетем в “Книгата на пророк Исайя”, където е записано:

“А ти думаше в сърцето си:…Ще възляза над висотата на

облаците, ще бъда подобен на Всевишния…” 9

Забележете, че дяволът иска да е “подобен на Всевишния”, а не

Всевишен. Това “подобен” иде да покаже, че през цялото си съществуване

като Божий противник Сатана е завиждал на човека, защото човекът, а не

той, бе създаден по Божия Образ и подобие. Бог ще допусне Сатана да

въплъти себе си в сина си и точно за това му е дал време за тази изява.

Чудно ли е тогава, че “бездната ще отраства” неговия син, както казва
8 (Откровение 18:23)
9 (Исайя 14:13,14)
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това стихът от “Езекиил”? Чудно ли е, че духовните реки на Сатана ще го

хранят и той наистина ще бъде с дебела сянка, тоест, напълно усвоил

засеняващата власт на Луцифер. В “Откровението” е записано, че именно

от бездната излиза Антихристът:

“…звярът, който възлиза от бездната…” 10

Но нека сега отново да се върнем и видим какво още ни разкрива

пророк Езекиил за асириеца:

“Затова ръстът му се издигна над всичките дървета на полето,

(Асирия) клоните му се умножиха, и като растеше клончетата му се

разпростряха поради изобилните води. Всичките небесни птици

правеха гнезда в клончетата му; и всичките полски животни

раждаха под клоновете му; а под сянката му живееха всичките

големи народи...” 11

Не може дяволът да е змия, “най-хитра измежду полските зверове”,

и неговият син да не придобие такава власт и да не се извиси по-високо от

всички други началства и власти на Злото. Забележете, че “небесните

птици правят гнезда в клончетата му”. Тези птици не са чучулиги или

щъркели. Те действаха по времето на Господ Исус Христос. Те действат и

сега. Забележете, че полските животни раждат под клоните му. Това не са

обикновени животни. Те действаха по времето на Исус. Те действат и сега.

Но колко от нас могат, четейки тези стихове да си спомнят горчивината в

гласа на Божия Син, когато Той не без основание казваше:

“Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а

Човешкият Син няма где глава да подслони…” 12

От лисици и птици ли дойде горчивината в Исус? Или несъмнено от

факта, че човешкото сърце е по-склонно приюти демони на лукавство и

чародейство?

Вижте как Исус нарече Ирод в “Лука 13:32”! Вижте как проповедникът

от “Еклесиаст 10:20” говори за демоните-птици, които причакват над духа

на човека, за да приберат всяка празна дума и мисъл! Вижте и разберете,

че предстои да се яви началникът на всяка зла сила и мнозина ще са

10 (Откровение 11:7)
11 (Езекиил 31:5-6)
12 (Матея 8:20)
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духовно убитите от него. Ето заради всичко това коментарът на пророк

Езекиил е толкова категоричен - “под сянката му живееха всичките

големи народи…” Та нали княз на този свят е самият Сатана!

Но ето как продължава пророчеството за човека-Антихрист:

“Така бе красив по големината си и по дължината на клоновете

си; (има се предвид поколенията антихристи от възкресението на Исус и

до днес - б.а.) защото корените му бяха при много води. (има се

предвид - много учения и философии, като зад всяка от тях стои почеркът

на лукавия - б.а.) Кедрите в Божията градина не можеха да го

скрият; елхите не се сравняваха с клоновете му, и яровите не

приличаха на клончетата му; никакво дърво в Божията градина не

се сравняваше с него по красотата му. Направих го красив с

многото му клонове; тъй щото всичките едемски дървета, които

бяха в Божията градина, му завиждаха. Затова така казва Господ

Йеова: Понеже ти си се издигнал високо; и понеже си вдигнал

върха си между гъстите клончета, и сърцето му се издигна поради

височината му, затова ще го предам в ръката на силния от

народите, който непременно ще се разправи с него...” 13

Виждате ли какво е Божието решение?

Има само Един, Който може да бъде силен в очите на Отец и това е

нашият Господ Исус Христос. Именно Той ще се разправи с Антихриста, а

това вече е предмет на втората глава.

13 (Езекиил 31:7-11)
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2. ПОРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

Ето какво е записано за поражението на човека-Антихрист във “Второто

послание към Солунците”:

“…и тогава ще се яви беззаконният, (човек-Антихрист) когото

Господ Исус Христос ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с

явлението на пришествието Си…” 14

Именно над това явление на Исус акцентират вече следващите стихове

в пророчеството на “Езекиил”, защото там се казва:

“Чужденци, страшните между народите, отсякоха го и го

оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всичките

потоци на земята; и всичките народи слязоха от сянката му и го

оставиха. На трупа му ще си починат всичките небесни птици, и

върху клоните му ще бъдат всичките животни от полето, за да не се

възвиси от височината си никое от дърветата край водите, нито да

издигне върха си между гъстите клончета, и за да не се надигнат

поради височината си техните великани, да! всички, които се поят с

вода; защото те всички са предадени на смърт, в най-дълбоките

места на света, подобно на всички човешки синове, с ония, които

слизат в ямата: В деня, когато той слезе в преизподнята причиних

жалеене; покрих бездната за него, (Вж Откровение 20:3) и направих

да престанат реките й, така щото големите води се спряха; и

направих да жалее за него Ливан, и всичките дървета на полето

(Асирия) повехнаха за него. Направих народите да потреперят при

шума на падането му, когато го свалих в преизподнята с ония,

които слизат в ямата…” 15

В този стих е изявено всичко, свързано със съдбата на Антихриста.

Моля ви да забележите подчертаните изречения. Аз ще разсъждавам върху

тях, за да ни бъде напълно изяснена Божията Воля. Бог ще окаже голяма

чест на една особена войска, наречена “чужденци, страшни между

народите”, които ще отсекат човека-Антихрист и ще го оставят, така щото

14 (2 Солунци 2:8)
15 (Езекиил 31:12-16)
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клончетата му, тоест, слугите и поклонниците му да падат по планините и

по всичките долини.

Кои са тези чужденци?

За да разберем отговора нека отворим “Откровението на Йоан” на

деветнадесета глава, (може би най-омразната за Сатана глава в цялата

Библия). Ето какво четем там:

“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да

воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство...” 16

Ето това “войнство” на Господ Исус Христос са “чужденците”, за

които ни говори пророк Езекиил. Но вижте същото това войнство, няколко

стиха по-назад в същата тази глава:

“И небесните войски, облечени с бял и чист висон, следваха

подир него на бели коне…” 17

Мнозина “тълкуватели” и теолози, които не виждат по далеч от лупите

на очилата си, представят тези Небесни войски като ангелите на Исус

Христос. Моля ви, господа теолози, внимавайте в това, което твърдите!

Защото стихът категорично говори, че това не са какви да е войски, но

облечени в “бял и чист висон”.

Ангелите на Исус нямат нужда да бъдат обличани така! Така се облича

Църквата на Исус и това е записано в същата тази деветнадесета глава:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.

И на нея, (Църквата на Исус Христос) се позволи да се облече в светъл

и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите. И каза

ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря

на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни, Божии думи...” 18

Така разбираме, че въздаянието от Бог върху Антихрист ще бъде задача

на Исус Христос и Неговите Светии. И не са ли именно те “чужденците”,

според истинския стих на Апостол Петър:

16 (Откровение 19:19)
17 (Откровение 19:14)
18 (Откровение 19:7-9)
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“Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на

света…” 19

Ето такава е Истината на Бога и дяволът се е постарал възможно най-

малък брой християни да я познават. А Бог, Който държи в ръката Си

началото и края, потвърди тази истина още преди много хилядолетия на

един Свой слуга, а Апостол Юда не пропусна да спомене това в своето

послание:

“За тях (поклонниците на човека-Антихрист) пророкува и Енох,

седмият от Адама, като рече: Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои

светии, да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни

всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие

са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите

грешници са говорили против Него...” 20

И знаете ли, има един толкова убедителен стих от Словото на Бога за

този сблъсък между Христос и Антихрист, че не мога да не го спомена.

Ето този стих:

“И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, и да се види

тежкото слагане на мишцата Му. С гневно негодувание и с пламък

на поглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и с едър град. (Вж

Откровение 16:21) Защото асириецът, който с жезъл удря, ще бъде

смазан чрез гласа Господен. И всеки удар със съдбоносния жезъл,

който Господ ще сложи върху него, ще бъде с тъпанчета и арфи; и с

потресаващи боеве ще воюва против тях. Защото Тофет отдавна е

приготвен. Да! За царя е приготвен; Той го направи дълбок и

широк; куп огън има в него и много дърва; дишането Господно,

като поток от сяра ще го запали…” 21

А сега да се запознаем и с отговора на въпроса, свързан с трупа на

човека-Антихрист. Ще сбъркат онези, които мислят, че се касае за личния

му труп. Аз също мислих така, но Святият Дух ми показа записаното за

съдбата на човека-Антихрист:

19 (1 Пeтрово 2:11)
20 (Юдово 14-15)
21 (Исайя 30:30-33)
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“… звярът (Антихрист) биде уловен, и с него лъжепророкът

(духът на Антихрист), който бе извършил пред него знаменията, с

които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се

покланяха на неговия образ, те двамата бидоха хвърлени в

огненото езеро, което гори с жупел…” 22

Ха, излиза, че няма труп, щом Антихристът жив е хвърлен в огненото

езеро! - така биха реагирали мнозина.

Не! Труп има! Но той е по-особен!

За този труп Исус предупреди, като каза:

“Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите…” 23

А сега помолете Бог да отвори духовните ви очи и да ви потвърди, че

както има Живо Христово Тяло, тоест, Църквата на Исус, така има и тяло

на човека-Антихрист, в което властва разрушителната духовна смърт на

Сатана.

А кога едно тяло става труп?

Не е ли тогава, когато го напусне Животът?

Така разбираме, че трупът на Антихриста олицетворява отстъпилата

църква. Не просто поклонници, дошли от някъде ей така, но хора, в чиито

сърца е имало Живот, но са го изгубили.

Какво е станало тогава с тялото, което те са образували?

Именно това, че то се е превърнало в труп, разлагащ се труп, смърдящ

отдалеч на развала, поквара и смърт. Отново се връщам на “Езекиил”:

“…на трупа му ще си починат всичките небесни птици...” 24

Вижте същите тези птици в заповедта на Божия ангел в деветнадесета

глава на “Откровението”:

“После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със

силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето:

Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете

месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата

на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките

22 (Откровение 19:20)
23 (Лука 17:37)
24 (Езекиил 31:31)



14

човеци, свободни и роби, малки и големи. И видях звяра и земните

царе и войските им събрани...” 25

Не е нужно човек да е касапин, за да събере тези “меса” и от тях да

се получи именно онзи богопротивен труп, който е отстъпилата църква.

А сега обърнете внимание на нещо много важно. Ако сте се изморили

от четенето на книгата, отидете, наплискайте си с вода очите и пак я

отворете, но не спирайте точно сега. Ангелът се обръща към птиците

посред небето по един специфичен начин:

“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря…”

Тези думи са духовно повторение на по-горе казаните в 9 стих:

“Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на

Агнето...”

Това е една и съща вечеря, а птиците олицетворяват грабнатата Църква

на Господ Исус Христос. В други откровения Святият Дух ми разкри, че

четирите живи същества в четвърта глава на “Откровение” олицетворяват

четири генерации спасени християни в историята на Църквата. Накратко

ще ги изложа пред вас. Първото живо същество прилича на лъв. Това е

Ранната Христова Църква. Църквата, която Исус създаде да бъде “ловци

на човеци”. Второто същество прилича на теле. Това е Църквата при

нашествието на вавилонския дух, духът на Антихриста, когато бе отворена

врата за най-голямото изопачаване на Божието Слово и най-големите

мерзости и заблуди. (Спомнете си за златното теле в Книгата Изход) Но

тези, спасените от този период, не са поклонници на това теле, а по-скоро

- жертвен курбан за амбицията вярата в Исус да се превръща в религия.

Третото същество има човешко лице. Това е Протестантската Реформация,

когато бе възвърната чистотата в богослуженията и истинската и чиста

вяра в Човешкия Син. А сега погледнете четвъртото същество. То прилича

на летящ орел. Това е Христовата Църква преди грабването и по време на

грабването. Чудно ли е тогава, че Исус отговори на последователите Си от

точно - по-точно:

“Гдето е трупът (на човека-Антихрист), там ще се съберат и

орлите (Небесното войнство на Господа)…”

25 (Откровение 19:17-19)
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След всичко казано дотук аз искам да знаете, че тази книга е

написана, за да прославя Всемогъщия Бог и Неговото Слово, което Той е

благоволил да ни открие. С пророчеството Си против човека-Антихрист,

наричан в Словото “Асириец”, Бог ни показва в Стария Завет цялата му

изява и ние ще продължим да разглеждаме това. В тази глава ви разкрих

Асирийската империя в контекста на Второто Пришествие на Господ Исус

Христос и Божието въздаяние над въплътения дявол. Но с това темата

никак не се изчерпва, защото остават важни въпроси. Въпроси, свързани

духовните племена на човека-Антихрист, на които се дължи отстъплението

от Завета на Господ Исус Христос и създаването на духовния труп на

умноженото беззаконие.

С тяхното разглеждане ще продължи и повествованието на тази книга.
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3. ДУХОВНИТЕ ПЛЕМЕНА НА АСИРИЯ

Разглеждайки въпроса за духовните племена, трябва да имаме предвид

някои най-важни принципи в духовния свят. Един от тези принципи гласи:

Както Исус Христос е Същият, вчера, днес и завинаги, така и дяволът

е същият, вчера, днес и завинаги!

Дяволът ще си остане дявол и той няма да измисли нищо ново и няма

да забрави нищо старо. От времето на падението си, когато изгуби достъпа

в Небето и Бог го обърна на пепел по земята, той остана с едно огромно

число от духовни служители, паднали ангели, в които култивира своята

хитрост и лукавство, които обучи и разврати, като им предаде целия си

опит, всичката си извратена мъдрост, и ги разпредели според силата им и

възможностите им в тези пет духовни империи. Ясен коментар за това как

дяволът свали със себе си голямо число духовни сили говори дванадесета

глава на “Откровението”, където се казва:

“И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей,

който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем

корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните

звезди, хвърли ги на земята…” 26

Тук звездите олицетворяват създадените от Бога небесни същества със

свободна воля и достойнство. Ето тези паднали звезди Луцифер обучи във

всички възможни аспекти на своята богопротивност, но не за да воюват

против Твореца, а против най-великото му творение - човека. Давайки

Святия Си Дух на Своите пророци, Бог разкриваше пред тях не племената,

противни на Израил, не грехът на Израил, противен Нему, но духовете,

застанали като невидими режисьори зад тях. Така вие ще забележите, че

на много места Всемогъщият се обръща против царе и князе, тоест, против

владетели. И мнозина бързат да оприличат тези владетели със смъртни

човеци, които отдавна са умрели. Но виждате ли, че Словото на Бог още

стои. Така и тези владетели стоят, защото те не са човеци, но сатанински

началства и власти, управители на тъмнината на тоя свят. Тези управители

цели четири хиляди години от Адам до рождението на Исус бяха действали

26 (Откровение 12:3-4)
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на собствените си демонични поприща, но от новата ера насам Сатана ги

преквалифицира, за да вършат същата дейност, но по-скрити от всякога.

За да ме разберете искам да ви дам един пример. Представете си, че някой

пет години е учил архитектура, завършил е и е станал архитект. После

цели двадесет години е работил в институт като архитект, зает постоянно в

призванието си. Но ето, че институтът фалира и всичките му служители са

уволнени. Уволнен е и той.

Какво ще направи?

Най-естественото е да си потърси работа в друг институт, където да

работи същото, което двадесет години е работил в стария институт. В

неговата област той се чувства най-сигурен, защото има опит в нея. Ето

защо всеки шеф, който има нужда от архитекти, ще избере него, понеже

той има опит зад гърба си, а няма да назначава новобранци в професията.

Така и Сатана не изхвърли демоните си и князете си, работили в Стария

Завет при едни условия, (едва ли би си позволил подобен лукс!) но след

таен инструктаж ги назначи на работа против Христос и Църквата при

съвсем други условия. Но каквито и да са условията, то почеркът им остана

същия и Бог го изобличи в Словото Си, за да го знаем и да бъдем не просто

защитени, но да станем стражи на Църквата от лукавствата и хитростите на

старовременната змия.

И така - как да разбираме духовните племена, застанали днес против

Църквата?

Преди всичко - като слуги на духа на Антихрист, готови всякога да

станат проводници на гибелни ереси и бесовски учения.

Първото такова племе, което ще разгледам, е племето на едомците.
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4. ПЛЕМЕТО ЕДОМ И ПРЕЗРЯНОТО ПЪРВОРОДСТВО

За духовната активност на днешното племе от едомци Апостол Йоан

предупреждава:

“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде

Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е

последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако

бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане

явно, че те всички не са от нас…” 27

Искам да забележите подчертания стих. Аз неведнъж съм го ползвал

размишленията си и отново ще го използвам, защото той е ключ към много

голямо откровение, което сега ще ви изявя. “От нас излязоха…” - говори

Йоан, но същевременно добавя - “но не бяха от нас…”

На какви мисли ви навежда този факт? Има ли той своето старозаветно

потвърждение, за да уловим Духа на Словото, а не просто буквата?

Нека сега прочета едни думи на Апостол Павел, които ще ни дадат

възможността да хванем ключа от Йоановото послание и да започнем да

отключваме с него покритите неща. Ето какво говори Христовият слуга в

“Посланието към Римляните”:

“Когато Ревека зачена от едного, сиреч, от нашия отец Исаака,

макар, че близнаците не бяха още родени и не бяха сторили нещо

добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на

дела, но на Онзи, Който призовава, рече й се: “По-големият ще

слугува на по-малкия”, както е писано: “Якова възлюбих, а Исава

намразих”. И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да

не бъде!” 28

А сега помислете.

Кой днес Бог е възлюбил и кого е намразил, въпреки, че и двамата

излизат от едно място?

Аз пак ще повторя думите на Йоан:

“От нас излязоха, но не бяха от нас…”

27 (1 Йоаново 2:18-19)
28 (Римляни 9:10-14)
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Това убедително ни показва, че Бог намрази антихристите, които са

“Исав”, а възлюби Църквата Си, вярващите, които са “Яков”, защото Яков

олицетворява всички, които търсят Бога, както е писано:

“Това е поколението на ония, които Го дирят; ония, които

търсят Твоето лице, те са Яков…” 29

 и още:

“Господ на Силите е с нас; прибежище е нам Якововият Бог...” 30

Докато Исав е нещо друго. Той беше наречен “Едом” и стана отец на

едомците. Думата “Едом” в смисловия си превод означава “червен” и иде

да напомни как Исав заради едно червено ястие продаде първородството

си. Така днес мнозина човеци за едно ястие от “червения змей” продават

първородството си, тоест, похулват Святия Дух и повторно разпъват Исус в

сърцата си, както е писано:

“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили

от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух, и са

вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от

великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали,

невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато

разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват...” 31

Виждате ли, именно това е “синдромът на Едом” в Църквата и той се

дължи на покваряващото действие на лъжепророка, духът на Антихриста,

който сее полето Асирия с отровните си племена. Ето как продължава Бог:

“Защото земята, (тоест, почвата на Евангелието) която се е поила

от дъжда (Святият Дух), що пада често на нея, и която ражда трева

полезна на тия, за които се и обработва, получава благословения

от Бога; но ако ражда тръни и репеи, (тоест, ако се превърне в

асирийско поле - б.а.) отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и

сетнината й е да изгори...” 32

Така навлизам в темата за духовните племена на империята Асирия.

Вече всички разбрахме, че днес има едно племе от едомци, чиято цел е да

29 (Псалом 24:6)
30 (Псалом 46:7)
31 (Евреи 6:4-6)
32 (Евреи 6:7-8)
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предлага гибелни ереси и бесовски учения (червеното ястие), тъй щото да

превръща и други в едомци. Ето какво казва Бог за Едом:

“Не беше ли Исав брат на Якова?, казва Господ; но Аз възлюбих

Якова, а Исава намразих, и направих горите му да запустеят, и

наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И ако рече

Едом: Ние станахме бедни, но ще съградим изново запустелите

места, то така казва Господ на Силите: Те ще съградят, но Аз ще

съборя; и ще се нарекат нечестива страна, и люде, против които

Господ негодува винаги...” 33

Виждате ли как Бог нарича потомците на Едом?

Те са “нечестива страна”, против която Бог ще “негодува винаги”.

Това Божие решение недвусмислено говори, че стихът е духовен и касае

духовно племе, а не просто човешки родове. Бог прави наследството на

Едом да запустее.

Защо?

Именно защото Едом е говорител на онзи, за когото е писано, че ще

постави мерзостта, която докарва запустение, на човека-Антихрист.

Чудно ли е тогава, че наследството на Едом ще бъде за чакалите в

пустинята?

Не, не е чудно. Но нека продължа с Едом. Има няколко белега, които

могат да ви покажат, че си имате работа с негови духовни потомци. Първият

белег е Теман. Какво олицетворява това име?

Преди всичко - бесовската мъдрост. Някога Теман е бил едомски град,

своеобразно средище на мъдреци и книжници и славата му се е носела

далеч из пределите му. Обръщайки се към едомците, Бог пита:

“Няма ли вече мъдрост в Теман? Изгуби ли се разсъдъкът от

благоразумните? Изчезна ли мъдростта им? Бягайте, завърнете се,

направете си дълбоки места за живеене, Дедански жители; защото

ще докарам върху Исава бедствието му – времето, когато ще го

накажа…” 34

Една от стратегиите, с които дяволът улавя много лесно хората, е чрез

бесовската си мъдрост. Това е мъдрост, която разчита на пропуските в
33 (Малахия 1:1-4)
34 (Еремия 49:7-8)
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познаването на Божията воля. Тя експлоатира непълната истина, като я

допълва с лъжа. Погледнете колко е категоричен Бог и как се обръща към

човеците - “бягайте (от бесовската мъдрост), завърнете се (при Оня, от

Когото сте се отстранили), направете си дълбоки места за живеене”

(тоест, влезте в дълбокото познаване на Божията Воля и Слово). Такъв е

подтекстът на Божията Истина, бликаща от този стих. Искам да знаете, че

днешните лукави едомци познават перфектно съдържанието на Библията,

но нямат никаква връзка с Духа на Живия Бог. Те са готови с часове да ви

говорят по някоя тема, стига вие да сте готови да ги слушате. Те са също

като духовния им предшественик - теманецът Елифаз, пълни с отровата на

старовременната змия, но дали вие сте пълни с твърдостта на Йов или с

ревността на Елиу?

Ето това е въпросът. Ние трябва да различаваме мъдростта на Теман

от мъдростта на Бога. Първата е смола, но втората е мед и сгъстено мляко.

Ето какво още казва Бог за помазанието, което протича в сърцата на

“мъдрите” едомци:

“Потоците на Едом (преобраз на сатанинското вдъхновение) ще се

превърнат в смола, и пръстта му в сяра, и земята му ще стане

пламтяща смола…”35

“Защо тези потоци ще се превърнат в смола?” - би попитал някой. Ако

отново се върнете в предговора на тази книга, свързан с погледа върху

сатанинското управление, вие ще забележите, че там аз ви говорих за

Вавилонската кула и по специално - за “строителния материал” на тази

кула. А там изрично е казано:

“Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха

вместо кал…”

Виждате ли, че строежът на дявола коренно се различава от строежа

на Бога? Божият строеж е от скъпоценни камъни. Дяволският строеж е от

тухли и смола. Смолата така слепва тухлите с духа на Антихриста, щото

няма никакво измъкване, ако Бог не се намеси да ги освободи. Колкото до

това, че смолата замества калта, то нека никой не мисли, че калта има

нещо общо с Бога. Калта е просто предпоставката, за да се появи смолата.

35  (Исайя 34:9)
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Тя отговаря на религиозното мислене, което не е духовно, нито плътско, но

е смесено, така, както се смесва вода и пръст, за да се получи кал. Ето

защо смолата е символ на бесовската мъдрост, която е една стъпка след

животинската, смола, която е една стъпка след калта. (Прочетете в Яков

3:15 как дяволът прави стъпала към ада, почвайки от земната мъдрост,

тоест, мъдростта на този свят, преминавайки към животинска, тоест, в

религията, и стигайки до бесовска, тоест, до висшия окултизъм - б.а.) За

незнаещите отново повтарям, че Бог ни дава мъдрост, като мед, а дяволът

- мъдрост като смола. Защото за Божията мъдрост Соломон казва:

“Сине мой, яж мед, защото е добър, и медена пита, защото е

сладка на вкуса ти. И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата

ти, ако си я намерил; и има бъдеще, и надеждата ти няма да се

отсече…” 36

Аз отново ще се върна на посланието на Апостол Яков, защото там е

писано още нещо важно за мъдростта:

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

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

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

против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна,

животинска, бесовска; защото гдето има завист и крамолничество,

там има бъркотия и всякакво лошо нещо…” 37

Забелязвате ли белезите на теманската мъдрост?

“Бъркотия” – казва Апостолът.

Но с какво име нарече Бог онзи град, който дяволът градеше със

смола и тухли, с бесовска мъдрост и прегорели съвести на човеци? Не

беше ли Вавилон? И не се ли превежда името “Вавилон” като бъркотия?

Ето това убедително ни разкрива, че действително мъдростта на

едомците е онази смола, с която дяволът закрепва тухлите си в кулата.

Друго, характерно за едомците, е тяхното упорито експлоатиране на

Второто Пришествие на Исус, като способ да вселят паника, хаос и психоза

сред хората. Духът на Едом действа в твърде много секти точно по този

начин. Те си определят някой ден за свършек на света, след което изпадат
36 (Притчи 24:13-14)
37 (Яков 3:13-16)
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в умопомрачителен делириум. А членовете им се самоубиват, сигурно, че

това е краткия път към Небето. Свидетелствата за тази активност за

толкова много, че дори и невярващите човеци от света са чували за тях.

Ако има нещо, от което искам да бъдете предпазени, то това са именно

тези секти. Чуете ли, че някое общество нарича себе си “братство” или

“орден”, то бягайте надалеч от тях. (”Бягайте, завърнете се, направете

си дълбоки места за живеене…”)

Ето, вижте как Бог е пророкувал против тази активност на едомците:

“Наложеното за Едом пророчество: Към мене вика един от Сиир

(Едом) Стражо, колко е часът на нощта? Стражо, колко е часът на

нощта? Стражът рече: Утрото иде, още и нощта; ако искате да

питате, питайте, дойдете пак, дойдете...” 38

Представете си това. Идва човек и пита Господния служител колко е

часът на нощта. Фактът, че го пита така, означава, че той живее в нощта.

Той е заблуден от дявола, че времето на нощта тече така, щото да дойде

утрото. Във физичен план това е така, но в духовен нещата са коренно

различни. Какво му отговаря стражът:

“Утрото иде, още и нощта…”

Думите на Господния служител са дълбоки, а техният подтекст е

следният:

Докато живееш в нощта, то и тя ще живее в тебе! Тя никога няма да

свърши! А когато дойде утрото, то няма да дойде като благословение за

тебе, но като страшно осъждение!

Има да се кажат много неща по този стих. Той е един от най-дълбоките

в Божието Слово. Дяволът е заблудил много хора, като ги е сложил в мрака

на своята засеняваща власт и тихичко им е прошепнал:

“Чакайте утрото! То ще дойде!”

Така мнозина чакат Деня Господен.

Разбирате ли това? Проумявате ли го?

Те не живеят в Деня Господен! Те чакат Деня Господен!

38 (Исайя 21:11-12)
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Но да чакаш Деня Господен - това категорично говори, че не живееш в

Ден. Защото, когато Исус се яви на света, Той дойде като Светлина, за да

даде Вечен Ден на Божиите чеда. Ден, за който Словото казва:

“Тоя е денят, който Господ е направил; нека се радваме и се

развеселим в Него…” 39

А Апостол Павел ни насърчава с думите:

“Но вие братя не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден

(Денят Господен) като крадец. Защото вие всички сте синове на

светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината...”
40

Когато си син на Деня, ти не чакаш Деня, ти живееш в Деня. Когато си

син на нощта, тогава се стряскаш, плашиш и от време на време питаш

стражите колко е часът на нощта. Ето това правят сектите. Те инжектираха

в Тялото на Христос смъртоносната заблуда - да чакаш Денят Господен. И

със самото чакане недвусмислено да показваш, че не живееш в този Ден.

Запомнете:

Не можеш да чакаш Господ, когато живееш с Господа!

Той вече е в тебе и ти си в Него!

Чакат Господ само онези, които не Го притежават в сърцата си!

Истинският християнин изобщо не се вълнува кога ще дойде Второто

Пришествие, защото вече е преживял Първото Пришествие - явлението на

Исус Христос в живота му и сърцето му. Но ако не сте преживяли Първото

Пришествие, то къде ще ви настигне Второто? Ако не сте влезли с вяра в

Деня Господен, то какво ви се пише, когато настъпи Денят Господен?

Отново повтарям думите на Апостол Павел и нека те се затвърдят в

сърцата ви:

“Но вие братя не сте в тъмнината, та да ви постигне оня Ден

като крадец!”

Направите ли Денят Господен явен в сърцата ви, то втори Ден няма да

дойде. Вие вече сте влезли в почивката на Господа и нищо не бива да ви

плаши.

39 (Псалом 118:24)
40 (1 Солунци 5:5-5)
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“Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка; както рече

Бог...” 41

Днес е време, когато мнозина ще чакат утрото, но ще намерят нощта

на Антихрист. И това са именно едомците. Това са онези, които Бог днес

предупреждава:

“Горко на ония, които желаят деня Господен! (а не живеят в този

ден с вяра - б.а.) За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не

виделина (защото този Ден иде да изобличи тъмнината и иде за всички,

които са в тъмнината, а не в светлината - б.а.) Както ако бяга човек от

лъв, а го срещне мечка, (тоест, ако е религиозен, в страх от дявола, и

скоро стане и окултно натоварен - б.а.) или, като влезе в къщи, опре

ръката си о стената, и змия го ухапе, така не ще ли бъде денят

Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак без никаква светлина?”
42

Живейте с Исус и нека животът ви бъде Ден в Господа! Защото Бог

негодува против всички, които очакват Деня Господен. Защото фактът, че

го чакат, означава, че не живеят в него, а стоят отстрани, във външната

тъмнина. Ето затова животът на едомците е Нощ и те, стреснати, питат кога

ще дойде утрото. Утрото никога няма да дойде, докато живеят в Нощта.

Пророчествата на Бог против Едом са толкова показателни и толкова

дълбоки, щото аз се удивлявам на мъдростта и помазанието, които Святият

Дух е давал на пророците Си, за да възвестяват Божията Истина и

изобличение. Ето как Бог със Своя пророчески поглед превръща Словото

Си в меч, който пронизва не друг, но духът на Антихриста, чийто слуга е

Едом:

“Ако дойдоха при тебе гроздоберци, не щяха ли да оставят

пабирък. Ако дойдоха крадци през нощта, не биха ли грабнали

само това, що им е доволно? Но Аз оголих Исава, открих скришните

му места, и той не ще може да се скрие; разграби се челядта му,

братята му и съседите му. И него го няма. Остави сирачетата си. Аз

ще ги запазя живи. И вдовиците ти нека уповават на Мене. Защото

така казва Господ: Ето, ония, на които се падаше да пият от чашата,

41 (Евреи 4:3)
42 (Амос 5:18-20)
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непременно ще пият; а ти ли ще останеш съвсем ненаказан, не,

непременно ще пиеш, защото се заклех в Себе Си, казва Господ,

(Откровение 14:9-10) че Восора ще стане за учудване и укоряване,

пуста и за проклетия и всичките й градове ще се обърнат на вечна

пустота…” 43

Вижте цитираните в началото думи. Те показват колко ненаситен е

духът на Антихрист, действащ против Църквата, чиято Лоза е Исус Христос.

Гроздоберците оставят пабирък, но духът на Антихриста иска всичко за

себе си. Крадците крадат, колкото да удовлетворят нуждата си, но духът

на Антихриста е онзи, за когото Исус каза:

“Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби…” 44

Именно това е причината Божието негодувание да каже за потомците

на Едом, че непременно ще пият от чашата на Божия гняв. Другото, върху

което искам особено много да наблегна, е мястото, където живее Едом и

което Бог посочва в пророческото Си Слово. Ето какво казва Той:

“Колкото за твоята ужасителност, гордостта на сърцето ти те е

измамила, о ти, който живееш в пукнатините на канарите, който

владееш висината на хълмовете; но ако и да поставиш гнездото си

като орел. И оттам ще те сваля, казва Господ. Едом ще стане за

учудване; всеки, който би минал през него, ще се учуди, и ще

подсвирне за всичките му язви…” 45

Забелязвате ли, че Едом живее не къде да е, но в “пукнатините на

канарите”? Какви са тези “канари” и “пукнатините” в тях?

Несъмнено - Божият поглед е видял как в новозаветно време едомци

ще се присламчват към църквите, които са “канарите” на Бог. Който иска

потвърждение за това, нека отвори “Евангелието на Матея” и прочете в

края на седма глава върху каква основа вярващият строи духовния си дом.

Това, че Едом ще прави пукнатини в “канарите”, е една от най-големите

тайни на Божието Слово, защото дори Божии хора в Стария Завет не са

могли да я разберат. Ето, вижте например изповедта на Агур в “Притчи

Соломонови”:

43 (Еремия 49:9-13)
44 (Йоан 10:10)
45 (Еремия 49:16-17)



27

“Три неща има, които са непостижими за мене, - дори четири,

които не разбирам: Следите на орел по въздуха, следите на змия

върху канара...” 46

Така мнозина днес са заприличали на Агур и не знаят как е възможно

старовременната змия да се промъква в църквите чрез духа на Антихриста.

Но за да търпят тези църкви духа на Антихриста, то е, защото в тях има

“пукнатини”, тоест, пропуски в познаването на Божията Воля. Забелязал

ги е още Апостол Павел, който в едно от посланията си пише:

“Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото

ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте

получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го

търпите…” 47

и още:

“О, несмислени галатяни, кой ви омая вас…” 48

Не са ли това онези пукнатини, в които се вмъкват да живеят потомци

на Едом? И Канарата лесно ги търпи, защото няма служител, който да

запълни пукнатината й… Приемете го като предупреждение и тревожен

сигнал, като укор и изобличение от Бога, ако щете, но:

Започнете да запълвате пукнатините с Истината на Бога! Не допускайте

наличието на едомци в Господното събрание, защото поради такива иде

Божият Съд над нечестивите!

Помислете върху следващото, което съм подчертал. Казва се, че Едом

владее висината на хълмовете. Това наистина е така. На духа на Антихрист

са покорени всички началства и власти на нечестието в небесните места.

Той е князът на Вавилон. Ето защо те всички работят, за да изградят

слугите на Антихриста по способа, за който Апостол Павел предупреди:

“А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на

тия, които търсят причина против мене, та относно това, с което те

се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме ние. Защото

такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се

преправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана

46 (Притчи 30:18-19)
47 (2 Коринтяни 11:4)
48 (Галатяни 3:1)
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се преправя на светъл ангел; тъй, че не е голямо нещо, ако и

неговите служители се преправят на служители на правдата…” 49

А сега да видим последното от стиха за Едом. Бог казва за него, че

“ако и да поставиш гнездото си високо като орел. И оттам ще те

сваля, казва Господ…” В този стих не можем да не забележим болната

амбиция на Сатана да си върне някогашното господство и блясък в Небето.

Нещо, на което свидетелства и “Книгата на пророк Авдий” с дословно

същите стихове. Ето защо между грехът на Сатана и грехът на Едом има

духовна връзка, понеже и в двата случая грехът е еднакъв. Както Исав

продаде първородството си и стана Едом, така и Луцифер, който бе

създаден от Бога съвършен, продаде първородството си и стана Сатана.

Разбирате ли сега защо Бог винаги ще воюва против Едом и неговите

потомци?

Ами защото от сърцето им наднича не друг, но самият дявол!

Ние трябва да изгоним този дявол от църквите! Трябва да си спомним

сериозното предупреждение на Апостол Юда:

“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били

посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които

обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от

единствения Владетел и Господ наш Исус Христос…” 50

Ето затова Бог пророкува против Едом и казва:

“Едом ще стане за учудване; всеки, който би минал през него

ще се учуди, и ще подсвирне за всичките му язви. Както при

разорението на Содома и Гомора и ближните им градове, казва

Господ, така никой човек няма да живее там, нито ще пришелства

там човешки син. Ето, като лъв от прииждането на Йордан, той ще

възлезе против богатото пасище; защото Аз мигновено ще изпъдя

Едом от там, и онзи, който бъде избран, ще поставя над него. Защото

кой е подобен на Мене? и кой ще Ми определи времето за съд? И

кой е оня овчар, който ще застане против Мене? Затова слушайте

решението, което Господ е взел против Едом, и намеренията, които

е намислил против жителите на Теман: Непременно ще повлекат и
49 (2 Коринтяни 11:12-15)
50 (Юдово 4)
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най-малките от стадото; непременно ще направи да запустее

пасбището им заедно с тях. От слуха за разорението им земята се

тресе; издава се вик, чийто шум се чува до Червеното море. Ето,

като възлезе, ще налети като орел, и ще разпростре крилата си над

Восора; и в оня ден сърцето на Едомовите силни ще бъде като

сърцето на жена, която ражда...” 51

Тези Божии думи недвусмислено визират Второто Пришествие на Исус

и дейността на Божиите избрани през времената на Голямата Скръб. Но за

по-голямо потвърждение вижте последното изречение, с което завършва

цитатът. Ако вече сте го запомнили, отворете Новия Завет на “Първо

послание към Солунците”:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. (Спомнете си възгласа: “Стражо, колко е часът на нощта?” - б.а.)

Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно

погубление като болките на непразна жена, и никак няма да

избегнат...” 52

Разбирате ли сега, че поклонниците на човека-Антихрист са потомците

на Едом, онези, които продадоха първородството си от Святия Дух за едно

“червено ястие” от духа на Антихрист?

Вярвам, че сте разбрали!

Две последни неща, които искам да споделя с вас, като откровения за

това богопротивно племе, са Божии пророчества от “Книгата на пророк

Исайя” и “Книгата на пророк Авдий”. С първото Божие пророчество ще се

запознаем с категориите демони, които действат чрез едомците, а с второто

ще видим дейността на едомците при явлението на човека Антихрист.

И така, нека първо ви запозная с първото пророчество.

Ето какво заявява Бог чрез пророк Исайя:

“Потоците на Едом (сатанинското вдъхновение в антихристите) ще

се превърнат в смола, и пръстта му в сяра, и земята му ще стане

пламтяща смола. Няма да угасне ни денем ни нощем; димът и ще се

51 (Еремия 49:17-22)
52 (1 Солунци 5:1-3)
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издига непрестанно; из род в род ще остане опустошена и никой не

ще мине през нея до века й...” 53

Твърдо сериозно е Божието решение, затова пък - твърде истинско.

Пълно потвърждение за него ще намерим в “Откровението на Йоан”, където

Божий ангел предупреждава всички, които биха последвали духа на

едомците:

“И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен

глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме

белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на

Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще

бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И

димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония,

които се покланят на образа му, не ще имат отдих ни денем ни

нощем, нито кой да е, който приема белега на името му...” 54

Не е нужно човек да бъде професор по теология, за да сравни двете

пророчества по духа и прицела, с който са изречени, за да разбере, че те

говорят за едно и също - за поклонниците на човека-Антихрист, които в

Стария Завет Бог открива като едомци, а Новият Завет - като отстъпилата

църква. Все пак аз ще направя съпоставка между двете пророчества за

онези, които не могат да я направят.

Ето как изглежда тя:

Книга на пророк Исайя: “Потоците на Едом ще се превърнат в

смола, и пръстта му в сяра...”

Откровението на Йоан: “Ако някой се поклони на звяра и на

неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той

ще и да пие от виното на Божия гняв...”

Какво значи един човек да се превърне в смола?

Това значи да приеме в сърцето си белег от бесовската мъдрост, която

запечатва духа му с неизтриваемо беззаконие, понеже тя е именно смола,

както вече имах възможност да кажа за това. Колкото до пръстта, която се

превръща в сяра, то това е духовно потвърждение, че антихристите в плътта

53 (Исайя 34:9-11)
54 (Откровение 14:9-11)
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си стават представители на ада, понеже сярата, като химичен елемент,

излиза от земните недра. Книга на пророк Исайя:

“...и земята му ще стане пламтяща смола...”

Откровение на Йоан:

“...и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред

Агнето...”

Когато Божият огън започне да въздава на беззаконието на човека-

Антихрист, тогава тази смола, която е учението му, ще започне да пламти.

Това е още едно потвърждение на думите на Господ Исус за антихристите -

“гдето червеят им не умира и огънят им не угасва...”

Книга на пророк Исайя:

“Няма да угасне ни денем ни нощем; димът й ще се издига

непрестанно...”

Откровение на Йоан:

“И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и

ония, които се покланят на образа му, не ще имат отдих ни денем

ни нощем...”

Вярвам, че и слепият вече ще види духовната връзка между двете

пророчества. Ето затова още веднъж ще повторя за духовно затвърждаване

в сърцата ви и ще ви помоля завинаги да го запомните:

Едом олицетворява отстъпилата църква, тоест, всички човеци, които

презират първородството си от Бога и влизат в общение с “червеното

ястие” - заблудата на духа на Антихрист!

И не е чудно, щом навсякъде в “Откровението” Антихристът се разкрива

като червен звяр. Блудницата Вавилон и тя е облечена в червено. Самият

Сатана - змеят от дванадесета глава - и той е червен. С една дума - цялата

власт на тъмнината може да се нарече едомска. Но нека да прочетем как

продължава Божието пророчество в “Исайя”, за да видим кои Бог определя

на наследят земята на Едом, тоест, територията на беззаконието:

“Но пеликанът и ежът ще я наследят, кукумявката и гарванът

ще живеят в нея; и Господ ще простре върху нея връв за разорение

и отвес за изпразване. Колкото за благородните му, никой от тях

няма да се намери там, та да провъзгласят царството, и всичките му
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първенци ще достигнат до нищо. Тръни ще поникнат в палатите му,

коприва и къпини в крепостите му; и ще бъде заселище на чакали,

двор на камилоптици. Дивите котки ще се срещат там с хиените, и

пръчът ще се провиква към другаря си; също и бухалът ще се

настани там, като си намира място за почивка. Там ще се загнездя

стрелницата змия, и, като носи яйца и мъти, ще събира малките под

сянката си; да! там ще се събират и лешоядите, всеки с другарката

си. Потърсете в Книгата Господна, та прочетете; никое от тия не ще

липсва, нито ще бъде без другарката си; защото казва Господ:

Моите уста заповядаха това; и самият Негов Дух ги събра. Той

хвърли жребие за тях и Неговата ръка им раздели с мерна връв

оная земя; те ще я владеят до века, из род в род ще обитават в

нея...” 55

Преди години, когато четях тези стихове, вътрешно изтръпвах от едно

чувство на погнуса и отвращение. Тогава се чудех защо. Та това бяха само

животни, споменати от Бога. Ама че интересна трактовка правеше умът ми!

Впоследствие разбрах, че Бог не строи зоологически градини, понеже в

света такива има в изобилие. Впоследствие разбрах, че зад имената на

тези животни стоят проявленията на онези духове на тъмнината, които са

пряко подчинени на духа на Антихриста. Моля ви да усетите сърдечната

болка, която имам в духа си за моите братя и сестри, вързани и обсебени

от тези нечисти духове! Моля ви, не давайте покой на устните си, докато

някъде човешки души загиват от тези най-страшни демони от царството на

Злото. Тук ми предстои да ги разкрия пред вас с лъча на Истината и нека

вашата вяра се зареди с онзи огън от Бога, с онова помазание и мощ, с

които вие ще ги разпознавате и изхвърляте от обиталищата им.

Преди да започна разглеждането им, искам да забележите, че в

цитирания стих от “Исайя” съм подчертал не само животни, но и някой

растения, “тръни и коприва”, които ще поникнат в палатите и крепостите

на Едом. Нека първо се спра на тях. От досегашните разсъждения вече

знаете, че Асирия е поле, в което растат най-скверните растения на

дявола. Това са онези човеци, които Исус нарича “плевели” и “чеда на

55 (Исайя 34:11-17)
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лукавия” в Своите притчи. В палатите на Антихриста никнат тръни, а в

крепостите му - коприва и къпини.

Какво е характерно за тези растения?

Именно това, че те бодат и жилят. Те не са насадени от Бога, но от

дявола. А всяко растение, което Небесният Отец не е насадил, ще се

изкорени. (Вж. Матея 15:13) В повечето от Божиите пророчества против

асирийския цар се визират именно скверните растения на Злото. Ето как

отново пророк Исайя ни показва духовната картина на света след

грабването на Църквата и явлението на човека-Антихрист:

“И в оня ден всяко място, гдето е имало хиляда лози по хиляда

сребърника (Преобраз на Божията Благодат - Вж. Песен на песните 8:11-

12) ще бъде за глогове и тръни. Със стрели и с лъкове ще дойдат

човеци там, (слугите на човека-Антихрист - вж. Откровение 6:2) защото

цялата страна ще стане само глогове и тръни...” 56

Днес е времето, когато по земята все още има лози със сребърници,

Христови църкви, които спасяват скъпоценните човешки души. Но стихът

предупреждава, че идва време, когато на мястото, където са били лозите,

ще има само глогове и тръни. Тогава онзи, който излиза от бездната с лък

“побеждаващ да победи” ще заповяда на слугите си да покварят целия

свят, за да стане той “само глогове и тръни”.

Къде да търсим преобраза на тръните, копривата, глоговете? Кой

превръща човека в трън, глог или коприва? Кой прави така, че често в

съдбите ни се реализира вярната поговорката:

“От трън та на глог...”?

Защо много човеци имат в умовете си крепости, пълни с тези растения?

Най-мъдър отговор на този въпрос ни дава Соломон, който в притчите

си казва:

“Минах край нивата на ленивия и край лозето на нехайния

човек, и всичко бе обрасло с тръни, коприва беше покрила

повърхността му, и каменната му ограда беше съборена. Тогава,

като прегледах, размислих в сърцето си, видях и взех поука. Още

малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, - и

56 (Исайя 7:23-24)
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сиромашията ще дойде върху тебе като крадец и немотията - като

въоръжен мъж...” 57

Виждате ли, че Соломон говори за нива и лозе, които са опропастени

от нехайство на ленив човек. Днес има пастори, които нехаят за състоянието

на църквите си. И в тези църкви поникват тръни и коприва. В тези църкви

влизат лъжите и заблудите на лукавия дявол, понеже каменната ограда на

Истината е съборена. Там е влязъл духът на съгласие със света, с моделите

му и принципите му. И ленивите пастори спят, сгъват ръце за сън...

Докъде може да продължи всичко това?

Именно дотам, че някой ден те ще бъдат изненадани от въоръжените с

лъкове и стрели слуги на човека-Антихрист.

На всички пастори на църкви ще заповядам не аз, но Бог:

Отхвърлете спането! Отхвърлете дрямката! Отхвърлете всички неща,

които приспиват, защото именно такава е целта на дявола - в духовните

устои на стадото да наднича не Исус, а духът на Антихриста!

Проблемът пред Църквата на последното време е този, че днес много

пастори спят, ако и Божиите пророци да надуват тръбите. Такива пастори

са прекалено заети с модерните си теологии и светски клишета, за да

обръщат внимание на Божието предупреждение. Те не разбират, че водят

Господното стадо там, където причакват вълци. Те не разбират, че поливат

лозето така, щото да избуяват тръни и коприва. И после кършат ръце,

ахкат и охкат и искат обяснение от Исус защо църквата им пак се нуждае

от съживление. Много просто:

Защото небрежното и нехайно стоене е довело духа на света всред

вярващите и е направило пукнатина в Канарата!

Чудно ли е тогава, че ще си имат работа с Едом? Не, не е чудно!

Говоря с болка и ревност за всичко това, но не мога да мълча, защото не

аз, но Духът на Живия Бог, Който вдъхновява думите в тази книга, плаче...

Днес е времето и сега е часът небрежните да се покаят и нехайните да

се обърнат към Бога, защото не в теологиите и празните доктрини, но в

Него е Изходът, в Него е Животът, в Него е съвършеното освобождение.

57 (Притчи 24:30-34)
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Сега ще изброя животните, олицетворяващи демоните на Антихриста.

Нека отново ги видим от “Книгата на пророк Исайя”:

А. Пеликанът

Б. Ежът

В. Кукумявката и бухалът

Г. Гарванът

Д. Чакалите, дивите котки и хиените

Е. Камилоптицата (щраусът)

Ж. Пръчът

З. Стрелницата змия

И. Лешоядът

Нека започна тяхното разглеждане:
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А) ПЕЛИКАНЪТ И ТАКТИКАТА НА САТАНИНСКОТО ПОСТОЯНСТВО

Искам да знаете, че ако има нещо, в което дяволът да е уникален, то

това е неговото постоянство. Той никога не се отказва от поставените си

цели и намерения и продължава да атакува, докато постигне своето си. Ето

защо тази негова характерна черта Бог символизира като птицата пеликан.

Какво е характерно за тази птица? Именно това, че тя стои в блатата и

езерата и упорито наблюдава водата. Когато се появи риба, пеликанът

скача и я захваща с клюна си, а след това не я изяжда, както мнозина биха

помислили, но я държи в специална торбичка под гушата си.

Какво иде да ни подсети това?

Именно фактът, че духът на Антихриста не действа на принципа

“Кради и бягай!” По-скоро - той изчаква с нужното постоянство, докато

намери втора рибка, след това трета, четвърта, пета, шеста... Едва когато

торбичката под гушата му се напълни, той започва да смила храната си.

Как да разбере пасторът на една църква дали сред вярващите се е

появил пеликан? Ето как:

Ако в Господното събрание има един, който е заблуден или има

странни виждания по Библията, то това все още не показва, че е налице

пеликан. Но когато около този един се прилепят двама, трима, четирима,

петима... то това вече е сигурен сигнал за неговото присъствие. Разбирате

ли, че докато са в торбичката на гушата му, хората все още не са

погълнати, но все пак са духовно различими от останалите, въпреки, че не

показват явно това. Обикновено християнинът усеща, че нещо в такива

хора не е наред, било в погледа им, било в духовното им излъчване.

Всъщност - жертвите на пеликана излъчват неговия дъх. В такива случаи с

Божието помазание трябва да принудим пеликана да ги изплюе от

торбичката на гушата си, понеже те все още са живи. Начинът да го сторим

ни дава Апостол Павел, който казва за призванието на Божия служител:

“...с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог

покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят от примката на

дявола (от когото са уловени живи) за да вършат Божията воля...” 58

58 (2 Тимотея 2:25-26)
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Забелязвате ли как дяволът е уловил пленниците си?

Апостолът казва:

“...от когото са уловени живи...”

От представителите на животинския свят само пеликанът действа така,

понеже има торбичка под гушата си, където събира живата риба.

Толкова за неговата стратегия и тактика.

А сега да премина към втория представител.

Б) ЕЖЪТ ИЛИ ЗА СЛОВОТО КАТО СМЪРТ

Характерно при ежът (таралежът) са неговите бодли. Той целият е в

бодли. Какво иде да ни покаже това? Именно, че неговата роля е да боде с

несмисленото си говорене. Словото казва:

“Безбожния погубва ближния с устата си...” 59

Тук се говори не за невярващите в Бога, а за онези вярващи, които са

останали без Божието присъствие, понеже хората са ближни не в света, но

в Църквата. Когато някой не иска да се движи в Божията воля, то идва миг

да стане безбожен. Именно от такъв безбожен човек трябва да очакваме

много по-жестоки удари, отколкото от който и да е светски човек.. Убедете

се в това, като прочетем думите от изповедта на Давид:

“Понеже не беше неприятел, който ме укори, - това бих

претърпял, - нито беше оня, що ме мразеше, който се повдигна

против мене, - тогава бих се скрил от него; но ти, човек, равен на

мене, другар мой и мой близък приятел. заедно се разговаряхме

сладко, с множеството ходехме в Божия дом...” 60

Не зная как е при вас, но Бог е допуснал в моя живот свидетелства за

безбожни човеци, които наистина са по-коварни и зли отколкото който и

да е друг човек. Например в една евангелска църква, чието име тук няма

да споменавам, беше се вмъкнал един таралеж, чието злобно говорене

буквално пронизваше хората.

Как, например, бихте реагирали, ако някой в Господното събрание

нарича сестрите от това събрание “кучки”? Как бихте реагирали, ако такъв
59 (Притчи 11:9)
60 (Псалом 55:12-14)
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хвърля укор против Господ, че нарекъл Себе Си “Алфата и Омегата” и

така бил обрекъл еврейската азбука на позор за сметка на гръцката? Как

бихте реагирали, ако такъв отхвърля Новия Завет, понеже бил написан на

гръцки, тоест, на езика на езичниците...?

Това са само част от нещата, които този таралеж вършеше в

събранието на вярващите. И пасторът на тази църква не можеше да вземе

контрол върху духа на този човек и да го отстрани, понеже смущава

духовното общение. А Словото казва и това:

“Намират се и такива, чието несмислено говорене пронизва

като нож...” 61

Не са ли този нож именно бодлите на ежа?

Да, те са. Аз сам ги изпитах върху духа си, когато говорих с

гореспоменатия нечестивец. Бог ми бе дал дълготърпение и мъдрост, за да

му обясня, че езичниците са сънаследници на Божието обещание, според

тайната, която Апостол Павел ни разкрива в “Ефесяни 3:3-6”. И тогава

таралежът реагира с думите:

“Махни го тоя Апостол Павел! Слушай ме мене какво ти говоря!”

Чувствах, че болка задушава гърлото ми. Чувствах, че гняв започва да

се излива в сърцето ми и в следващият миг вече бях готов да извърша

нещо, което трудно бих нарекъл “християнско”, колко по-малко - Христово.

Бог ме въздържа от гняв, но по-важното тук е, че аз видях как дяволът се

вмъква в църквите и контролира със злобата си много хора. Ето затова

знайте, че подходът към такива хора е само един и всеки друг подход ще

бъде обречен на неуспех. Когато се опитате да говорите Божията Истина

на таралеж, то се получава нещо интересно. Таралежът се свива на топка,

така щото откъдето и да го докоснете, вие ще срещнете бодли и ще се

убодете до кръв.

Какво да правим с подобни хора? Какъв е подходът?

Ами той е просто онова, което правеше Апостол Павел. След като

Словото на Бога не стига до човека, то този човек се хваща за якичката и

се изгонва от събранието.

Апостол Павел не препоръчва, но направо заповядва:

61 (Притчи 12:18)
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“Отлъчете нечестивия човек изпомежду си...” 62

Ние не бива да търпим дяволът да тържествува в отношенията ни, да

хули Бога и да говори извратеност. Ние не бива да допускаме никакви

таралежи в Господното събрание. Нека молим Бог да ни покрие с онази

власт, с която покри и Павел, който за два такива “таралежа” заяви:

“...от които са Именей и Александър, които предадох на сатана,

за да се научат да не богохулстват...” 63

Моля ви да различавате милостта и състраданието от дипломацията.

Първите две са проява на Божията Любов, но последното - на изкуството

да се търси компромис между две несъгласни страни. Ако някой не приема

Божията милост и прощение, свързани със собственото му покаяние и

поправление, то такъв ще разчита на дипломация, тоест, да продължавате

да го търпите в името на любовта.

Но можем ли да съвместим Бог и дявол, Светлина и тъмнина?

Има ли подписан мирен договор между Небето и ада?

Категорично не!

Защото всеки компромис ще прибави още един бодил към таралежа и

ако в началото бодилът е бил един, то само след малко време той ще е

една топка бодли, която боде наляво и надясно всички. Нека приемем

мъдрост от всичко това, за да ликвидираме всички провокации на Злото в

Господното събрание. А сега да видим и третите представители.

62 (1 Коринтяни 5:13)
63 (1 Тимотей 1:20)
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В) КУКУМЯВКАТА И БУХАЛЪТ ИЛИ ЗА ЛЪЖЕПРОРОЦИТЕ НА

АНТИХРИСТА

На всички ни е известно какво представляват кукумявката и бухалът.

Те са представители на нощта. Тяхната активност се събужда, когато настъпи

мракът. Те гледат в тъмнината и именно за това са най-категоричният

символ за лъжепророци на Антихриста. Ето защо трябва да знаем някои

най-важни неща за тях, с които ще ги изобличим и вържем силата им.

Нека ви попитам:

Виждали ли сте бухал или кукумявка?

Лично аз съм виждал само в зоологическата градина. Но от много

хора, а и от научно-популярни четива знам, че те не обитават гъсто

населените райони, а предпочитат да се заселват и живеят в запустели

постройки и развалини. Изобщо на тези птици им е противен многолюдния

контакт. Едно смътно чувство на страх и опасност напада човека, когато

бъде поставен в обстановка на мистична тайнственост, в мрак, където се

разнася вой на кукумявки.

Това не е случайно. В човешкия дух има сензори, които улавят

духовното, символът, така щото смътните предчувствия идат не толкова от

някаква птица, била тя и кукумявка, колкото от това, че в духовния свят

има демони, които са точно “бухали” и “кукумявки”. Това са лъжепророчески

демони, които обитават в запустяващи църкви, в църкви-развалини,

църкви, в които го няма Присъствието на Святия Дух. Там те спокойно

вършат черната си дейност. За тях Исус предупреди всички нас, като каза:

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

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

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

то колко ли голяма ще е тъмнината?” 64

Има християни, които знаят наизуст тези думи, но пак не разбират

какво иска да каже Исус с тях. Нужно е човек да надскочи плътското си

мислене, собственото си “аз”, за да чуе в сърцето си онова, което Бог

64 (Матея 6:22-23)
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открива зад думите Си. Защото думите на Исус могат да се прочетат и

така:

Христовите очи, пророците, са светила на Христовото Тяло! И тъй, ако

Христовите очи са здрави, то цялата Църква ще бъде осветена, но ако

очите са болнави, то цялата Църква ще е помрачена. Прочее, ако Божията

Истина отдавна е станала лъжа, то колко ли голяма ще е лъжата?!!

Естествено - колкото големи са очите! Защото, за да ни открива Бог

бухалът и кукумявката като символ на лъжепророци, то е, понеже едва ли

има други птици в природата, чиито очи да са толкова големи и ококорени,

толкова отворени за часовете на тъмнината. Ето затова знайте:

Лъжепророците на Антихрист водят до запустение в църквата!

Ще ви споделя една тайна, за да разберете всичко това в по-голяма

пълнота. Предстои Грабването на Църквата. И когато се намерим в Небето,

то там Божието Слово ни е видяло като четири живи същества, стоящи

пред Божия Престол. Това са четири генерации спасени християни през

цялата история на Църквата. Първото живо същество прилича на лъв. Това

отговаря на Ранната Христова Църква. Църква на млади лъвове, която

превзе тогавашния свят за Господ Исус Христос. Второто живо същество

прилича на теле. Това е Църквата, която преживя гонение от духа на

Антихрист, а нейните спасени християни бяха избивани от Испанската

Инквизиция и изобщо от послушниците на Римокатолицизма. Третото живо

същество има като човешко лице. Това е Църквата на Протестантската

Реформация, когато беше възвърната чистотата на богослуженията и

истинската вяра в Човешкия Син. Четвъртото живо същество прилича на

летящ орел. Това е Църквата, която участва в грабването, тоест, днешната

Църква, която взима стандартите на Бог за това грабване. Сега забележете

как изглеждат четирите живи същества. Словото казва за тях:

“...четири живи същества пълни с очи отпред и отзад...” 65

Защо ли имат толкова много очи съществата?

Защо имат очи както отпред, така и отзад?

Отговорът е, че тези очи са Христовите пророци. Те са стражите на

Църквата, както отпред, тоест, даващи и пророчески видения за бъдещето,

65 (Откровение 4:6)
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така и отзад, тоест, показвайки поуките за Църквата от нейното минало!

Без тези “очи” никоя църква не може да се нарече Исус Христова, нито да

се намери в Небето пред Божия Престол. Без тези “очи” всяка църква е под

прицела на духа на Антихриста, който ще побърза да сложи свои бухали и

кукумявки вместо истинските очи за Тялото Христово.

Днес е кулминацията на бухали и кукумявки. Техният брой е твърде

голям, като започнете от Мун и Чарлз Ръсел и стигнете до месиите на “Ню-

Ейдж”, които подготвят общественото съзнание за Новия световен ред на

човека-Антихрист.

Моля ви, търсете Бога! Търсете Присъствието на Отец, Син и Святи

Дух, където не човеци, но Те са строители на Божия Храм. Защото ако

отидете в храм, построен по човешки, то зад ъглите и по покривите му

непременно ще са свили крилата си и дежурните бухали и кукумявки.

Толкова за лъжепророците на Антихриста.

Г) ГАРВАНЪТ ИЛИ ЗА КРАДЕЦЪТ НА БОЖИЕТО СЛОВО

Нека видим каква птица е гарванът. Първото, което прави впечатление

при него, е черната му окраска и острия му клюн. Той е птица, която

дебне. Той олицетворява демон, който дебне вярващите с една определена

мисия. Ето какво аз вярвам, че Исус загатва именно за неговите атаки:

“Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха

край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха...” 66

Какви бяха тези птици? Гълъби ли?

Едва ли ще да са били гълъби. Това бяха гарвани. Защото ако Словото

на Господа е Светлина, то ще търпи ли черният гарван тази Светлина в

сърцата на хората? Естествено е да ги атакува и с острия си клюн да

изкълве всичко, което му попадне пред очите.

Защо се случва така с много хора? Защо демоните на Антихриста така

лесно ограбват Божиите семена от сърцата на много човеци?

66 (Матея 13:3)
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Аз питах Бог за това и Святият Му Дух ми откри един нестандартен

поглед върху притчата на Исус за Сеяча и Словото. Притча, която показва

какво се случва, когато не Исус е Сеячът, а е просто някой човек...

Забележете, че някои зърна “...паднаха край пътя...” Забележете,

че са паднали не на Пътя, но... край Пътя. Твърде често ние не водим

нашите братя и сестри на Пътя, където са Истината и Животът, но ги

оставяме край Пътя и се опитваме да сеем. Казано по-ясно - твърде често

чрез нас не говори Бог, но ние говорим за Бога, тоест, ходейки край Пътя

говорим за Пътя!

Ще попаднат ли тогава семената на Пътя? Ще посочим ли на жадното

сърце Спасителя? Ще тръгне ли човекът по Неговите стъпки?

Отговорът е: Не!

Затова ви моля да запомните един универсален духовен закон:

Вашите семена попадат там, където сте вие!

Проумявате ли това? Не можеш да си вън от Христос и да проповядваш

Христос, като искаш семената ти да попаднат в Спасителната Сила на

Христос, тоест, в Пътя. Не можеш да си вън от Святия Дух и да искаш

Святият Дух да положи Словото на Бога в сърцето на човека. Не можеш да

си вън от Святия Дух и да искаш Неговата Благодат да бъде Дъждът за

семената, които си посял с благовестието. Затова никога не хвърляйте

укор върху ближния, като казвате, че вече сте му благовестили, но той не

е приел Бога и не е повярвал в Името Му!

Вие ли му благовестихте за Исус или Исус му благовести Себе Си?

Крайно време е този гаден дух на света, влязъл в църквите и ограбил

силата на благовестието, да се махне завинаги. Защото това са гарваните!

Те извикват благовестителя на своя територия и го карат да сее напразно,

разпилява Божията Благодат. Защото да проповядваш Исус с плътския си

ум, то е все едно да чуеш гарван да се упражнява да изпълни песента на

славей. Из устата му няма да излезе нищо друго, освен грозно грачене.

Не грачете, а благовестявайте!

Не хранете гарваните, защото един ден всички ние ще отговаряме за

всяко семенце, което е било разпиляно, за всяка празна дума, която са

изрекли устата ни. Запомнете, че от духовния свят ни наблюдават много
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сили. И ако цялото Небе се радва на Божието Слово в сърцата ни, то

дяволът побеснява от това слово. И неговата болезнена амбиция е да

дърпа благовестители край Пътя, за да му хранят гарваните и така да

изкълвава Божиите семена от сърцата на човеците. Никога не позволявайте

на гарвани да застанат между вас и онзи, който трябва да бъде спасен.

Първо доведете тези хора на Пътя, тоест, нека Христос изяви Себе Си чрез

вас, с Неговата Любов и велико състрадание, с Неговата простителност и

милосърдие. Едва тогава сейте Словото и сеенето ви ще бъде успешно.

Д) ЧАКАЛИТЕ, ХИЕНИТЕ И ДИВИТЕ КОТКИ ИЛИ ЗА ХИЩНАТА

ПРИРОДА НА АНТИХРИСТА

Налага се да обединя животни от няколко вида, защото каквото се

каже за едното, то в пълна степен ще важи и за другото.

Какво представляват чакалите, хиените и дивите котки?

Това са демоните на злоба, алчност, коварство и безпощадност. Те

носят със себе си дъха на звяра и неговото неистово желание да убива.

Както при кукумявката и бухалът, така и при тези животни е характерно,

че живеят в пустинни местности, тоест, отново места, в които има

запустение. В един от псалмите си Давид говори за човеците, обладани от

подобни демони:

“А ония, които търсят душата ми, ще бъдат погубени, ще слязат

в дълбочините на земята. Ще бъдат съсипани от силата на меча, ще

бъдат дял на чакали...” 67

Отново искам да повторя, че злобата, алчността и безпощадността

характеризира действието на подобни демони. Много едомци са завладени

именно от тях. А вратите, които отварят достъп за тяхното действие, са

плътските мисли на вярващи, които никога не надмогват над похотите и

страстите си и така стават проводници на зло. Заявявайки против Едом,

Бог казва и това:

“Поради три престъпления на Едом, да! поради четири няма да

отменя наказанието му, защото прогони брата си с меч, и, като

67 (Псалом 63:9-10)
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отхвърли всяко милосърдие, негодуванието му разкъсваше

непрестанно, и той пазеше гнева всякога...” 68

Другото, което искам да знаете за чакалите и хиените, то това е

тяхната природна даденост да се хранят с мърша. Има ли някъде мърша, то

там ще има и нашествие от тези животни, респективно, от тези демони.

Защото има духовно определение за мърша, което гласи, че мърша е всяко

тяло, в което липсва Животът на Бога и Присъствието на Святия Му Дух!

Естествена съдба на всяка мърша е да се разлага и разпада, като

отделя зараза и неприятна миризма. Така и духовните мърши на духа на

Антихриста днес отделят същото. И в тях тържествуват хиени и чакали.

Колкото до дивите котки, то нека отворим “Откровението на Йоана”, за да

видим какво е едно от олицетворенията на човека-Антихрист:

“И звярът, който видях, приличаше на леопард...” 69

Леопардът е от семейството на дивите котки и именно това подсказва

хищните му инстинкти и сатанинския му нрав. Той причаква жертвата си,

нахвърля се безмилостно върху нея, влачи я с ноктите си, захапва я със

зъбите си и я удушава. Ето защо тази категория демони наистина извършва

нещо смъртоносно в човешкото сърце - покварява го и го лишава от разум.

За чакалите, хиените и дивите котки Апостол Петър казва:

“Тия обаче, като животни без разум, естествено родени за да

бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще

погинат в своя разврат, наближаващи да получат заплатата на

неправдата - люде, които считат за удоволствие да разкошестват

денем. Те са петна и позор; наслаждават се примамките си, когато

са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с

непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е

научено на лакомство; те са предадени на проклетия...” 70

Забелязвате ли, че Петър казва:

“...подмамват неутвърдени души...”

Какво иде да ни покаже този факт?

68 (Амос 1:11)
69 (Откровение 13:2)
70 (2 Петрово 2:12-14)
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Нека го обясня с убедителен пример в моя живот. Никога няма да

забравя как купих на децата си едно филмче от “Уолт Дисни”, което се

казваше “Царят Лъв”. В него, смея да кажа, по вдъхновен от Бога начин,

създателите на филма са показали всички изяви на Божието благородство

и сатанинското беззаконие. И ето, че там малкото лъвче Симба бе подмамено

да напусне границите на царството и да отиде при хиените, които живееха

край труповете и костите на умрели слонове. Лъвчето не беше все още

утвърдено и затова беше подмамено. Но когато хиените се опитваха да го

изядат, изневиделица се появи Царят Лъв и те се разбягаха. Мазни и

хитри, те се опитваха да избегнат възмездието за злото си. Впрочем - вие

може би сте гледали тази убедителна анимационна изява на Библията.

(Мой субективен поглед, без да ангажирам никого с него - б.а.)

По-важното тук е поуката. Поуката, че в нас трябва да живее Лъвът от

Юдовото коляно и ние никога не трябва да напускаме границите на

Светлината, границите на Царството Божие. Защо? Защото:

“Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели

като млад лъв...” 71

Аз отново ще продължа с това филмче. Когато хиените и дяволът-лъв

завладяха царството, то изгуби цялата си привлекателност. Изворите му

пресъхнаха, животът се изгуби. Трябваше малкият Симба да порасне и да

си спомни кой е неговият баща, да се вслуша в гласа на пророка, да се

покае от малодушието си и да се завърне, за да възстанови царството.

Нека никога не забравяме Кой е нашият Отец!

И ако очите ни забелязват царство на хиени, нека го превърнем в

Царство на Исус!

Алелуя!

71 (Притчи 28:1)
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Е) КАМИЛОПТИЦАТА ИЛИ ЗА ПРОКЛЕТИЯТА НА ДУХОВНАТА

НЕБРЕЖНОСТ

Ето един демон от антуража на човека-Антихрист, за чиято активност

Бог е дал мощни изобличителни слова. Сега аз ще говоря за него, но искам

да знаете, че когато Святият Дух ми даде духовен поглед над България, аз

я видях пълна с камилоптици (щрауси). Сърцето ми се сви от скръб, но Бог

ми каза:

“Разгледай ги добре, защото делото, което са започнали да

вършат, ще се пресече. И Аз ще ги отсека, както някой дървар

отсича гнили дървета. И като ги отсека, ще насадя избрани палми,

които пребъдват високо в Духа Ми. И като насадя, ще събера под

листата им всичките Си люде, малки и големи, защото ви ревнувам

с голяма ревност и ножът Ми се насочва против безполезните

пастири...

Ето какво заявява Бог чрез пророк Еремия:

“Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно;

и проклет оня, който въздържа ножа си от кръв...” 72

Твърде много са днес онези, които вършат небрежно Господната работа

и повърхностно лекуват раната на людете Му. Те държат Словото Му като

нож, но в това Слово я няма Кръвта на Исус. Ето за тях Бог ми открива, че

са пленени от демони-камилоптици, за които ще разсъждавам тук. Нека

отворим “Книгата Йов” и да видим какво ни открива Бог за камилоптицата:

“Крилата на камилоптицата пляскат весело; но крилата и

перата й благи ли са?” 73

Ако тръгнете днес да посещавате християнските конференции, които

са на голяма мода всред евангелските църкви в България, то ще видите

нещо, което напълно отразява стиха, който цитирах. Там пастирите са

толкова весели! Толкова им е радостно! Те ръкопляскат, махат, издигат

ръце към Небето, ухилени и доволни. Изобщо - една “веселост” завладява

България. В това няма нищо лошо, ако Бог е причина за радостта. Но

когато Бог гледа от Небето към нас, Той вижда нещо различно от това,
72 (Еремия 48:10)
73 (Йов 39:13)



48

което ние виждаме от нас към Небето. “Крилата и перата й благи ли

са?...” - пита Бог. Дай Боже да са благи, но не са! Защото щраусът никога

не може да прави нищо друго, освен да размахва крила и да се радва, че е

крилат. Но това, че има крила, не означава, че има достъп в небесните

места, защото той никога не може да полети. Той само ръкопляска весело.

Знайте, че онова, с което Бог ни изобличава, трябва да стане огледало, в

което да се огледаме, за да сме измерими с Единствения Образ и да не се

превръщаме в шоумени, защото в Небето шоу няма, ако и много американски

доктрини да се опитват да внушават, че при Исус в Небето е едно

нескончаемо шоу.

Тържество - да! Но шоу?

Ето какво още ни открива Святият Дух за камилоптицата:

“Защото тя оставя яйцата си на земята и ги топли в пръстта, а

забравя, че е възможно нога да ги смаже или полски звяр да ги

стъпче...” 74

Не ми обяснявайте, че когато един пастор стигне дотам да си определя

приемен ден и секретарката му дава номер за посещение, то такъв е

оставил ближните си във властта на Господ Исус Христос. Нищо подобно!

Той е забравил за хората си. За него службата към Бога е станала просто

един вид банален бизнес с още по-баналните и досадни хора, които все

нещо не са разбрали и все нещо им липсва. Такъв пастор не е дал път на

Исус в сърцето си, а по-скоро - път на тщеславието и гордостта. Защото

някои просто си написаха ново, човешко евангелие, в което техният “Исус”

вика с пълно гърло:

“Дойдете при мене всички, които се трудите, но спазвайте и

определения график на работното ми време! Секретарката ми ще ви даде

номерче за приемния ми ден, понеже съм зает с прекалено важни дела и в

повечето време съм на аудиенция при Самият Йеова...”

Няма такова нещо в нашия Господ Исус! Такова нещо има в генетично

заложената гнилота на щрауса, който така си е заровил главата в пясъка и

вирнал опашката към облаците, щото мисли, че това е неговото смирение.

Но това не е смирение, а зле прикрита светщина. Защото когато в църквата

74 (Йов 39:14)
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мнозина души са смазани или стъпкани от полските зверове, пасторите

предпочитат да ги гонят или да ги обвиняват, че сами са си виновни за

състоянието си. Нека ги попитам такива проповедници! Когато Бог ви

избра и постави над паството Си, Той не ви ли даде и Словото Си? Не беше

ли Словото Му онова, което ражда духовния човек? И ако Исус знаеше, че

евреите ще Го предадат, но пак не спря да се моли за тях, казвайки:

“Ерусалиме, Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с

камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера

твоите чеда, както кокошката прибира пилците си под крилата си,

но не искахте...” 75

...то какви са днешните щрауси? Пастири със закърнели крила, които

никога не стигат до Небето, а само вдигат много шум и пляскат весело.

Защото пилците искат да се подслонят под крилата им, а те им дават

номерче чрез секретарките си и ги подминават като кошчета за боклук.

Такава ли е Божията Любов? В щрауси ли благоволи Небесният Отец?

Но именно за това Исус предупреди:

“Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството

ще охладнее...” 76

Нека се върна на “Книгата Йов”. Ето как Бог продължава Словото Си:

“Носи се жестоко с малките си, като че не са нейни; трудът й е

напразно, защото не я е грижа от опасности...” 77

Ето този стих убедително доказва, че пасторите-щрауси са наемници.

Когато Бог пророкува против едомците и показва кои животни ще наследят

земята им, Той казва нещо интересно за камилоптицата. За нея земята на

Едом е:

“...двор на камилоптици...” 78

Защо именно като “двор” Бог определя мястото за пасторите-

наемници?

Преди всичко - дворът отговаря на мястото, където ще се състои

Сватбата между Младоженеца и Невястата, между Христос и Църквата.

75 (Матея 23:37)
76 (Матея 24:12)
77 (Йов 39:16)
78 (Исайя 34:13)



50

Пасторът е призван да води вярващите именно там. Но ето, че Бог не е

съгласен да дели двора Си с пастори-наемници. Ето защо мястото, в което

те водят вярващите, пак е двор, но това не е дворът на Бога, а дворът на

тщеславието, дворът на религиозния дух. Ако отворим “Откровението на

Йоан” ще прочетем какво говори Бог в духовен план на Апостол Йоан:

“И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери

Божия храм и олтара и ония, които се кланят в него; но двора,

който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е

даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два

месеца...” 79

Ако и този стих да се отнася за времената на Голямата Скръб, неговият

духовен прицел е обърнат не само към Израил, но и към Църквата. Защо?

Защото Словото казва, че ние сме съграждани на Светиите (Вж. Ефесяни

2:19), а съграждани са хората, които живеят в един и същи град, нали?

Следователно ние живеем с вяра в духовния Ерусалим и сме част от него.

И какво правят щраусите спрямо духовния Ерусалим?

Нищо повече от това, че го тъпчат и сквернят със собственото си

тщеславие. Един ден Бог ще им даде да разберат, че те никога не са

влизали в двора Му, но всякога са били в онзи двор на камилоптици, който

Бог определи за нечестивите служители.

Така изглеждат нещата с хората, дали приют на демони-камилоптици.

Аз самият преживях духовна опитност с подобен пастор. Наскоро Бог ме

свърза с една църква и ме прати там да проповядвам Словото. В началото

всичко беше добре, но когато мечът на Божието Слово започна да боде

греха и светщината, пасторът на тази църква започна да подскача нервно.

Аз го видях как обижда собственото си стадо. Аз го чух как проповядва

“горкото”, но не и “блаженството”. Аз го видях как търси сметка от овцете

защо били слаби и хилави. Тогава Бог ме запали с голяма болка и аз му

казах:

“Нямаш право да питаш овцете си защо са слаби и хилави, понеже те

не пасат сами себе си, но ти си този, който Бог е помазал да ги пасе! Ако

овцете ти са слаби и хилави, то слаби и хилави са били проповедите ти,

79 (Откровение 11:1-2)
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примерът ти, любовта ти. И ако не побързаш да освежиш стадото с

Божието помазание, то много скоро Бог ще те отсече, защото Небето не

толерира пастори-наемници! Ти трябваше да бъдеш за тези хора като

“заслон от вятър”, като “прибежище от буря”, като “водни потоци на

сухо място”, като “сянка от голяма канара в изтощена земя”...” 80

Този пастор обърна лицето си против мене и оттогава не е потърсил

общение между нас. Може би защото никога не е отварял “Евангелието на

Йоан” и не е напълнил сърцето си с думите на Христос, Който казва, че:

“...добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник и

не е овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като

оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга,

защото е наемник и не го е грижа за овцете...” 81

Жалко за онази църква, чийто пастир е наемник! Горко на онези,

които живеят от овцете, а не овцете живеят от тях! Някой може да каже:

“А ти сега не проповядваш ли “горкото”? Защо тогава още съдиш и си

позволяваш да критикуваш?”

Преди всичко не аз, но Бог пръв каза:

“Горко на безполезните пастири!”

Но когато има такива, които дразнят погледа Му и забравят откъде са

тръгнали и накъде отиват, то тогава Бог се намесва и отговорът Му няма да

закъснее. А ето как продължава “Книгата Йов” за да покаже причината за

поведението на камилоптицата:

“Понеже Бог я е лишил от мъдрост, и не я е обдарил с разум...”
82

И наистина, човек трябва да е изгубил страха си от Господа, за да

позволи на сърцето си общение с демоните на Антихриста. А когато това

общение се получи, тогава и разумът си е отишъл и човек не знае вече на

кого служи, защото е писано:

80 (Исайя 32:2)
81 (Йоан 10:11-13)
82 (Йов 39:17)
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“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да

познаваме истинния Бог: и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му

Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот...” 83

Моля ви, вземете силата на тези откровения и започнете да търсите

онази съизмеримост, която ще позволи на Исус, Който живее във вас, да

бъде Пастир на стадото Си. Защото тогава Бог ще ви направи като “заслон

от вятър” и “прибежище от буря” за хората. Толкова за камилоптицата.

Нека видим следващият демон на Антихриста.

Ж) ПРЪЧЪТ С РЕЛИГИОЗНИЯ СИ ФАНАТИЗЪМ И ВИСОКОУМИЕ

Забелязвали ли сме “пръчове” около нас?

Мнозина са ги забелязвали, но едва ли са ги гледали през погледа на

Библията. Тук ние ще разгледаме пръча именно през този поглед, за да не

му позволяваме да търси позиции в духовното общение на вярващите в

Исус.

Какво е пръчът?

Пръчът е мъжки козел, който има за цел да опложда козите, така щото

да се раждат още кози. Погледнато биологически, това става по един начин,

но погледнато духовно, той е друг. За да разберете духовно нещата, ще ви

припомня една притча на Исус, в която Той заяви:

“А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките

(свети) ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще

се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от

други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете

от дясната Си страна, а козите от лявата...” 84

За да прави Господ това отлъчване на кози от овце, то Той е видял

смесване на Истина и лъжа, Словото на Бога и словото на дявола. И онези,

които са приели Словото на Бог, са овцете, а другите, които са приели

измамата на дявола - козите, тоест, рожбите на пръча:

“Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете

си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и
83 (1 Йоаново 5:20)
84 (Матея 25:31-33)
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за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях

и не Ме напоихте; странник бях и не Ме облякохте; болен и в

тъмница бях и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат:

Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или

гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в

отговор ще им рече: Понеже не сте направили това на ни един от

тия скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във

вечно наказание...” 85

А сега разберете, че активността на пръча се реализира в следните

направления:

Да отнеме на християните храната, тоест, общението със Словото на

Живия Бог. Да отнеме на християните водата, тоест, общението със Святия

Дух. Да отнеме на християните светлия висон, тоест, праведните дела на

Светиите, тяхното облекло. Да отнеме от вярващото сърце милосърдието и

състраданието.

Искам да забележите нещо, което Исус прави с овцете и козите. Той

поставя овцете от дясната Си страна, докато козите поставя от лявата Си

страна. От какво е продиктувано това Господно решение? Преди всичко -

от духовното състояние на овцете и козите. Овцете винаги са били угодни

на Бога. Те всякога са действали със Силата на Святия Дух, всякога са

били водени от верните стихове на Апостол Павел:

“Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е

Божия сила за спасение на всеки, който вярва...” 86

Погледнете тялото си и ще видите, че силата се намира отдясно, в

дясната ви ръка. Така и овцете са били водени от Божията десница.

Но как тогава да си обясним козите, които са от лявата страна на

Исус?

Отляво е сърцето, но те не са по Сърцето на Бога. Естествено е да

разбираме, че козите, поставени отляво, са поразени в сърцата си от духа

на Антихриста, от религиозния дух. И именно на това поражение е

олицетворение козелът. Както всички сме виждали, козелът има два остри

рога. Но тези рогове не са агнешки, а кози.
85 (Матея 25:41-46)
86 (Римляни 1:16)
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На какво навежда този факт?

Ето на какво:

Апостол Йоан ни дава знание за религиозната активност на дявола,

като казва за него:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два

рога, прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше

всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди

земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято

смъртоносна рана беше оздравяла...” 87

Забелязвате ли, че Апостол Йоан говори за “друг звяр”, възлизащ от

бездната. До онзи момент на земята действаха империите Изток, Вавилон,

Содом и Египет с подлежащите им религии и дежурни богове. Но ето, че се

появиха нови религии, много по-жестоки и опасни. С една дума - появи се

“друг звяр”, който принуди земята да се поклони на “първия звяр,

чиято смъртоносна рана беше оздравяла...”

Как да разбираме това?

Кого Исус смъртоносно порази с Възкресението Си от мъртвите?

Ще отговорите:

“Дявола!”

Да, разбира се, че дяволът беше поразеният. Но в онзи момент, когато

Исус беше на земята, дяволът имаше своето олицетворение като звяр във

фанатизма на фарисеите. “Вие сте от баща дявола...” - им каза някога

Спасителят. И понеже дяволът беше техният баща, то те извършиха волята

на баща си, като поискаха смърт за Исус и надъхаха целия народ да желае

това. И ако този друг звяр от “Откровението” с рога, прилични на агнешки

се покланя на “първия звяр”, то това ни дава знанието, че тези два рога,

тези две религии направиха поклонниците си по дух и фанатизъм като

някогашните гонители на Исус – фарисеите! Именно за това Словото ги

определя като два рога, прилични на Агнешки, тоест, религии, които само

приличат на Христовото учение. И ако този звяр е с два рога и се опитва

да представи себе си за Агнето, а не е, то той непременно е “пръчът” или

87 (Откровение 13:11-12)
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“козелът”, от чиято неуморна духовна активност се родиха и козите,

които Исус отлъчва от Себе Си.

Моля ви да запомните това:

Двата рога, прилични на агнешки, са християнската религия и Ислямът!

И двете религии черпят от изворите на Свещеното Писание, които са

размътени от нозете на дявола! Именно с тези два рога, с тези две учения,

дяволът принуди земята да се поклони на духа на религиозния фанатизъм

и високоумие!

Искам с тези откровения всички да бъдете предупредени и да стоите в

съвършено благочестие пред Бога. Не позволявайте на никакви пръчове с

черни раса или лъскави епитрахили, чалми или потури, да ви заведат при

другарката на главния пръч. Защото Бог заяви, че всеки един от демоните,

които изброяваме тук, ще бъде на онова ужасно място на възмездие и

наказание не сам, но с другарката си:

“Потърсете в книгата Господна та прочетете: Никое от тия не

ще липсва, нито ще бъде без другарката си...” 88

Разбирате ли, че целта на всеки демон на Антихриста е да си намери

другарка, тоест, отпаднала църква, която да се ожени за него, а не за

Исус? Аз разглеждам не просто жалки пешки от бездната, но генералите на

Сатана, които имат хилядолетен опит и изключителна засеняваща власт,

дадена им от Луцифер. Аз се удивлявам на духовната слепота и наивност,

която завладява евангелските църкви в България и те бързат да приемат

моделите на пръча.

Коя библия четете, братя?

В моята библия няма такова нещо, каквото има в Православието, а

напоследък и в много евангелски църкви. Защото Източното Православие

си има духовна семинария, а Божиите църкви - семинари. Източното

Православие си има богословие, Божиите църкви - теология. Източното

православие подготвя кадрите си в академия, Божиите църкви - в

библейски училища.

На кого подражавате, църковни пастири?

Кои модели следвате? Божиите или на пръча?!!

88 (Исайя 34:16)
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Ами че Божиите модели са в Небето, Истинският Учител е Един и няма

друг на земята, освен Него. Или вие не знаете, че освен Източно-

православна църква има и Западно-тщеславна такава?

Наречете ме ако искате буквалист или ме обвинете, че събарям вярата

на някои, но аз ще продължа да го правя, когато виждам, че това не е

вярата на Исус. Защото Бог ми каза:

“Всяко нещо, което не се е родило в Небето, ще остане на

земята, а заедно с него и ония, които му уповават. Защото някога

Израил Ме разгневяваше, понеже людете му жертваха по високите

места на Ваала и Астарта. А днес - водени от противни на Мен

пръчове, много от служителите вършат същото. Нека се обърнат и

покаят, защото инак няма зазоряване за тях...”

 Сега не аз, но Бог пита пасторите Си:

“Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите...”
89

Някои пастори дори не са чели притчата на Исус за козите и овцете, а

камо ли да знаят времето... И в тези канари овце ли ще види нашия Господ

или кози? Не виждате ли почеркът на Едом, който живее в пукнатините на

канарите, в скришните места на стръмнините? Не е ли днес времето, когато

дяволът опложда сърцата на недорасли духовници и те така се отдават на

света, такова брачно ложе си правят с духа на този свят, че от блудството

им се раждат най-страшните поквари и измами?

Небето вече не моли! Небето заповядва да излезем от този свят, от

високоумието на пръча, от религиозния му фанатизъм, от духовното му

самодоволство и гордост. Защото когато Исус започне да отделя кози от

овце вече ще бъде късно за нашето определяне във вечността.

Сега е моментът! Днес е Денят!

89 (Йов 39:1)
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З) ЗМИЯТА-СТРЕЛНИЦА ИЛИ ЗА ОБЩЕНИЕТО КАТО ДУХОВНО

ПОРАЗЯВАНЕ

Едва ли съществува друг животински вид, с който Бог така точно да

олицетворява дявола, както змията. Още в трета глава на “Книгата Битие”

тя загатва за възможностите си и продължава да ги изявява до двадесета

глава на “Откровението на Йоан”. Искам да разбирате, че омраза от Бог

към фауната на Земята няма, понеже всичките животни са създадени от

ръката Му и Неговото жизнено дихание е причина те да живеят. Творецът

ги е създал с определена цел и едва ли ние сме тези, които да Му държим

сметка защо го е направил. Но когато нашият Бог ни открива в Словото Си

дявола като змия, то тук вече сме длъжни да знаем духовното и да открием

причините за това олицетворяване. В тази глава аз ще разгледам не

просто змията, но змията-стрелница, тоест, този дух, който се стрелва към

жертвата си, напада я и ухапва смъртоносно. В по-предишни разсъждения

аз вече казах, че съществува духовно сътрудничество между империите на

Злото, така щото една империя отваря място на втора, втората - на трета, и

така, докато бъде убита тяхната жертва. Крайната цел на Сатана е

смъртта. Смъртта, като прекратяване на смисъла, като лишаване от

животворящо духовно общение и като прекъсване на връзката между дух и

плът. Всяко нещо, което носи в себе си зародиш и развитие на смърт, идва

от царството на тъмнината и е заповядано от Сатана. Ето защо змията е

най-опасна не с нещо друго, а със смъртта, която може да донесе на

жертвата си. Четири способности на дявола са смъртоносни за човешкия

дух и човешката душа и в тази глава аз искам да ги разкрия пред вас. Като

начало нека започна с първата способност:

Първа способност: Змията хипнотизира жертвите си

Как да разбираме тази първа способност?

Преди всичко хипнозата е мощно и властно действие на внушения,

които превръщат човека в жертва без свободна воля. Той започва да се

ръководи от внушенията. Те стават изява на неговото “аз” и определят
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поведението и мотивацията му. Най-силните внушения на змията са

ласкателството и чародейството.

Нека сега да помислим. Кое е първото ласкателство на змията против

човеците? Не бяха ли това онези думи, които инжектираха в Ева такава

доза самочувствие, че тя яде от забранения плод? А какво й каза дяволът?

Ето какво:

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

него (дървото) ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да

познавате доброто и злото...” 90

Как се почувства Ева в онзи миг?

Естествено - бе поласкана. Поласкана от възможността да бъде като

Бог. Хипнозата на змията бе толкова силна, че първата жена не можеше да

я отхвърли. Опитайте се да отхвърлите поласкаване и ще видите, че е

много трудно. Егоизмът ви се е хванал за ласкателството като удавник за

сламка и не иска да го пусне.

Познато ли ви е това? Колко от нас разбират, че дяволът е най-

страшен, когато “не е дявол”? А неговите слуги са така перфектни в

преследването на жертвите си. Словото казва за тях:

“Всеки говори лъжа с ближния си; с ласкателни устни говорят

от двоелично сърце...” 91

Но вижте и съдбата на ласкателите:

“Господ ще изтреби всичките ласкателни устни, език, който

говори големи неща. (Езикът) на ония, които са казвали: Ще надвием

с езика си; устните ни са наши; кой е господар над нас?” 92

Искам да знаете, че ако ласкателството е семето на дявола, то не може

да не видим плода му. А плодът се нарича “комфорт”. Поласканият винаги

в един момент се чувства комфортно, тоест, смята, че всичко е добре,

точно когато всичко е най-зле. Така беше и при Ева. Тя видя в забраненото

дърво не духовна смърт, но “дърво желателно, за да дава знание...”

Причината за изкривеното й светоусещане беше комфортът, тоест, плодът

на ласкателството. В моя живот Бог ми даде свидетелства за силата на

90 (Битие 3:4-5)
91 (Псалом 12:2)
92 (Псалом 12:3-4)
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ласкателството и мога да кажа, че то е в известна степен сатанинско

помазание, огромна сила, която може да препъне Божия служител. Аз

трябваше да видя как действа ласкателството в евангелските църкви. И

вижте как Бог изгради в мен чувствителност към тази хипноза на дявола:

От време на време оставам компютъра си и отивам в някоя църква по

Волята на Бог, за да проповядвам. Така бе и в случая, когато се сблъсках с

ласкателството. Говорих пред около петдесет човека в една малка църква

във Варна. Словото беше с голямо помазание и лицето ми гореше особено

силно. Говорих около час и половина непрекъснато и в един момент спрях.

Тогава пасторът на църквата даде думата на слушателите. И вижте какво

се случи. Стана една жена, посочи ме с ръка и каза:

“Докато братът говореше, получих видение. Видях братът облечен в

блестяща мантия, със златна корона на главата. Очите му блестяха като

звезди, а в дясната си ръка държеше кана, покрита с диаманти и от каната

се лееше нектар на живот. И той мина и сипваше от нектара на всеки в

неговата чаша. И ангели кръжаха около брата и викаха: Слава, Слава,

Слава...”

Ако някой започне да ви говори така, то несъмнено ще получите болки

в горната част на рамената си. Защо? Ами защото сте толкова божествен,

че вече ви растат крила... Шегувам се, разбира се! Причината да давам

този пример е тази, че днес дяволът атакува душевните християни и тогава

Божиите служители са атакувани от тези душевни християни с ласкателни

видения. Аз така бях атакуван в тази църква. След първата жена стана

втора и даде своята ласкателна версия, след втората трета и така се

изредиха шест жени. Тогава почувствах, че нещо в духа ми не е наред.

Почувствах, че Бог е наскърбен, понеже се е отдавала слава на човеци, а

не на Исус. Истинският Божий служител трябва да се научи да различава

нещата на душата от нещата на духа. От една проповед могат да възникнат

както духовни, така и душевни реакции. Искам да запомните следното:

Духовният ефект от проповедта се нарича вдъхновение!

Душевният ефект от проповедта се нарича въодушевление!

Вдъхновеният човек ще замълчи, защото върху него е слязла Славата

на Бога. Въодушевеният човек ще получи в ума си душевни видения и
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въображения на ума, и, като не може да се сдържа, ще стане и започне да

ласкае. Дяволът атакува душевните християни, понеже душевността им е

признак за неумряла плът и плътско мислене. Ето защо тази категория

слушатели в Господното събрание е най-рисковата, най-шумната и най-

себеизявяваща се. От нея пасторът или проповедникът трябва да очаква

най-невидимите удари на лукавия.

А сега нека разгледам и второто внушение на змийската хипноза,

което става не чрез убеждение, но чрез принуждение. Това внушение,

ставащо чрез принуждение, се нарича чародейство. Когато дяволът види,

че не желаете ласкателството му, той ще опита с чародейство. Под негова

власт винаги има достатъчно хора, които са обикнали заплатата на

неправдата, оставили са пътя на Истината и са последвали пътя на Валаам

Веоров (Вж. 2 Петрово 2:15). Под негова власт винаги има по някой

малодушен Ахав, допуснал в църквата Езавел и позволил й да контролира

с чародеяния и теология духовното общение между вярващите. (Вж.

Откровение 2:20-23).

Аз имам да ви кажа много за тази тактика на старовременната змия, но

основното, което искам да запомните, е това, че чародейството е действие

на чар, а самият чар - активност на сатанинско помазание в чародея!

Както вече казах, чародейството не убеждава. То принуждава жертвата

да мисли така, както иска чародеят. Ако погледнем назад в историята на

човечеството, то ще видим, че само преди няколко десетилетия беше

извършено най-мащабното чародейство върху една многомилионна нация,

която прие лъжепророка Хитлер и неговата идеология. Но как Хитлер

владееше над тези човешки маси? Как ги накара да повярват в неговата

мисия и идея за свръхчовека, за чистата арийска раса? Как накара хиляди

жени да искат да имат от него деца?

Ето как:

Чрез помазанието на Сатана!

Виждате ли, фашизмът не може да бъде приет от никое човешко

сърце, в което действа съвестта. Никое сърце не би одобрило онова, което

се случваше в газовите камери на концлагерите. Но там действаха слуги на

Хитлер, толкова запленени от неговия чар, че отдавна станали безмозъчни
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и безсъвестни пионки в ръката на самия дявол. Искам да знаете, че най-

разпространените почви за чародейство, са плътските молитви (или древни

“възлияния” - б.а.) Много малко от нас са напълнили с Дух и живот думите

на Исус в “Евангелието от Матея”, където Спасителят казва:

“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като

си затвориш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е в тайно; и

Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве...” 93

Този стих иска да ни предупреди. Ние трябва да се молим на тайно,

тоест, скрити от лицето на дявола. Моля да запомните това! Начинът да се

скрием Исус ни разкрива като “затваряне на вратата на нашата стаичка”.

Казано по друг начин:

Когато си затворим вратата, нашата молитва е духовна, тоест, родена

от Святия Дух в сърцата ни! Когато сме с отворена врата, нашата молитва

е плътска, тоест, станали сме мишени за чародейството на дявола!

Мислите ли, че дяволът ще ви гледа как се молите за някого и няма да

атакува молитвата ви? Ето затова трябва да сте на тайно място, където той

не може да ви види. Мислите ли, че ако думите ви са плътски, той няма да

подложи ръката си и да вземе сила от изговореното ви слово? А след това

какво ще стане? Нищо повече от чародейство против човека, за когото се е

молила вашата плът, а не вашето сърце. Така вие ставате проводници на

змийска хипноза и чрез думите на вашата плът дяволът може да извършва

съдба върху живота на ближния ви. Другото, което искам да запомните, е

ефектът на чародея, когато той общува с вас или мине покрай вас. Ако в

този момент вратата на сърцето ви е отворена към света и плътта, то вие

ще усетите думи, които някаква невидима сила ви тласка да изговорите

именно на чародея. Може до преди малко да сте имали съвсем други мисли

и намерения, може дори да сте искали да го изобличите и критикувате, но

в момента, когато отворите устата си, ще кажете не онова, което искате, а

онова, което не искате. Ето това е пълно свидетелство, че върху вас е

упражнена атака на чародеен дух, а тази атака е успяла, защото вратата

на сърцето ви е била отворена към плътта и дяволът е инжектирал през

93 (Матея 6:6)
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отворената врата своите думи, мисли и внушения. Някой може да реагира

на това, което пиша, с думите:

“Няма чародейство против Якова!”

Да, вярно е! Но има чародейство против Едом! Защото Яков са онези,

които търсят Лицето на Бога, а да търсиш Лицето на Бога, то е винаги

вратата на сърцето ти да бъде отворена за Небето и затворена за света,

плътта и греха.

В тази връзка има още едно чародейство, което дяволът използва, и

това е чародейството, дошло чрез нас, но атакуващо само нас, тоест, това

е авто-чародейство. Авто-чародейство си направи Апостол Петър, когато

на три пъти се отрече от Исус и трябваше след това Господ на три пъти да

го кара да потвърждава духовната си привързаност към Него. Авто-

чародейство си направи целият Израил, когато каза за осъдения Исус:

“Кръвта Му нека да бъде на нас и на чедата ни...”

Можем ли да избегнем авто-чародейството?

Да, но за това ни е нужно просвещение от Словото, което да изяви

причините за това зло от дявола. Нека припомня един много показателен

стих от “Първа Книга на Царете”, където пророк Самуил рече на Саул:

“Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както

слушането Господния глас? Ето послушанието е по-приемливо от

жертвата, и покорността - от тлъстината на овни. Защото

непокорността е като греха на чародейството, и упорството като

нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на

Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар...” 94

Когато бъдете поставени пред избор - да послушате гласа Господен

или гласа на плътта си, да изговорите Господни думи или думи плътски, то

нека в ума ви дойде именно този стих, защото той ще ви избави от атаките

на чародейните демони. Твърде малко хора осъзнават духовните закони и

принципи, с които действат сатанинските служители, но колкото по-рано

ги осъзнаем, толкова по-добре. Защото в Словото Си нашият Бог казва за

империята Вавилон (религиозното царство на дявола) следните думи:

94 (1 Царе 15:22-23)
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“...понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките

народи...” 95

Толкова по въпроса за хипнозата, като първа способност на змията-

стрелница. Втората способност на змията, за която искам да разсъждаваме,

се изявява чрез нейния език.

Втора способност: Змията има раздвоен език

Виждали ли сте език на змия? Ако сте виждали, то ще ви направи

впечатление, че е раздвоен и твърде остър. Така и дяволът има раздвоен

език, който поразява. Защо поразява?

Отговорът е:

Защото смесва Истината с лъжата!

Моля ви да разберете това! Много хора са склонни да се предоверяват

на езика на змията, виждайки, че в него имало много истина.

“Чух много верни неща!” - казват те.

Защо обаче спирате с коментарите си до тука?

Защо показвате половината от езика на змията?

Покажете и другата половина и тогава ще стане ясно Бог ли е говорил

или дяволът! Защото когато демоните напускаха с крясък телата на

страдалците, те викаха на Спасителя:

“Познаваме Те кой Си Ти! Ти Си Светият Божий!”

Ето, че те не лъжеха. Змията показваше само едната част от езика си,

притисната от Божията Слава. Но за да бъда по-убедителен искам да ви

дам най-точния пример, който Бог ми е открил:

Ако един убиец иска да ви унищожи, той няма да ви покаже шишенце

с отрова и да каже:

“Пий! Това е отрова, която ще те унищожи!”

Нищо подобно! Той ще спретне най-изискания коктейл и ще приготви

най-скъпите ястия, приготвени от най-изкусни кулинари. После ще сложи в

ястието ви само една щипка арсеник. Така вие ще умрете не от ястието, а

95 (Откровение 18:23)
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от отровата в това ястие! Така християнинът може да умре не от истината,

а от лъжата в тази истина.

Ах, как искам всеки да разбере тази тактика на дявола! Ах, как искам

да дръпнете скъпата му покривка и всичките му ястия в златни и сребърни

съдове да се обърнат на земята! Само, че мнозина са водени от апетитния

мирис на ястието! Мнозина не разбират, че отровата не мирише! И именно

за тях ще дам стиха от “Притчи Соломонови”, който ни дава съвършено

избавление от лукавството на Сатана:

“Когато седнеш да ядеш с началник, (с началства и власти на

нечестието в небесни места - б.а.) прегледай добре какво има пред

тебе иначе ще туриш нож в гърлото си. Ако те обладава охота не

пожелавай вкусните му ястия, защото те са примамливи гозби...” 96

Запомнете, че охотата е свидетел за обладаване от дявола! Никога не

яжте охотно каквото и да е слово! Прегледайте го добре! Изпитайте го в

Библията! Извикайте Присъствието на Святия Дух и бъдете изпълнители на

стиха от “1 Йоаново”, където Апостолът казва:

“Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете

дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света...” 97

Толкова за двуострия език на змията. А сега нека да видим и третата

способност.

Трета способност: Змията върви на зиг-заг, тоест, нейните

атаки са както отляво, така и отдясно

Ето една способност, която е останала скрита за много християни.

Искам да имате разбирането, че ние не можем да бъдем успешни против

дявола, ако не познаваме неговите стратегии и тактики. Именно така аз

разбирам думите на Исус, Който ни казва:

“...бъдете, прочее разумни като змиите, и незлобиви като

гълъбите...” 98

96 (Притчи 23:1-3)
97 (1 Йоаново 4:1)
98 (Матея 10:16)
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Да бъдеш разумен като змията - значи да познаваш нейните стратегии

и тактики и да бъдеш готов, когато тя се появи отнякъде. Така подготвен

бе Апостол Павел, който във “Второто послание към Коринтяните” заяви:

“...да не би сатана да използва случая против нас; защото ние

знаем неговите замисли...” 99

Но какво прави змията? Тя се появява от две места - отляво и отдясно.

Как да разбираме това? Аз вече имах възможност да кажа за тези две

посоки някои неща, когато разсъждавахме за пръча, но сега ще разширя

темата. Обръщайки се към избрания за лидер на Израил Исус Навин, Бог

му каза и това:

“Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш

внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей и даде

заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да

имаш добър успех където и да идеш...” 100

От този стих става видно, че за да сме успешни против силите на

Злото ние не трябва да се отклоняваме от Закона ни надясно ни наляво. По

този въпрос трябва да се дадат някои пояснения, понеже, както Словото ни

учи, ние не сме под Закон, но под Благодат.

Какво става тогава със Закона?

Преди всичко Законът е духовен и негова най-висша цел е да преследва

беззаконието. Той самият бе създаден, за да се отличи Доброто от Злото:

“...понеже чрез закона става само познаването на греха...” 101

Въпросът е: Къде е днес Законът? Защото той никога не е преставал

да действа. Исус казва, че:

“...докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка

от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне...” 102

Искам да разбирате, че докато на света се подвизава беззаконният

Сатана, то ще го преследва Законът на Бог. Мнозина изобщо не знаят кога

е създаден Закона на Бога. Те отварят Библията и сочат с пръст пророк

Моисей, чрез когото Бог даде Закона Си на израилтяните. Но забележете,

99 (2 Коринтяни 2:11)
100 (Исус Навин 1:7)
101 (Римляни 3:20)
102 (Матея 5:18)
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че Бог тогава го даде на Израил, но никъде не се казва, че тогава го е

създал. Защото Законът действаше още преди Адам и Ева да съгрешат.

Истината е, че Законът се яви, за да отговори на беззаконието на Сатана.

Преди това беззаконие никоя личност в Небето не бе в конфликт със своя

Създател, за да я ограничава Бог чрез Закон. Ето затова знайте, че

Законът е изначален, духовен и Свят, понеже дяволът отначало съгрешава.

Законът съдържа в себе си всички онези ограничения, показващи всички

дяволски нарушения. Дяволът не може да избяга от изобличението на

Закона или да изненада Закона. Той просто лавира между Закона, прави

своеобразен слалом, зиг-заг, отдясно и отляво, като дебне всички, които

биха се отклонили надясно или наляво, за да ги погълне. Липсата на тези

истини и правилното им разбиране е причината Исус да не бе разбиран от

толкова много законници, книжници и фарисеи. Защото мнозина мислеха,

че Той дойде да наруши Закона, но Исус дойде по-скоро да ни разкрие

истинските стойности на Закона, а не неговата плътска интерпретация.

Нека ви убедя в това. Ето какво казваше Исус:

“Чули сте, че е било казано: “Обичай ближния си, а мрази

неприятеля си”. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и

молете се за тия, които ми гонят; за да бъдете чеда на вашия Отец,

Който е на небесата...” 103

Слушайки тези думи мнозина мислеха, че Исус отхвърля Закона. Но

Исус не дойде да наруши Закона, а да го изпълни. Защо тогава има такова

“противоречие” в думите Му. Отговорът е:

Защото на земята е дошла Божията Благодат, която да помогне на

човека да изпълнява духовно целия Закон!

Бог изговори Закона. Той го създаде и пръв се ангажира да го спазва.

Бог е Дух и Законът е духовен, а ние сме човеци, които освен дух имат

душа и плът. Ето затова ни е нужна Божия Сила, за да изпълним духовно

Закона, а не плътски. Словото казва, че дори Любовта не върши зло и

следователно изпълнява Закона.

103 (Матея 5:43-45)



67

Разбирате ли, че всички думи на Исус в знаменателната проповед на

планината в пета глава на “Матея” идат да ни покажат как най-истински,

имайки Сила от Божията Благодат, да изпълним Закона?

Нека отново се върна на думите на Исус.

“Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви

гонят...” - ни каза Той.

Кои е нашият неприятел? Човекът до нас ли или дяволът?

Несъмнено - дяволът.

А кога ние най-ефективно мразим дявола, за да изпълним Закона?

Отговорът е:

Когато обичаме ближните си и прощаваме на враговете си. Само

тогава Законът преследва истинския престъпник, а не неговите жертви.

Религията направи така, че насочваше острието на Закона против

жертвите на дявола, а не против самия дявол. Бог създаде Закона против

беззаконието на Сатана. Това е първичното му действие и ние трябва да го

усвоим добре. Именно по тази причина е нужно да се просветим отново и

отново от Закона, защото Божията Благодат ще ни даде Сила не само да го

спазваме, но и да го насочваме против истинските престъпници. Ние не

трябва да се отклоняваме от Закона нито наляво, нито надясно.

Защо?

Ами защото днес Законът е в нашите сърца и неговото действие се

изразява чрез съвестите ни. И то не само чрез християнските съвести, но и

чрез съвестта на всеки човек.

Моля ви да разберете това!

Аз не поучавам ереси и не ви проповядвам легализъм. Аз просто искам

да разберете същинското място и назначение на Закона:

“Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но

законоизпълнителите ще бъдат оправдани, (понеже когато

езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се

изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе

си, по това че те показват действието на закона написано на

сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им

или ги осъждат помежду си, или ги оправдават) в деня, когато Бог
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чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето

благовестие...” 104

Една от причините Павел да беше отхвърлян от много църкви и да

беше под постоянно гонение е именно тази, че Бог му бе дал дълбоките

води на Своето Слово. Тогава Апостолът бе разбрал, че Законът е духовен

и Бог по природа го поставя в духа на всеки човек. А оттук и мотивацията

на змията да върви на “зиг-заг”, а именно, да атакува сърцата, които по

природа имат заложен в себе си стремеж да изпълнят Закона. Искам да

разбирате, че в човешкото сърце има две причини, които дяволът атакува.

Това са съвестта и вярата. В зависимост от това дали се отклоняваме

наляво или надясно от Закона, рискуваме да бъдем атакувани - било в

съвестта, било във вярата. Сега аз ще напиша долните изречения, а вие ги

запомнете:

Отклоняването вляво е атака против съвестта, водеща до закоравяване

на сърцата ни! Резултатът е религиозен фанатизъм! Отклоняването вдясно

е атака против вярата в Исус и води до загуба на духовната сила, а като

следствие - до религиозно примирение, маловерие и малодушие!

Това са двете крайности, в които дяволът бута човеците. Първата ще

ви заведе в стотиците секти, опасали света. Втората - да правите компания

на баби по манастири, черкви и гробища. Ето затова трябва да бъдем

разумни като змиите, тоест, да знаем във всеки момент духовното си

състояние и да търсим хармонията на духовния баланс, който само Святият

Дух може да поддържа в нас. Знайте, че най-непоносимото нещо за дявола

е някой да познава духовно Закона на Бога. Защото такъв пораства до

Божий генерал, от когото тъмнината настръхва.

Бъдете законоизпълнители чрез Силата на Божията Благодат!

Ето, че стигам до последната способност на змията-стрелница.

104 (Римляни 2:13-16)
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Четвърта способност: Змията често сменя кожата си, тоест,

актуализира постоянно заблудите си.

Кажете ми, бихте ли се облекли с дрехите на вашата прабаба или

прадядо и с тях да излезете на улицата?

Може би ще реагирате:

“Защо ни задаваш глупав въпрос? Естествено, че никой нормален

човек няма да тръгне с дрехите на баба си или дядо си, просто защото тези

дрехи не отговарят на съвременните реалности. Те не са модерни и всички

ще му се смеят...”

Това би бил добър отговор от ваша страна. Така е. Дрехата отговаря

на времето, в което живееш. Ако започвам така разсъжденията си върху

тази четвърта способност, то е, защото и Сатана се съобразява с този

принцип. Ето защо и той си е дал сметка, че неговата дреха трябва да

отговаря на съвременността, защото иначе всички ще му се смеят. Тази е

причината да наблюдаваме как всяка година никнат нови и нови култове и

секти, ордени и братства. Сатана бърза да запълни всяка ниша в духовното

пространство и всеки вакуум, който би се получил в търсещия човешки

дух. Някой може да попита:

“А Бог защо не Си сменя дрехата? Нали ако не е модерен всички ще

Му се смеят?...”

Обичам да допускам такива въпроси в книгите, които пиша, защото

мнозина ги е страх да ги зададат, а отговорът им разбива крепостите в

умовете на хората. Преди всичко - положете като знание следното:

Бог идва от миналото, но Бог наднича и от бъдещето! Докато дяволът

идва от миналото, но на дявола не принадлежи бъдещето!

Бог е по-стар от всичко създадено, но е и по-млад от всичко, което ще

се роди. Исус нарече Себе Си “Алфата и Омегата, Началото и Краят,

Първият и Последният”. Ако кажем за Алфата, че е древна, то е така.

“Истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм” - казва

Исус. Но ако помислим за Омегата, тя все още не е дошла и затова Исус е

по-млад и от всяко дете, което би се родило днес или утре. Исус е Вечен и

затова Вечността е по-стара и по-млада от всичко съществуващо. Днес
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Сатана е в неравностойна надпревара с Вечността, защото остарява. Той

безнадеждно остарява и прави всичко възможно да се задържи в центъра

на събитията, но все повече ще се отдалечава от този център. Ето защо,

ако иска да е ефективен, той, подобно на змия, ще сменя кожата си, за да

бъде естествен за средата, в която живеят хората. В сатанинското слово са

преиначени всички духовни реалности и върху тях дяволът е оставил своя

трактовка и коментар. Ако се върнем назад в историята, ще видим, че във

времената, когато Христовите Апостоли тръгнаха да евангелизират света,

съществуваха едни религии и богове, а днес - други. Актуални тогава бяха

римският и гръцкият политеизъм (многобожие). Над Рим властваше Юпитер

Капитолийски, над Атина - Зевс Олимпийски. Всеки от тези богове имаше

около себе си цяла свита от богчета и богини. Имаше слово, хвалебствени

дитирамби и жертви към тези богове. И, ако и това да ни се струва днес

смешно, хората тогава приемаха на много сериозно тези богове. Това бе

тяхната духовна среда, тяхната духовна реалност. Те не викаха: “Боже

мой!”, както е нормално да чуем днес човек да извика. Техният възглас бе:

“О, богове!”

В желанието си да избива комплекси и да се преправя на благодетел

дяволът беше измислил много митове, с които да оправдава своите бунт и

богопротивност. Особено показателен е митът за Прометей, който откраднал

огъня от Зевс и го дал на хората. За тази постъпка бил прикован на една

скала за вечни векове и един орел идвал и разкъсвал с клюна си

дробовете му. О, колко покъртителна история! Не оставя ли тя съчувствие

към “благородния Прометей” и гняв и ненавист към злобния Зевс? Ето как

в един мит, съчинен в канцеларията на Луцифер, се криеше “нов поглед”

към бунта и грехопадението. Такива бяха времената! Такава бе кожата на

старовременната змия. Тогава Луцифер имаше най-различни въплъщения и

псевдоними. Той, например, бе божеството Хеспер. Ето какво четем за това

божество в “Справочник по Антична митология” на Г. Батаклиев:

“Хеспер (грц. “вечер”, “запад”, лат.: Луцифер) - богът на вечерницата,

баща на Кеик, според една версия - на хесперидите. Като утринната

Зорница (Денница) носи името Фосфор. Дълго време древните не знаели,

че вечерницата и зорницата са една и съща звезда - планетата Венера...”
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А сега да продължа и да попитам:

Знаете ли как змията сменя кожата си?

Ето отговорът:

Тя застава неподвижна на някоя канара под слънчевия припек и под

натиска на горещите слънчеви лъчи кожата й пада, сбръчква се и ето, че

под нея вече има нова кожа. Така и дяволът беше принуден да застане под

мощния пек, който Бог направи с благовестието на първите Апостоли в

някогашна Елада и Рим. Защото Бог ги изпрати именно там. И дяволът хвърли

старата кожа. Хвърляйки я, той изостави римския и гръцки политеизъм, но

не и дежурните си демони. Имаше в онези векове един император на име

Константин, който прие Християнството за официална религия на Римската

империя и създаде Никейския символ на вярата. Там дяволът даде вход на

езическите си богове и те много бързо застанаха в новите си роли. Е, не

като “богове”, понеже много бързо ще се разкрият, но като “покровители”,

което, видяно в духовен план, е същото. Любящият Ерос се скри зад името

на Свети Валентин, покровител на влюбените. Нептун стана Свети Николай,

покровител на моряците. Пияндето Дионисий стана Трифон Зарезан,

покровител на винарите и лозарите. Гръмовержецът Зевс стана Свети

пророк Илия Гръмовержец, който ходи с колесницата по небесата и праща

мълнии наляво и надясно. Богинята Диана в някогашен Ефес възбуди

религиозен събор и бързо се покри под името на Света Богородица.

Ако имате необходимото усърдие и преровите книгата “Жития на

светиите” (своеобразна библия за православните), а после ги сравните с

гръцката и римска митология, то ще разберете реорганизацията, която

дяволът направи в тъмното си царство. Това беше свалянето на старата

кожа на змията и обличането с нова. Зная също, че религиозните духове

настръхват от тези просветления, които получавате, но аз ви моля да ги

вземете и да започнете да разбивате крепостите, които лукавият е

построил в сърцата на милиони религиозни хора. Като най-показателно

отново цитирам “Справочник по Антична митология”, където за съществата

демони четем следното:

“Демони (грц.; лат.; гении) - низши божества, изобщо богове и богини

без определен външен образ и култ, лични духове покровители, които
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според древните поверия придружавали хората от момента на раждането

до смъртта им, невидими техни съветници, личната съдба у хората и

народите. Принасяли им на рождените дни вино, тестени сладкиши и венци

всред упойващия дим на тамян...”

Повече коментар е излишен. Сега разбирате къде обитават демоните.

Те са покровители. Те обичат да им се принасят тестени сладкиши всред

упойващия дим на тамян. Това не ви ли напомня поразително как изглежда

една православна задушница? Няма ли там тестени сладкиши, които стари

бабички приготвят с религиозна преданост? Няма ли дим на тамян, с който

дядо поп ги омайва, за да станат по податливи на внушенията? Зная, че

тук някоя православна брада ще потрепери от гняв заради това, че слагам

тамянът, като сатанински способ за омайване. След това е възможно дори

да се аргументира със сто и петдесет препратки в Стария Завет, говорещи,

че някога тамянът е бил използвал от Божиите свещеници. Аз не отричам

това в никакъв случай. Но когато говорим, че днес е време истинските

поклонници на Отец да се покланят в Дух и Истина, то нека Онзи, Който ни

изявява истинското богослужение, да е Духът на Истината, а не смъртен,

плътски и религиозно извратен човек. Защото тамянът има по-дълбоко

духовно значение за вярващия. Нека ви го дам не аз, но цар Давид, който

бе мъж по сърцето на Бога:

“Господи, викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене;

послушай гласа ми, когато викам към Тебе. Молитвата ми нека

възлезе пред Тебе като тамян...” 105

Ако в някой все още е останал респект към земния тамян и счита

цитирания стих за слаба аргументация, то такъв нека прочете какво ни

открива Апостол Йоан в “Откровението”. Защото там, в пета глава, когато

Исус взима книгата с печатите и четирите живи същества с двадесет и

четирите старци падат пред Него да се поклонят...

“...всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са

молитвите на светиите...” 106

Не пълнете банковите сметки на православната индустрия, която се е

специализирала в леене на свещи и производство на тамян. Нейният тамян
105 (Псалом 141:1-2)
106 (Откровение 5:8)
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не стига по-далеч от носовете на излъганите й поклонници. Ако ви давам

всички тези свидетелства за религиозната активност на дявола, то е, за да

не мислим, че царството на тъмнината лесно капитулира и се предава. Не!

Змията просто сваля едната си кожа, и показва друга, по-привлекателна от

първата.

Какво, например, да кажем за богът Аполон?

Гърците някога го почитали като бог на светлината, слънцето, чистотата

и благодатта, но “Откровението на Йоан” ни дава друга представа за него:

“...ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а

на гръцки се нарича Аполион (разновидност на името Аполон)...” 107

Всичко това идва да покаже, че днес най-страшният носител на всички

поквари и измами, новата кожа на старовременната змия, е християнската

религия. Наша длъжност пред Бог е да разбием тази мерзост над духовния

небосклон над България. Защото ако Просвещението извърши своята

спасителна роля в много страни, то България остана далеч от него. Защото

тук се установиха най-амбицираните началства и власти на тъмнината,

облечени с расата на нищо не значещата Източно-православна църква.

Когато започна с разсъждения за племето Ефрем, аз ще отделя повече

внимание по този въпрос. Тук просто исках да ви убедя какво значи змията

да сменя кожата си и вярвам, че всички го разбрахте. А сега да преминем

към последният представител на племето Едом.

И) ЛЕШОЯДЪТ ИЛИ ЗА ПОКВАРАТА ОТ ОБРАЗА НА ЗВЯРА И

ЧИСЛОТО НА ИМЕТО МУ

Едва ли има нещо по-ужасно от това - да изтичат последните минути

от живота на човек, а погледът му взрян в небето да гледа как там

кръстосват десетки лешояди и го чакат да умре. Случвало ми се е да видя

подобна картина по картини, като малък, когато много се палех по филми

за каубои, тоест, типичните американски уестърни. Само че това, върху

което ще говоря в тази глава, въобще не е измислица на холивудско

студио, но смразяваща ума духовна реалност, която действа на този свят.

107 (Откровение 9:11)
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Лешоядът е може би най-точният символ, олицетворяващ Едом. Името му е

сложно, съставено от две думи - думата “леш”, която ще рече труп и

глаголът “ям”, която показва удовлетворяване на физически или духовни

потребности. Досега ви говорих за много неща, но тук, повече от всякога

искам да ви предпазя от отровата на старовременната змия - образа на

Антихрист и числото на името му. Словото на Бог ни учи, че:

“...който се съединява с Господа, е един дух с Него...” 108

В този стих има голяма дълбочина. Не е достатъчно да заявиш, че се

съединяваш с Господа. Ти трябва да покажеш действително, че сърцето ти

е съединено с Божия Дух. А това става само по един начин: Като възлюбиш

Господ с цялото си сърце, с всичката си душа и с целия си ум. Тогава става

нещо с теб. Тогава, по силата на Божието Слово, ти оставяш този свят и се

привързваш към Исус, за да бъдеш една плът с Него, за да бъдеш от онази

последна Ева, чийто съпруг е последният Адам. Така е и писано:

“Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и

се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на

Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]. “Затова ще

остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и

двамата ще станат една плът”. Тая тайна е голяма; но аз говоря

това за Христос и за църквата...” 109

Защо ви говоря това?

Именно защото този Божий закон за духовно съединяване действа не

само за Добро, но и за Зло.

Защо за Зло?

Ами защото, ако някой се съединява с дявола, той вече е един дух с

него. И не само един дух, но и едно духовно тяло, което не е живо тяло, но

труп, леш, разлагаща се скверна маса от поклонници. Понеже и дяволът не

е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, понеже мнозина са

части от неговото тяло.

А как стават негови части?

Именно като вършат точно обратното на това, за което Апостол Йоан

предупреди:
108 (1 Коринтяни 6:17)
109 (Ефесяни 5:29-32)
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“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е от света -

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота,

- не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти;

а който върши Божията воля, пребъдва до века...” 110

Ако люби някой света, то той вече е една плът с духа на света и става

част от онова сатанинско тяло, което е труп и леш. Тогава в духовното му

естество идват да живеят демони-лешояди, чиято цел е да изградят в

човека апетит за общение със смъртоносно слово. Това слово е каймак от

всички духовни империи на Злото, които смъртоносно разрушават духа,

душата и тялото на човека. За демоните-лешояди Словото дава следното

определение:

“При твоята ли заповед се възвишава орелът (лешояд), и прави

гнездото си по височините? Живее по канарите и там се помещава,

по върховете на скалите и по непроходимите места. От там си

съзира плячка, очите му я съглеждат отдалеч. И пилетата му смучат

кръв; и дето има трупове, там е и той...” 111

Забележете, че лешоядът живее по канарите. Това иде да покаже, че

атакува църквите. И ако Йоан ни предупреждава да не любим този свят, то

е, за да не влезем в полезрението на лешояда, защото очите му отдалеч

съзират хората, които правят компромиси с Истината на Бога. А такива

неизменно попадат под клюновете на пилетата му, които “смучат кръв”.

Нека никой не ви плаши с филми на ужасите, показващи мъже-кръвопийци

и вампири. Това е изкуствена реклама на Злото. По скоро се замислете

върху онези кръвопийци, които като служители на дявола изпиват живота

и всичко Свято и чисто от човешкия дух, за да отворят там място на

учението на Антихриста. А това учение прави така, щото превръща човека

в духовен наркоман, който не може без дозите си отрова. В духовния свят

всяко нещо се зачева, развива, образува и ражда. Ето защо и заблудата на

дявола преследва своя висша цел, а именно - да зачене, развие, образува

и роди образа на звяра!

110 (1 Йоаново 2:15-17)
111 (Йов 39:27-30)
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Мнозина не разбират това. Мнозина не знаят, че целта на Сатана е да

превърне човешкия дух в естеството му като дух на демон, като дух,

изгубил всяка връзка с Животворящия Дух на Отец. А начинът това да

стане е именно храната, която дава сили за изграждане на образа на

звяра. И когато този образ се развие, той приема числото на Антихриста -

666. Нека тук оставим настрана всяко изчисление, защото Библията не е

учебник по математика. По-скоро - да се замислим над думите на Апостол

Йоан:

“Тук е нужно мъдрост, който е разумен нека сметне числото на

звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет

и шест...” 112

В какво се състои мъдростта, за да изчислим числото на звяра?

Преди всичко - явлението на Антихрист е кулминацията на всички

сатанински усилия през тези шест хилядолетия от Адам до днес. Съвсем

нарочно Йоан набляга, че това е “число на човек”. Не число на дявол, не

число на дух, но число на човек.

Какъв е този човек? Това не е човек, като останалите човеци. Това е

по-особен човек. Защо? Защото някога при създаването на Адам Бог каза:

“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека

владее...” 113

Човекът-Антихрист не е създаден по Божия образ, следователно - по

сатанинския такъв. На Сатана е позволено да създаде този човек, да му

вдъхне жизнено дихание и да му даде власт, за да владее. Но друго, което

ще прочетем за Божиите намерения при създаването на човека, е записано

в осми псалом, където се казва:

“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната

и звездите, които Ти си отредил, казвам си: Що е човек, та да го

помниш? Или човешки син, та да го посещаваш? А Ти си го

направил само малко по-долен от ангелите, и със слава и чест си го

увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко

си подчинил под нозете му...” 114

112 (Откровение 13:18)
113 (Битие 1:26)
114 (Псалом 8:3-6)
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Естествено е в сърцето на дявола да съществува желанието да

направи свой прочит на този псалом. Той иска да увенчае звяра със слава

и чест, да го постави като господар над делата на ръцете Господни и

всичко да подчини под нозете му. Тук е много важно да спрете и отворите

много широко умовете си. Защото “Второто послание на Апостол Павел към

Солунците” ще ни напомни, че човекът-Антихрист се превъзнася над всеки,

който се нарича Бог и на него се отдава поклонение, щото той седи (както

Бог) в Божия храм и представя себе си за Бог. Аз отново ще ви припомня

псалома:

“...поставил си човека като господар над делата на ръцете Си,

всичко си подчинил под нозете му...”

Но какви бяха Господните дела в простора? Не създаде ли Бог всичко

заради човека, както и ни убеждава този псалом?

Да! Така е! С явлението на звяра амбицията на Сатана е да постави

ръка върху всичко, в което Бог постави човека като господар. А сега

помислете. За колко дни Бог създаде всичко, което даде за владение на

човека? Словото ни показва, че това стана за шест дни. Така разбираме, че

когато Сатана реши да направи прочит на осми псалом и да постави там сина

си, той всъщност ще постави сина си именно над тези шест дни, в които

Бог създаде всичко. Защото Бог го създаде за човека, а превъзнасянето на

звяра е в това, че именно той е човекът, заради когото Бог е създал

всичко, и Бог, заради когото човекът живее. И понеже Антихристът се

превъзнася над всеки, който се нарича Бог, следователно над Отец, Син и

Святи Дух, то той се превъзнася не само над Тях, но и над делата Им в

тези шест дни на сътворението.

Казано по най-ясен начин, Антихрист заявява:

“Аз съм вашият Бог Отец, създал света за шест дни!”

“Аз съм вашият Свят Дух, създал света за шест дни!”

“Аз съм вашият Исус Христос, създал света за шест дни!”

“Аз съм Святата Троица и нейните дела в едно! (666)

“Аз съм пълнотата на Святата Троица, създала света за шест дни!” (666)

“Аз съм човекът, в когото Троицата съчета Себе Си и делата Си! (666)”

“В мене обитава телесно всичката пълнота на Божеството (666)
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Размишлявайте над тези три шестици в изявленията на звяра и вие ще

разберете болната амбиция на Сатана - да превъзвиши сина си над Отец,

Сина и Святия Дух, както и над Техните Дела!

Имайте разбирането, че с явлението на човека-Антихрист дяволът

слага ръка върху творението и го иска за себе си. Тази негова амбиция ще

бъде съпроводена с всякакви знамения и чудеса. За времето на Антихрист

Исус недвусмислено заявява, че това ще бъде...

“...времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата

вселена, за да изпита ония, които живеят по земята...” 115

Мнозина не разбират, че тъмнината все още не е показала целия си

максимум. Защо не го е показала? Много просто - защото силите на Злото

днес са разпределени в четири духовни империи - Изток, Вавилон, Египет

и Содом. Но я си представете какво ще стане, когато всички се обединят!

“Откровението” казва за това обединяване следното:

“...и змеят даде нему (на човека-Антихрист) силата си, престола

си и голяма власт...” 116

Чудно ли е тогава, че звярът ще сложи ръка върху всичко, което Отец,

Син и Святи Дух създадоха за човека в онези шест дни?

Именно тази амбиция се обяснява с числото 666. Помислете и върху

факта, че човекът-Антихрист не просто се превъзнася над Троицата, но сам

казва че е Бог. Това не е случайно. Звярът иска да бъде припознат като

Господ Исус Христос. Защото Исус дойде да изяви Отец:

“Който е видял Мене, видял е Отца...”

Исус дойде да върши не Своята Воля, но Волята на Отец чрез Святия

Дух:

“Защото дойдох не Своята воля да върша...”

Исус дойде, за да изяви и Себе Си, като Човешки Син, за да покаже на

нас, че поради голямата Си Любов, с която ни възлюби, Бог завинаги се

свърза с човешкия род.

Другата тайна, скрита в това число, е тази, че от грехопадението на

Адам и Ева до днес дяволът винаги е воювал против творенията на Бога и

най-вече - против човека. През изминалите шест хиляди години той
115 (Откровение 3:10)
116 (Откровение 13:2)
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постоянно прави това. Но Словото ни разкрива, че за Бог един ден е като

хиляда години. (Вж. Псалом 90:4), а Моисей в същия този псалом казва:

“Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро

сърце...” 117

Ако броим хилядата години за един ден, ние ще придобием Светлина

от Божията мъдрост. Защото Йоан казва:

“Който е мъдър и разумен, нека сметне числото на звяра...”

Ето, че с препоръката на Моисей правим именно това, броим така

дните си, щото да си придобием мъдро сърце. А тогава тези шест

хилядолетия възлизат на шест дни. Съпротивата на дявола през тези шест

дни е била против Отец, против Сина и против Духа.

6 дни против Отец.

6 дни против Сина.

6 дни против Святия Дух

И в края на времената, при явлението на звяра, кулминацията 666,

като превъзнасяне на човека-Антихрист над “всеки, който се нарича

Бог...”

Има и още по-голяма тайна в това число, която е свързана с бунта на

Сатана, но за нейното изявяване ви препоръчвам да прочетете другата моя

книга “Откровения върху Книгата на Живота”. А тук, в тази глава,

искам да ви кажа и това - как човек приема числото на звяра. Атакуван от

лешоядите, човек се отказва от трите печата, които Бог е положил в него.

Какви са тези печати?

Ами нека отново се върна на “Битие”. Бог каза:

“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, и нека

владее...”

Троицата създаде човека по Своя Образ и в човека има Образ от Отец,

Образ от Сина и Образ от Святия Дух. Образът от Отец е нашият дух, който

е светило Господно, и законите на съвестта, положени в него. Образът от

Сина бе изгубен с грехопадението, но Исус дойде, за да ни го даде отново.

Този Образ е нашата спасена и преобразена душа, светлият и чист висон,

който ще имат всички праведници в мига на Грабването на Църквата.

117 (Псалом 90:12)
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Образът от Святия Дух е Истината, която води до Святостта на Отца.

Затова Исус нарече Святия Дух - “Духът на Истината”, понеже Той ни

води до разбиране на всяка Истина и ни дава верния поглед върху Словото

на Бога. Съвкупността от трите Образа е Любовта, която свързва всичко в

съвършенство. Атакувайки човека, лешоядите премахват Истината като я

заменят с лъжа. Това е първото, което те правят. Така в човека влиза

духът на Антихриста, а Святият Дух се отдръпва. Второто, което правят те,

е да прободат Исус, Който живее в сърцата ни, тоест, да омърсят светлия и

чист висон, който ни дава Бог при общение с Неговия Син. Така в човека

се изгражда образът на звяра. И накрая идва третото, най-смъртоносното:

Разрушаването на духа и прегарянето на съвестта. Това е разрушаването

на образа на Отец в нас. Така в човека вече не остава нищо човешко и той

е роден от Сатана, като има в себе си числото на човека-Антихрист, тоест,

всички белези на мерзостта, запечатани в духа, душата и тялото му.

Искам да запомните всичко това! Защото най-страшните демони от

царството на тъмнината днес са лешоядите, тези, които пият кръвта на

човека, тоест, живота му. Това са тези, които карат човека да съгрешава

против Бога така, щото да не остава вече Христова кръв за спасението му,

да не остава вече жертва за грехове. (Вж. Евреи 10:26-27) Знайте, че ако

трябва да отдадете Слава за тази книга на някого, то Той е Исус Христос!

Всичко се изля от Благодатния и Възкресения, Царуващия и Вечния чрез

Неговия Чудесен Дух!

А сега ще продължа отново с племето-Едом, за да видим как Бог вижда

неговата роля при явлението на човека-Антихрист.
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5. ПЛЕМЕТО ЕДОМ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

Бог е употребил цялото послание на един Свой пророк, за да ни покаже

ролята на едомците при явлението на Антихриста. Днешните потомци на

Едом, разбира се, ще отхвърлят това, което ще напиша в тази глава, но аз

ще повторя думите на Исус:

“Който има ухо да слуша, нека слуша...”

и: “Който чете, нека разбира...”

В крайна сметка Словото на Живия Бог се приема с вяра. Или вярваш,

че именно това е казал Всевишният или просто не го вярваш. Само че в

“Книгата на пророк Авдий” нещата са казани с такава тежест, с такава

категоричност и яснота, щото, струва ми се, и глухият ще чуе, и слепият

ще види. Част от това Божие пророчество, казано чрез Авдий, е дословно

същото, каквото Бог изрече чрез устата на Своя пророк Исайя. Ето тези

начални думи:

“Авдиевото видение: - Така казва Господ Йеова за Едом. Чухме

известие от Господа и вестител се изпрати при народите да каже:

Станете да се вдигнем против него на бой. Ето, направих те малък

между народите и си много презрян. Измамила те е гордостта на

твоето сърце, тебе, който живееш в цепнатините на канарите, тебе,

чието жилище е на високо, който казваш в сърцето си: Кой ще ме

свали на земята? Ако и да се издигнеш като орел и поставиш

гнездото си между звездите, и оттам ще те сваля, казва Господ. Ако

дойдоха крадци при тебе, или разбойници през нощта, (Как биде

изтребен ти!) нямаше ли да заграбят колкото им е доволно? Ако

гроздоберци дойдоха при тебе нямаше ли да оставят пабирък? Но

как е претърсен Исав! Как се откриха скривалищата му! Всичките

твои съюзни мъже те изпратиха по пътя ти до границата; човеците,

които бяха в мир с тебе, те измамиха и преодоляха над тебе; хлябът

ти туриха за примка под тебе; а няма разум, за да се схване това. В

оня ден, казва Господ, няма ли да погубя мъдрите от Едом, и

благоразумието от Исавовия хълм? И твоите военни мъже, Темане,
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ще се уплашат, за да се изтреби с клане всеки човек от Исавовите

хълмове...” 118

Всички тези стихове ние вече разгледахме и разбрахме. Стана ни ясно,

че потомците на Едом живеят в цепнатините на канарите. Те са пуснали в

сърцата си крадци през нощта и не са бдели, както ни предупреди Исус. Те

са пуснали онези демони на дявола, които разхищават лозите на Господ

без да оставят дори пабирък. Едомците не са разбрали, че хлябът, тоест,

словото, което им дава духът на Антихрист, не е храна за благословение,

но е примка, в която мнозина се хващат. И именно затова Бог обещава, че

ще унищожи мъдростта на Теман и силните на Исав. В главата, посветена

на Израил, вие ще разберете какво ще стори човекът-Антихрист с евреите,

но тук погледът ни е друг. Едомците ще бъдат посрещачите на звяра. Те

ще станат и част от неговата войска. И онази хилядолетна омраза, която е

бликала в сърцето на Исав против Яков, ще изригне в онова време.

И не се ли забелязва и днес тази омраза?

Не мразят ли околните народи държавата Израил?

Не стават ли провокации всеки ден от терористични организации,

пряко подпомагани от Исляма?

Не насочва ли Сатана хиляди религиозни фундаменталисти против

евреите и тяхната държава и граници?

Ето затова Бог не само пророкува против Едом (който е Исав) но и го

предупреждава.

Ето следващите Божии думи от “Книгата на пророк Авдий”:

“Поради насилието, което ти извърши над брата си Якова, срам

ще те покрие, и ще бъдеш изтребен за винаги, в деня, когато

чужденци заведоха в плен войската му, и чужденци, като влязоха в

портите му, хвърлиха жребие за Ерусалим, тогава и ти беше като

един от тях...” 119

В “Евангелието от Матея” Исус предупреди, че ще настанат времена на

Голяма Скръб за евреите и това ще бъдат времената на човека-Антихрист.

Нека си припомним Христовите думи:

118 (Авдий 1-9)
119 (Авдий 10-11 стих)
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“А когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която

говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете, нека

разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините...”
120

От пророчеството на Авдия виждаме, че чужденци завеждат в плен

войската на Израил и влизат в портите на Ерусалим. Тогава и едомците са

като едни от тях. Те са част от войските на звяра.

Какво ще направи човекът-Антихрист, за да мотивира едомците и те

да одобрят злото, което е намислил против евреите? Н

ищо повече от това, че ще се представи за Исус Христос.

Ще приеме ли Израил този духовен авантюрист?

Не, няма да го приеме!

Чудно ли ни е тогава, че звярът ще има мотивация спрямо Ерусалим?

Никак не е чудно, защото Антихрист също е чел Евангелието и усърдно е

тренирал, за да се въплъти измамливо в Христовия образ. Защото той ще

каже:

“Ето, дойдох за втори път от “Небето”, от “Отца Си”, за да дам на света

бъдеще и надежда. И онези, които някога ме разпнаха и се поругаха с

мене, и днес пак не ме приемат...”

О, това слово ще бъде като музика за ушите на едомците!

“Разбира се, че е така!” - ще казват те и още по плътно ще се

прилепят около звяра си.

Тук има да се кажат някои неща, мъчни за разбиране, но именно за

тях “Откровението” ни говори категорично. В онова време на явлението на

звяра на земята ще има десет отстъпили от Исус църкви. И техните десет

лидери ще станат негова лична свита. Ето стихът, потвърждаващ това:

“...и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не

са получили царска власт, но за един час получават власт като царе

заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята

сила и власт...” 121

Имам дълбоко духовно потвърждение, че тези десет църкви, за които

говорим, са свързани с животните, олицетворяващи демоните на човека-

120 (Матея 24:15-16)
121 (Откровение 17:12-13)
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Антихрист, над чиито стратегии и тактики вече разсъждавахме. Тук вече

ще ги поставя на точните им места:

Първо) Църква на пеликана и ежа. В тази църква действа духът на

Антихрист, като пеликан и негови слуги са ежовете, които погубват

ближните си с несмисленото си говорене.

Второ) Църква на бухала и кукумявката. В тази църква действат

лъжепророците и месиите на “Ню-Ейдж” (Нова епоха), които култивират

идеите за обединяване на всички религии.

Трето) Църква на гарваните. В тази църква действат онези, които

искат да се намерят досущ Христови Апостоли, та относно това, с което те

се хвалят, да се намерят също такива, каквито са Верните на Исус. Те не

сеят на Пътя, но край Пътя. Те не проповядват Благодатта, но закоравяващия

Юдаизъм. Пример: Адвентисти от седмия ден.

Четвърто) Църква на чакалите. В тази църква действат окултно

натоварени проповедници. Пример: Църквата на сциентолозите.

Пето) Църква на хиените. В тази църква са силно изявени човешките

култове. Пример: Църквата на Мормоните.

Шесто) Църква на дивите котки. Верни до смърт на човека-Антихрист.

Църква, изповядваща теософията и бесовската мъдрост. Пример:

Дъновистите

Седмо) Църква на камилоптицата. Евангелска църква, която пропуска

прицела на вярата и се облича в западно тщеславие и светски доктрини.

Църква, основана на теология с дух на Езавел.

Осмо) Църква на пръча, създадена върху основата на религиозния

традиционализъм и езически вярвания.

Девето) Църква на змията-стрелница. Църква от чародеи и ласкатели.

Изключително привлекателна за маловерни с доктрината си за единствена

свидетелка на Бога. Пример: Свидетели на Йехова.

Десето) Църква на лешояда. Църква, основана изключително върху

смъртоносно слово. Най-могъщи в сатанинския план за поквара над

човечеството. Като пример: Църквата на Мун.

Всеки от десетте царе в свитата на човека-Антихрист получава царската

си власт заедно със звяра. И с тези десет царе човекът-Антихрист тръгва



85

по земята, за да поквари народите и племената й. И виждате ли, казва се,

че тези десет царе “предават” на звяра своята сила и власт. Няма да ви е

никак трудно отново и отново да прочетете размислите ми за тези десет

животни и вие наистина ще откриете в тях десетте отстъпили църкви. Те

всички са друго потомци на Едом. Но нека продължа с пророчеството на

Авдий, за да видите как продължава Бог Словото Си против извратения

Исав:

“Обаче недей гледа злорадо в деня на брата си, в деня на

бедствието му; нито да се радваш за юдейците в деня на загиването

им, и да не говориш надменно в деня на угнетението им. Недей

влиза в портата на людете Ми в деня на бедствието им; да! недей

гледа злорадно злощастието им в деня на бедствието им; нито да

туриш ръка на имота им в деня на бедствието им; недей застава на

кръстопътя, за да изтребваш бежанците му, нито да предадеш

останалите от него в деня на угнетението им. Защото денят Господен

е близо против всичките народи; както си направил, така ще се

направи на тебе; постъпките ти ще се върнат на главата ти...” 122

Никой в Славния Ден Господен няма да отвори устата си и да упрекне

Господ, че не е предупредил и показал съдбата на всеки, според делата

му. Защото съдбата на потомците на Едом се съдържа в последния стих,

който съм подчертал:

“...както си направил, така ще се направи на тебе; постъпките

ти ще се върнат на главата ти...”

Едом не ще и да чуе, че Господ го е предупредил. “Аз не чета Стария

Завет! Той е близо до изчезване!” - заявява той с теманска мъдрост. Ами

тогава нека прочете в “Откровението” абсолютно същото предупреждение:

“Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и

той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, (словото на звяра) и

той трябва от сабя (от Словото Господно) да бъде убит...” 123

Твърде кратка е кариерата на едомците. Днес те може да са пълни със

злато и сребро и да хвърлят с лека ръка милиони долари за мисиите си.

Днес може князът на този свят да ги възнаграждава за упоритостта им да
122 (Авдий 12-15)
123 (Откровение 13:10)
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убиват духовно Божите чеда, но утре те ще бъдат онази “пламтяща смола”,

която ще кипи из род в род и димът й ще се издига до вечни векове.

Аз искам всички вие да превърнете тази книга в сито за вашата вяра.

Аз искам да погледнете духовните реалности с Божия поглед и да разберете,

че днес в България религиозният дух действа не само чрез Източното

православие, но и чрез Западното тщеславие, не само чрез религиозната

традиция, но и чрез търговските доктрини, дошли от Америка. Отсейте

всичко едомско, всичко, което мирише на окулт и религия, политика и

човешки авторитети. Защото днес онези десет царе, на които звярът ще

разчита, вече действат в света. Едом е смъртен враг на вярата в Исус и

всеки, който обитава неговите “светилища”, е нечестив в сърцето си.

Дотук за Едом.

Сега ни предстои да видим другото племе, не по-малко опасно от

едомското, което също върши волята на асириеца. Племето на Ефрем.
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6. ПЛЕМЕТО ЕФРЕМ И ДУХОВНОТО ПИЯНСТВО

Изучавайки пророците на Стария Завет, ние ще видим, че има отделни

личности, върху които Бог има отношение не само към тях, но като към

духа, който те олицетворяват. Така ще видим например, че когато Бог се

обръща към Яков, няма предвид само сина на Исаак, но и духовното му

потомство. Когато се обръща към Едом, няма предвид само Исав, но и

духът, превръщащ хората в едомци. Същото може да се каже за Моав,

Амон, както и всички останали. В това отношение Ефрем не прави разлика.

В тази глава ще говорим за духовните потомци на Ефрем, тоест, онова

съвременно духовно племе, върху което пада духа на Ефрем, така че щом

духът на Ефрем ражда нещо, то ще е ефремци, както Духът на Христос ни

ражда нас, за да сме християни. Затова запомнете, че Божите пророчества

рядко са субективни, но в повечето случаи - обективни, тоест, предаващи

Неговия поглед към духа на името, към което Той се обръща, а не просто

към личността. На този принцип е изградена и тази книга и аз вярвам, че

вие вече сте се настроили да го приемате.

Зад името на Ефрем се крие дух, който е толкова богопротивен, колкото

и духът на Едом, макар между двата да съществува голяма разлика.

Нека първо поговоря за разликата между Едом и Ефрем. Както вече

разбрахте, Едом олицетворява онези, които презират първородството си,

тоест, антихристите.

Как го презират?

Именно така, че след като са познали Истината на Бога, те не я

следват, но се измятат и обръщат против нея, тоест, преминават от

територията на Святия Дух в територията на духа на Антихрист. Помислете,

че Исав беше първородният на Исаак. Никой не можеше да му оспори това

право. Никой не можеше да го отмести от първородството му. Но той се

отмести сам, като каза на брата си Якова:

“За какво ми е това първородство? Вземи го, но сега ми дай да ям от

червеното вариво!”

Ето така някои казват:
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“За какво ми е това кръщение със Святия Дух? За какво са ми тези

познания от Бога? За какво ми е да следвам Исус Христос?”

И след подобни въпроси те похулват Третото Лице на Троицата и

стават виновни за вечен грях. Ето тук е разликата между Едом и Ефрем.

Едом е бил роден от Бога, имал е божествено зачатие в сърцето си, но го е

абортирал. Докато Ефрем никога не е бил посещаван от Божията Благодат,

а е уловен от религиозния дух, преди да е имал общение със Святия Дух.

Казано по-простичко - за религиозния човек има надежда, че Бог ще

го посети и ще му даде Истината! Но за онзи, който е имал Истината, но е

предпочел религията, такава надежда няма!

“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили

небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили

колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела,

които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се

обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в

себе си Божия Син и Го опозоряват...” 124

Ето в този стих са едомците, тоест, презрелите първородството си и

отишли под властта на религиозния дух. Защо? Защото религията никога

не може да има претенции, че е била просветена причастница на Святия

Дух и че е познала Божието Слово. В тези размисли вече със сигурност

усещате тънкия нюанс, който различава Едом и Ефрем. Едните предават

учението на Исус Христос и Го пробождат в сърцата си, докато другите

никога не са Го познавали и по тази причина също са Му противници.

Едните са едомци, а другите - ефремци.

Днес Бог извиква най-мощните служения за прослава на Името Си.

Днес Той е заповядал обръщане на Ефрем, но колко ще чуят гласа Му?

Тази глава, както и следващата, ще ви покажат как изглеждат ефремците,

кои са и каква е Божията Воля за тях. Същевременно нека знаем, че само

ефремци, които се откажат от религиозния дух и приемат благовестието за

Исус, ще бъдат спасени и оправдани. Останалите, които останат в Ефрем,

ще споделят съдбата на неговите потомци. Нека започна разглеждането на

това духовно племе. Ето какво заявява Бог в “Книгата на пророк Исайя”:

124 (Евреи 6:4-6)
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“Горко на горделивия венец на Ефремовите пияници, и на

повяхналия цвят на славната му красота, който е на върха на

тлъстите долини на ония, които се обладават от вино...” 125

Един от белезите, който ще ви помогне да разберете, че имате работа

с ефремци, е венецът на тяхната гордост. Венец, чиито цветове обилно са

избуяли от подхранваното религиозно самочувствие. На много места в

Евангелието Исус ни предупреждава да не сме като книжници и да не

прегръщаме тяхната правда в сърцата си:

“Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата

на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство...” 126

Именно книжниците в Новия Завет бяха духовните потомци на Ефрем.

Те пиеха виното на религията и носеха венеца на Ефремовата гордост в

сърцата си. Другите до тях, фарисеите, са Даново племе, за което ще

разберете повече от книгата ми за империята Вавилон. Днес духовните

реалности са такива, щото ние безпогрешно можем да видим потомците на

Ефрем. И аз не се страхувам да ги спомена по име, защото Бог ми казва да

го направя. Знайте, че Източно-православната църква е днешният Ефрем

на този свят! Не ме интересува какъв вой ще надигнат православните и в

колко ереси ще ме обвинят. Не ме интересува дали апологетите й ще ме

анатемосат, защото да го направят, това значи да получа най-голямото

признание от Святия Дух, че работя Делото Му и върша Божията Воля.

Искам да ви убедя, че Ефрем е именно Източно-православната църква и

затова внимавайте в това, което ще прочетете.

Нека сега да кажа няколко думи за личността на Ефрем. Това беше

синът на Йосиф от брака му с Асенета, дъщерята на египетския жрец

Потифар. Когато Яков благославя потомството на Йосиф, той полага дясната

си ръка върху Ефрем, което показва изключителното Божие благоволение

върху сина на Йосиф. Така също, ако се абстрахираме от старозаветното

племе на ефремците и погледнем на Ефрем в духовен план, то ще видим,

че той е преобраз на Ранната Христова Църква, но само до момента, в

който славата на тази Църква повяхва. Това в никакъв случай не означава,
125 (Исайя 28:1)
126 (Матея 5:20)
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че Святият Дух престава да действа, но че в онези първи векове в Църквата

вече е с отворена врата за религиозния дух на дявола. Точно тогава

повяхва и венеца на славната красота на Ефрем.

Защо?

Именно защото в църквата влизат езически традиции и ритуали и така

се похулва пътят на Истината за сметка на идолопоклонство и духовен

разврат. От църковната история знаем, че през трети век император

Константин приема християнството за официална религия на Римската

империя. Това е моментът, в който Ефрем започва да повяхва и да се

опива с виното на религиозния дух.

Нека сега да видим какво казва Бог за потомците на Ефрем:

“Когато Ефрем говореше с трепет, той се издигна в Израил; а

когато съгреши чрез Ваала, тогава умря...” 127

Аз не отричам ролята на Източно-православната църква в най-ранните

векове от новата ера. Тогава тя е говорила с трепет за Бога. Тогава

християните са били гонени и избивани и мнозина страдалци са се криели

в катакомби под земята, където под светлината на запалените свещи се е

проповядвало Словото на Бога и са се кръщавали човеци в Името на Отец,

Син и Святия Дух. Но ако тогава е било оправдано да се палят свещи,

понеже са се криели в подземия и пещери, то оправдано ли е това днес?

Не! Защото свещта от древен способ за осветление се превърна в идол за

общение. Ние трябва да знаем, че съгрешаването чрез Ваала стана точно

тогава, когато светът се съгласи с Църквата и Църквата се съгласи със

света. Когато светът се съгласява с нещо, той му придава официалност,

тежест. Ето защо именно когато християнството бе прието като официална

религия на Римската империя, именно тогава Ваал влезе в общението

между вярващите и постави пред Църквата широкия път на религията.

Ето как продължава Бог Словото Си против Ефрем:

“...тия се побъркаха от виното и се заблудиха от спиртното

питие; свещеник и пророк се побъркаха от спиртно питие, обладаха

се от вино, заблудиха се от спиртно питие, побъркаха се във

127 (Осия 13:1)
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видението, спъват се в съденето. Защото всичките трапези са пълни

с бълвоч и нечистота, така щото няма чисто място...” 128

Нека никой не мисли, че Бог говори за вино, каквото продават в

магазина. Не! Бог говори за виното на Вавилон, за виното на сатанинската

религиозна система. Вино, за което е писано:

“В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, която опиваше

целия свят; от виното му пиеха народите, затова народите

избезумяха...” 129

В какво се състоеше побъркването на днешните Ефремови потомци?

Именно в това, че се счетоха за ведущи и знаещи Божието Слово.

Именно в това, че решиха да почиват на лаврите и венците на древната

Църква, без да притурят към нейния пример своя пример, към нейната

чистота своята чистота, към нейното духовно общение с Исус, своето

общение с Исус. Именно в това, че подобно на някогашните книжници и

фарисеи си слагат етикета на единствени, неповторими, богоизбрани,

православни.

Чудно ли е тогава, че Божието пророчество в “Исайя” продължава

против тях с думите:

“Кого, казват те, ще научи Той на знание? И кого ще направи да

разбере, каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отлъчените от гърди

ли? Защото дава заповед след заповед, заповед след заповед,

правило след правило, правило след правило, тук малко, там

малко...” 130

Ако попитате един поп върху какво се гради православната църква,

той ще ви отговори именно това:

Върху заповед след заповед, заповед след заповед, правило след

правило, правило след правило, тук малко, там малко!

Дори духовните бебета ще разберат, че Бог тук иронизира каноните и

догмите, защото православните не могат една крачка да направят, без тя

да е облечена с нужния канон, с нужната заповед след заповед и правило

след правило.

128 (Исайя 28:7-8)
129 (Еремия 51:7)
130 (Исайя 28:9-10)
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Как да разбираме тези неизброими заповеди и правила, с които

православието напълни служението си?

За тях отново предупреди Исус, като каза:

“Горко на вас, законници, защото отнехте ключа на знанието;

сами вие не влязохте и на влизащите попречихте...” 131

Колко от нас разбират, че ако някой отхвърля Божията Благодат, то

много скоро ще продължи под Закон? Но този Закон няма да спаси, а ще

осъди, защото никой не може да се оправдае от Закона. Благодатта в Исус

е тази, която ни спасява, а не Законът. Но потомците на Ефрем се считат

сведущи по всички въпроси и затова Бог им поставя товара на Закона.

Така продължава и пророчеството в “Исайя”:

“Наистина с гъгниви устни и с друг език ще говоря на тия люде.

(Преобраз на дарбата на Святия Дух - “говорене на езици” - б.а) Оня,

Който бе им рекъл: Тая е почивката ви; (от Закона) и успокойте

уморения; и това е освежението ви (от Благодатта на Святия Дух) но

те не искаха да слушат...” 132

Ама че чудно нещо! Господ идва с Благодатта Си, с освежаването Си, а

те Го отхвърлят... Исус идва и казва:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени и

Аз ще ви успокоя; защото съм кротък и смирен на сърце, и ще

намерите покой за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето

бреме е леко...”

...но те отхвърлят поканата на Исус. “Искаме си игото на Закона!” -

викат те. “Искаме си земната скиния! Махай я тази Небесната!” - викат

други. И Бог решава да им даде да ходят по упорството на собствените си

сърца. Така, ако влезете в православен храм, вие ще видите цялото “Небе”

събрано вътре. Ангели - бол! Херувими - бол! Та даже и кръста на Исус е

вътре и самият Спасител - прикован на него.

Но там ли са в действителност ангелите на Бога? Там ли са херувимите?

Там ли е Исус?

131 (Лука 11:52)
132 (Исайя 28:11-12)
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Имам чувството, че някой желае Исус все още да стои закован там, на

Кръста и дори да не дръзва да мисли, че ще възкръсне... И вижте сега

какво казва Бог на тези, които не желаят да приемат Благодатта Му:

“Затова Словото Господно ще стане за тях заповед след

заповед, заповед след заповед, правило след правило, правило

след правило, тук малко, там малко, тъй щото като ходят, да паднат

възнак и да се съкрушат...” 133

И сега нека да видим докъде ще докара ефремците това съгласие с

религиозния дух. Аз вече имах възможността да спомена, че империите на

Злото си взаимодействат и едната отваря място на другата, другата - на

третата. Така и тук империята Вавилон, от която са уловени ефремците,

отваря място на империята Египет:

“Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, и се

съгласихме с преизподнята, щото когато заливащата беда (на

човека-Антихрист) минава, да не дойде до нас, защото си направихме

лъжата прибежище, и под измама се скрихме...” 134

Някой може доста да се ужаси от този стих. Но дали преди това се е

ужасявал от онова, което върши Източно-православната църква? Защото в

нейното “богослужение” има такъв договор със смъртта и такова съгласие с

преизподнята, че думите са бледи да опишат онази мерзост, в която са

потънали духовниците й. Защото панихидата, като свещенодействие и

почит към умрели, е договор със смъртта, а задушницата - съгласие с

преизподнята. Погледнете само в какъв цвят е официалната одежда на

свещениците им и всички ще се съгласите, че Небето едва ли би подписало

договор да го представляват черни мантии и раса. И ако и това не ви е

достатъчно, то нека извадим следващият им реквизит от договора със

смъртта - мощите на починали хора.

Те се кланят на тях! Те им жертват! Те отварят врата за изява на

демонични знамения и лъжливи чудеса чрез тези мощи!

Аз не мога да нарека това договор с Небето! Бог не е Бог на мъртвите,

но на живите! В Небето мъртъвци няма! В Небето черни мантии и раса

няма! Истинският Божий служител ходи с Господ в Небесните места, а не
133 (Исайя 28:13)
134 (Исайя 28:15)
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по алеите на гробищата, където дебнат демоните на ада и бездната. Но

нека видим какво заявява Всевишният против служителите на панихидите,

задушниците и умрялата плът:

“Договорът ви със смъртта ще се унищожи, и съглашението ви

с преизподнята не ще устои; когато заливащата беда (явлението на

човека-Антихрист) минава, тогава ще се стъпчете от нея. Колкото

пъти минава, ще ви хваща; защото всяка заран ще минава, денем и

нощем; и само слуха да чуе някой за нея, ще се изплаши...” 135

А сега искам да продължа в друга посока с Ефрем. Аз зная, че твърде

много хора са уловени от религиозния дух, но дълбоко в сърцата си търсят

Бога. Те не знаят тези истини. Никой не им е говорил и проповядвал, че

има разлика между религия и Истина. Защото религиите са много, а

Истината е една и далеч да бъде от нея да бъде религия. Защото религия

ще рече в превод “обвързване”, докато Истината на Бога не обвързва. Тя

развързва човека и му дава свобода! Така ни говори и Исус, като казва:

“...и ще познаете истината, и истината ще ви направи

свободни...” 136

Забележете - “свободни”, а не “обвързани”!

Ето защо в следващите си разсъждения ще ви дам вярното слово за

духовно развързване от Източно-православната църква, от потомците на

Ефрем. Ето какво заявява Бог за Израил и Ефрем, тоест за религиите на

Юдаизма и Източното православие:

“Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог, защото

блуднически дух има дълбоко в тях и те не познават Господа.

Гордостта на Израил свидетелства пред лицето му; затова Израил и

Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си...” 137

Преди всичко, положете го като основа в разбирането си, че има една

основна причина Бог да отхвърля Източното православие. И това са

идолите, на които тази църква се кланя. Те не са просто материални неща,

изработени от човеци. Те са посредници между тази църква и религиозния

насилнически дух, който я притиска да му служи. Ето как Бог вижда това:

135 (Исайя 28:18-19)
136 (Йоан 8:32)
137 (Осия 5:4-5)
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“Ефрем е насилван, поразен е в съдбата, защото помисли за

добре да следва суетните идоли. И Аз бях като молец на Ефрема, и

като червей на Юдовия дом...” 138

Кой кога насили Източно-православната църква да приеме да се кланя

на идоли? На този въпрос “Откровението” ни дава следния стих:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два

рога, прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше

всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди

земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято

смъртоносна рана беше оздравяла...” 139

В разсъжденията си за пръча от животните в земята на Едом аз вече

разкрих този звяр, но в контекста на тази глава се налага да повторя, че

упражненото насилие от дявола да се приеме християнската религия, даде

плод. Именно този плод е Източно-православната църква.

Забележете какво още казва Бог. Той казва, че е бил като “молец” за

Ефрем. Защо като “молец”? Отговорът е:

За да се изпълнят предупредителните думи на Исус, Който казва:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат...” 140

Бог беше като молец за Ефремовите потомци. За Неговата активност

потвърди и Апостол Яков, който се обърна към същите Ефремови потомци:

“Дойдете сега вие, богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни и дрехите

ви са изядени от молци...” 141

Зная, че мнозина вече се питат какъв е този молец.

Какво представлява той? Преобраз на какво е пояждащата му сила?

Ето и отговорът:

Словото казва за нашия Бог:

“Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието му, Ти

разваляш като молец красотата му...” 142

138 (Осия 5:11-12)
139 (Откровение 13:11-12)
140 (Матея 6:19)
141 (Яков 5:1-2)
142 (Псалом 39:11)
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Чудно ли е тогава колко единно и съвършено е Божието Слово?

Но ефремците не внимават в Духа на това Слово. Защото, моля ви,

посочете ми църква, която държи съкровищата си в Небето и някой да и ги

е откраднал? Има ли такава?

Няма и не може да има, защото в Небето крадци няма!

Но погледнете какво става със съкровищата на Източно-православната

църква. Погледнете, че не минава и седмица да не затръби светският печат

и медиите да гръмнат, че пак някъде са откраднали икони и са тръгнали да

ги изнасят зад граница.

Какво са тези икони? Небесно богатство?

Ако бяха такова никой крадец нямаше да ги открадне, защото Исус

казва, че съкровищата в Небето крадец не ги краде и молец не ги пояжда.

Но фактът, че се крадат, означава че иконите не са небесно, но земно

богатство, което няма никаква стойност в Небето. Защото далеч да бъде от

Бога да отвори Небето и покани там крадецът Сатана! Далеч да бъде от

Бога да се остави Храмът Му да се руши и разпада, както се рушат и

разпадат православните постройки! Запомнете, че се крадат, рушат и

разпадат земните неща, върху които няма Божие благоволение, но действа

дух на запустение и проклетия! А ако някой поп много държи на идола си,

то нека му кажа думите на Господ Исус Христос, които сигурно в духовната

семинария са влезли в едното му ухо, но са излезли през другото:

“...гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...” 143

И сега нека отново се върна на основното Божие пророчество от

“Осия”, което разглеждам до момента. Видяхме, че Ефрем е поразен в

съдбата, понеже предприе да следва суетни идоли. Видяхме защо Бог ще

бъде като молец за него. Но сега ще прочетем каква е отредената съдба за

Ефрем:

“Няма да живеят в Господната земя, но Ефрем ще се върне в

Египет, и ще ядат нечисти ястия в Асирия...” 144

След като от досегашните разсъждения знаем коя империя е Асирия,

то чудно ли е, че именно тя ще предложи влиянието си над ефремците, но

в замяна ще поиска да ядат нечисти ястия. А нечисти ястия в православието -
143 (Матея 6:21)
144 (Осия 9:3)
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в изобилие. И не са ли пример за нечисто ястие апокрифите за Света

Богородица, за нейното “възкресение” от Бога и даването й на статут на

посредник между вярващите и Христос? Когато една лъжа се канонизира и

хората са заставени да я приемат за истина, то това е нечестие. И то не

какво да е нечестие, но “асирийско нечестие”, тоест, вдъхновено от

духа на Антихриста. А сега да прочетем и следващото пророчество от Бога,

показващо апетитите на още една империя - империята Изток, тоест,

религиозно-окултната власт на Луцифер:

“Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; непрестанно

умножава лъжите и насилието; правят завет с асирийците, и

занасят дървено масло в Египет...” 145

Знаете ли какво значи някой да се храни с източен вятър?

Това значи да даде в сърцето си вход на учения от Изтока, източни

религии. А ние разглеждаме духовните потомци на Ефрем не в каква да е

църква, но в Източно-православна... Защо е “източна”? Поповете могат да

ви дадат свой каноничен отговор, но Библията ще ни даде друг отговор:

“Защото те се напълниха с обичаи от изток...” 146

Именно тези обичаи от Изтока направиха така, че тази църква направи

завет и с империята Асирия. Защото когато в едно православно календарче

вярващият чете, че запалената свещ е символ на пречисто общение с Бога,

то това вече изявява източни обичаи. Обичаи, които не Изтокът е взел от

православието, но православието е взело от Изтока, защото будизмът и

индуизмът са по-стари религии от православната религия, която възниква

след новата ера. Посетете някой будистки храм и вие ще се убедите, че

вътре е досущ като в православния. И на едното и на другото място има

свещи. И на едното и на другото място има изображения - леяни или

рисувани. И при едните и при другите има манастири и монаси. И едните и

другите спазват канони. И едните и другите практикуват хранителни

диети. Аз зная, че целият клир от православни идолопоклонци ще тръгне

да обяснява как са произлезли иконите. Че те се придържали според

канона. Но нека ги попитам:

Към кой канон, господа ефремци?
145 (Осия 12:1)
146 (Исайя 2:6)
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Защото Библията, която вие четете и която четат всички вярващи в

Исус, никъде не говори за канони. Но именно за вас, тя казва:

“...притурят на греховете си като си правят леяни идоли от

среброто си, идоли според своето разбиране на Божеството, но

които всички са дело на художнически ръце...” 147

Канонът отговаря на вашето разбиране за Божеството, както ни казва

стихът. Само че никой не ви дава право да налагате вашето разбиране

като Божие разбиране. Защото Бог се гнуси от всяко нещо, изработено от

човешки ръце, на което някой се кланя, независимо как ще го наречете -

идол ли, тотем ли, икона ли, стенопис ли. Но именно това показва, че

кланящият се не общува с Божието Слово, а по-скоро - с извратения си ум.

Защото Словото казва за вашите икони и всички други идоли следното:

“Всички, които образуват изваяни идоли, са за посрамление; и

многожелателните им неща са безполезни; и те са им свидетели; не

виждат, нито разбират, за да се засрамят. Кой е оня, който прави

един бог, или излива изваян идол, съвсем безполезен? Ето,

всичките му привърженици ще се засрамят; а художниците, които и

те са от човеци, нека се съберат всички, нека застанат; ще се убоят,

ще се засрамят всички...” 148

Ако има нещо, което би ми причинило неописуема досада, то е да

слушам как православен свещеник застава пред идола си и казва, че той

бил по канона. Нека тогава го попитам:

“А стихът от Пророк Исайя не е ли според нещо, по-старо и авторитетно

от канона? Не е ли Божият Закон по-силен от православния канон?”

Нека никой не подскача от този въпрос. Защото Източно-православната

традиция е толкова извратена, щото ако делата й се бяха случили в Стария

Завет, Бог би поразил с огън и сяра всичките й жертвеници. Защото във

“Второзаконие” (книга в Библията, по-стара от православния канон, за

ужас на извратените владици) Бог категорично заявява:

“Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато

Господ ви говори в Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв

образ), да не би да се развратите и си направите идол, подобие на
147 (Осия 13:2)
148 (Исайя 44:9-11)
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някой образ, подобие на мъж, (В иконите ви има ли такива? - б.а.) или

на жена (В кандилата ви има ли такива? - б.а.)...” 149

Ето тук, в това отношение се крие духовната поквара на днешните

ефремци. Те отхвърлят Божията Благодат. Те отхвърлят и Божият Закон,

защото не са разбрали най-дълбоката истина. Истината, че никой не може

да изпълнява Божия Закон без да има върху себе си Божията Благодат!

Затова Бог ще ги отхвърли, ако не се покаят и не строшат безполезните си

идоли и гигантски свърталища на демони. Но как да се покаят онези, които

считат себе си не само за прави, но и за славни Божии хора? Нали за това

са “православни”? Вижте какво още казва Бог за Ефрем:

“Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; но

Ефрем ще изведе чедата си за убиеца...” 150

Знаете ли какво олицетворява Тир?

Зад това име се крие търговския дух на Луцифер. Ето защо всички

негови слуги са сключили договор с него, по силата на който договор те ще

му продават човешките души, а дяволът ще ги възнаграждава богато.

Всички вие, които сте били пленници на религиозния дух и неговата най-

голяма крепост в лицето на Източно-православната църква, знайте, че

пътят на Ефрем е път към Антихриста. Той ще изведе чедата си за убиеца.

Той вече ги е продал на Антихриста. Единственият изход за тях е да бъде

платена една по-висока цена, която дяволът не може да надскочи. Това е

цената на пролятата Христова Кръв. Само тя може да изкупи религиозните

и да ги направи праведни и истинни. Сега е денят и днес е часът да си

дадете сметка към кое духовно племе принадлежите. Сега е времето и днес

е денят да обърнете гръб на всички ваяни, леяни или рисувани идоли,

защото ако Бог е стоял безмълвен за вас и Силата Му непотвърдена в

живота ви, то е било поради бариерата на беззаконието, с което Святият

Бог никога няма да направи компромис.

Колкото и силна да е властта на Източно-православната църква,

колкото и светски организации и националистически партии да стоят зад

нея, вие по-добре вижте зад кого стои Бог, защото когато дойде Денят на

149 (Второзаконие 4:15-16)
150 (Осия 9:13)
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възмездието, тогава никоя политическа партия, никоя конституция и никой

идол няма да ви спаси.

Ако след всичко казано все още съществува съмнение в някого, то

нека ви прочета още едно пророчество, като потвърждение на това, че

Източно-православната църква е племето Ефрем:

“...Ефрем е търговец; неверни везни има в ръката му; той обича

да мами. И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, придобих си

имот; досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене

беззаконие, което да се счита за грях...” 151

Няма смисъл да убеждавам читателите защо Ефрем е търговец. А ако

някой иска убеждение, то такъв нека си спомни кои намери в Исус в

Ерусалимския храм и как постъпи с тях. А ако и това не му стига, нека се

отбие в първия православен храм и да попита колко вървят различните

“свещенодействия”. Тогава може да бъде сигурен, че попът няма да каже:

“Чедо мое, всичко е дар от Небето и пари не струва...”

Забелязвате ли как приключва цитатът от “Осия”? Ефрем си мисли, че

няма да се намери в него беззаконие, което да бъде считано за грях...

Продължен в ума му, този стих би изглеждал така:

“В мен ще се намери беззаконие, което да се счита за правда...”

Ето на това разчитат днес православните. Аз не вярвам, че никой от

тях не си е задавал въпроса:

“В крайна сметка, това, на което се кланям, ако не е идол, то какво е?

Библията казва никой да не рисува и да не се кланя на рисуваното, а ето,

че от векове нашата църква си стои с тези икони, камбани, клепала и

всякакъв религиозен реквизит...”

Вижте другото, което Ефрем казва:

“Наистина, аз се обогатих, придобих имот...”

Исус е чул този възглас на задоволство. И не само го е чул, но му е

отговорил, според както е чул:

“Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти

студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен,

ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и

151 (Осия 12:7-8)
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нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен,

сиромах сляп и гол...” 152

Имаме ли какво да прибавим към тези думи на Исус? Разбирате ли сега

как Словото на Бога потвърждава кои са духовните потомци на Ефрем?

Аз не горя от желание те да отидат в ада. Аз не горя от желание Бог

да ги осъди с нечестивите. Аз изгарям от желание те да се обърнат към

Бога, от Когото са се отклонили. Същото желание ще видим и в Господ

Исус Христос. Защото Той в “Откровението” продължава с думите:

“...съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за

да се обогатиш, и бели дрехи, (бели, а не черни раса), за да се

облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за

да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги

изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш...” 153

Въпреки злото и богопротивния религиозен дух, Бог обича ефремците

и желае тяхното спасение. Но не Бог, а те са, които трябва да направят

крачката към своето спасение. И тази крачка се нарича покаяние. За него

ще разсъждавам в следващата глава.

152 (Откровение 3:15-17)
153 (Откровение 3:18-9)
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7. ПОКАЯНИЕТО НА ПЛЕМЕТО ЕФРЕМ

Нека внимават на тази глава всички, които търсят Исус. Нека внимават

на тази глава всички, които живеят с Исус. Търсещите ще намерят Бога,

защото живеещите ще ги заведат при Него. Ние трябва да познаваме

пълнотата на Божието сърце и Божията Милост и Благост към грешните.

Защото ако някога закоравяване сполетя Израил, то закоравяване сполетя

и Църквата, тоест, ако религиозният дух беше съборил Израил, то много

скоро след това събори и Църквата. Мнозина не разбраха това. За тях

Божието Слово бе затворено и запечатано с тайна. А наистина има една

дълбока тайна, която ще ви разкрия тук, защото Бог ми заповядва да го

сторя. Спомнете си какво сте чели за служението на Йоан Кръстителя. Той

предидеше пред Лицето на Бога в духа и силата на Илия. И неговата мисия

беше подчинена на една единствена цел:

“...да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към

мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен

народ...” 154

Забележете:

Не да осъди, но да обърне!

Днес, в това последно време, Бог започва прочит на пророческото Си

Слово, казано чрез Осия. Защото когато Ефрем и Израил заслужаваха смърт

поради беззаконията си, Бог не ги предаде на смърт, но каза:

“Людете Ми решително отстъпват от Мене, ако и да ги повикат

пророците да гледат към Всевишния, пак никой не се старае да се

изправи. Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как

да те направя като Адама? Как да те поставя като Севоим? Сърцето

Ми се промени дълбоко в Мене, милосърдието Ми се запали. Няма

да изпълня намерението на пламенния Си гняв, няма пак да

изтребя Ефрема; защото Аз съм Бог, а не човек, Светият всред тебе,

и няма да дойда при тебе с гняв. Те ще ходят след Господа, Който

ще рикае като лъв; а като изрикае, тогава чедата ще бързат да

154 (Лука 1:17)
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дойдат от запад, ще бързат да дойдат от Египет като птица и от

Асирийската земя като гълъб...” 155

“Няма пак да изтребя Ефрема...” - казва Господ. Тези Негови думи

убедително доказват, че Ефрем веднъж е бил изтребен и тези пророчески

стихове касаят не старозаветните ефремци, а техните духовни новозаветни

потомци.

Защо мисля така?

Именно защото мнозина ще се завърнат при Бога, идейки от запад -

империята Асирия, и от юг - империята Египет!

Аз се прекланям пред Господ и пред богатството на Неговата Милост и

Любов, защото те са толкова големи. Искам да знаете, че каквото е

възможно да се спаси от Ефрем, ще се спаси. (Тук не говоря за Израил,

защото за неговото спасение е посветена отделна глава в книгата - б.а.)

Милосърдието на Бог вече е запалено и Неговите служители вършат

Волята Му за обръщане на религиозните към Исус. Тук искам да подчертая

друго, а именно това, че Бог отдавна е видял атаката на религиозния дух и

е знаел колко време ще продължи тя. За тази атака предупреди и Исус, но

думите Му останаха неразбрани. Ето какво каза Той:

“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил,

докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм

в света, светлина съм на света...” 156

“Нощта, в която никой не може да работи...” - не беше ли това

атаката на религиозният дух на Сатана, духът на Антихриста? Не бяха ли

това онези два рога, прилични на агнешки, които принудиха земята да им

се покори? Но колко време щеше да продължи това?

В отговора на този въпрос ще ви разкрия тайната, записана в “Книгата

на пророк Осия”:

“Аз ще бъда като лъв на Ефрема, и като млад лъв на Юдовия

дом; Аз, да! Аз ще разкъсам и ще Си отида; ще отнеса и не ще има

кой да отърве. Ще Си отида, ще се върна на мястото Си, догдето

признаят грешката си и потърсят лицето Ми; в скръбта си ще Ме

търсят усърдно, казвайки: Дойдете да се върнем при Господа;
155 (Осия 11:7-11)
156 (Йоан 9:4)
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защото Той разкъса и Той ще ни изцели, порази и ще превърже

раната ни. Подир два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни

въздигне; и ние ще живеем пред Него...” 157

Искам да обърнете много голямо внимание на подчертания стих. Там е

споменато времето, в което Господ ще се разправи с религиозния дух и ще

изтръгне из ноктите му Своите люде. Казано е:

“Подир два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне...”

Тези дни са пророчески, а не обикновени. Ключ за тяхното разбиране

ни дава Апостол Петър, който заяви във второто си послание:

“Още и това нещо да не забравяте възлюбени, че за Господа

един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.

Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат

бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не искат да

погинат някои, но всички да дойдат на покаяние...” 158

Нека отново се върна на пророчеството от Осия. Виждате ли, че след

два дни Бог ще съживи Ефрем и Израил, тоест, религиозните християни и

религиозните евреи, а на третия ден ще ги въздигне. Единственото

неизвестно, което трябва да изясня, е това, че пророчеството започва да

тече от разпъването на Исус на Голготския кръст, защото тогава се случи

закоравяването на Израил, а в духовен план се зарегистрира и духовното

разпъване на Христос от религиозната църква, дължащо се на духа на

Антихрист, който вече беше дошъл в света. И ако за Господ един ден е

като хиляда години, както ни увещава Апостол Петър, то става ясно че

след две хиляди години Бог ще съживи Ефрем и Израил, а в началото на

третото хилядолетие ще ги въздигне.

Слава на Бога! Това са днешните времена!

Защото разпъването на Исус е станало през 29 година от новата ера, а

като прибавим 2000 години, то се вижда срок до 2029 година, след който

срок Израил и Ефрем ще стоят възстановени и въздигнати пред Божието

Лице. Пророчеството от Осия в пълна степен визира днешното изливане на

Святия Дух, известно като “късен дъжд”, който е зареден с Духа и

Силата на Илия, нужни за проповядване на покаяние и обръщане.
157 (Осия 5:14-15, 6:1-2)
158 (2 Петрово 3:8-9)
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Вземете сила от това разпечатано пророчество. Нека религиозните се

освободят чрез него. Нека Източно-православната църква стане праведна

и славна, като изхвърли всичко източно от себе си, всеки идол, канон и

апокриф. И това ще бъде мигът на нейното въздигане и съживяване от

Святия Дух. Заявявам пред вас и не лъжа. Бог ще въздигне много високо

всеки от православната религия, който се обърне и Го погледне. Затова ще

завърша думите на тази глава с увещание и препоръка към потомците на

Ефрем:

“Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го,

докато е близо; нека остави нечестивият пътя си, и неправедният

помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили към

него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро...” 159

159 (Исайя 55:6-7)
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8. ЗЛОБНОТО ПЛЕМЕ ПРОТИВ БОЖИИТЕ ПРОРОЦИ

В тази книга не мога да оставя неосветлен въпросът с отношението,

което мнозина църковни лидери имат към Божиите пророци. Искам да знаете,

че по своя духовен статут пророците стоят най-високо в Божия Спасителен

план. Някой може да попита:

“А не са ли това Апостолите?”

Казах - “пророците” и държа на това, което казах.

Защо?

Ами защото духът, подготвящ явлението на Антихриста, е наречен в

“Откровението” не “лъжеапостол”, но “лъжепророк”!

Сатана може да е лишен от разум, но не е лишен от хитрост и

невероятно комбинативен ум. И ако в неговите богопротивни усилия духът

на Антихрист играе първостепенна роля като “лъжепророк”, то това е

свидетелство, че в Божия Спасителен план първостепенна роля играят

пророците. В Старият Завет бе зарегистриран един дух на съпротива срещу

Божиите пророци. И всеки, който е изучавал историята на старозаветния

Израил, знае, че този дух взе силни позиции в някои личности. Хора, като

Корей, Датан и Авирон, в които беше останал респект, почит и влечение

към египетския дух, към духа на окултизма, към духа на Фараон. Всъщност

- това бяха шпионите и подстрекателите на Фараон всред Господния народ. А

в този народ имаше един мъж, който блестеше като светило и по своята

чистота и покоряване на Всевишния, бе най-смиреният и кроткият между

човеците. Този човек беше пророк Моисей. Човек, който обичаше Израил с

цялото си сърце. Човек, който застана в пролома между Израил и Бога,

когато Всемогъщият беше решил да изтреби коравовратните идолопоклонци.

Светлината и чистотата на Моисей бодяха като остен хора като Корей,

Датан и Авирон. Те, които бяха извратени в духа на своя ум. Те, които

гледаха, но не виждаха, слушаха, но не чуваха, дръзнаха да се опълчат

против Господния помазаник, като казаха за него и Аарон:
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“Стига ви толкоз! Цялото общество е свято, всеки един от тях, и

Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното

общество?” 160

Знаете ли, че този въпрос твърде често днес задават “щраусите”. Те не

търпят присъствието на Господните пророци в църквите, но ги гонят.

Защо? Защото светският дух, духът на комфорта и свръхдуховността им е

по-скъп от Божията Истина. На това какво да кажем?

Именно думите на Апостол Юда, който в посланието си казва за тях:

“Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се

впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство...”
161

Спомняте ли си прочетеното за Вааламовата заблуда?

Какво направи Бог с Валаам?

Нищо повече от това, че накара собствената му ослица да проговори с

човешки глас и така да възпре лудостта на пророка. В това има тайна,

която малцина знаят, но аз ще ви я изявя. А тайната е, че в Божиите очи

пророците са осли. Оселът е преобраз на Божий пророк, така, както волът

е преобраз на Божий пастир. Характерно за осел е неговата упоритост и

неотстъпчивост. Той е инат и държи на своето си, каквото и да става. Така

и ослицата на Валаам стоеше и не искаше да помръдне на пътя, докато

Валаам я биеше. Докато волът е нещо друго. Той е призван да обработва

земята, тоест, Библията, и да дава на вярващите плодовете на своя труд.

А сега помислете над Божията заповед от “Второзаконие”:

“Да не ореш с вол и осел заедно...” 162

Този стих има духовен прочит, който гласи:

Не поставяй пастир и пророк в еднакъв духовен авторитет!

Защо?

Защото пасторът ходи по Пътя, но пророкът е този, който сочи Пътя!

Защото когато Исус влезе в Ерусалим като Цар, не яздеше вол, но

осел. Така Господ искаше да подчертае изпълнението на пророческите

предсказания за Него в Стария Завет. Защото пророците в Стария Завет

160 (Числа 16:3)
161 (Юдово 11)
162 (Второзаконие 22:10)
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бяха оселът, с който Господ Исус влезе в Ерусалим, като Цар. Защото със

сигурност, погледнато човешки, на Него Му подобаваше да влезе, яздещ

на бял, чистокръвен арабски жребец, но Божият Син следваше Словото на

Отца Си, изречено чрез Святия Дух:

“Радвай се много сионова дъщерьо; ето твоят цар иде при тебе;

Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, да! на осле,

рожба на ослица...” 163

И сега нека да продължа с отношението към Божиите пророци. За духа

на Антихрист върховното желание е да бъдат убивани, гонени, унижавани,

смазвани, презирани, отхвърляни и подигравани Божиите пророци. Ето

защо той атакува църквите, за да си създаде всред тях духовни потомци на

Корей, Датан и Авирон. Но за да се убедите, че това е така, нека отново

погледнем “Книгата Числа”. Ето какво е знамението, което Бог извършва

над нечестивите бунтовници. Моисей казва за Божията Воля в онзи миг:

“От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша

всички тия дела, и че не ги правя от себе си...” 164

Забележете думите на Моисей и ги положете много дълбоко в сърцата

си. Той казва, че Господ го е “изпратил”. Не че го е призовал, не че го е

извикал при Себе Си, но че го е... изпратил. По това могат да се кажат

много дълбоки истини и аз ще го сторя малко по-нататък. Но сега нека

отново се върна на словото на Моисей:

“...ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или

ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то

Господ не ме е изпратил; но ако Господ направи ново нещо, - ако

отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те

слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха

Господа. Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна

под тях. Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им,

всичките Корееви човеци и всичкия им имот. Те и всичко тяхно

слязоха живи в ада, земята ги покри и те погинаха всред

обществото...” 165

163 (Захария 9:9)
164 (Числа 16:28)
165 (Числа 16:29-33)
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Забележете цитираните думи. Те са най-убедителното доказателство,

че Корей, Датан, Авирон и техните последователи са били изкусени в онзи

миг не от кой да е дух, но от духа на Антихрист.

Защо мисля така ли?

Защото, ако отворим “Откровението на Йоан” ще видим че човекът-

Антихрист и духът на Антихрист имат сходна съдба с Кореевите потомци:

“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе

извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха

приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те

двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с

жупел...” 166

Не може две такива личности да са толкова противни на Бога и да

очакват, че просто ще умрат, защото смъртта би била добър изход за тях.

Не! Те ще бъдат хвърлени живи в огненото езеро, така както живи в ада

слязоха Корей и последователите му. Ето затова знайте, че днес Кореевите

потомци не са вън от Църквата, както някой би помислил, защото в онова

време Корей не бе вън от Израиля. Напротив - те са вътре в Църквата и

поради тяхното гнусно влияние Божиите пророци са толкова отхвърляни и

намразени. Исус също е видял какво ще върши това богопротивно племе и

затова е предупредил:

“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници;

едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в

синагогите си, и ще ги гоните от град в град...” 167

А сега нека да разберем защо е толкова голяма нетърпимостта към

Божиите пророци. Вече подчертах думите на Моисей, че той е “изпратен”

от Бога към Божия народ. Исус също казва, че “изпраща” към църквите

Своите пророци. Това иде да ни покаже, че по духовния си статут Божиите

пророци са нещо повече от вярващи в Църквата. Те са зениците на Бога,

Неговите очи в Тялото Христово. Но помислете, че очите не са част от

Тялото, а от Главата. А Главата е Христос. Това вече иде да ни покаже, че

пророците са предузнати и посочени от Всевишния, преди още да им е дал

166 (Откровение 19:20)
167 (Матея 24:34)
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образ в утробите на майките им. Ето като пример пророк Еремия. За него

Бог каза:

“Преди да ти дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш

из утробата, осветих те. Поставих те пророк над народите...” 168

Вижте Йоан Кръстител! Той още не бе заченат в утробата на

Елисавета, но Господният пратеник вече изяви съдбата му пред свещеника

Захарий. Вижте най-вече пророческата притча на Исус:

“Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на

сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на

сватбата; но те не искаха да дойдат...” 169

Забелязвате ли, че в тази притча има три действащи лица?

Първо - Бог. Второ - слугите на Бога. Трето - поканените.

От това можем да изведем познанието, че слугите на Бога не са

поканените, а поканените не са Слугите на Бога. Аз не поучавам ереси и

моля да бъда разбран правилно. Няма такова нещо като евангелска църква

с щатен пророк. (Гнусна американска доктрина, толкова светска, религиозна

и наивна, че може да доведе само до запустение.) Няма такова нещо като

училище за пророци, а ако има, то е човешко, а не Божие. Защото някога и

пророк Илия имаше пророчески ученици, но в нито един от тях Бог не

благоволи, а по-скоро заповяда на Илия да помаже за пророк онзи, когото

Той Си беше избрал. Има просто две неща в Божия Спасителен план и

колкото по-бързо се проумеят, толкова по-добре.

Първото е, че Бог призовава всички да дойдат под Кръвта на Исус и

всички, които дойдат, са призвани!

Второто е, че Бог има избрани и предузнати слуги, чрез които сочи

Пътя на призваните!

Тази е причината Исус да ни казва, че “мнозина са призвани, а

малцина са избрани...”

“Ами ако не съм от избраните, то какво да правя?” - може да попита

някой.

Радвай се, че си спасен!

Тържествувай в Исус и приемай пророците Му, защото:
168 (Еремия 1:5)
169 (Матея 22:2-3)
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“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи...” 170

Ето това е избраният от Бога - пророкът.

Но Исус продължава, за да ни покаже и призваните:

“...и който приема праведник в име на праведник, награда на

праведник ще получи...” 171

Ето това е призваният от Бога - праведникът. Призван да върви по

Пътя на Праведния. Но истински призваните да вървят по Пътя на

праведните няма да се огледат в двадесет и втора глава на “Матея”, защото

там Исус продължава като казва:

“Той изпрати слугите Си да повикат поканените на сватбата; но

те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете

на поканените: Ето, приготвих обяда си; юнците ми и угоените са

заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но те занемариха

поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на

търговията си, а останалите (Корееви потомци) хванаха слугите му и

безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати

войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. (Вавилон)

Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха

достойни...” 172

Забелязвате ли кои са недостойните?

Не Божиите пророци, слугите на Царя, но поканените евангелски

църкви, охладнели от западно тщеславие, търговия, и дух на Кореево

упорство.

Аз не отричам това, което Бог ми казва да изявявам и потвърждавам.

Той ме помаза за Свой пророк и ми даде да върша Неговата работа. Нека

Неговият Свят Дух потвърди в сърцата ви това. Тук само искам да прибавя,

че каквото се случи в съдбата на много други пророци, това се случи и в

моята. Бях отхвърлен от всички евангелски църкви, в които Бог ме пращаше.

Бях обвинен като слуга на Антихриста, а книгите ми - обявени за ереси.

И какво от това?

170 (Матея 10:41)
171 (Матея 10:41)
172 (Матея 22:3-8)
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Божието Слово и дело няма да пропаднат. Те не се връзват. Ако и да

трябва още пет години, или още десет да живея в изолацията, изградена

от Кореевите потомци срещу служението ми, то това ще е, за да се

прославя Бог и да се изпълни Словото Му. Защото Словото Му не обеща

райски комфорт за слугите Му, но гонение, злоба, оплюване и убиване.

Причината да включа и тази глава в книгата, е, че Бог ми каза:

“Людете Ми не разсъждават. И много от пасторите са упоени от

духа на света. От сърцата им наднича онзи нечестивец Корей, който

плюеше по слугата Ми Моисея, но Аз издигам силен вятър против

безполезните пастори и запустителна суша против красивите им

градини. И всички те ще изсъхнат, и като камили в страстта си ще

смъркат въздуха и ще се питат в Едом ли са още или в пустинята

Кадис. Аз ще ги направя като безводни кладенци, така щото само

ако пясъкът им вкуси човек, ще повръща и бяга надалеч. Защото

презряха живота на Оазиса и се повдигнаха против избраните Ми и

ги изгониха от паството Ми...”

Моля ви от цялото си сърце. Търсете Славата на Бога, а не славата на

скъпите костюми и вратовръзки. Защото е близо времето, когато Бог ще е

против всеки пастор с надигнато сърце и горделив ум. Защото е близо

времето, когато в църквите на Западното тщеславие...

“...вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс, въже,

вместо накъдрени коси, плешивост, вместо нагръдник, опасване с

вретище и вместо красота, белези от изгаряне...” 173

Племето на Корей днес действа в църквите. Нетърпимостта към Божиите

пророци днес заразява като краста. Бъдете далеч от това племе, защото то

е най-ефективната изява на духа на Антихриста и всеки, който остане в

духа на Корей, ще пропусне мига на грабването и вечността с Божия Син.

Аз зная, че срещу тази книга ще се надигне вой и ропот, както някога

той се надигна в стана на израилтяните. Но вие, мои братя и сестри, не сте

от онези, които спят, и аз вярвам, че Бог ще докосне сърцата ви със всяка

страница от тази книга. Дотук за племето на Корей, Датан и Авирон.

173 (Исайя 3:24)
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9. ИЗРАИЛ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

Ето, че настъпи моментът в тази книга, когато ще говоря за Израил и

човека-Антихрист. В много от главите по-напред аз загатнах за това, но

тук искам да ви дам един по-ясен поглед върху всичко, което предстои да

се случи и е видяно в Библията с Божия пророчески поглед. Нека отворим

“Книгата на пророк Исайя” и там да потопим умовете си в разбиране на

Божиите планове, както и на сатанинските такива:

“Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми, тоягата, в чиято ръка

е Моето негодувание! Ще го изпратя против един нечестив народ и

ще му дам заръчка против людете, на които се гневя, за да вземе

користи и да улови плячка, и да ги стъпче като калта по

пътищата...” 174

Искам да обърнете внимание как Господ Бог определя асириеца. Не по

друг начин, но като “жезъл на гнева Му” и “тоягата, в чиято ръка е

Божието негодувание...” Бог има гняв към този свят, който никога не е

желаел да се покори на Волята Му. Бог има гняв към онези, които като

блудници Го напускат. Бог има да извърши съдби чрез човека-Антихрист. И

тези съдби са свързани именно с жетвата на плевелите от самия дявол.

Плевелите, пораснали на полето “Асирия”, където ще пристигне асириецът.

Още Апостол Йоан предупреждава вярващите, че на света е излязъл дух от

царството на тъмнината, наречен “дух на Антихрист”, чиято задача бе да

сее отровни семена, така щото да поникнат отровни плевели. Но както на

всяко сеене идва жетвата, така и на тези плевели тя ще дойде. Това ще

бъде жетва, продиктувана от Божия Гняв. Апостол Павел също предупреди

във “Второто послание към Солунците”:

“Никой да не ви измами по никой начин, защото това (Пришествие

на Господ Исус Христос - б.а.) няма да бъде, докато първо не дойде

отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта...”
175

Обърнете още веднъж внимание на Божиите думи от “Исайя”. Бог

казва, че ще изпрати човека-Антихрист против людете, на които се гневи,

174 (Исайя 10:5-6)
175 (2 Солунци 2:3-4)
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за да “вземе користи”, да “улови плячка” и да ги “стъпче като калта

по пътищата...” Ето в това последното - “калта по пътищата” - се

разбира на какво всъщност се гневи Бог. Исус Христос ни откри Себе Си

като Пътят, Истината и Животът. Като единственият Път, Истина и Живот.

Но от активността на дявола стана така, че се появиха и много други

пътища, фалшификати на този Път. Фалшификати, които предлагат на

вярващия не Жива Вода, но кал... А тази кал, както вече имах възможност

да кажа, не е нещо друго, но преобраз на религиозното мислене, което не

е нито сто процента дух, нито сто процента плът, а смесено, така, както

водата и пръстта се смесват и се получава кал. Но нека сега продължа, за

да видите как реагира дяволът на Божието решение. Той, така или иначе,

ще прибере плевелите си, тоест, онези, които винаги са се покорявали на

неговите богопротивни принципи и слово. Но не само това е желанието на

дявола. Малко нещо е за него да прибере своите си, но той ще се опита да

посегне и на други, които не са негови, други, които са останали с чиста

съвест, макар и далеч от спасителната сила на благовестието. Той ще се

опита да посегне на евреите, чието покривало и неразбиране на Новия

Завет Бог ще снеме след грабването на Църквата, при изпълването на

точното числото от езичници, повярвали и спасени от Господ Исус. (За

това предупреди Апостол Павел - Вж. Римляни 11:25-26) И така, човекът-

Антихрист ще дойде да царува на земята, опитвайки се да лавира и

пренебрегва Божията Воля поради която му е дадено да слезе в плът. Бог

го изпраща да порази блудницата Вавилон, но той отправя поглед към

евреите...

Не е ли твърде голям този залък за него?

Нека продължим с пророчеството на Всевишния в “Исайя” за човека-

Антихрист:

“Обаче не му е намерението да прави така, нито мисли така

сърцето му; но в сърцето му е да съсипе и да изтреби не малко

народи. Защото казва:

Всичките Ми князе не са ли царе? Халне не е ли както

Кархамис? Емат не е ли като Арфад? Самария не е ли както Дамаск?

Както ръката ми е стигнала царствата на идолите, чиито изваяни



115

идоли бяха по-много от ерусалимските и самарийските, не ще ли

направя на Ерусалим и на неговите кумири, както направих на

Самария и на нейните идоли?” 176

Искам да знаете, че когато излезе по земята, човекът-Антихрист ще

иска отдаване на слава и поклонение като към Бог. В оня момент Сатана

ще е предал цялата си власт и сила в ръката на сина си, както е писано:

“...и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт...”
177

А във “Второто послание към Солунци” четем още едно потвърждение:

“...тогова, чието идване се дължи на действието на сатана,

съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с

всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото

не приеха да обичат истината, за да се спасят...” 178

В какво се състои голямата власт, която Сатана дава на сина си?

Именно в това, че той обединява в сина си целия си хилядолетен опит в

лукавство и измама, сила и знамения, така че да представи сина си в света

не като Антихрист, но като Господ Исус Христос. Искам да запомните това,

ако и да го знаете. Просветените от Бога знаят, че той ще е Антихристът,

но за пред света той ще е завърналият се Син Божий на земята. И задачата

на този “син” ще бъде да се разправи с онези религиите, които всякога са

отричали изявата на Твореца в Господ Исус Христос. А нека си спомним, че

някога евреите се закоравиха към Спасителя и Го разпънаха на Голготския

кръст. Какъв по-удобен повод на Сатана да се разправи с Божия народ?

Ето затова асириецът заявява:

“Не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири, както

направих на Самария и на нейните идоли?”

Моля ви да приемете духовното от тази декларация на Антихриста.

Онази старовременна Самария не е като последната. Последната “Самария”

е говорител на опасна религия, религия-дипломат, която светът приема и

от която се възхищава. Тази религия е хуманизмът. Едва ли има човек,

който да не е чувал за самарянските съюзи и организации днес по земята.

176 (Исайя 10:7-11)
177 (Откровение 13:2)
178 (2 Солунци 2:9-10)
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Целта на религията Хуманизъм е да бъде като буфер, който да поема

сблъсъка между различните идеологии и религии на Сатана. Аз дълго

време не можех да приема това, но Бог отвори очите ми за коварната роля

на тази религия. Но нека да продължа с човека-Антихрист. За него отново

Апостол Павел в същото онова “2 Солунци” предупреждава:

“...човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи

и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се

отдава поклонение, щото той седи (както Бог) в Божия храм и

представя себе си за Бог...” 179

Искам да забележите думите - “над всеки, който се нарича Бог”.

Това е особен стих, който визира Троицата. Можем да предполагаме с

каква сила Сатана ще облече сина си, за да има Антихрист подобна изява.

Следващото много важно нещо от цитата са думите - “щото той седи,

както Бог, в Божия храм и представя себе си за Бог...” Ето, че вече

звярът е излязъл от поставената му от Бога задача. Сатана не иска само

плевелите си. Звярът седи в Божия Храм и това не е Църквата като Божий

Храм, защото тя вече е грабната преди времето на изпитанието, според

Божието обещание в “Откровение 3:10” и “Лука 21:36”. Това е Храмът в

Ерусалим, който е свещеното място на евреите.

Усещате ли как започва да изпъква замисълът на асириеца?

Антихрист иска и Божиите жита (евреите) в това последно време да

обърне на плевели. За това, страшно за евреите време, Исус предупреждава

в “Евангелието от Матея”, като казва:

“Затова, когато видите мерзостта, (изявата на Антихрист) която

докарва запустение, за която говори пророк Даниил стояща на

святото място, (храмът в Ерусалим), (който чете нека разбира) тогава

ония, които са в Юдея, нека бягат по планините...” 180

От това пророческо предупреждение разбираме, че Бог не е изненадан

от коварната природа на Антихриста. Дяволът грешно си прави сметката.

Бащата на лъжата е обречен да излъже себе си. Защо? Защото е обречен

да извърши всичко, според както Бог иска и вижда, въпреки прекомерните

си и болни амбиции. Ето защо и синът му няма да постигне повече от това,
179 (2 Солунци 2:3-4)
180 (Матея 24:15-16)
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което му е допуснато от Всемогъщия Бог. А сега да продължа да чета

голямото пророчество от “Исайя” за асириеца:

“Затова, когато свърши Господ цялото Си дело над хълма Сион

и над Ерусалим, (Вж. Откровение 11 - там е описано делото на двамата

Божии свидетели - б.а.) ще накажа, дума Той, плода на надменното

сърце на асирийския цар, и славенето на надигнатите му погледи.

Защото той казва: Със силата на своята ръка извърших това, и с

мъдростта си, понеже съм разумен; и преместих границите на

народите, разграбих съкровищата им, и като силен свалих седящите

на високо; и ръката ми намери като гнездо богатствата на

племената; и както събира някой оставени яйца, така аз събрах

целия свят...” 181

Как ви звучи тази изповед? Не е ли много нахална?

Да, такава е!

Но тя е категорично потвърждение на стиха от “2 Солунци”, че Антихрист

ще се превъзнася. А вижте сега и следващата му хвалба:

“И никой не поклати крило, не отвори уста, нито цвърти...” 182

Дали Бог е изненаданият, че това наистина е така?

Ако отново отворим “Откровението на Йоан” ще видим, че там за звяра

се казва следното:

“...и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на

змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на

звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр и кой може да воюва против

него?” 183

Нека никой не мисли, че по онова време хората ще си хвърлят

шапките от радост и ще викат:

“Благодарим ти, змей! Ти си дал много власт и сила на този звяр!”

Няма такова нещо. Никой не може да се покланя на някого, когото

счита за змей, но по-скоро ще се покланя, ако го счита за Бог. Много хора

действително ще бъдат измамени, че Антихристът е завърналият се Исус и

ще отдават слава на “бога”, който го е пратил, и ще му се покланят. Но Бог

181 (Исайя 10:12-14)
182 (Исайя 10:14)
183 (Откровение 13:3-4)
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не може да бъде смутен от това. Бог е спокоен и невъзмутим, защото се

изпълнява не нещо друго, но Словото Му и онова, което Той е видял. В

същото пророчество на Исайя Всевишният се обръща към Антихрист и го

пита:

“Дали ще се похвали секирата против този, който сече с нея?

Ще се големее ли трионът против този, който го движи? - като че ли

жезълът би поклатил тия, които го вдигат. Или тоягата би

подигнала този, който не е дърво? Затова Господ, Господ на Силите

ще прати на тлъстите му мършавост, и под славата му ще се запали

пожар, като пожар от огън. Светлината на Израиля ще бъде за

огън, и Светият негов за пламък; и ще изгори и пояде тръните му и

глоговете му в един ден; ще погуби и славата на леса му и на

плодовитото му поле, и душа и тяло...” 184

Полето на Антихриста е плодовито. Асирия е пълна с глогове и тръни.

(”Бере ли се грозде от тръни...”) Но виждате ли, че секирата не може

да обърне ръката Господна, която я държи. Онзи, Който не е дърво, не се

плаши от тоягата, която е направи поради нечестивите. И тази тояга ще

изпита върху себе си Божия гняв и възмездие. Защо? Защото ще я подпали

огън. “Светлината на Израил ще бъде за огън, и Светият Негов за

пламък...” Искам да обърнете голямо внимание на думите, че Бог ще

порази плодовитото Асирийско поле, като погуби не само телата, но и

душите на богоотстъпниците. Когато за първи път размишлявах сериозно

над този стих, той ми се видя странен. Попитах Бог:

“Кажи ми, Господи, какво имаш предвид тук? Как така ще погубиш

нечестивата душа? Та нали душите са вечни, за разлика от тялото?”

В отговор на въпросите ми Бог ми припомни едни думи на Исус:

“Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има

изобилие; а този, който няма, от него ще се отнеме и това, което

има...” 185

А сега помислете - какво има един човек, когато застане пред Съдията

в Страшния Му Съд?

184 (Исайя 10:15-18)
185 (Матея 25:29)
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Нищо повече от едничката си душа. Напускайки този свят ние не

можем да отнесем нищо със себе си. Но да застанеш пред Пречистия Съдия

с душа, от която наднича образът на звяра и числото на името му...

Размисълът оставам на вас. Той остава за мен все още пълен с неразгадана

тайна. А сега отново ще продължа с пророчеството против империята Асирия

в “Исайя”. Ето какво казва Бог за Своите люде, евреите:

“И в оня ден останалите от Израиля и избавените от Якововия

дом няма вече да се облягат на този, който ги порази, но ще се

облягат с истина на Господа, Светия Израилев. Останалото,

останалото от Яков ще се обърне към могъщия Бог, защото, ако и

да са людете ти Израилю като морския пясък, само остатък от тях

ще се върне; взето е решение за погубление, преизпълнено с

Божията правда. Защото Господ Бог на Силите ще извърши, според

решението, погубление всред цялата страна. Затова така казва

Господ Бог на Силите: Люде Мои, които живеете в Сион, да се не

боите от асириеца, ако и да ви удари с жезъл, и дигне тоягата си

против вас, според както я издигна Египет; защото още твърде

малко, и негодуванието Ми ще престане, и гневът Ми ще се обърне

за тяхна погибел; и Господ на Силите ще подбуди против него бич,

както в порязването на Мадиама при канарата Орив; и жезълът Му

ще се издигне над морето и ще го възвиси, според както го възвиси

над Египет. И в оня ден товарът му ще се мести от плещите ти. И

хомотът му от врата ти, и хомотът ще се строши поради

помазанието ти...” 186

В тези стихове вече заблестява спасителната програма на Бог спрямо

евреите. Вижте Божиите думи. Бог казва на евреите да не се боят от

асириеца, ако и да ги удари с жезъл, подобно на Фараон. Съществува един

духовен паралел, който характеризира Божия почерк спрямо народа Му в

древността и при изявата на човека-Антихрист. Виждате ли, че асириецът

ще издигне тоягата си, “според както я издигна Египет”. Някога Фараон

властваше над Израил и угнетяваше Божиите люде. Същото в последните

времена ще прави и Антихристът. Той ще избива физически евреите и ще

186 (Исайя 10:20-27)
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стане така, че Сатана ще направи останалите две империи - Содом и

Египет - да му сътрудничат. Така е и записано в “Откровението”:

“И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който

духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде

разпнат...” 187

Някой справедливо ще забележи, че цитирам стих, касаещ двамата

свидетели на Бога, които ще пророкуват обръщане на евреите по време на

Голямата Скръб. Но искам да знаете, че този стих не говори само за

труповете на двамата Божии свидетели, но и за всички избити евреи от

ръката на звяра. Преди да ви убедя в това, нека разберем кои са Божиите

свидетели във времената на Голямата Скръб. Няма никакво съмнение, че

това са Моисей и Илия. Именно те са свидетелите на Бога, които ще

пророкуват обръщане на Израил и покаяние на евреите. Ето какво четем в

потвърждение, че това са пророците Моисей и Илия:

“А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда

двеста и шестдесет дни, облечени във вретища. Те са двете

маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята

(Вж. Захария 4:12-14) И ако някой иска да ги повреди, огън излиза из

устата им, та пояжда неприятелите им; и ако някой иска да ги

повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да заключат

небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха;

и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват

земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали...” 188

А сега си спомнете кой в Стария Завет се помоли на Бога, та не валя

дъжд в Израиля цели три години и половина?

Това беше пророк Илия!

Кой в Стария Завет вдигаше жезъла си и превръщаше водите на Нил в

кръв?

Това беше пророк Моисей!

Именно тях Бог е решил да прати на земята във времената на

Антихриста, за да снемат покривалото от Израил, което му пречеше да

разбере, че Старият Завет преминава в Христос.
187 (Откровение 11:8)
188 (Откровение 11:3-6)
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С една дума - на силен противник – Бог поставя силни опоненти!

Но по-дълбокото, истински знаменателното, над което искам да

разсъждаваме, е духовната причина за изявата на Божиите пророци. Бог

им дава цели три години и половина за обръщането на евреите, и чак след

това допуска изявата на човека-Антихрист:

“И когато свършат свидетелстването си, звярът, който възлиза

от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие...” 189

Виждате ли, казва се “когато свършат свидетелстването си”? Това

иде да покаже, че когато се получи нужния ефект от тяхното пророкуване,

тогава ще бъде допусната изявата на асириеца. А нужният ефект се състои

в това, което вече прочетохме за възможностите на Божиите пророци. За

Моисей се казва, че има власт да поразява земята с всяка язва, но също

така да обръща водите на кръв.

Каква ще да е тази кръв, в която Моисей ще обръща водите?

Някога тя направи водите на Нил твърде негодни за пиене от Фараон и

египтяните. Оставете, че не са могли да пият вода, но по-скоро помислете

върху духовния преобраз на водата, а следователно и на кръвта. Нека ви

помогна със думите на Апостол Йоан:

“Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и

тия три са съгласни...” 190

Моисей е дошъл да свидетелства за Бога. И то не по друг начин, но

като обръща водата на кръв, понеже такова е неговото помазание. Кръвта,

в която Моисей ще обръща водите, ще бъде твърде негодна за пиене от

човека-Антихрист. В един по-дълбок духовен план пиенето на вода не е

нещо друго, но духовно общение. Така разбираме, че Моисей ще направи

евреите негодни за общение с Антихриста. Такова общение просто няма да

се получи, няма да е възможно.

Как да разбираме тайната на това, което ще извърши Моисей?

Ами моля ви да си припомните, че Господ Исус Христос умря на

Голготския кръст и проля там Кръвта Си за греховете на целия свят. За

разлика от старозаветните свещеници, които жертваха кръв на овни и

козли, Той пожертва Собствената Си Кръв. И тогава Отец раздра завесата
189 (Откровение 11:7)
190 (1 Йоаново 5:8)
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на храма, за да покаже на народа Си, че е открит пътя към едно по-

съвършено богослужение, за което говори и “Посланието към Евреите”. Не

към други, но именно към евреите, защото във времената на Голямата

Скръб те ще се ползват от Христовата кръв:

“И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да

влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил

за нас през завесата, сиреч, плътта Си...” 191

Разбирате ли какви “води” Моисей ще обръща в кръв?

В специфичния стил на “Откровението” на много места се загатва, че

един от символите на водите са народите:

“Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и

множества, народи и езици...” 192

Ясно е, че една от тези води ще са евреите и Бог ще им заповяда да

излязат от религиозната власт на Сатана:

“И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея,

(блудницата Вавилон) люде Мои, за да не участвате в греховете й и

да не споделяте язвите й (заповядани от пророк Моисей - б.а.)...” 193

И наистина, че в онзи миг, поради помазанието на Божиите свидетели,

евреите започват да излизат, тоест, водите се превръщат в Кръв! Евреите

се покриват от Спасителната Сила на Господ Исус Христос! Разбирате ли,

че чрез Моисеевото пророкуване Бог извиква действието на Христовата

Кръв върху сърцата им, а именно - покаяние и обръщане към Спасителя?

Искате ли доказателства за ефекта от пророкуването на Моисей?

Ето, прочетете ги:

“Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия,

облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? И рекох му:

Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от

голямата скръб; и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта

на Агнето...” 194

191 (Евреи 10:19)
192 (Откровение 17:15)
193 (Откровение 18:4)
194 (Откровение 7:13-14)
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Знаете ли някога как древните са изпирали дрехите си? Тогава не е

имало автоматични перални. Тогава те просто са отивали на реката и там

са ги изпирали. А този стих казва, че дрехите са избелени и опрани не в

каква да е кръв, но в Кръвта на Агнето.

Кой е докарал Кръвта на Агнето? Кой е извикал спасителната й сила?

Несъмнено - онзи, който като простре жезъла си върху водите, може

да ги превръща на Кръв - пророк Моисей.

“Ама евреите ли са това?” - ще попита някой.

Да, стихът на “Откровението” говори за душите на евреите, които

претърпяват на земята избиване от Антихриста. Тук можем да прибавим

скоба, за да затвърдим знанието, че към евреите ще бъдат прибавени и

всички, които искат да останат с чиста съвест и откажат да приемат белега

на звяра и числото на името му.

“Ами доказателства има ли, че става дума именно за евреите?” - ще

попита друг.

Да! Доказателства има и те са в продължението на стиха от седма

глава на “Откровението”:

“Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в

Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си

върху тях. Няма да огладнеят вече, (значи е имало време, когато са

били гладни, тоест, без Словото на Исус Христос - б.а.) нито да ожаднеят

вече (значи е имало време, когато са били жадни, тоест, без Духа на Бог -

б.а.) нито ще ги удари слънцето, (тук се загатва проклятието върху

евреите, които го нанесоха сами върху себе си, казвайки за Исус - “Кръвта

Му нека да бъде на нас и на чедата ни.” - б.а.) нито някой пек; защото

Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде Пастир

(обещанието е в бъдеще време, което показва, че преди това не им е било

Пастир - б.а.) и ще ги заведе при извори с текущи води (тоест - в

общение с Божията Благодат на Святия Дух - б.а.) и Бог ще обърше

всяка сълза от очите им (свидетелство за гонението от Антихриста във

времената на Голямата Скръб - б.а.)...” 195

Сега убедихте ли се, че това са евреите?

195 (Откровение 7:15-17)
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Ето такава е ролята на Моисей - да обърне евреите към Исус, защото

не друг, а Словото на Спасителя го е призовало към тази отговорна задача:

“Защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже

той за Мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще

повярвате Моите думи...” 196

Спирам дотук с Моисей, защото повече убеждение за неговата роля

във времената на Голямата Скръб не е нужно.

А сега да се запознаем и с ролята на пророк Илия.

Какво прави той в това време и на това отговорно място?

Преди всичко - той изпълнява Словото на Бога, изречено чрез пророк

Малахия, който предупреждава Израил:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великия и

страшен ден Господен...” 197

Някой справедливо ще забележи, че изпълнител на този стих в Новия

Завет бе Йоан Кръстител, за когото Исус потвърди, че е Илия. (Вж. Матея

11:14) Но тогава Божието пророчество се изпълняваше за Невястата на

Исус, докато сега се спасява Израил.

Какво ще направи пророк Илия във времената на Голямата Скръб?

Нищо повече от това да подготви онези 144000 избрани от племената

на Израил, които с неговото помазание, тоест, с Духа и Силата му, ще

проповядват като Кръстителя, покаяние в пустинята. Нещо повече - те ще

подготвят Израил за възкресението му от Бога и възлизането му в Небето,

защото пророк Илия е уникален с това, че участва в грабване от Бога и не

видя тление. Той е Божият стандарт на грабването. И помислете сега как

ще се чувства асириецът след всичко, което ще сторят Моисей и Илия?

Ами просто ще побеснее... Той ще убие Моисей и Илия физически, но

не и духовно, така, както и дякон Стефан бе убит от фарисеите физически,

но не духовно. Ето защо не само труповете на Моисей и Илия, но и

труповете на целия обърнал се Израил в онова време ще лежат по улиците

на големия град Ерусалим, където Антихрист ще установи престола си.

196 (Йоан 5:46-47)
197 (Малахия 4:5)
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В голямата си злоба против Божия народ звярът ще предприеме нещо

скверно и ужасно, за което говори пророческата глава от “Книгата на

пророк Еремия”:

“В онова време, казва Господ, ще извадят от гробовете им

костите на Юдовите царе и костите на техните първенци, костите на

свещениците и костите на ерусалимските жители; и ще ги пръснат

пред слънцето (Исус) и луната (Църквата) и пред цялото небесно

войнство, което те обичаха, на които служиха и които последваха,

които потърсиха и на които се поклониха; тия кости не ще бъдат

събрани, нито погребани, но ще служат за тор по лицето на земята.

И смъртта ще бъде по-желателна от живота за всичките останали,

(Вж. Откровение 9:6) оцелели от тоя лош род, които би останали във

всичките места, гдето бих ги изгонил...” 198

Забележете подчертаните думи. Казва се, че костите на евреите няма

да бъдат погребани. Същият коментар ще видим в “Откровението”:

“И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще

гледат труповете им три дни и половина, (става дума за три години и

половина, тоест, времето за управление на Антихриста - б.а.) и не ще

позволят да бъдат положени труповете им в гроб...” 199

Всъщност - човекът-Антихрист и поклонниците му подготвят в гнева си

не нещо друго, но изявяването на Божията Слава, защото в онзи миг Бог

ще извърши пророческото Слово, казано чрез Езекиил, и ще го изпълни.

А ето какво е това Слово:

“Господната ръка биде върху мене та ме изведе чрез Господния

Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. И преведе ме

край тях наоколо; и ето имаше твърде много по отвореното поле; и

ето бяха твърде сухи...” 200

Искам да обърнете много сериозно внимание, че това е “поле”.

Всъщност - това е империята Асирия, за която вече, надявам се, всички сте

разбрали, че в смисловия си превод означава поле. Но по-важното за това

“поле” е фактът, че то не е какво да е, но е “отворено поле”. Когато

198 (Еремия 8:1-3)
199 (Откровение 11:9)
200 (Езекиил 37:1-2)
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умът ми се сблъска с това определение “отворено” аз много се смутих,

защото не можех да го разбера. А самото определение не беше случайно,

защото го открих и в много други Божии пророчества. Ето, например,

Словото Му против Луцифер (египетския цар Фараона):

“И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на отвореното поле,

ще направя да кацнат на тебе всичките небесни птици, и ще наситя

с тебе зверовете на целия свят...” 201

Всъщност - това е възмездието над поклонниците на окултизма, над

империята Египет, на която съм посветил отделна книга. За нас остава все

така важен фактът защо се говори за “отворено поле”. Преди всичко -

Антихрист не може да се изяви, ако не му бъде позволено. И фактът, че

полето не е какво да е, но е “отворено”, означава, че Бог е отворил път

за изявата на звяра. В шеста глава от “Откровението” четем още по-точно

за това “отваряне” от Бога:

“И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух

едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм:

Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше

лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи...”

Ето го отварянето на полето на света за изявата на човека-Антихрист.

Именно той е, комуто е дадена власт, олицетворена с корона, и той излиза

“побеждаващ да победи”. Нека не ви смущава това “побеждаващ да

победи”, защото, отново повтарям, с човека-Антихрист Сатана ще изяви

максимума на своята засеняваща власт и сила. А в “Откровението” е

записано и това:

“И позволи му се да воюва против светиите (Божиите избрани от

Израил) и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде,

език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята,

всеки, чието име не е било записано от създанието на света в

книгата на живота на закланото Агне...” 202

Искам тук да различите два нюанса, които често се бъркат и водят до

заблуда. Първият е, че Антихрист побеждава Светиите на Бога. Вторият –

че принуждава да му се поклонят всички човеци, които живеят на земята.
201 (Езекиил 32:4)
202 (Откровение 13:7-8)
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С първия нюанс ние разбираме, че звярът ще победи Божиите избрани.

Тази победа обаче се заключава само във физическото им изтребление,

докато духовното стоене на Божиите избрани е най-жестокото поражение

за звяра. Тези избрани са евреите, както и всички онези, които с цената на

физическата си смърт опазват чиста съвестта си и отказват да се поклонят

на Антихриста. С втория нюанс ние разбираме, че всички онези, които не

са записани в Книгата на Живота се предават без бой. Те просто навеждат

главите си и се покланят на звяра.

След казаното дотук, което считам за много важно, отново се връщаме

при онова “отворено поле” от “Книгата на пророк Езекиил”. Ние видяхме,

че там има много кости и това са костите на Израил, които асириецът ще

пръсне по земята за назидание. Това коментира “Откровението”, където за

избитите евреи се казва:

“И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който

духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде

разпнат. (Алелуя! Евреите вече са приели Исус за свой Господ, защото

инак стихът не би казвал, че Той е техен Господ - б.а.)...” 203

И ето, че отново се връщам на “Езекиил”, за да видим в какво се състои

Божията Слава:

“И рече ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И

отговорих: Господи Йеова, Ти знаеш. Пак ми рече: Пророкувай над

тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното Слово. Така

казва Господ Йеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас

дух, та ще оживеете; ще туря и жили върху вас, ще ви облека с

меса и ще ви покрия с кожа, и като туря дух у вас, ще оживеете; и

ще познаете, че Аз съм Господ. И тъй пророкувах, както ми бе

заповядано; и като пророкувах започна да гърми, и ето, трус, и

костите се събираха, кост с костта си. И като погледнах, ето жили и

меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, обаче, нямаше

в тях. Тогава ми рече: Пророкувай за духа: Така казва Господ

Йеова: Дойди духо от четирите ветрища и духни върху тия убити, за

да оживеят. Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът влезе

203 (Откровение 11:8)
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в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, едва твърде

голяма войска. Тогава ми рече: Сине човешки, тия кости са целия

Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни

се изгуби; ние сме загинали. Затова пророкувай и речи им:

Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из

гробовете ви ще ви заведа в Израилевата земя. И ще познаете,

люде Мои, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви

изведа из гробовете ви. И като туря Духа Си на вас (Който сте нямали

и затова костите ви са били сухи - б.а.) ще оживеете; и ще ви поставя

във вашата земя; и ще познаете, че Аз Господ изговорих това и го

извърших, казва Господ...” 204

Това е възкресението на Израил пред втрещения поглед на Антихрист!

Забележете подчертаните думи, а именно, че евреите се “изправиха на

нозете си” и Бог вдъхва в тях Живот от Собствения Си дух А сега вижте

същото това нещо в “Откровението”:

“А след трите и половина дни влезе в тях (в избитите евреи - б.а.)

жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям

страх обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето,

който им казваше: Възлезте тука. И те възлязоха на небето в облак;

и неприятелите им ги видяха...” 205

Можем ли да прибавим нещо към тези изобилни откровения?

Да! Има още нещо, което сме длъжни да знаем!

И това нещо е да разбираме, че не друга причина, но “костите” на

евреите ги предпазиха от Антихриста. Той ги убива физически, но оставят

“костите”, които звярът не е успял да убие. Благодарение на тези “кости”,

макар и сухи, те не му се покориха, но предпочетоха да се оставят да

бъдат убити от него.

Запомнете една от най-дълбоките тайни на Божието Слово:

Костите олицетворяват чистата съвест, защото както те дават опора на

тялото, така и чистата съвест дава опора на духа!

204 (Езекиил 37:3-14)
205 (Откровение 11:11-12)
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Именно чрез съвестта става възможно това избелване на душите на

мъчениците от Голямата Скръб и изпирането им в Кръвта на Исус. Именно

чрез съвестта става възможно водното кръщение, което е...

“...не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога

на чистата съвест...” 206

Ако има Спасение през времената на Голямата Скръб, то е, защото има

силен позив към Него. А този силен позив става възможен, благодарение

на свидетелството, което Моисей и Илия дават на Израил.

След всичко, което до този момент се изля върху белия лист хартия, аз

вярвам, че вие сте уловили дъха на Божието пророчество против тъмната

троица - змея, звяра и лъжепророка, който ще изгради у вас не просто

вяра, но огнен стълп, така че да бъдете недосегаеми от духовните империи

на Злото. Има, разбира се, още много пророчества, които ще разгледам за

асириеца в друг контекст, но сега, в края на тази глава за Израил и

човека-Антихрист, искам да ви дам едни стихове от “Книгата на пророк

Михей”, които ще дадат храна на духа ви и дързост на ума ви, за да се

потопите още по-дълбоко в океана на Божията мъдрост и да разберете, че

нашият Бог е велик и само Той е Бог.

Ето какво четем за Господ Исус Христос, а впоследствие и за човека-

Антихрист, амбицираният асириец, който ще удари на камък:

“А ти, Витлееме Ефратов, макар да си най-малък, за да бъдеш

между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще

бъде владетел на Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.

Затова ще ги остави до времето, когато раждащата (Израил) ще

роди; тогава останалите от братята му ще се върнат с израилтяните.

И Той (Исус) ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господна,

чрез великото име на Господа Своя Бог; и те ще се настанят; защото

сега Той ще бъде велик до краищата на земята. И Той ще бъде

нашият мир. Когато дойде асириецът (Антихрист) в земята ни, и

когато стъпи в палатите ни, тогава ще повдигнем против него седем

пастири и осем начални човека, които ще опустошат Асирийската

земя с меч, и земята на Нимрода във входовете й; и Той (Исус) ще

206 (1 Петрово 3:21)
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ни избави от асириеца, когато дойде в земята ни, и когато стъпи

вътре в границата ни. И останалите от Якова (онези 144000 избрани -

б.а.) ще бъдат всред много племена като роса от Господа и като

леки дъждове на тревата...” 207

Това Божие пророчество е едно от най-прекрасните в Стария Завет! То

наистина дава и ще дава съвършена надежда на евреите. Ако имате около

вас евреи, които познавате, не се колебайте, но им дайте Истината, защото

тя е така важна за тях. Виждате ли в пророчеството, че във времената на

човека-Антихрист Израил ще повдигне против звяра “седем пастири” и

“осем начални човека”. Това е дълбока тайна, но не чак дотам. Колкото до

началните човеци, ние ще видим как Исайя пророкува за тях, казвайки:

“В онова време на мястото, гдето е Името на Господа на Силите,

на сионския хълм, ще се донесе подарък на Господа на Силите от

люде високи и гладки, от люде страшни от началото си и нататък...”
208

Ето ги тези “начални човеци”, които по дълбокото ми убеждение, са

Божии ангели. Първите седем нанасят язвите върху империята Асирия, а

последният - осмият - заключва Сатана в бездната. Служението на тези

ангели е заповядано за Спасението на Божия Израил. Този Божий почерк е

засвидетелстван и в Стария Завет. Защото някога, когато асирийският цар

Сенахирим се подигра с Божия народ и се опитваше да го отлъчи от Господ

Йеова, стана така, че ангел от Господа излезе през нощта, та порази сто

осемдесет е пет хиляди войници от стана на асирийците, така щото

асирийският цар си тръгна с “очи - пълни, ръце - празни” (Исайя 37:36)

По-интересен остава въпросът със “седемте пастири”.

Къде да търсим библейско потвърждение за тях?

Когато аз започнах да търся, стана така, че от търсенето ми се роди

цяла една глава, посветена на един най-важен въпрос.

Ето върху кой стих Бог спря ума ми:

“И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на

Египетското море; и чрез изсушителния Си вятър ще помаха с

ръката Си върху Ефрата, и ще го раздели на седем потока, та ще

207 (Михей 5:2-7)
208 (Исайя 18:7)
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направи да го минават с обуща. И ще има друм из Асирия за

останалите от людете Му, които ще оцелеят, както имаше за

Израиля в деня, когато възлезе от Египетската земя...” 209

Ето, че забелязваме още един участник в събитията около царуването

на човека-Антихрист и това е реката Ефрат. Господ обещава да раздели

тази река на “седем потока”, така щото да се минават с “обуща”. Целта

е да се получи “друм из Асирия”, изход от империята на Антихриста, за

Божиите люде евреите. Ето по тези “седем потока” с “обущата” си ще

минат онези седем пастири, за които говорих по-горе. И това е изява на

Божията Воля, изречена още в “Книгата Второзаконие”, където Бог заявява

за съдбите Си против нечестивите:

“Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си;

през един път ще излизаш против тях, (пътя на река Ефрат - б.а.) а

през седем пътища ще бягаш отпред тях; (седемте потока, които Бог

прави да се минават с обуща - б.а.) и ще бъдеш тласкан по всичките

царства на света. Трупът ти ще бъде за храна на всичките въздушни

птици и на земните зверове; и не ще има кой да ги отпъжда...” 210

Всъщност - нещата са много по-дълбоки, отколкото би предполагал

някой, защото тук река Ефрат не е онази географска реалност, а обущата

на пастирите не са просто обуща.

Запомнете друга от дълбоките тайни на Божието Слово:

Ефрат символизира учението на Антихрист, докато обувките подсказват

готовност за проповядването на благовестието на Мира (според Ефесяни

6:15) седемте потока са проявления на седемте Божии Духове, изпратени

от Бога по цялата земя, (вж. Откровение 5:6) тоест, на Божието помазание,

действащо в Божиите Избрани в онова време.

Откровенията по този въпрос ще разгледам в отделна глава.

209 (Исайя 11:15-16)
210 (Второзаконие 28:25-26)
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10. РЕКА ЕФРАТ ИЛИ ЗА УЧЕНИЕТО НА ЧОВЕКА-

АНТИХРИСТ

За мнозина може би ще се окаже доста смело да обвързвам една река

с учението на човека-Антихрист, но това нито съм го измислил аз, нито пък

своеволно съм си го интерпретирал. Аз просто чета Словото на Бога така,

щото оставям Той да ви говори, а не умът ми да прави анализи.

Като начало искам да знаете, че много от понятията за духовния свят

заимстват от познатите ни в материалния или по-скоро - материалният свят

ги заимства от духовния. Идеята, че една воля или едно учение може да се

олицетворява като река, почива върху дълбоко разсъждение за смисъла на

духовната воля, била тя Божия или сатанинска. Исус ни предупреждава в

“Евангелието от Матея”:

“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...” 211

Виждате ли, Исус говори, че “придойдоха реките”?

Тези Негови думи са несъмнено и само строго духовни.

Защо? Ами защото Сатана има много реки, с които иска да погълне

човешката душа, да я удави и завлече. Като започнете от Нил и стигнете

до Ефрат. Бог също има Своя река, известна като Реката на Живота, изявена

в “Откровение 22:1-2” и “Псалом 46:4”.

В тази глава аз искам да ви говоря за река Ефрат, олицетворяваща

изявата и учението на човека-Антихрист. Преди да ви въведа в темата,

искам да прочетем един най-важен стих от “Книгата Битие”, говорещ за

основните реки на земята:

“И река изтичаше от Едем да напоява градината, отгдето се

разклоняваше и стана четири главни реки. Името на едната е

Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.

И златото на оная земя е добро, там има още бделий и ониксов

211 (Матея 7:26-27)
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камък. Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата

Хуска земя. Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток

от Асирия. А четвъртата река е Ефрат...” 212

Фактът, че тези четири реки водят началото си от Реката в Едемската

градина, иде да ни покаже, че освен като географски понятия, които са

безспорни и никой не отрича тяхната реалност, съществуват и духовни

реалности, свързани с тези реки. И забележете, че докато за първите две

реки се дават описания с техните пътища и течения, то при последните две

реки такова описание няма. Това не е случайно. Помислете, че Бог изгони

първите човеци от Едемската градина и постави там херувими с пламенен

меч, така щото да се пази пътя към Дървото на Живота. (Вж. Битие 3:24)

Но с това Божията Воля не приключи. Бог изгони Адам и Ева, но не ги

унищожи поради беззаконието им. Бог обеща изкупление на човешкия род,

за което се говори в “Битие 3:15”. Затова не е чудно, че реката, изтичаща

от Едем, се разклони и стана четири главни реки. Тези реки могат много да

ни вълнуват, понеже първите две се свързват изключително с изявата на

Бога, а вторите две - с изявата на дявола. Аз няма да навлизам в големи

дълбочини по отделно за всяка река, но ще кажа, че река Фисон отговаря

на активността на Закона, река Гион - на Божията Благодат. Река Тигър -

на източните религии и учения и река Ефрат - на учението на човека-

Антихрист.

Нека видим по-голямата пълнота за Гион. Смисловото знамение на

Гион означава “поток”, но също така и “благодатна долина”. Този “поток” е

играел изключителна роля върху Божиите помазаници. Цар Давид например,

когато избира сина си Соломон за Свой наместник и цар над Израил, казва

на пророк Натан и свещеник Садок:

“Вземете със себе си слугите на вашия господар, качете сина

ми Соломона на моята мъска, и заведете го долу в Гион; и свещеник

Садок и пророк Натан нека го помажат там за цар над Израиля...” 213

Другото важно нещо, свързано с тази река, е водопроводът Силоам,

който е едно от основните водохранилища на Ерусалим. Някога, когато цар

212 (Битие 2:10-14)
213 (3 Царе 1:33-34)
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Езекия бе заплашван от асирийския цар Сенахирим, отклони водите на

река Гион през водопровода Силоам:

“Същият тоя Езекия запълни и горния извор на водата на Гион

и я доведе направо долу на запад от Давидовия град. И Езекия успя

във всичките си дела...” 214

Не бих споменавал този факт, ако той нямаше духовно продължение в

пророчеството на Бог към Израил. Но нека преди това да видим какво значи

името на другата река Ефрат. Неговият смислов превод е “плодородие” и

“изобилие”.

Как тогава да свържем тези значения с активността на дявола?

Налага се да повторя едни стихове от “Езекиил” за човека-Антихрист,

за да разберете отговора на въпроса:

“Ето, асириецът бе кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела

сянка и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета. Водите

го хранеха; бездната го отрастваше с реките си (Тигър и Ефрат),

които течеха около посаждението му; и изпращаше каналите си по

всичките дървета на полето...” 215

Личи ли тук плодородие и изобилие?

Разбира се, че личи. Макар да е противно на Бога, то е факт, който не

може да бъде оспорен. И сега нека да прочета как Бог се обръща към

народа Си и го предупреждава:

“Понеже тия люде се отказаха от тихо течещите силоамски

води (изворът на Гион, преобраз на Божията Благодат, Битие 2:13) и се

радват за Расина и за Ромелиевия син, затова, ето, Господ въвежда

върху тях силните и големи води на Ефрат*, (реката) асирийският

цар и всичката му слава; и като прелее през всичките си канали и

наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни,

ще прелее и ще стигне до гуша, и прострените му крила ще напълнят

ширината на земята ти, Емануиле...” 216

Това пророчество спокойно би се отнесло към частичните пророчества

на Бог към Израил, ако не бе споменато в Божиите думи едно обръщение:

214 (2 Летописи 32:30)
215 (Езекиил 31:34)
216 (Исайя 8:6-8)
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“И прострените му крила (на Антихриста) ще напълнят ширината

на земята Ти, Емануиле...”

Това обръщение иде да покаже, че Отец се обръща към Сина Си Исус,

Чието старозаветно име беше Емануил (Вж. Исайя 7:14) Но за да се

обръща Отец към Сина си в едно такова пророчество, то го прави, за да

визира именно времето, когато Неговият Син ще се разправи с асириеца,

дръзнал да влиза в земята Му.

А кой дава власт на човека-Антихрист да влиза в свещената земя на

евреите?

Именно причината, която изявява Бог:

“Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски

води...”

Когато някой не иска да приеме Божията Благодат, река Гион, то

тогава върху него непременно ще дойдат “силните и големи води на

Ефрат, асирийският цар и всичката му слава...”

Разбирате ли това, за което ви говоря? Проумявате ли го? Не са ли

днес мнозина охладнелите? Не са ли днес много онези църкви, които се

радват на светското нечестие, което, подобно на Расин, заплашва царските

свещеници на Исус? Няма ли при изявата на звяра да стане така, че

учението му “като прелее всичките си канали и наводни всичките си

брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни, ще прелее и ще стигне

до гуша...”

Нека никой не се опитва да си представя тук драматични репортажи от

природни бедствия.

Защо Ефрат ще стигне до гуша?

Ами защото гушата е мястото, където се намират гласа на човека, а

желанието на звяра в онова време ще бъде всеки да го изповяда за Господ

Исус Христос, тоест, да отвори устата си...

А сега да обърна внимание на думите, с които Бог говори за Антихриста:

“И прострените му крила ще напълнят ширината на земята Ти,

Емануиле...”



136

Тук се загатват “летателни” способности на звяра, тоест, възможност

на Антихрист да се превъзвишава и превъзнася. А същите тези способности

са записани и в “Книгата на пророк Даниил”, където за звяра се казва:

“...и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на

мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното

време...” 217

Същото запустяване от звяра ще видим в предупреждението на Исус:

“А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да

знаете, че е наближило запустяването му. Тогава ония, които са в

Юдея, нека бягат по планините, и които са всред града, нека

излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него. Защото

това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е

писано...” 218

Мнозина дори не знаят какво е писано. Мнозина така са ослепени от

теологията, щото са сложили под знака на миналото и историята цялото

бъдеще, което се открива в Стария Завет. Но за всички, които са стигнали

в четенето на тази книга до тук, мога само да се радвам, защото наистина

са водени от Божия Дух и не са презрели пророците на Всевишния. Тук аз

искам да ви дам най-дълбокото пророчество на Бога против река Ефрат,

против учението на Антихрист и неговите поклонници:

“И змеят (Сатана) изпусна след жената (Израил), из устата си

вода като река, за да направи да я завлече реката...” 219

Ето това е реката Ефрат. Реката, която ще доведе до най-страшното

запустение целия свят. Когато Бог е търсил сърце, на което да открие тези

дълбоки тайни, то е видял като достоен съд Своя пророк Исайя и именно

него е посветил не в какво да е пророчество, но в наложено пророчество,

тоест, такова пророчество, което никоя теология и извратен човешки ум да

не могат да поместят и покрият. Затова започвам разглеждане на Божието

пророчество против река Ефрат:

217 (Даниил 9:27)
218 (Лука 21:20-22)
219 (Откровение 12:15)
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“Наложеното за пустинята на морето* (тоест, голямата река

Ефрат) пророчество: Както южните вихрушки, които стремително

летят, така иде разрушение от пустинята, от страшната земя...” 220

Забелязвате ли, че Бог нарича Ефрат не просто с името й, но я

определя като “пустиня на морето”?

Това е духовно определение, което плътски никак няма да свържете.

Не може една река хем да е пустиня, хем да е море. Но тук морето

олицетворява този свят, а пустинята на морето е учението, което запустява

света. Как го запустява? Словото казва, че “както южните вихрушки

стремително летят, така иде разрушение от пустинята...”

Какви са тези “вихрушки”? Отговорът е невъзможен без познаването

на духовните посоки на света. На мен ми бяха необходими седем години

посвещаване в Божията Благодат и Слово, за да разбера тези посоки,

които сега ще дам и на вас. Вижте долната графика с компаса:

Виждате ли този компас? Той отговаря духовно на разпределението на

сатанинските империи на този свят. Убедете се в това като погледнем към

посоката “Север”. Това е посока, сочеща нагоре. Ако мислено продължим

220 (Исайя 21:1)
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тази посока, ще видим, че тя води към небето. Ето защо това е империята

Вавилон, която олицетворява активността на началствата и властите на

нечестието в небесните места. А сега погледнете на посоката “Юг”. Това е

посока, която сочи надолу. Ако продължим мислено тази посока, ще видим,

че тя ще ни отведе към ада. Ето защо това е империята Египет, която

олицетворява активността на демоните на ада и властта на окултизма.

Интересно става да се види посоката “Изток”. Тя олицетворява източните

религии и философии и показва съвместителството на “Севера” и “Юга”.

Източните учения имат в себе си много религия, но и много окултизъм. Те

са религиозно-окултни и затова са от най-силните в сатанинския план за

поквара над човечеството. Вижте сега и посоката “Запад”. Това е посока,

която отговаря на Асирия, която е империята на човека-Антихрист. Това е

най-страшната империя на дявола, понеже на запад слънцето залязва,

тоест, Спасителната Сила на Господ Исус Христос там престава да действа.

Последното, което виждате, е империята в центъра на компаса. Това е

империята Содом, която играе ролята на главен диспечер и разпределител

на останалите империи.

И сега нека отново се върна на пророчеството против Ефрат. Там Бог

казва, че разрушението от пустинята идва като “южни вихрушки”.

Посоката “Юг” е посока към ада, към империята Египет, която е империя

на окултизма. Така разбираме, че основното в учението на Антихрист ще

бъде окултизмът, който не е нещо друго, но вяра в дявола. В крайна

сметка градът на звяра засвидетелства наличието на две духовни империи

в онова време. Ето стихът, говорещ за това:

“...големият град, който духовно се нарича Содом и Египет...” 221

Именно връзката между Содом и Египет, тяхната сплав, отговаря на

империята Асирия, която е плътско-демоничното сладострастие и похот,

смесени с висшия окултизъм. Чудно ли е тогава, че пророк Исайя нарича

земята на Антихриста “страшната земя”?

Нека да продължим и видим какво се случва с Божия пророк:

“Тежко видение ми се откри: Кованият коварства и грабителят

граби...” 222

221 (Откровение 11:8)
222 (Исайя 21:2)
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Сега ще говоря по откровение от Бога. Искам да знаете, че когато

пророк Исайя е получил видението за Антихриста, то е било толкова

ужасяващо, че духът на пророка насмалко е щял да отпадне. Той е изпитал

върху собственото си сърце целия ужас от активността на звяра. Ето вижте

следващите му думи:

“Затова хълбоците ми са пълни с болеж; болки ме обзеха както

болките на жена, когато ражда; сгърбен съм та не мога да чуя,

смутен съм, та не мога да видя. Сърцето ми се разколебава, трепет

ме ужаси...” 223

Прочетете още веднъж цитираните думи. Те напълно отговарят на

състоянието на антихристите, миг преди Божието въздаяние. Точно така ги

е видял и Апостол Павел във “1 Солунци”:

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;

защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец

нощем. когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне

внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак

няма да избегнат...” 224

Ето ги същите симптоми, които е изпитал и Божият пророк. Бог не

само му е дал да пророкува, но и да изпита целия ужас, на който ще бъде

подложено човечеството. И вижте сега следващите думи на Исайя:

“Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за

мене...” 225

Днес мнозина са сменили Светлината на Исус с дрезгавина. И това се

дължи на активността на империята Вавилон, която е блудницата, мамеща

християните. Малцина са тези, които не просто устояват против съблазните

и изкушенията й, но с Божий Меч разбиват съблазните й. Защото тази

дрезгавина, за която говори пророкът, ще видим записана в притчите на

Соломон, където неразумният младеж се подлъга по блудната жена.

Нека прочетем думите в тази притча:

“Видях между безумните, съгледах между младежите, един

млад, безумен човек. Който минаваше по улицата, близо до ъгъла

223 (Исайя 21:3-4)
224 (1 Солунци 5:1-3)
225 (Исайя 21:4)
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й, и отиваше по пътя към къщата й. Беше в дрезгавината, когато се

свечери, в мрака на нощта и в тъмнината. И посрещна го жена,

облечена като блудница и с хитро сърце...” 226

Знаете ли какво време е дрезгавината?

Това е време, когато нито е светло, нито е тъмно. Уж е светло, а

слънцето е залязло. Уж е тъмно, а още се вижда.

Но какво ще видим без Слънцето? Какво ще видим без лъчите на

Святия Дух, Който изхожда от Исус и Отец и свидетелства за Тях?

Така мнозина се подлъгват като този младеж в притчата на Божия

мъдрец. Каква ще е съдбата му обаче? Ето каква:

Дрезгавината, която е пожелал, ще се обърне на страшилище за него!

Блудството, което той ще извърши, ще бъде хула против Святия Дух и

вечна изолация от мира, Светлината и Любовта на Спасителя.

Моля ви, братя и сестри! Изпитвате себе си дали сте във вярата!

Защото днес има много книги, които се продават в християнските

книжарници, но не всички от тях са светли. Има много дрезгавини,

непотвърдени от Святия Дух, изсмукани от пръстите на човешката мъдрост.

Има твърде много теология и твърде малко познание чрез Дух на мъдрост и

откровение. Не мислете, че духът на Антихрист ще ви се представи като

дух на Антихрист.

Нищо подобно! Той ще ви предложи неща, на пръв поглед верни! Той

ще ви предложи поглед от земята към Небето! Но именно тук мнозина ще

се спънат като младежа. Защо? Ами защото Библията не е поглед от земята

към Небето, а поглед от Небето към земята! Не направите ли това вярно

разделение, нямате ли този критерий, то вие сте потенциални мишени за

човека-Антихрист и бъдещи удавници в неговата река.

Знайте, че всичко, което е записано, ще се изпълни. И ако Бог е

видял, че река Ефрат ще залее света, то това ще стане, но не за погибел

на Неговите люде евреите, а за погибел на блудницата и отстъпилата църква.

Именно така продължава пророчеството на Бог в “Исайя”:

“Строшете се народи, бъдете разломени, и (чуйте всички, които

сте в далечни страни!) Опашете се, но ще бъдете разломени;

226 (Притчи 7:7-10)



141

опашете се, но ще бъдете разломени. Съветвайте се помежду си, но

съветването ви ще се осуети; говорете дума, но тя няма да стои;

защото Бог е с нас. Защото така ми говори Господ със силна ръка, и

научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза: Да не наречете

съюз всичко, което тия люде наричат съюз, и да не се боите от това,

от което те се боят, нито да се плашите. Господа на Силите - Него

осветете, от Него да се страхувате и пред Него да треперите. И Той

ще бъде за светилище, - но и за камък, о който да се спъват, и за

канара, поради която да се наскърбяват двата Израилеви дома, - за

мрежа и за примка на ерусалимските жители. И о Него мнозина ще

се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, и в нея ще се впримчат и

ще се уловят. Завържи увещанието, запечатай поуката между

учениците Ми. И аз ще чакам Господа, Който крие лицето Си от

Якововия дом, и на Него ще се надявам. Ето, аз и децата, които ми е

дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израиля от Господа

на Силите, Който обитава хълма Сион...” 227

Искам тук да внимавате в последното изречение, което Исайя казва. В

него се говори, че пророкът и децата му са за знамение и предвещание на

Израил. Но кое е знамението и кое - предвещанието? Ето ги:

“И Господ ми рече: Вземи си една голяма писателска дъска на

напиши на нея с обикновени букви - За Махер-шалал-хаш-база*

(тоест “Тичай на корист, бързай на грабеж” ) и аз си избрах за верни

свидетели свещеника Урия и Захария Еверехиевия син. Прочее,

отидох при пророчицата; и тя зачена и роди син. И Господ ми рече:

Наречи го: Махер-шалал-хаш-баз;...”  228

Това дете е едно твърдо потвърждение от Бога за това, че всичко, което

пророк Исайя е изговорил, ще се роди в точното време и място. А името на

детето е твърде специфично, за да го пропуснем:

“Тичай на корист, бързай на грабеж!”

Това не е име, подобно на много други имена. Това е предвещанието,

че на земята ще дойде един, който ще прави именно това - ще тича на

227 (Исайя 8:6-18)
228 (Исайя 8:1-3)
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корист и ще бърза на грабеж. Спомнете си и другото, което Бог предрече

за него:

“...ще го изпратя против един нечестив народ (духовното племе

Едом - б.а.) и ще му дам заръчка против людете, на които се гневя,

за да вземе користи и да улови плячка...” 229

Колко са онези, които внимават в това предвещание? Колко са онези,

които търсят не буквата, а прицела на Божия пророчески поглед?

Река Ефрат ще залее целия свят и учението на Антихриста ще залее

гушите на мнозина, но ще дойде времето, когато Бог ще извърши съдба

над тази река. Вижте каква е Божията съдба:

“Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и

пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете (На които Исус

е Цар - б.а.), които идат от изток...” 230

Нека никой не се чуди на посоката “изток”, спомената в този стих.

Това не е империята Изток, но духовен символ на посоката, от която

изгрява Слънцето, тоест, Второто Пришествие на Исус.

Ето тук е краят на учението на човека-Антихрист. Учение, което е

обречено да вдигне много шум, но и много бързо да се стопи и изчезне. В

Божият Спасителен план за цялото човечество има белези, които малцина

са разбрали и поради тази причина бъдещето за тях е неясно и твърде

тревожно. Само че Библията не говори за тревожно бъдеще, а за Слава,

радост, мир и тържество на Господ Исус Христос в Неговото Пришествие.

Асирия ще претърпи своеобразно преобразяване, понеже едно “поле” е

твърде скъпоценно за Бога, за да си мислим, че Бог ще го направи да

изчезне. Така стигам до последната глава в тази книга - обръщането на

Асирия към Бога.

229 (Исайя 10:6)
230 (Откровение 16:12)
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11. ОБРЪЩАНЕТО НА АСИРИЯ КЪМ БОГА

Разглеждайки времената след Пришествието на Господ Исус Христос

на тази земя ще забележим някои събития и Божии пророчества, показващи,

че Божията Милост и Любов ще тържествуват категорично в онова време.

Когато Исус Христос се завърне в Славното Си Второ Пришествие, ще стана

така, че Той и Църквата ще царуват хиляда години на тая земя. И не само

ще царуват, но и народите, над които те царуват, ще идват и ще им се

покланят в Ерусалим. Нека да видим това славно време през погледа на

пророк Захарий. Ето какво казва той:

“И в оня ден живи води ще излязат из Ерусалим, половината им

към източното море; и поливаната им към западното море; и лете и

зиме ще бъде така. И Господ ще бъде Цар върху целия свят; в оня

ден Господ ще бъде един, и Името Му едно. Цялата страна ще се

преобърне в поле (благословената Асирия), от Газа до Римон, на юг от

Ерусалим; и Ерусалим ще се издигне и ще се насели на мястото

си...” 231

Как да разбираме това, което предстои на света?

Естествено - така, че богоотстъпниците ще бъдат наказани, но всички

останали, които не са се покорили на звяра, ще бъдат благословени.

Сатана няма да успее да поквари всички жители на земята и причината за

неуспеха му можем да открием в думите на Исус, Който за онези времена

казва:

“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една

твар, но заради избраните онези дни ще се съкратят...” 232

Фактът, че дните ще се съкратят, означава, че мнозина ще се избавят.

А те ще се избавят поради дейността на Божиите избрани в онова време,

на онези 144000 Избрани, които ще получат Божието помазание чрез пророк

Моисей и пророк Илия. Тези Господни избраници стоят толкова високо в

Божиите очи, щото за тях е записано:

231 (Захария 14:8-10)
232 (Матея 24:22)
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“И видях, и ето Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и

четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името

на Неговия Отец, написано на челата им...” 233

и още:

“Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са

девственици; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са

били изкупени между човеците за първи плодове на Бога и Агнето.

И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни...” 234

Именно тяхната активност ще бъде онзи прът в колелата на Антихриста,

който ще катурне царството му. А Бог чрез пророк Исайя обеща:

“И ще има друм из Асирия за останалите от людете Му, които

ще оцелеят, както имаше за Израиля в деня, когато възлезе из

Египетската земя...” 235

Нека си спомним чрез кого Бог изведе Израил от Египетската земя.

Несъмнено - чрез пророк Моисей. Така и във времената на Антихрист ще

действа същият пророк със същото помазание и сила в онези 144000

Избрани, които ще спасят евреите от духовната смърт. Но вижте това сами

в “Откровението”:

“И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия,

които бяха победили звяра и образа му и числото на името му,

стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха

песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки:

Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи;

праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма

да се бои от Името Ти, Господи, и да Го прослави? Защото само Ти

си Свят; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред

Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби...” 236

Ако всичките народи ще дойдат и ще се поклонят на Бога, то това

категорично говори, че дяволът не е успял да поквари всички и времето му

не е достигнало, защото е съкратено заради Избраните.

233 (Откровение 14:1)
234 (Откровение 14:4-5)
235 (Исайя 11:16)
236 (Откровение 15:2-4)
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Ето тук вече можем да говорим за обръщането на Асирия към Бога. Бог

заявява чрез пророк Исайя:

“Господ на Силите се закле, казвайки: Непременно както

намислих, така ще стане, и както реших, така ще стои, - че ще

съкруша асириеца в земята Си, и ще го стъпча на планините Си;

тогава хомотът му ще се вдигне от тях, (народите)и товарът му ще се

снеме от плещите им. Това е решението, взето за цялата земя, и тая

е ръката, която се простира към всичките народи. Защото Господ на

Силите взе решение и кой ще го осуети? И ръката Му е простряна, и

кой ще я върне назад?” 237

Няма по-благословени от тези стихове в Стария Завет, които така

убедително да говорят за Божията Милост към този свят. Народите ще

бъдат освободени от хомота на Антихрист и товарът на учението му ще се

снеме от плещите им. Спомнете си нещо от “Езекиил”, което съм цитирал:

“...и всичките народи на света слязоха от сянката му и го

оставиха...” 238

Искам да направите разлика между сянката и образа на Антихрист.

Сянката говори, че е скрито Слънцето Христос от гъстите религиозно-окултни

облаци на Сатана, докато образът означава, че човек си го е поискал от

цялото си сърце и така този образ се е изобразил в него. Искам да направите

още една разлика между народите и онзи богопротивен труп (отстъпила

църква), който Исус ще порази с меча на устата Си. Трупът е труп заради

образа на звяра и числото на името му, докато народите са народи заради

съвестта си, която са опазили чиста. А тази чиста съвест ще действа при

Пришествието на Исус. Защо?

“Защото в оня ден всеки човек ще захвърли сребърните си

идоли и златните си идоли, които вашите ръце направиха за грях

вам. Тогава асириецът ще падне от нож не човешки (Вж. Откровение

19:19-21) и нож не човешки ще го пояде...” 239

Отново искам да повторя и това завинаги да се затвърди във вас. При

Пришествието на Исус ще има две поколения човеци. Първите - които Го

237 (Исайя 14:24-27)
238 (Езекиил 31:12)
239 (Исайя 31:7-8)
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прободоха. Вторите - които ще заплачат за Него и ще преживеят дълбоко и

разтърсващо покаяние. Стихът от първа глава на “Откровението” говори

именно за това:

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го

прободоха (поклонниците на човека-Антихрист); и всички земни

племена ще възридаят за Него. (народите, опазили чиста съвестта си)

Така е. Амин...” 240

Не е ли чудесно, че народите ще заплачат за Исус? Не е ли чудесно,

че Божията Милост ще съхрани милиони човешки души? И не е ли това

потвърждение на великият стих, който казва, че:

“В оня ден Господ ще отърси плода Си; от стремителния Ефрат

до египетския поток; (река Нил на окултизма - б.а.) и вие ще се

съберете един по един, о, чеда на Израиля. И в оня ден ще затръби

голяма тръба; и загиващите в Асирийската земя, и изгонените,

които са в Египетската земя, ще се кланят Господу в светия хълм в

Ерусалим...” 241

Виждате ли, казва се, че ще се кланят на Бога. А това е угодно на

Всемогъщия. Угодно дотолкова, че ако отново се вдъхновим от пророк

Исайя, ще прочетем прекрасни стихове, говорещи за обръщането не само

на Асирия, но и на Египет. Ето този стих:

“В оня ден ще има друм от Египет за Асирия; и асирийците ще

дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните с асирийците

ще служат Господу. В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия;

трето благословение всред земята; защото Господ на Силите ще ги

благослови, като ще рече: Благословен да бъде Египет, Мои люде, и

Асирия, делото на ръцете Ми, и Израил, наследството Ми...” 242

Много пъти през годините този стих буквално ме шокираше.

“Как е възможно, Господи?” - питах тогава.

А Бог ми отговаряше:

“Когато погледнеш с Моите очи Моето Слово, тогава разбирането

на Моето Сърце ще стане разбиране за твоето сърце...”

240 (Откровение 1:7)
241 (Исайя 27:12-13)
242 (Исайя 19:23-25)
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Аз благодаря на Исус, че бе моят Ходатай, Който измоли за Милостта и

просветлението от Отец. Най-важното, което прочетох от стиха, е това, че

Израил ще бъде заедно с Египет и Асирия “трето благословение” всред

земята.

Как да разбираме това “трето благословение”?

Отговорът му по принцип е забулен в тайна, но пред Святият Дух,

Който издирва Божиите дълбочини, няма тайни, които Той да не ни открие

в Името на Исус.

Естествено е да разбираме, че първо благословение на земята ще бъде

Господ Исус Христос, понеже Той е Достойният сам да бъде най-голямото

благословение на земята и за човеците:

“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...” 243

Първото благословение е завърналият се във Второто Си Пришествие

Господ Исус Христос!

А сега да видим второто благословение. Второто благословение ще бъде

Църквата заедно с онези 144 000 избрани от племената на израилтяните,

които в оня миг преди установяването на хилядагодишното царство на

Исус са вече в Небето, както това е видял Апостол Йоан:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе

дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени

поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието Слово, и

на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и

царуваха с Христос хиляда години...” 244

Второто благословение са избраните от племената на Израил (понеже

са първи плодове на Бога и на Агнето) и Църквата на Господ Исус Христос!

Така остава третото благословение, което са останалите евреи, оцелели

от времената на Антихриста, както и покаялите се Египет и Асирия, тоест,

народите, живели под сянката на звяра, но не приели образа му.

Третото благословение са Израил, Египет и Асирия!

243 (Откровение 21:3)
244 (Откровение 20:4)
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Мога да продължа още много в Духа на тази книга, понеже Божието

Слово е един дълбок океан, неизследим и неизчерпаем, но тук Бог ми

казва да спра. Все пак е важно за читателите да осмислят всичко, така че

Силата на Святия Дух да подреди откровенията от тази книга по правилен

начин в сърцата им. Последното, с което искам да завърша, е да ви дам

духовния репортаж на Исайя за непосредствените събития при явлението

на звяра, Второто пришествие на Господ Исус Христос и след това:

“Господ ще докара на тебе, на твоите люде и на бащиния ти

дом, дни такива, каквито не са дохождали от деня, когато Ефрем се

е отделил от Юда, - ще докара асирийския цар. И в същият ден

Господ ще засвири за мухите (демоните на човека-Антихрист, които

запечатват в сърцата образа на звяра), които са в най-далечните

околности на египетските реки, и за пчелите, (демоните на бесовската

мъдрост, които ще слагат белег на челото или на десниците) които са в

асирийската земя; и те ще дойдат и всичките ще накацат по

запустелите долини, и в дупките на канарите (пробива на духа на

Антихрист в отстъпилите църкви), и на всяка драка и на всяко пасище.

В тоя ден Господ ще обръсне с бръснач (със Словото и Меча на

Истината), нает оттатък реката, асирийския цар, главата и космите

на краката, - даже брадата ще смъкне. И в същия ден (когато Исус

установи хилядагодишното Си царство) човек, който храни крава и две

овце; ще яде сгъстено мляко (твърдо Божие Слово) от изобилието на

млякото, което ще дават; защото сгъстеното мляко и мед (Божия

мъдрост) ще яде всеки, който е останал всред страната...” 245

Ето така приключва тази книга. Знам, че тя ще бъде благословение за

вас, както бе за мен, когато Бог отвори очите ми да видя Неговото Слово.

Империята Асирия предстои да се изяви и затова моето сърдечно желание

за всички вас е да се намерите в Небето преди изявата на звяра, да бъдете

в редиците на онова Небесно войнство, което ще срази звяра и трупа му на

отвореното поле и ще възцари Световното Царство на нашия велик Господ

и Спасител - Исус Христос от Назарет.

245 (Исайя 7:17-22)
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Моля ви също да доведете истините в тази книга до сърцата на други

християни, защото времената са усилни, а изпълнението на библейските

предсказания ще стане така неусетно, както сезоните влизат в силата си и

преобразяват земята.

Господ да ви благослови!

На Него, Разпнатия и Възкръсналия, Възнесеният и Вечно Царуващият

отдавам цялата Слава за тази книга!
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