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1. ПРОИЗХОД НА ИМПЕРИЯТА ИЗТОК

В тази първа глава ще се запознаем с произхода на империята Изток.

Вие вече разбрахте някои неща за нея от предговора към “Духовните

империи на Злото”, но те са само краткият поглед върху истината за тази

империя. Дълбокият поглед ще направя тук, за да придобиете онази

духовна чувствителност, която ще ви позволи да различавате демоните на

Злото. Както се вижда от заглавието на тази първа част, империята Изток

не е каква да е, но е “елитна армия на Авадон”, тоест, в нея дяволът е

съсредоточил най-силните си представители от падналите ангели. Това са

онези, които, лично обучени от Авадон, притежават в себе си максимума от

засеняващата власт на херувима и не само властта, но и знанието, което ги

прави като своеобразни господари в царството на Злото.

Сега нека отново да припомня онова, което вече казах в предговора.

Там разбрахте, че активността на дявола има два периода – допотопен и

следпотопен. В допотопния период действаше една империя - империята

Изток, докато в следпотопния се появиха и останалите империи на Злото.

Когато Луцифер се разбунтува против Святостта на Бога, той бе изхвърлен

от Небето на земята. Това стана пред очите на милиарди свидетели.

Несъмнено, в много от тези свидетели беше останал спомен от помазанието

на херувима. Въпросът обаче не бе дали те си спомнят за него, но как

гледат на бунта му против Всевишния Бог. Словото Божие ни показва, че

Сатана имаше съучастници в своя замисъл за господство. Това бяха онези

ангели, които неусетно се бяха поддали на засеняващата власт на херувима,

така че бяха започнали да се прехласват и хвалят не Твореца Бог, а

творението Луцифер. Силата на засеняващия херувим беше започнала да

променя сърцата им и те, както точно ни казва това Апостол Юда, “не

опазиха своето достойнство, но напуснаха вечното си жилище...”

Какво е достойнството?

Това е онази духовна висота, на която си поставен от Бога и си длъжен

да я пазиш и държиш винаги. Достойнството е печатът на Съвършенството,

с което Бог е белязал всички Свои духовни власти, сили и господства. Но

от активността на Луцифер беше станало така, че в мнозина се бе появил
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квас. Малко квас, който заквасва цялото тесто. Безспорно е, че ангелите

бяха свидетели на грехопадението на Адам и Ева. Безспорно е, че те

видяха Божия справедлив Гняв, който ги изгони от Едемската градина.

Безспорно е също така, че те видяха как Бог постави херувимите на изток

от Едемската градина, за да въртят Пламенния Меч и да пазят пътя към

Дървото на Живота. Но как да си обясним наивността и дързостта на някои

началства и власти, които правеха следното:

“Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята

и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че

човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички,

които избираха...” 1

Забележете, че това все още бяха “Божии синове”, тоест, духовни

личности, създадени от Бога и обитаващи в Неговото обкръжение, така,

както синовете на един баща са около него.

Изненадан ли беше Бог от това поведение на “синовете” Си?

Не! Не беше изненадан!

Те не виждаха Сърцето Му, но Той виждаше сърцата им и позна в тях

кваса на бунта и непокорството на Сатана. Ето затова Всемогъщият постави

херувимите на изток от Едемската градина, защото от Изток щеше да дойде

първата атака на Луцифер.

За да разберете дълбочината на тази тема, трябва да ви дам едно

знание. И това е знанието, че когато човеците вкусиха от забранения плод,

те станаха като Бога. Това тяхно ставане като Бога не бе, че те са

придобили качествата на Твореца, но по-скоро количествата, тоест, онова

знание, което Ева видя в забранения плод и побърза да го вкуси и усвои.

Това беше знанието на Битието, тоест, тайните, с които Небето установява

владичеството си над земята.

Първият, който беше вкусил това знание, не бе човекът, но дяволът.

Луцифер знаеше всички тайни на битието. Сам Бог казва за него:

 “...никаква тайна не се укрива от тебе; с мъдростта си и разума

си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и

сребро в съкровищниците си; с голямата си мъдрост ти си придобил

1 (Битие 6:1-2)
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богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало

поради богатството ти;...понеже си поставил сърцето си, като че е

Божие сърце...” 2

Забележете как Бог казва, че сърцето на херувима се е надигнало,

поради богатството му. Защо се е надигнало?

Отговорът е:

Защото дяволът е дух, докато човекът е дух, душа и тяло. Колкото и

един дух да знае тайните на битието, те не му вършат работа, ако няма

материален обект, върху когото да ги изпробва. Съвършенството, което

Адам и Ева имаха в началото, беше това, че Бог ги направи по Своя Образ,

по Свое подобие. Както беше Творецът във Вселената, така бяха и човеците

в телата си. Но Луцифер нямаше тяло, нямаше плът, казано по друг начин.

Следователно всички тайни на битието бяха за него само звън на монета, с

която не може да си купи нищо. Ето затова той реши да направи тази

монета действена. Той я предложи на човеците и те откриха как тайните на

битието работят в самите тях. Погледнато духовно, първите човеци имаха в

сърцата си бунта на падналия херувим Луцифер. Той искаше да е бог. И те

поискаха да са богове. Затова и Бог в един от псалмите заяви на човеците:

“Аз рекох: Богове сте вие; всички сте синове на Всевишния. А

при все това ще умрете като човеци, и ще паднете като един от

князете...” 3

А сега внимавайте. Аз отново ще се върна на онова, което правеха

Божиите синове преди потопа. Казва се, че слизаха при човешките дъщери

и си взимаха за жени от всички, които избираха.

Каква беше тази връзка между Небесното и земното?

Угодна ли беше тя на Бога?

Разбира се, че не бе никак угодна, защото тези посещения принудиха

Твореца да ограничи животворящата активност на човешкия дух, като каза:

“Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в

блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и

двадесет години...” 4

2 (Езекиил 28:3-5, 6)
3 (Псалом 82:6-7)
4 (Битие 6:3)
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Разбирате ли какво стана с тези посещения отгоре?

Стана така, че ако до оня миг човеците живееха средно от шестстотин

до деветстотин години, в един миг дължината на живота им се намали

седмократно. Това беше първото Божие въздаяние върху империята Изток.

Сега зная, че мнозина ще ми зададат въпроса:

“Защо тази империя се нарича Изток?”

Аз не искам да ви отговарям като първокласник с отговора, че тя се

нарича така, защото в спектъра й се намират всички източни религии и

философии, защото този спектър е следствие, а не причина, макар, че и

този отговор в известна степен би бил задоволителен. Ще ви помоля да

положите в сърцата си духовния принцип, че всичко земно е като едно

копие на духовното. Земята е отражение на духовния свят и всичко в нея

има своя духовен първоизточник. Така и посоката Изток също има своя

духовна първопричина. Нека ви я обясня.

От една страна - посоката Изток отговаря на изгряването на Слънцето

и е преобраз на Спасителната Сила на Господ Исус Христос. В духовния

свят, тоест, в Небето, се знаеше, че Бог ще спаси човешките поколения и

това Спасение вече беше заповядано от Всевишния, макар никой да не

знаеше времето за изпълнението на това Спасение.

От друга страна - посоката Изток отговаря на това, че е посока, от

която излиза Светлината на земята. Знанията от Бога са Светлина. Тайните

на битието също са Светлина. Но това не е Светлина, дадена, за да се знае

от човеците. Това е Светлина, положена дълбоко в човешкия дух, с която

този дух изпитва тялото, както е писано:

“Духът на човека е светило Господно, което изпитва всичките

най-вътрешни части на тялото...” 5

Ето тук, в това отношение дяволът създаде своя Изток. Изток, който от

една страна щеше да се противи на Спасителната Воля на Господ Исус

Христос, а от друга страна - Изток, който щеше да развращава Светлината

в човешкия дух, тоест, тайните на битието, като насочени против Святостта

и Силата на Бога. Затова тази империя има две нива на своята активност:

5 (Притчи 20:27)
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Първо ниво: Религиозно-засеняваща власт, тоест против Слънцето

Исус и Небесната Светлина.

Второ ниво: Окултно-засеняваща власт, тоест, против Светлината в

човешкия дух.

Тези две нива действат заедно и тяхната цел е да впримчат човешкия

дух в такава хватка, щото всяка Светлина да бъде подменена с тъмнина. И

понеже всичко в тези нива отговаря на извратената мъдрост на падналия

херувим Луцифер, то за Бог не остана друго, освен на силата на херувима

да противопостави силата на херувими:

“Така Той изпъди Адама и постави на изток от Едемската

градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да

пазят пътя към дървото на живота...” 6

Искам да се убедите в силата на тази империя, като прочетем какъв

беше ефектът от посещението на Божиите синове:

“В ония дни се намираха исполините на земята; а при това,

след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им

раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни

мъже...” 7

Когато преди години се опитах да разсъждавам по-дълбоко върху този

стих, аз изпитах абсолютна невъзможност да го проумея. Представях си

как един ангел гледа от Небето и се влюбва в някоя красавица, а след това

слиза от Небето и я взема за жена, а тя му ражда синове. Но това

разсъждение никога не успя да се закрепи в ума ми, понеже Святият Дух

постоянно го пъдеше и не потвърждаваше размишлението за Истина. По-

късно аз забелязах, че Бог има едно специално отношение към човешките

общества и в Неговия поглед “дъщерята” е едно нещо, докато в човешкия

поглед - друго. Спомнете си, че когато се обръщаше към народа Си чрез

пророците, Бог на много места казваше думите “Дъщерьо Ерусалимска”

или “Дъщерьо Сионова”. Това бяха дъщери, ако и по човешки това да не

може да се схване. Така разбрах, че когато Божиите синове са влизали при

човешките дъщери, те всъщност са се представяли на обществата в онова

време за богове. И именно от онези общества те са избирали най-
6 (Битие 3:24)
7 (Битие 6:4)
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възприемащите и най-силни духом човеци, за да култивират в тях глад по

окултизма и упражняване на окултни практики, с които да имат власт над

тайните на битието.

Чудно ли е тогава, че това бяха най-прочутите и силни старовременни

мъже? Чудно ли е, че земята се разврати пред Бога до такава степен, че

Бог я наказа с потоп?

Аз зная, че някой може да попита:

“А ако сега тези сили действат, то защо Бог отново не наказва земята

с потоп?”

Отговорът на този въпрос е скрит в това, че Бог Отец иска да спаси

човечеството, а след потопа дяволът беше така ударен, щото никога да не

възстанови напълно величието на някогашната си империя Изток. Тук

въпросът е в това, че днес тази империя също действа, макар нейните

представители да са покрити с голяма тайна. Както показва заглавието на

книгата, демоните на империята Изток са елитната армия на Авадон. Те са

описани в Библията под точните си олицетворения и не остава нищо друго,

освен да пристъпя към тяхното разкриване и изобличаване в следващите

глави. Бог нека да ви благослови с най-вярното разбиране и най-точното

проумяване на предстоящите страници.
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2. КАМИЛИТЕ ИЛИ ЗА РИСКОВЕТЕ С ИЗХОДА НА

ЦЪРКВАТА

Предстои да се запознаем с първите представители на империята

Изток - демоните, наречени камили, които превръщат и човеците в камили.

Както най-вероятно се получава, в асоциацията на човека винаги се появява

пустинята, когато спомене думата “камила” или се появява камилата,

когато спомене думата “пустиня”. И това не е случайно. Камилите живеят в

пустинята и за тях там е естественото място на живот. Погледнато духовно

обаче, демоните-камили живеят там, където е налице запустяване и ги

няма живите води на Святия Дух.

Един от факторите, който дяволът ползва, за да покварява човеците, е

да набелязва потенциални мишени, които да атакува с окултно-религиозни

внушения. Подобни хора винаги се намират и живеят в духовна пустиня.

Някога Бог изведе Израил от властта на Египет. И то не толкова от

държавно-политическата, колкото от духовната му власт. Същото днес

върши и Господ Исус Христос за Своята Църква. Този свят е Содом и

Египет. В този свят властват разрушителни дяволски сили. Ето защо всеки

повярвал в Исус напуска властта на този свят. Или - образно казано -

излиза от Египет. От този момент във вярващия започва изпитът на вяра и

упование в Бога.

Защо?

Ами защото споменът по Египет е много силен. Това е причината за

известно време вярващият да преживява Изход, тоест, той е излязъл от

Египет, но все още не е в обещаната земя!

Той е вън от гнездото на окултизма, но все още в пустинята!

Така за всеки християнин тази пустиня се явява като място, което ще

премине под мощната ръка на Исус, или като място, където ще затъне в

пясъците и ще намери компания от камили. Нека сега да прочетем как Бог

ни говори за онези, които са потенциални мишени за дявола:

“Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, който уповава

на човека, и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава
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от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята, и няма

да види, когато дойде доброто, но ще обитава сухите места в

пустинята, в една солена и ненаселена страна...” 8

Какво значи да правиш плътта си своя мишца?

Това значи да уповаваш на плътското си мислене, което ще те

отдалечи от Господа, но непременно ще те приближи до дявола. И тогава

този дявол ще ти се представи за Бог и ще ти предложи учение, което само

прилича на Божието, но не е. Има няколко неща, най-характерни за

камилите, които тук искам да изложа пред вас, за да се научите да ги

различавате и да отбягвате всякакво духовно общение с тях. Като начало

нека видим как “Книгата Левит” ни разкрива камилата:

“Обаче от ония, които преживят, или от ония, които имат

раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя,

но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас...” 9

Аз не искам да бъдете плътски, щото да решите, че Бог разрешава

кулинарни казуси пред Израил. Не! Думите на Бог са духовни и несъмнено

искат да ни предупредят, че около нас често ще виждаме хора-камили,

които преживят, но нямат раздвоени копита. Именно с тях Бог забранява

всякакво общение.

Как да си обясним това преживяне при камилите?

Преди всичко - преживянето е сдъвкване на храна. Така и камилата

дъвче храната си. Но вижте, че тя няма раздвоени копита, тоест, не е

отделила пътя си от пътя на греха и света. Така тя ще заблуди мнозина, че

е угодна на Бог. Вие ще я видите как си носи Библията под ръка и вечно я

преживя.

Но кой дух я вдъхновява да я чете?

Кой дух и разкрива дълбочините на Словото?

Защото, ако това не е Божия Дух, то ще е дяволът, който така ще

изкористи и изврати прочетеното от камилата, щото ще я остави завинаги

в пустинята. Ако камилата би раздвоила копитото си, тя би напуснала

пустинята. Но тя ще си остане завинаги в пустинята. И не просто ще живее

там, но ще задържа всеки, който би искал да я напусне. Както знаете,
8 (Еремия 17:5-6)
9 (Левит 11:4)
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камилите са издръжливи животни. Причината е в това, че те държат много

водни запаси в корема си. Онова, което мнозина няма да разберат, е, че

тези запаси не са Божие Слово, но слово на Авадон, слово от империята

Изток. Както вече казах, тази империя е не просто окултна, но религиозно-

окултна. Ето защо тя винаги ще ползва от запасите на империята Египет,

която е империя на окултизма. В крайна сметка, Изходът пред Църквата, е

Изход от Египет, но ако някой е останал в пясъците, то е, защото споменът

от Египет е силен.

Вижте как Бог пророкува против южните животни, тоест, против всички,

които са изгубили разума си и са станали проводници на окултизма:

“Наложеното за южните животни пророчество: През

наскърбителната и мъчителна земя, дето има лъвица и як лъв,

ехидна и горителна хвърката змия, занасят богатството си на

плещите на оселчетата; и съкровищата си на гърбицата на

камилата, при люде, които няма да ги ползват, защото помощта от

Египет ще бъде суетна и безполезна; затова го нарекох: Рахав

(тоест: Самохвалец), който бездейства...” 10

Виждате ли, че богатството на южните животни се носи на гърбовете

на камили и осли?

Днес Авадон е утвърдил много камили. Те носят словото му в сърцата

си. Те са се прегърбили от това слово, защото поначало дяволът не може

да стои изправен, поради Божието проклятие над него. Но едно е да си

прегърбен от Египет, а съвсем друго - от източните религии и философии.

Защото, (както е известно надявам се на всички) в Африка живеят едногърби

камили, докато в Азия, и особено в Тибет - двугърби.  Фактът, че на Изток

камилите са с две гърбици, иде да покаже два товара, тоест, не само

окултен, но и религиозен. И понеже гърбиците са на едно и също животно,

свързани помежду си, то и затова товарът става окултно-религиозен. Някой

може да мисли, че произволно интерпретирам Божието Слово, но нека ви

кажа, че това Слово Бог роди в сърцето си още преди създанието на света.

Така че не Бог ще съобразява Словото си със света, но светът ще се

съобрази с Господа. Неслучайно Апостол Павел говори, че:

10 (Исайя 30:6-7)
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“...вечната Му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо

чрез творенията...” 11

А не беше ли вечната Сила на Бога тази, която изхвърли Сатана на

земята? Чудно ли е тогава, че Бог ще направи творенията да свидетелстват

за Силата Му. Това са дълбоки неща, които искам да знаете. Защото ако

камилата на Египет (говоря духовно) е противна на Бога, то колко по-

противни ще са Му тибетските камили? Колко по-противни ще са източните

камили, който са двойно прегърбени от товара на заблудата?

Когато Бог в Словото си се обръща против някоя личност, Той рядко

има предвид името на смъртен човек. По-скоро - Бог пророкува против

духа, стоящ зад името. А в Библията има едно име, което е нарицателно за

плътска похот. И това име е името Амон.

Защо го споменавам тук?

Защото Бог има слово против Амон, с което го предупреждава, че ще

бъде погълнат от империята Изток. Първо - убедете се, че Амон наистина е

нарицателен за плътската похот:

“...заклевам се в живота Си, казва Господ на Силите,

Израилевият Бог, Моав непременно ще бъде като Содом, и амонците

като Гомор, място, завладяно от коприви и солници, - вечна

пустота...” 12

Отново искам да предупредя, че плътската похот е официална покана

към най-страшните демони на Злото. Това означава, че всеки, който е

плътски и иска да остане плътски и се отрече да следва Исус, остава в

пустинята. А там непременно бива забелязан от империята Изток, защото в

духа си е станал като Амон. Ето и пророчеството против всички амонци:

“Сине човешки, насочи лицето си към амонците и пророкувай

за тях. Кажи на амонците: “...ето, ще те предам на жителите на

изток да те владеят; и те ще поставят селенията си в тебе, и ще

разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият

млякото ти. И ще направя Рава обор на камили, и земята на

11 (Римляни 1:20)
12 (Софония 2:9)
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амонците място, гдето лежат стада; и ще познаят, че Аз съм

Господ...” 13

А сега забележете, че източните жители ще “поставят селенията си” и

ще “разпрострат шатрите си” в Амон. Казано по друг начин - основа на

активността на империята Изток ще бъде плътската похот на човеците! И в

крайна сметка - селенията и шатрите завършват с многозначителното

Божие заявление:

“И ще направя Рава обор на камили, и място, гдето лежат стада...”

Какви са тези камили оставам на вас да се досетите. Защото отново

повтарям, че Божият поглед е духовен и Божието Слово - вечно действащо

във всеки миг на човешката история. А истината е, че източните жители не

са японци или корейци, китайци или монголци. Източните жители са хора,

които духовно живеят под влиянието на империята Изток!

Казвам това, за да не хвърляме укор върху хората, живеещи в Азия.

Аз нямам нищо против тях, нито пък Господ има нещо против тях. Онова,

против което Господ има причини, са всички, които не желаят да скъсат с

плътската похот и мислене. Именно те ще бъдат погълнати от камилите, за

които ви говоря в тази глава. Нека всеки види в нея предупреждение от

Бога, защото някога и Исус говореше, но малцина имаха уши да слушат.

Неговите думи са отправени към всички религиозни лидери, както тогава,

така и днес. Ето какво каза Той:

“Слепи водители, които прецеждате комара, а камилата

поглъщате...” 14

Знаете ли кои са тези “слепи водители”?

Това са онези, чиято духовна слепота отваря врата за влиянието на

империята Изток в Църквата. Те са готови със седмици да прецеждат някой

нищожен грях и случайно падане на човека, да го съдят и одумват. Но

когато дойде господин теософът с всичката измама на неправдата и всичкото

лукавство на гърбиците си, те го поглъщат, тоест, приемат съжденията му

за чиста монета. Някои веднага ще си припомнят и още едни думи на Исус,

в които Той каза, че е по-лесно камила да мине през иглени уши,

отколкото богат да влезе в Божието Царство.
13 (Езекиил 25:2-3, 4-5)
14 (Матея 23:24)
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Спомняме си това, нали?

Аз дълго време четях тези думи и си мислех че Господ оригиналничи.

Не! Той просто показа изходния път пред камилите!

А той е следният - да се отрекат от всичко в себе си и да се смирят

съвършено, така щото смирението и себеотричането да им позволят да

преминат през стеснения Божий критерий!

Но колко ли камили ще направят това?

Вижте само главите им, когато минават край вас! Те се толкова горди с

теософията си! Те са толкова горди с водите в корема си! Но за съжаление

не забелязват, че са жестоко прегърбени от заблудата на дявола.

Затова ви моля още веднъж! Не се доверявайте на хора, които живеят

в пустинята! Не се доверявайте на хора, които ви говорят, но не чувствате

от тях да блика Живата Вода на Святия Дух. Те винаги са били против

Господния народ. Те са агенти на империята Изток, които искат да погълнат

Църквата, както някога това правеха мадиамците и амаличаните против

Израил. Нека прочетем и това:

“А мадиамците и амаличаните и всичките източни жители бяха

разпрострени в долината по множество като скакалци; и камилите

им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето...” 15

Този стих е духовен и иде да покаже множествата от демони, които са

застанали и мотивират земните племена против Израил. Нещо, което и

днес същите демони правят против Църквата. А както забелязахте, освен

камили, тук се говори и за скакалци. Ако някой мисли, че авторът на

“Съдии” е ползвал думата “скакалци”, за да покаже по-голямо множество,

той просто не е познал Духа на Божието Слово.

Следващата глава ще ви убеди какво са скакалците в духовния свят.

15 (Съдии 7:12)
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3. СИЛАТА НА СКАКАЛЦИТЕ

Какви са тия скакалци тук?

Допреди малко разглеждах камили, а сега изведнъж започвам да

разглеждам някакви дребни безобидни животинки, които си подскачат по

тревата и никому зло не струват. Аз бих бил най-щастливия човек, ако

скакалците в Библията бяха наистина скакалци, каквито виждаме с очите

си лятос по тревата. Но когато Бог ми даде духовно виждане за тези най-

страшни демони от царството на Злото, аз трябваше да призная, че Библията

наистина е най-покритата книга в света, която крие в себе си най-големите

дълбочини. Тогава питах Бога:

“Боже, защо толкова време не виждах нещо толкова показателно,

каквото са скакалците!”

А Бог ми отговори:

“Стефане, Моето Слово не се променя! То е написано такова,

каквото е! Нито ред и дума, точка и запетая не са мръднали от него,

от както е записано. Променяш се ти, защото си приклонил сърцето

си за разбирането, което мога да ти дам само Аз и никой друг...”

В тази глава аз искам да ви направя съучастници в разбирането, което

ми даде Бог, за да видите ясно най-жестоките противници на Църквата,

елитната армия на Авадон, скакалците.

И така - какво представляват тези тайнствени демони, за да им дава

Божието Слово определение, че са скакалци?

Отговорът е скрит още в първата глава за империята Изток, която вече

разгледахме. Там вие забелязахте, че тази империя има две нива на

действие:

Първо ниво: Религиозно-засеняваща власт, тоест против Слънцето

Исус и Небесната Светлина.

Второ ниво: Окултно-засеняваща власт, тоест, против Светлината в

човешкия дух.

С първото ниво тези демони се издигат високо против познанието за

Бога, като атакуват с религиозни внушения и заблуди. С второто ниво те

слизат дълбоко, тоест, атакуват човешката душа с окултизъм, който е най-
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характерен за демоните на ада. Мнозина нямат знание за разпределението

на демоните на Сатана на този свят. Но такова разпределение съществува

и е ясно показано в “Посланието на Апостол Павел към Филипяните”.

Ето какво казва там Христовият служител:

“...така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от

небесните, земните и подземните същества...” 16

Виждаме, че дяволът е изградил три вида служители.

Първите - религиозно-засеняващи, тоест, началства и власти на

нечестието в небесните места.

Вторите - земни зверове, бесове против плътта и душата на човека,

които атакуват с болести, немощи, съблазни, изкушения и пожелания.

Третите - окултно-засеняващи, тоест, бесове, против човешката душа,

атакуващи я с пожелания към забранения плод, към тайните на битието,

към подсъзнанието.

А сега приемете разбирането, че между тези три категории съществуват

определени взаимоотношения и връзки, така щото се получава синтез от

съюзяването на две от трите сили и този синтез е по-силен, отколкото, ако

всяка сила действа самостоятелно. За правилното ви разбиране, аз сега ще

ги изведа поотделно, така щото представата ви да бъде пълна:

Небесни същества: Демони на империята Вавилон

Земни същества: Демони на империята Содом

Подземни същества: Демони на империята Египет

Небесни плюс подземни същества: Демони на империята Изток.

Земни плюс подземни същества: Демони на Асирия, империята на

човека-Антихрист.

А сега ви моля да разберете, че в синтеза между две империи силата

става много голяма, понеже човек бива двойно атакуван и дяволът го

затяга с двоен обръч. Наша цел в тази глава е да разберем защо демоните

на империята Изток се наричат “скакалци”. Сигурен съм, че в сърцата на

мнозина от вас Бог вече е дал отговора, но аз ще го изявя и за всички

останали с долната графика, която ще ви даде убедителна представа за

скакалците:

16 (Филипяни 2:10)



17

Внимателно разгледайте графиката. Тя отговаря на състоянието на

тъмния духовен свят и разпределението на силите на Сатана. Тук виждаме

небесните, земните и подземните същества. Но както забелязвате, има пет

точки - А, B, C, D, и Е. Тези пет точки идат да ни дадат информация за

активността на демоните от империята Изток, а именно - скакалците.

Какво прави един скакалец?

Ето какво:

Авадон го изстрелва от ада с определена мисия и така той пресича

средната черта, тоест, света и мястото където се подвизават земните зверове.

Намирайки жертвата си, скакалецът я хваща и й внушава, че ще я заведе в

небесните места, тоест, предлага и учение, което прилича на божествено

учение, така щото жертвата да повярва в него и да му отвори сърцето си.

Следва измамно издигане до поднебесните места, където жертвата се

запознава с бога си, който ще следва и на когото ще се отдава изцяло,

тоест, демонът е реализирал скок от точка “А” до точка “B” - от ада до

поднебесните места.

Когато вече се е качил в поднебесните места и достатъчно ловко е

пленил сърцето на жертвата си, демонът я хваща и прави с нея скок от
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точка “В” до точка “С”, тоест, към религиозните внушения той е прибавил

стремеж по окултното. Така жертвата му преживява смъртоносно духовно

сътресение, поради промяната на духовните области. И ако още по-

внимателно забележите графиката, то ще ви стане ясно защо Библията ни

открива тези демони като скакалци, а именно:

Защото те скачат от една духовна област в друга и от другата - отново

в първата! Те правят постоянни скокове от поднебесната област в ада и от

ада в поднебесната област!

След няколко такива “скока” човешкият дух е тотално покварен и

неспособен да открие каквато и да е светлина и смисъл. Аз имам да ви дам

много знания за тези демони и за това се пригответе да ги получите.

Основното, което искам да запомните, е това, че те имат едно специално

място, което обитават и това място се нарича “бездна”. Бездната не е

адът, нито е поднебесната област. Бездната е мястото, където Бог е

заключил най-страшните демони на Злото и ако все пак те действат, то е

защото Божият Гняв е отворил врата за тяхното действие. Това са демони

на възмездие и проклетия. Все пак, за да започнете да полагате нужното

убеждение в сърцата си за силата им, аз искам да ви дам някои най-

убедителни стихове от Библията, доказващи, че скакалците наистина са

елитната армия на Луцифер. Някога в Стария Завет Бог предупреждаваше

народа Си за последствията от всяко беззаконие. Но като най-страшно

проклятие аз видях стиха, в който Бог изрично предупреди беззаконните:

“Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш,

защото скакалците ще го пояждат...” 17

Оставете това, че Бог е хранил земните скакалци със селско-стопански

произведения. Аз не отричам, че е имало нашествия на земни скакалци.

Имало е наистина. Но когато ние разсъждаваме върху Словото Дух, то нека

видим духовното предупреждение на Всевишния. А то е такова, че:

Нечестивият никога не ще може да проповядва Словото Божие, тоест,

да сее семената на Истината, защото след всяко сеене на Истината ще

пристигат демони-скакалци, които с религиозно-окултните си внушения ще

обезсмислят нейната сила.

17 (Второзаконие 28:38)
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А кой е нечестив пред погледа на Бога, освен оня, който превръща

общението с Него в религия? Може ли религията да устои на нашествието

на скакалците?

Не, не може, защото както вече видяхте, те правят скокове именно от

ада към религиозния дух, за да пленят мнозина и да ги поядат със силата

на тоталното си беззаконие. Вижте и друго предупреждение от Бога:

“Всичките ти дървета и плода на земята ти, скакалецът ще ги

пояде...” 18

Знаете ли, че днес е времето, когато скакалецът пояжда най-много

вярващите? Знаете ли, че днес е времето, когато стените на Божия Храм са

атакувани от рояци скакалци и пастирите не знаят как да се справят с тях?

В Църквата влизат хора, отдавна посочени на това беззаконие, които

примамват неутвърдени души с друг Исус, с друго благовестие, с друг дух.

На това какво да кажа?

Изобщо - как четете Библията, господа духовници, господа пастори-

наемници? Докога Църквата ще е разграден двор, в който вълкът ще влиза

и ще завлича души, които не бива да умрат?

Нека ви покажа Божия поглед върху процесите, които днес се развиват в

стотици църкви и дано този поглед накара мнозина да изтрезнеят и да се

изправят. Ето какво заявява Бог в “Книгата на пророк Йоил”

“Слушайте това, старци, и дайте ухо, всички жители на земята;

ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите

ви? Разкажете това на чедата си; и чедата ви нека го разкажат на

своите чеда, и техните чеда на друго поколение. Каквото остави

лапачът, изпояде го скакалецът; и каквото остави скакалецът,

изпояде го изедникът, и каквото остави изедникът, изпояде го

пръгът. Изтрезнейте пияници, та плачете, и лелекайте всички

винопийци, за новото вино; защото се отне от устата ви. Понеже на

земята Ми възлезе народ силен и без брой. Чийто зъби са лъвови

зъби, и който има кътни зъби като на лъвица...” 19

18 (Второзаконие 28:42)
19 (Йоил 1:2-6)
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Когато някой не проповядва новото вино на Исус, то той е “лапач”,

пастор-наемник, който не дава живота си за овцете, но живее, като ламти

за обогатяване. И знаете ли какво става в църквата на такъв лапач?

Нищо повече от това, че каквото остави той, изяжда го скакалецът. Но

мнозина нямат очи да четат Библията, а камо ли да усетят болката в

Божието Сърце. Защото днес на земята наистина има народ, чиито зъби са

“лъвови зъби”. А защо са лъвови?

Защото, ако отворите “Откровението на Йоан” на девета глава и видите

скакалците, които излязоха от бездната, то ще ви направи впечатление, че

зъбите им са именно такива. А какво още забелязваме там, записано за

силата на скакалците? Нека го прочетем:

“И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на

главите им имаше корони подобни на злато, и лицата им бяха като

човешки лица...” 20

Това, че скакалците приличат на коне се обяснява с факта, че ще

бъдат необикновено силни и мощни в мисията си. Но виждате ли, с короните

нещата стоят по-дълбоко.

Какво олицетворяват короните?

Несъмнено - голяма власт! А скакалците приличат в това отношение не

на някой друг, но на Антихрист.

Защо?

Отговорът е, че както те, така и Антихрист излиза от бездната. В шеста

глава се показва как Исус отваря печатите и допуска изявата на звяра:

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

му се корона и той излезе побеждаващ да победи...” 21

В главата за Авадон вие ще получите повече просветления по този

въпрос. А сега вижте, че “лицата им бяха като човешки лица”. Фактът,

че и скакалците също имат като човешки лица, иде да покаже, че те ще

имат специфична сила, свързана със самите им атаки против човеците.

Защото в онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я

намерят, и ще потърсят смъртта, но смъртта ще побегне от тях.

Знаете ли какво е физическата смърт?
20 (Откровение 9:7)
21 (Откровение 6:2)
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Това е скъсването на връзките между духа и плътта.

А сега си представете, че скакалците така ще впримчат човешкия дух,

щото никой да не може, дори да поиска да умре, като се самоубие, да го

постигне. Защото животът, като активност на човешкия дух и знание за

животворящата сила, е скрит в подсъзнанието на човека. А скакалците ще

жилят точно там с жилата в опашките си. Всъщност - те ще запазят живота

на нечестивите за деня на Божието възмездие, така щото всички нечестиви

да видят Второто Пришествие, за да се изпълни стихът, който казва за

Исус:

“Ето, иде с облаците; и ще го види всяко око, и ония, които го

прободоха...” 22

Аз говоря с болка за всичко това и твърде много ревнувам за Божието

стадо, понеже не искам никоя овца да попадне във лъвовите зъби на

теософията, в обществата за “Кришна съзнание”, в “бялото” братство на

Дънов, или в тресавищата на Елена Блаватска, най-усърдната говорителка

на бездната и империята Изток. За всичко това ще говоря в тази книга на

нужното място. Но преди това ще направя нужните стъпки за разбирането

ви.

Искам да знаете, че специфичното действие на демоните-скакалци

Библията ни разкрива като духане на “източен вятър”. Винаги, когато

този вятър е духал на земята, беззаконието и проклетията са вървели ръка

за ръка и духовната смърт и поражение са свидетелствали за това. Затова

нека да разгледам този вятър в отделна глава от тази книга.

22 (Откровение 1:7)



22

4. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР

Аз съм на почти тридесет и три години и някога се родих в Бургас.

Това е един чудесен град на брега на морето. Въпреки, че не живея в него,

аз запазих определени спомени. Винаги ми е било приятно да ходя по

брега на морето и морския бриз да гали главата ми. Колко чудесен източен

вятър усещах тогава! Но сега, когато чета Словото на Живия Бог и искам

Исус да говори в сърцето ми, аз виждам един друг източен вятър, който е

вятърът на разрушението и погибелта. Трябваше да минат години в общение

с Божията Благодат, за да започна да забелязвам как дяволът, който е

князът на въздушната власт, вее с различни ветрове по земята. Трябваше с

голямо внимание и усърдие да вникна в сериозното предупреждение на

Исус за къщата, която градя, защото идва миг, когато дъждът почва да

вали, прииждат реките и духват ветровете.

Вятърът, за който ще ви говоря тук, е духовното влияние на империята

Изток. За първи път усетих този вятър против духа си, когато, без да съм

платил цената за духовната твърдост, започнах да пиша книга за живота

на Йов. Забелязах много неща в тази книга, но и много не забелязах. Не

забелязах например, че Йов бе “най-големият от всичките жители на

изток”. И срещу такъв най-голям човек дяволът щеше да насочи не просто

източен вятър, но направо буря. И Слава на Бога, защото Той “проговори

из бурята на Йов”. Такава буря дойде и против моя дух и аз трябваше да

се сниша и призная пред Исус, че не съм готов и не съм платил цената за

написването на подобна книга. Все пак, от “Книгата Йов” аз искам да ви

дам някои стихове, които ще ви дадат духовна обозримост и мъдрост, така

че да разпознавате проявленията на мрака. За познаващите съдържанието

на Книгата Йов е явно, че Божият праведник претърпя огромни изпитания

в живота си. Той изгуби всичко, което имаше и накрая дори бе поразен в

плътта си с циреи. Тогава при Йов дойдоха трима “експерти” по духовното,

за да го утешат. Колко го утешиха е друг въпрос, но стана ясно, че против

Йов Сатана насочи силен вятър. Вятър от внушения. Вятър от лъжи. Вятър

от примки. Самите приятели на Йов усещаха този вятър, макар и да не
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разбираха, че не Йов, но те самите са негови проводници. Един от тях,

теманецът Елифаз, например заяви нещо показателно:

“Мъдър човек с вятърничаво ли знание отговаря, и с източен

вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се препира и с

безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и

намаляваш моленето пред Него. Защото беззаконието ти поучава

устата ти, и си избрал езика на лукавите...” 23

Една от стратегиите на дявола, която е много успешна, е тази, че:

“Крадецът вика: Дръжте крадецът!”

Слугите на дявола обичат да изобличават собственото си беззаконие,

като го представят като беззаконие в онзи, който го няма. Така и Елифаз

погледна Йов и отвори устата си, за да разкрие някои най-важни принципи

от активността на източния вятър. Нека тук ги изброя:

Първи принцип: Източният вятър дава на човека знание от бесовската

мъдрост:

“Мъдър човек с вятърничаво ли знание отговаря...”

Втори принцип: Източният вятър се стреми да покори духа на човека:

“И с източен вятър ли пълни корема си...”

Трети принцип: Всички думи на източния вятър са празни и абсолютно

непотвърдени от Бога, както и безполезни, тоест, нямащи силата духовно

да спасяват или извисяват:

“С празни думи ли се препира и с безполезни речи?”

Четвърти принцип: Източният вятър унищожава страха от Всевишния и

намалява моленето пред Него:

“Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш моленето

пред Него...”

Пети принцип: Източният вятър предлага учения, които са беззаконие:

“Защото беззаконието ти поучава устата ти...”

Шести принцип: Източният вятър е говорител на лукавия:

“И си избрал езика на лукавите...”

А колкото до това, че не Йов, а Елифаз е бил посетен от скакалец, то

нека се убедим в това, като прочетем собствената му изповед:

23 (Йов 15:2-5)
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“Тайно достига до мене едно нещо, и ухото ми долови един

шепот от него: Всред мислите от нощните видения, когато дълбок

сън напада човеците, ужас ме обзе и трепет, и разтърси всичките

ми кости. Тогава дух премина пред мене; космите на тялото ми

настръхнаха; той застана, но не можах да позная образа му;

призрак се яви пред очите ми...” 24

Искам да забележите състоянието на Елифаз в мига на посещението от

скакалеца. Той изпитва две неща - ужас и трепет. Ужасът идва, когато

човешки дух посети ада или усети ледения дъх на ада, а трепетът - когато

се качи в поднебесната област, тоест, в религиозно-засеняващата власт на

дявола. Ето такова нещо е преживял теманецът. Забележете и скока на

самия скакалец с духа на Елифаз. Той тръгва от ада: “ужас ме обзе...” -

скача в поднебесната: - “и трепет” и отново скача в ада: - “и разтърси

всичките ми кости...” После не е никак чудно, че пред очите на теманеца

се явява призрак и започва да му говори. Важното тук е друго, а именно -

да разберете, че източният вятър действа в живота на хората. И то не в

живота на всички хора, но единствено на нечестивите, които презират

гласа на съвестта си и със собствената си воля искат да вършат зло. В

двадесет и седма глава от “Книгата Йов” Божият праведник разкрива какъв

е делът на нечестивия като казва:

“Делът на нечестивия от Бога, и наследството, което

притеснителите ще получат от Всемогъщия, е това: Ако се умножават

чедата му, умножават се за меч; и внуците му не ще се наситят с

хляб...” 25

А какъв е самият меч? Ето какъв:

“Трепет го хваща като потоп; буря го граби нощем; източният

вятър го вдига и той отива; той го изтръгва от мястото му...” 26

Искам да разбирате, че онези, които правят активен източния вятър,

са именно Божиите синове, които слизаха при човешките дъщери преди

потопа и така развратиха земята, а Бог ги наказа, като ги изхвърли в

бездната. Това са особено силни ангели, които са паднали, ако и преди

24 (Йов 4:12-16)
25 (Йов 27:13-14)
26 (Йов 27:20-21)
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това да са имали висши рангове и голяма власт в Небето. За тях ни говори

Апостол Юда в посланието си, като казва:

“И че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха

вечното си жилище (понеже слизаха при човешките дъщери на земята -

б.а.) Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия

ден...” 27

Това знание, което получавате тук, не е тайна, която никой не е

знаел. Просто ние сме поколение, което трябва отново да плати цената, за

да разбере мъдростта на древните. Защото цар Давид в един от псалмите

си заявява за моментното си състояние като казва:

“Преминал съм като уклонила се сянка по слънчев часовник.

Изхвърлен съм като скакалец...” 28

Като какъв скакалец е изхвърлен Давид? Не иде ли тази негова

изповед да ни покаже, че когато човек не опазва достойнството, дадено му

от Бога, той чувства духа си точно, както скакалците, които Всевишният

държи под мрак във вечни връзки?

Размисълът оставам на вас, но тук искам да продължа с източния

вятър. Божието Слово ни е оставило много примери какво е ставало, когато

Бог е заповядвал на земята да се появи този вятър. Най-показателна в

това отношение е “Книгата Изход”, където са записани знаменията с които

Господ Йеова освободи Израил от властта на Фараона.

Вижте сега как Той предупреди египетския властелин:

“Докога ще отказваш да се смириш пред Мене? Пусни людете

Ми, за да Ми послужат. Защото ако откажеш да пуснеш людете Ми,

ето, утре ще докарам скакалци в пределите ти...” 29

Както можете да се досетите, коравовратният Фараон отказва да се

покори на Божия глас. Но какво е следствието на това упорство. Ето какво:

“И Моисей простря жезъла си над Египетската земя; и Господ

направи да духа източен вятър на земята през целия оня ден и

цялата нощ, и на заранта източният вятър докара скакалците...” 30

27 (Юдово 6)
28 (Псалом 109:23)
29 (Изход 10:3-4)
30 (Изход 10:13)
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Виждате ли, че не кой да е, но именно източният вятър докарва най-

страшните демони върху Египет. А “Книгата Изход” коментира и вида на

скакалците, като казва за тях:

“И скакалците се пръснаха по цялата египетска земя, и

нападнаха по всичките египетски предели; те бяха много страшни;

преди това не е имало такива скакалци, нито ще има такива след

тях...” 31

Какво става при такова нашествие на демони?

Именно това, че те погубват човешкия дух и го правят завинаги обречен

на осъждение и поквара. Само Божията намеса може да предотврати това

разрушение. Но нека отново се върна на “Книгата Йов”, за да видите

духовното състояние на Божия слуга, когато бива нападнат от скакалци:

“Отдясно въстават тия изроди, тласкат нозете ми и

приготовляват против мене гибелните си намерения, развалят пътя

ми, увеличават нещастието ми, и то без да имат помощници. Идат

като през широк пролом; под краха нахвърлят се върху мене.

Ужаси се обърнаха върху мене; като вятър гонят достолепието ми;

и благополучието ми премина като облак...” 32

Аз се моля на Бога никой да не изпита върху себе си подобно жестоко

страдание и разрушение, но всеки да има мъдрост и чиста вяра, за да

внимава в пътя на нозете си. Източният вятър няма да дойде случайно в

живота на никой човек. Пак повтарям, че това е въздаяние от Бога и ви

моля да запомните това. В “Книгата на пророк Исайя” Бог ще ни каже:

“Помнете предишните неща от древността; защото Аз съм Бог, и

няма друг; Аз съм Бог и няма подобен на Мене, Който от началото

изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и

казвам: Намерението Ми ще устои, и ще извърша всичко, що Ми е

угодно; Който зове хищна птица от изток, от далечна земя мъжа по

намерението Си...” 33

Ако е дошла хищна птица от империята Изток, и ако е пристигнал

източен вятър, то е защото Всемогъщият Бог е поискал това, за да въздаде

31 (Изход 10:14)
32 (Йов 30:12-15)
33 (Исайя 46:9-11)
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на беззаконието. А има толкова много беззакония, към които ни тласка

дяволът и мнозина от нас дори не разбират, че това е дявол. Когато аз

попитах Бог как попадаме в полезрението на източния вятър, Той ми каза:

“Стефане, Аз искам да ви дам най-отбраната пшеница и мед от

Моето Светилище! Аз искам да утвърдя душите ви в Моята Святост.

Но мнозина не харесват Словото Ми, понеже не желаят да платят

цената за дълбоките води на Моята тайнствена премъдрост! Те не

обичат Словото Ми и като блудни синове и дъщери Ме оставят. Те

искат да си наваксат онова, което не могат да открият в Словото Ми.

И тогава просто повтарят греха на Израил в пустинята. Защото

някои в стана на людете Ми Ме изпитаха и поискаха ястие за

лакомството си, апетит по окултното, желание по забраненото.

Тогава Аз им дадох пожеланото от сърцата им и записах поуките от

беззаконието им в Словото Си...”

Има един псалом, който е поука за всички, който търчат след източния

вятър. Те са, както е записано в псалома:

“...упорито и непокорно поколение, поколение, което не утвърди

сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога...” 34

Не разбирате ли, че храната отговаря на духовния ни човек?

Ако той е пораснал, Бог ще ни даде твърдата Си храна, но ако е

младенец, то ще бъдем хранени с мляко.

Но какво правят някои хора?

Именно това, че като неразумни бебета блъскат паничката с мляко и

искат месо. Те просто насила викат източния вятър. А Бог забавя за известно

време действието на този вятър, за да провери доколко сърцата на човеците

искат именно среща със скакалците. И когато беззаконието вземе връх,

тогава източният вятър просто пристига и последиците са непредсказуеми.

Така се получи и в стана на израилтяните. Ето коментарът на това:

“Но те продължиха да Му съгрешават още и да огорчават

Всевишния в безводната страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като

искаха ястие за лакомството си (евр. - душата си) и говориха против

Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Ето,

34 (Псалом 78:8)
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Той удари канарата и потекоха води и потоци преляха; а може ли и

хляб да даде, или да достави месо на людете Си? Затова Господ чу

и се разгневи, и огън пламна против Якова, а още и гняв обсипа

Израиля...” 35

Стигне ли човек дотам, че да го настига Божият Гняв, то той е стигнал

твърде далеч. А ето и самият Божий гняв:

“Повдигна източен вятър на небето, и със силата Си докара

южния вятър. Наваля върху тях месо изобилно като прах и птици

крилати като морския пясък; и направи ги да падат всред стана им,

около жилищата им. И тъй, ядоха и се преситиха, като им даде

това, което желаеха. А докато още не бяха се отказали от

лакомството си, и ястието им беше в устата им, гневът Божий ги

обсипа та изби по-тлъстите от тях, и повали отборните на

Израиля...” 36

Виждате, че Бог е докарал в стана на Израил два вятъра - източен и

южен. Те съответно отговарят на империята Изток и на империята Египет.

И докато ястието от тези две империи е още в устата на богоотстъпниците,

Бог избива по-тлъстите от тях.

Разбирате ли какво се крие в този дълбок седемдесет и осми псалом?

Разбирате ли, че Бог не би поразил човек, каквато и храна да се намира в

устата му, ако е храна за плътското тяло?

Но ако Божият Гняв пламва против някого, то е, защото такъв

умишлено повтаря греха на Адам и Ева и вкусва с душата си от забранения

плод, от тайните на битието, които са приоритет само на духа ни, но не и

на съзнателното ни мислене. В това отношение източния вятър прави клизма

(простете за думата, но Бог ми казва, че е най-точната) на човешкия дух,

като изважда наяве в съзнанието на човека тайните, които не бива да се

знаят. Тук е смъртоносното в скакалците, тоест, в демоните на източната

империя. Защото те правят пробойна в човешкия дух и състоянието на

човека става такова, щото смъртта е по-желателна за него, нежели живота.

Една от язвите, с която Бог ще порази поклонниците на човека-Антихрист

35 (Псалом 78:17-21)
36 (Псалом 78:26-31)
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през времето на Голямата Скръб е тази, че на земята ще се появят скакалци

от бездната, подобно на поразяването в някогашен Египет при изхода на

израилтяните. Както тогава Моисей простря жезъла си и Бог направи

източния вятър да докара скакалците, така и през Голямата Скръб същият

този Моисей пак ще простре жезъла си и бездната ще се отвори, за да

залее богоотстъпниците с язвата, която сами са търсили и искали. Нека

видим как “Откровението” илюстрира тези събития:

“И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на

земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И

тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като

дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на

пропастта. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се

сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да

не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое

дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата

си. И позволи им се, не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и

мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека. През ония

дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и

ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях...” 37

Виждате ли какво правят скакалците с богоотстъпниците?

А после, ако искате, продължавайте да си мислите, че скакалците в

Библията са си просто скакалци. Колкото до факта, че и тук отново става

дума за източен вятър, то нека ви дам онази поука в Божието Слово, която

иде да покаже какво става с онзи Божий пророк, който побегне от Лицето

на Бог и откаже да изпълни Божията воля. Такъв пророк беше Йон. И Бог

го наказа за грешката му. Бог не само го наказа, но му даде да изпита в

себе си състоянието на онези жители от Ниневия, които щяха да бъдат

погубени, ако Йон не им беше проповядвал. Нека да прочетем какво стори

той и как Бог реагира на постъпката му:

37 (Откровение 9:1-6)
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“Тогава Йон излезе из града и седна на източната страна от

града, където си направи колиба, под която седеше на сянка, докле

види какво ще стане с града...” 38

Виждаме, че пророкът е решил да гледа изпълнението на Божия Гняв,

но по-важното е, че е отишъл и седнал на “източната страна” на Ниневия,

тоест, мястото, откъдето този град е бил атакуван от демони на империята

Изток. А какво прави Бог тогава? Ето какво:

“И щом изгря слънцето Бог определи горещ източен вятър; и

слънцето биеше върху главата на Йона, така щото премираше и

поиска за себе си да умре, като казваше: По-добре ми е да умра,

отколкото да живея...” 39

Виждате ли състоянието на пророка след като го нападна източният

вятър? А сега го сравнете с казаното вече в “Откровението”:

“През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма

да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от

тях...” 40

Става ясно, че онзи, които бъде сполетян от Гнева Господен, наистина

ще счете смъртта за по-желателна от живота.

Тук искам да продължа с най-важното. Какво е то?

Това е фактът, че обект на скакалците е зелената трева, въпреки, че

тя ще бъде пощадена във времената на Голямата Скръб. Днес обаче

скакалците изпояждат зелената трева.

А какво е тя?...

38 (Йон 4:5)
39 (Йон 4:8)
40 (Откровение 9:6)
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5. ЗЕЛЕНАТА ТРЕВА

Тук ще говоря за зелената трева. Това не е тревата, която расте в

двора на църковната сграда, нито е тревата, която лятос косачите косят.

Това е една друга трева, в която се подвизават скакалците на империята

Изток. В крайна сметка именно тревата е мястото, където човек може да

срещне скакалец. В българския език ние го наричаме просто “скакалец”, но

в английския език неговото наименование е още по-ясно и се превежда

като “grasshopper”. Думата “grass” ще рече трева, а думата “hopper” ще

рече скачач. А оттам и скачащ по тревата - “скакалец”. Тук въпросът е:

По каква трева скачат демоните от империята Изток?

Едно от нещата, което различава Библията от човешката мъдрост е

това, че човешката мъдрост е погледът на човека, докато Библията -

погледът на Бога. Бог е видял отдавна какво е зелената трева и затова е

изявил погледа Си чрез Своите пророци.

Нека прочетем сега какво ни казва пророк Исайя:

“Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да

провъзглася? - Всяка твар е трева, и всичката й слава като полския

цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа

върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне,

но словото на нашия Бог ще остане до века...” 41

“Наистина людете са трева...” - говори Божието Слово. Значи те са

доста уязвими от скакалците, защото именно тревата е обект на тяхното

действие. Защо обаче не всеки човек си има работа със скакалците? В

крайна сметка тези демони идат само, когато им заповяда Божият Гняв.

Истината е, че зелената трева е едно, тревата, която е започнала да вехне

- друго, а семеносната трева - трето. Нека Йов ни помогне в разбирането:

“Човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен със

смущение. Цъфти като цвят, и се покосява; бяга като сянка и не се

държи...” 42

41 (Исайя 40:6-8)
42 (Йов 14:1-2)
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Виждате ли, че Божият слуга говори за кратковременността на

роденият от жена човек. Идва миг, когато такъв човек се покосява и се

превръща в сянка. Какво е нужно, за да не сме зелена трева?

Отговорът е, че ни е нужно да приемем думите на Исус към Никодим:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,

не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а

роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите

отгоре...” 43

Само родените отгоре престават да бъдат зелена трева. Само те могат

да бъдат опазени от нашествието на скакалците. Защото някога, когато Бог

създаде Адам и Ева, Той им заповяда нещо духовно, което трябваше да

вършат, за да са истински образ и подобие на Него. Бог им каза:

“Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на

цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно

дърво; те ще ви бъдат за храна...” 44

Ето такава трябваше да бъде храната на първите човеци. Не зелена

трева, но семеносна трева и плодоносно дърво. Има разлика между зелената

трева и семеносната трева. Първата изсъхва, защото дишането Господно я

изобличава, като духа върху нея. Но втората е Живот.

Защо?

Ами защото има семе, което пребъдва, семе, което посято в земята,

дава плод. Така разбираме, че семеносната трева е Божието Слово, докато

зелената трева е дяволското слово. Ето затова човеците, които не познават

Бога, са олицетворени като зелена трева, защото те се покоряват на

словото на дявола, на неверието или на религията, на окулта или на

атеизма, докато Божиите хора не са зелена трева. Те са житни класове!

Ето затова Исус в притчите Си ни разкрива, че този свят е нива. И житото в

нея са Божиите чеда, а плевелите - чедата на лукавия.

Но какво да е един плевел, освен зелена трева? Какво е един плевел,

освен нечестив човек, който се опитва да задушава растежа на житните

класове?

43 (Йоан 3:5-7)
44 (Битие 1:29)
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Колко ясно го е казало Божието Слово в псалома:

“Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че

нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат

беззаконие, цъфтят, само, за да се изтребят вечно...” 45

Трябва да избягаме от Божието проклятие, преследващо невярващите

човеци, защото Бог още при грехопадението прокле Адам с думите:

“...проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се

прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и

бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева...” 46

Забележете - “полската трева”, зелената трева, а не семеносната

трева на Божието Слово. Защото именно в зелената трева се раждат тръни

и бодили, тоест, антихристите. Затова ви моля да приемете мъдростта от

тази тема. Господ Исус ни изкупи от Божието проклятие, като прие цялата

проклетия на Голготския кръст върху Себе Си.

Не бъдете зелена трева! Бъдете семеносна трева!

Не бъдете плевели! Бъдете жито!

Зная, че в контекста на разсъжденията тук ще се появят много

въпроси. И мнозина биха ме запитали:

“Как си обясняваш тогава, че дори и вярващи в един момент стават

проводници на религиозния дух, на духа на Антихрист, на духа на Изтока,

на духа на Египет, на духа на Содом? Нали вече са родени отгоре? Нали

Бог ги е превърнал в семеносна трева?”

Преди всичко, запомнете!

Вие можете да бъдете семеносна трева на Бога, само, ако постоянно се

храните със Слово на Живот и имате Живота на Словото!

Не мислете, че след като сте християни, то сте застраховани от

всякакви атаки на лукавия. Напротив! Против вас той ще воюва много по-

ожесточено, отколкото против невярващите човеци от света, които и без

това са в ръката му. По-скоро - разсъждавайте над думите от псалома:

“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото

забравям да ям хляба си...” 47

45 (Псалом 92:6-7)
46 (Битие 3:17-18)
47 (Псалом 102:4)
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Никога не забравяйте да ядете хляба си!

Защото нашият Хляб е Исус Христос!

Той е Насъщния Хляб, Който слиза от Небето, за да яде някой от този

Хляб и да живее вечно!

Колкото до това, че скакалците нападат зелената трева, то те ще

продължават да го правят. Това е заложено в природата им от самия Бог,

Който някога заяви за тях:

“А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и

на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка

зелена трева за храна...” 48

Вижте само какво сториха те на Египет:

“Защото покриха лицето на цялата земя, така че земята

почерня; и изпоядоха всичката трева на земята...” 49

Словото на Бог е духовно и аз искам никой да не го смята за прочетен

вестник. В Библията се пресичат два плана - земен и духовен, като онова,

което се случва в земен план, е просто отражение на духовния. Защото

сигурно и днес скакалци ограбват селскостопанските реколти в някои

райони на земята, но от това никой не е взел да напише нова Библия. Но

помислете какво става, когато Всемогъщият обрече един нечестив народ,

притеснявал Израил векове наред с робство и мъчение, на поразяване със

скакалци. Защото утеснението е било преди всичко духовно, затова и

поразяването също ще бъде духовно. Колкото до това, че по време на

Голямата Скръб на скакалците им е забранено да пояждат зелената трева,

(Вж. Откровение 9:4) то това се обяснява с факта, че Бог дава на човеците

по онова време изходен път по съвест, тъй щото който предпочете да опази

съвестта си чиста, ако и да не е познал Исус във времето преди Скръбта,

да се възпротиви на учението на човека-Антихрист, на белега му и числото

му. Тази е причината Антихрист да избие всички, които не му се покланят.

Тази е също причината да смятаме, че когато на скакалците се казва да

поразяват “само такива човеци, които нямат Божия печат на челата

си”, то се има предвид - такива, които са с прегоряла съвест, понеже

48 (Битие 1:29)
49 (Изход 10:15)



35

съвестта, ако и да не е облечена с вяра в Бога, е светило Господно,

доброто съкровище на добрите човеци. Целта на един скакалец е не

просто да намери зелена трева. Целта му е тази трева да изсъхне. Тогава

тя се превръща в плява и човекът вече е нечестив в сърцето си, както е

писано:

“Но те (нечестивите) са като плявата, която вятърът (източният

вятър) отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито

грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя

на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел...” 50

Забележете последните думи. Пътят на нечестивите ще бъде погибел -

казва Божието Слово.

Знаете ли какво е погибелта? Знаете ли коя личност в Божието Слово

символизира погибелта?

Нека да прочетем кой е царят на скакалците и къде обитава той:

“Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по

еврейски се нарича Авадон (тоест: Погубител), а на гръцки се нарича

Аполион...” 51

За тази проклета и тъмна личност и всичко, което тя въплъщава, ще

говоря в следващата глава.

50 (Псалом 1:4-6)
51 (Откровение 9:11)
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6. АВАДОН - ИМПЕРАТОРЪТ НА БЕЗДНАТА И ПОГИБЕЛТА

Когато христниянинът започне да се сблъсква със съпротивата на

дявола, той ще усети, че силите на Сатана са многобройни и различни.

Падналият херувим има много служители и началници. И над началниците

има по-високи от тях. И над тях още по-високи. А с тази логика на

размишление несъмнено ще стигнем до кабинета на Луцифер, където

влизат императорите на петте империи, на които той възлага плановете си

и задачите, които трябва да вършат. Когато Бог ми показа кабинета на

Луцифер, аз видях там следните лица:

Първо: Духът на Антихрист, който е император на Вавилон и началник

на духовете на нечестието в небесните места.

Второ: Духът на Содом, Ваалфегор, който е император на плътската

похот и началник на земните зверове.

Трето: Духът на Изтока, Авадон, който е император на бездната и

началник на демоните на погибелта.

Четвърто: Антихристът, който е императорът на Асирия и началник на

вдъхновителите на Новия световен ред.

Пето: Самият Сатана, който е Фараон и император на силите на ада,

демоните на окултизма.

Тези пет проклети личности кроят планове против Господ Исус Христос

и Неговата Църква, както и против Господния народ Израил. Всъщност -

тези петимата кроят планове единствено против себе си и собственото си

унищожение, защото:

“Няма разум, няма мъдрост и няма съвещание против

Господа...” 52

Когато започнах духовно да различавам тези пет началника, аз видях,

че един от тях е не просто страшен, но направо ужасен. Това беше Авадон,

началникът на скакалците. На него Луцифер е дал пълна автономия и той

е независим във вземането си на решения. Така, ако погледнем империята

Изток, на която Авадон е началник, ние ще видим, че тя е автономна във

всяко отношение. Ако за окултизма е характерна астрологията, която е

52 (Притчи 21:30)
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мрежата на Сатана за човешките души и начин да слага печат върху

съдбите им, то Авадон има собствена астрология, с която завлича хората.

При едната астрология има дванадесет съзвездия, но при другата - коне,

маймуни, петли, дракони, свине и всякакви други животни. Ако Вавилон е

религиозно-засеняващата власт на духа на Антихрист, а Египет - окултно-

засеняващата власт на самия Сатана, то при Авадон религията и окулта са

съюзени в по-специално учение, което се нарича “Ин и Ян”.

Светският коментар на този символ е, че Светлината и Тъмнината са

във вечно противоборство и постоянно равновесие на силите. Но това е

лъжа.

Лъжа защо?

Ами защото Луцифер повлече след себе си една трета от небесните

ангели, а не половината. Втората лъжа е тази, че Тъмнината е в борба със

Светлината. Такова нещо няма. Словото на Бог казва:

“И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана...” 53

Бог никога не е бил в битка с дявола и дяволът никога не е бил в

битка с Бога.

“С кого тогава се бие?” - ще попита някой.

Отговорът е, че дяволът е в битка с Божието творение, но не и с

Твореца. Ето затова Бог иска сътворените да победят сътворения Сатана, а

не Той Самият.

Как да си обясним черното и бялото в символа на Авадон?

Защо са така нарисувани? И защо в центъра на бялото има черна

точка, а в центъра на черното има бяла точка?

Ако внимателно наблюдавате самият символ, то ще ви стане ясно, че

черното и бялото сякаш се завихрят и обикалят около една ос или просто

се стремят да се погълнат взаимно. А най-точното, което Бог ми откри е

истината, че черното и бялото олицетворяват синтеза на Авадон!

Синтезът на религията с окултизма и на окултизма с религията!

В сърцето на източната религия стои окултизмът - черната точка в

бялото. И в сърцето на окултизма стои източната религия - бялата точка в

черното.

53 (Йоан 1:5)
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Искате ли да се убедите в това?

Нека вземем пример с будизма. Той е стълп на Авадон, учение от

бездната. Но в сърцето на тази религия стои окултизмът, тоест, онези

практики, които позволяват на човека достъп до подсъзнанието. От друга

страна - практическият източен окултизъм не би бил възможен, ако не

служи на някакъв бог. Така че основата му е религиозна. Съчетаването на

черно с бяло, тоест, на противоположните полюси на тъмния духовния свят

- началствата и властите на нечестието в небесни места с демоните на ада,

образуват своеобразно късо съединение, мълния в духовния свят.

Чудно ли е тогава, че когато бездната се отвори и излязоха скакалци,

се вдигна дим. Не ви ли се е случвало в дома ви да има късо съединение?

Не се ли вдига дим от това?

Ето в това отношение Авадон е паднал ангел, който има личното си

посвещение от Луцифер във владеенето на тъмния духовен ефир. Затова

неговите скакалци са най-страшните демони в духовния свят. Те работят,

за да се изпълни кулминацията в пътя на нечестивия човек, а именно -

погибелта. Когато аз питах Бог за разликата между смъртта и погибелта,

Той ми каза:

“Стефане, за някои смъртта е изход! Но при погибелта изход

няма! Бездната не е просто мрак! Бездната е под мрака! Смъртта е

просто разделяне на връзките между духа и плътта. Но погибелта е

разрушаване на самия дух в неговото качествено естество! Всеки

червей умира рано или късно! Всеки огън угасва, рано или късно!

Но какво ще е това разрушение за човека, при което червеят му не

умира и огънят му не угасва?”

Трябва да ви призная, че настръхнах от въпросите на Бога. Но въпреки

това продължих да Го питам усърдно за бездната. И вижте на кой стих Той

спря сърцето ми. Това е стих, в който се говори за Божието въздаяние със

силите на бездната:

“Защото така казва Господ Йеова: Когато те направя пуст град,

като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната, та

те покрият големи води, когато те смъкна с ония, които слизат в

ямата при древните люде, и те туря в най-дълбоките места на света,
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в места пусти от века, с ония, които слизат в ямата, за да не бъдеш

вече обитаем, тогава ще поставя слава в земята на живите...” 54

Това Божие пророчество е против Тир, който е провинция на Вавилон

и отговаря на търговския дух на Сатана и всичко скверно, свързано с него.

Тук няма да говоря повече за Тир. За него ще прочетете в другата ми книга

от поредицата “Духовните империи на Злото”, а именно - “Империята

Вавилон”. Тук просто исках да ви покажа какво място е бездната. Място,

където лежат древните люде.

Защо лежат там?

Отговорът е, че преди потопа Авадон беше най-мощният началник и

на земята се подвизаваше неговата империя, която успя да поквари цялото

човечество и то да загине от водите на потопа. Тук просто искам да ви

предупредя, за да бдите, понеже погибелта е по-страшна от смъртта, и

бездната - по-страшна от ада. Има толкова много свидетелства за силата

на бездната, щото аз не мога да остана безучастен към примерите на

Божието Слово и сега ще изложа пред вас някои от тях.

Спомняте ли си от Евангелието онзи миг, когато Исус взе със Себе Си

учениците Си и се качи на една ладия, за да мине отвъд езерото? Какво

намериха и кого видяха след като стъпиха на Гадаринската земя? Нямаше

ли там един обладан човек, който живееше в гробищата и се изпосичаше с

камъни? Не чупеше ли веригите, с които го оковаваха? Не крещеше ли

неистово по бърдата? Кои демони, мислите, му бяха дошли на гости?

Ами че те самите изявиха принадлежността си пред Исус:

 “И го молеха да не им заповяда да отидат в бездната...” 55

Този страдалец просто бе стигнал дотолкова дълбоко в беззаконието

си, щото беше попаднал в полезрението на Авадон и скакалците бяха

наскачали върху него. Зная, че никой не ви е говорил за това. Зная, че

може би се учудвате на тези разсъждения, но моля ви, позволете на Бог да

изгради сърцата ви с крепостта на Истината.

Искате ли друг пример?

54 (Езекиил 26:19-20)
55 (Лука 8:31)
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Нека и него си припомним. Със сигурност сте чели “Книгата на пророк

Даниил”. Имаше там една личност на име Навуходоносор. Той беше цар на

Вавилон. Той се възгордя и постави величието на Вавилон над величието

на Бога.

И какво стана тогава с него?

Нищо повече от това, че сънува сън, в който едно дърво бе отсечено,

но пънът с корените му бе оставен всред полската трева.

Кой връхлетя Навуходоносор, та той изгуби човешкото в себе си и

стана като животно? Кои демони имаха достъп до подсъзнанието му, до

изворите на духа му, така щото да коригират духа му като дух на животно?

Именно онези, които живеят всред “полската трева”, където беше

оставен пънът с корените на Навуходоносор, тоест, духа му и живота му.

Значи трябваше този голям властелин да преживее срещата с погибелта,

със скакалците, за да смири накрая себе си и да рече:

“...превъзнасям и славя небесния Цар; защото всичко, що

върши, е с вярност, и пътищата Му са справедливи; а Той може да

смири ония, които ходят горделиво...” 56

За да придобиете още по-ясен духовен поглед за бездната, то спомнете

си, моля ви, притчата на Исус за бедния Лазар в онзи неин пасаж, който

сега ще цитирам:

“Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно;

умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и

повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. И

той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати

Лазара да натопи края на пръста си с вода и да разхлади езика ми;

защото съм на мъки в тоя пламък. Но Авраам рече: Синко, спомни

си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините;

но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това,

между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че ония, които

биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да

преминат към нас...” 57

56 (Даниил 4:37)
57 (Лука 16:22-26)
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Ето тази утвърдена бездна, за която говори Авраам, е нещо по-

страшно от ада.

Защо?

Отговорът е, че там се намират древните люде. Там се има ангели под

мрак във вечни връзки. Там ще бъде хвърлен и заключен самият Сатана,

докато трае хилядагодишното царство. И забележете, че след Милениума е

записано нещо много важно:

“И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и

адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени

всеки според делата си...” 58

Виждате ли, че тук липсва бездната? Тя изобщо не предава мъртвите

си за съда. Защо? Защото измежду тях всичко е дотолкова извратено, щото

те последват съдбата на дявола и биват хвърлени директно в огненото

езеро. А колкото до това, че и в бездната има мъртви, то, върнете се

отново на “Езекиил 26:19-20”. Защото съд има там, където има осъждение

или оправдание, но ако някъде няма съд, то там просто няма оправдание.

Бог не съди Сатана! Бог просто го хваща и хвърля в огненото езеро!

Така в същото езеро ще приемат съдбата му и всички, които са в неговия

образ и подобие. Моля ви да разберете това! Приемете мъдрост от тези

примери, защото днес е време, когато демоните на източния вятър само

търсят наивни сърца, в които да се настанят и започнат разрушителното си

действие. Те никога няма да оставят човешката душа в покой, докато не

бъдат смъмрени и изгонени с Божието Свято помазание. За тяхната сила е

писано:

“Адът и погибелта не се насищат...” 59

Виждате ли, че отново Словото е разделило ад от погибел?

Това не е случайно. Аз ви казах защо. Тук просто искам да дам още

някои препоръки за бдителност против Авадон и неговите служители. Един

псалом може да ни направи мъдри в разбирането на тактиката на Авадон и

неговите демони. Нека ви прочета кога действат те:

58 (Откровение 20:13)
59 (Притчи 27:20)
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“Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети

денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава

всред пладне...” 60

Виждате ли, че в този стих са показани две атаки на дявола, които са

качествено различни по време и начин на изпълнение. От една страна

хората биват атакувани от тъмнина - “нощен страх” и “мор, който ходи

в тъмнина”. Тези атаки са естествени за невярващите хора, понеже те

живеят в тъмнината на света.

Но я погледнете другата атака! Тя е от “стрела, която лети денем” и

от “погибел, която опустошава всред пладне”.

Как да разбираме това, че денем, в светлината на деня, ще ни настигне

стрела? Как да разбираме това, че погибелта ще намери човека всред

пладне? Та нали дяволът не може да устои в Светлината? Нали се крие в

тъмнината? Какви са тогава тези стрели денем? Защо погибелта опустошава

всред пладне?

Отговорът се крие в силата, която притежава Авадон. Някога, когато

Апостол Йоан е писал “Откровението”, е подчертал, че този княз на бездната

има две имена. Едното е на еврейски, а другото - на гръцки. Ние видяхме

еврейското му име, но нека сега да видим и гръцкото, за да си обясним

какво са стрелите, които летят денем:

“...ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а

на гръцки се именува Аполион...” 61

Името “Аполион” е просто разновидност на “Аполон”, който е един от

боговете в гръцката митология. Всъщност - това е същият онзи Авадон, на

когото някога езичниците от Елада отдаваха почит като на бог.

Искате ли да прочетем как изглежда техният бог в собствената им

митология? Нека го направим. Ще разгърна страниците на “Справочник по

Антична митология” и там ще прочетем за Аполон следното:

Аполон (грц. “сразител”; феб) - син на Зевс и Лето, брат близнак на

Артемида, роден заедно с нея в планината Кинт на остров Делос, баща от

Коронида на бога лечител, на прочутите певци Орфей и Лин и на много

60 (Псалом 91:5-6)
61 (Откровение 9:11)
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гадатели. Най-разпространеното божество на античността - красивият млад

бог на светлината, чийто култ бил пренесен още в предисторическо време

от Мала Азия в Гърция. Първоначално нагледвач на дивеча и пазач на

стадата - овчарски бог; изобретател на изкуството на лъка...”

(Справочник по Антична митология на Георги Батаклиев)

Виждаме, че за древните гърци князът на бездната е “красив бог на

светлината” и “изобретател на изкуството на лъка”. Чудно ли е тогава, че

деветдесет и първи псалом говори за погибел, която опустошава всред

пладне и за стрела, която лети денем. Кой е бил стрелецът?

Несъмнено - Аполон!

Кой е направил дяволската тъмнина да изглежда като светлина?

Несъмнено - Аполон!

Той е имал толкова силно влияние, щото е бил най-титулувания бог в

древността. Аз ще ви прочета само някои от древните му епитети, с които

древните са били във възторг от засеняващата му власт:

“...люкигенес - “роден от светлината”, хекаергос - хекатос, хекатеболос

и хекеболос - “стрелец, далекострелен”, аргюротоксос - “сребролък”,

клютотоксос - “прочут с лъка си”, хризаорос - “със златен меч”, анакс -

“владетел”, катарзиос - “очистител”, патроос - “родоначалник” и др...”

(Справочник по Антична митология на Георги Батаклиев)

Искам да знаете, че Авадон стои толкова високо в очите на Луцифер,

щото именно на княза на бездната е възложена задачата за подготовката и

явлението на човека-Антихрист. Словото ни казва, че Антихрист ще излезе

от бездната:

“...звярът, който възлиза от бездната...” 62

Освен, че ще излезе от бездната, Антихрист ще има абсолютно същите

качества, каквито има Авадон. За тези качества “Откровението” ни говори,

когато се вдигат печатите от Господ Исус Христос и така се позволява

изявата на звяра:

“И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух

едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм:

62 (Откровение 11:7)
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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...” 63

Ето ви го човекът-Антихрист, на когото е дадено да поквари света,

като представи себе си за Бог. По-важното за нас и тази книга е да

забележим, че той има върху себе си белезите на Авадон. Той е стрелец,

също като княза на бездната. И не е само това. Ако внимателно четем

“Откровението”, то ще видим в седемнадесета глава, че човекът-Антихрист

дава власт като своята на десет царе, които са лидери на десетте отстъпили

църкви. А за същите тези лидери се говори в пророческата книга на Наум,

където Бог е показал град Ниневия, тоест, столицата на духовната Асирия,

която е империята на човека-Антихрист. И вижте как изглеждат те:

“Коронясаните ти са като скакалци, които се настаняват на

плетищата в студен ден, но които като изгрее слънцето (символ на

Второто пришествие на Господ Исус Христос - б.а.) бягат и не се познава

мястото, където бяха...” 64

Чудно ли е, че слугите на Антихрист ще са като скакалци, след като

самият звяр излиза от бездната, подготвен лично от Аполон (Авадон)?

Чудно ли е, че наистина Бог е запазил погибел за нечестивите и пътят на

всички нечестиви ще бъде именно погибел от бездната?

Това са дълбоки неща, които Бог ми заповядва да ви дам в тази книга,

защото оттук нататък тя ще продължи с още по-здраво слово.

Какво ще е това слово?

То ще ни покаже как Авадон се опитва да съгласи империята Изток с

управлението на човека-Антихрист. Тази империя дълго време е била

първенец в тъмния духовен свят, но последното време принадлежи не на

Авадон, а на човека-Антихрист. Ето защо онези петимата, за които говорих

в началото на тази глава, са измислили нещо скверно и ужасно, една

рожба, която е плод на взаимните им усилия, едно учение, в което Авадон

и Антихрист са вложили всичко от себе си, за да погълнат максимум

човешки души. Това учение е теософията, тоест, Новият Завет на Господ

Исус Христос, погледнат през лупата на източната мъдрост!

63 (Откровение 6:1-2)
64 (Наум 3:17)
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Целта оправдава средствата. Векове наред империята Изток е била

автономна и не е признавала явлението на Исус в плът като Човешки Син.

Тя е имала своите Буда, Конфуций, Шинто, Джайна, Кришна. Но когато

дойде синът на погибелта, човекът на греха, той ще представи себе си не

за Буда, нито за който и да е от източните богове, които са въплъщение на

Авадон. Той ще представи себе си за Исус Христос.

Как тогава това представяне да намери съгласие с империята Изток?

Как поклонниците от тази империя да се намерят като поклонници на

човека-Антихрист?

Отговорът е: Чрез теософията!

Именно това лъжеучение съгласява Авадон и Антихрист.

Нещо повече! Забележете, че Апостол Павел във “Второто послание

към Солунци” нарича Антихристът не как да е, но като човек на греха и

“син на погибелта”. В цялата тази глава аз говоря за погибелта и едва

ли е останал някой, който да не е разбрал, че тя е полъхът на бездната,

вятърът на бездната, влиянието на източния вятър, учението на Авадон.

Ето защо, за да бъдем предпазени от този полъх, от това учение, ние

трябва да го разбием с Божието помазание и да го отличим от Истината.

Днес цялата власт на тъмнината и всичките й сили са впрегнати в

максимално противопоставяне на Словото на Исус и Неговата Църква.

Светът е залят от месии на “Ню-Ейдж”, който е именно съгласието между

Изтока и християнската религия.

Ще стоите ли вие безучастни пред това съгласие? Ще стои ли Бог

безмълвен пред най-страшната клопка за целия свят?

Не! Бог не може да стои безмълвен! Бог днес издига служители в Духа

и Силата на Илия! А когато Авадон чуе за подобни служители, просто си

събира скакалците и си отива в бездната!

Искате ли доказателство за това?

Нека само ви напомня служението на един голям Божий мъж, който се

наричаше Йоан Кръстител. Този Божий човек предидеше в Духа и Силата

на Илия. Защо? Ами Защото някога Илия имаше помазание да извиква

дъжд от Небето, тоест, на влиянието на изсушителния източен вятър той

противопоставяше освежителните дъждове на Господа!
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Днес Църквата има нужда от много Кръстители, от поправители на

развалини, от възобновители на места за население, според верните

стихове от “Исайя 58:12”. Защото този Йоан, за когото ви говоря, имаше

качества, които никой не ви е казвал, че има. Самият български превод на

Библията е доста беден и неточен, за да разберете пълнотата на Йоановото

служение. Ние четем в българския превод, че:

“Тоя Йоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс

около кръста си; а храната му беше акриди и див мед...” 65

Този Йоан имаше една храна, каквато беше и храната на Исус, а

именно - да върши волята на Онзи, Който го е пратил.

Но какво ще прозре четящият зад някакви си “акриди”?

Аз твърде често си мислех, че става дума за “скариди”. Трябваше да

отворя авторитетния превод на Библията - “King James Version” и там да

прочета същия стих от “Матея” на английски:

“And the same John had his raiment of camel’s hair, and a

leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild

honey...” 66

Виждате ли, казва се, че Йоан се хранеше с locusts, което, преведено

на български, означава “скакалци”, както и с wild honey, което ще рече

“див мед”. При цялото чудесно разнообразие на еврейската кухня, която

съм опитвал и мога да кажа, че е чудесна, аз не мога да разбера как

Божият пророк ще се храни със скакалци и див мед. Сигурно вече се

усмихвате на това мое разсъждение, но нека ви кажа Истината на Бога за

помазанието на Кръстителя:

Помазанието на Йоан Кръстител беше такова, че с Божията Истина той

просто поразяваше скакалците, тоест, демоните на бездната! А самото

помазание той притежаваше, защото се хранеше с див мед, тоест, с Божия

Мъдрост, неомърсена от човешки поучения и теология!

Тази е и причината той да имаше кожен пояс около кръста си, който

пояс всъщност беше Духът и Силата на Илия върху него. Защото, спомнете

си, че Илия носеше кожух, който падна върху Елисей, когато пророкът

65 (Матея 3:4)
66 (Matthew 3:4)
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беше грабнат от Бога в Небето. Йоан бе дотолкова отдаден на Божието

призвание за живота си, щото с това помазание, с този Дух и Сила от Илия

той препаса кръста си, сиреч, собствения си дух.

И не са ли именно такива стандартите на Божиите войни?

 “Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си...” 67

Тази книга иска да ви даде именно такова помазание, такава сила и

дух. Защото е едно да застанете против лукавия без никакво знание за

неговите тактики и да искате да го изгоните, а съвсем друго - да положите

ръце на вързаните от скакалци и да заявите:

“Ти, нечисти духо, ти слуга на Авадон, ти скакалецо, си смъмрен в

Името на Исус и аз ти заповядвам да напуснеш този дух, душа и тяло, като

те хвърлям в бездната...”

Отправяли ли сте такава заповед против демоните на Изтока с

помазание от Бога? Опитайте и ще видите резултата. Най-уязвимото място

на Авадон е някой да познава стратегиите му и тактиките му. Тогава ще

видите, че той е по-черен и от самата смърт, ако и за езичниците да е бог

на светлината, и ще разберете, че е дясната ръка на дявола. Тъжно е, че

живеем в държава, в която има култ към Авадон и поклонение пред него се

организира всяка година на празниците “Аполония” или “Златния Орфей”.

(Върнете се и прочетете писаното за Аполон, като извадка от Речника по

Антична митология, защото там се казва, че именно Аполон е вдъхновител

и баща на Орфей). После никак не се чудете защо скакалците превземат

българското духовно пространство и куп секти на кришнари, будисти и

теософи поглъщат наивните души.

Как няма да го правят, когато я няма стената на Истината?

Защото кой днес проповядва това, за което ви говоря тук?

Кой би дръзнал да се изправи срещу княза на бездната?

Тук аз искам да продължа със съвременните лица на Авадон, такива,

каквито днес ги има в света, скрити под понятия като “братства”, “ордени”,

“дружества” и други.

67 (Ефесяни 6:14)
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7. СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИЦА НА ТЕОСОФИЯТА

За да разберем съвременните лица на теософията, трябва да сме наясно

какво представлява самата теософия. Преводът е твърде привлекателен и

гласи: “Божествена мъдрост”. Така всеки представител на теософията е

теософ, следователно - “божествено мъдър”. Желанието на дявола да

развращава човешките души чрез силата на своето лукавство не е от

вчера. Той винаги е търсил хора, пълни с душевна лакомия, които да се

откажат от простотата и чистотата на Христовото Учение, така щото да

дадат в сърцата си вход на скакалци. Наблюдавайки първите тенденции на

теософията да гълта човешките души, Апостол Павел ще напише:

“Но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христос. 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...” 68

Тези думи идат да предупредят, че основен белег от активността на

дявола срещу Църквата ще бъде именно този - да се правят лукави

трактовки на Новия Завет на Исус!

Да се проповядва друг Исус, друг дух и друго благовестие!

Това, че ще се проповядва друг Исус и друго благовестие, непременно

щеше да роди и други “християни” в други “църкви”. И ето тук, в това

отношение, дяволът щеше да направи хлъзгав улей към бездната, който да

повлича мнозина. Нека първо ви разкрия в какво се състои ледът, тоест,

хлъзгавината, която е липса на опора под краката, липса на божествено

потвърдената Истина. Когато питах Бог как може да се победи дяволската

мъдрост, Той ми отговори много кратко:

“С Моята Мъдрост!”

Мъдрост се изправя против мъдрост, нали?

И на мъдрост трябва да се противостои с мъдрост.

Това е начинът да победим!

68 (2 Коринтяни 11:3-4)
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Така за дълго време се потопих в книгата “Притчи Соломонови”, за да

получа просветление от Духа. И ето първото, което Бог ми даде:

“Видял ли си човек, който има себе си за мъдър? Повече

надежда има за безумния нежели за него...” 69

От стиха става ясно, че повече надежда има за безумните, нежели за

теософите! Защо? Ами защото имат себе си за мъдри. Това обяснява и факта,

че учението им е прогласено като “божествена мъдрост”.

Основното, което искам да знаете в тази връзка, е, че Мъдростта от

Бога не се декларира!

Тя се доказва с живот на праведност, смирение и чистота!

Кой тогава декларира, че е мъдър? Естествено онзи, който иска да му

повярват, че е божествено мъдър, ако и да не е. В сърцето на Луцифер има

огромни количества от мъдрост, която мъдрост обаче не е Божията, понеже

е извратена. Сам Бог казва за него:

“Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен

по хубост...” 70

А малко по-долу показва и случилото се с Луциферовата мъдрост:

“Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати

мъдростта си поради блясъка си...” 71

Бог не казва, че Луцифер е изгубил мъдростта си, но че я е развратил.

Значи, дори извратена, тя остава в него.

Нима мислите, че дяволът ще пропусне да реализира своя капитал? И

как ще го реализира? Като казва на хората, че мъдростта му е станала

развратена ли?

Нищо подобно! Никой търговец не тръгва да продава стока, на чийто

етикет пише: “Развалена и прогнила!” Кой ще му я купи тогава? Но я си

представете какво става с тази стока, когато там със златни букви пише:

Теософия!!!

Толкова хора са с душевна лакомия и глад по забраненото, че едва ли

биха пропуснали да напълнят душите си с бесовската мъдрост. За тези

хора Апостол Павел с плач заявява във “Филипяни”:

69 (Притчи 26:12)
70 (Езекиил 28:12)
71 (Езекиил 28:17)
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“Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с

плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст;

чиято сетнина е погибел, (погубителят Авадон) чийто бог е коремът, и

чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на

земните неща...” 72

Не четете този стих по плът и не мислете, че погибелта на тези, които

обичат чревоугодничеството, ще е по-голяма от погибелта на тези, за

които в най-пълна степен се отнася Павловото предупреждение. Защото

Апостолът тук визира най-вече онези, чийто бог е собственият им корем,

тоест, дух, който пълнят с източен вятър.

Какво прави дяволът с такива хора?

Има убедителни стихове от псалмите, които разкриват действието на

теософията в живота им. Ето тези стихове:

“Ония пък, които слизат на морето с кораби, и вършат работи в

големи води, те виждат делата на Господа, и чудесата Му в

дълбочините, защото когато заповядва и вдига бурния вятър, който

повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спущат

до дълбочините; душата им се топи от бедствие. Люлеят се и

политат като пияни, и целият им разсъдък ги напуща...” 73

Какво значи да излезете на море с кораби?

Отговорът е в това, че корабът е служение в морето на света. Това

служение хвърля мрежите си и който се улови, улови се. И вижте сега

примката, която Авадон слага на теософите. Казва се, че те виждат делата

на Господ и чудесата Му в дълбочините. Това в никакъв случай не ги прави

богоугодни, защото и Ева видя делата на Господа, когато вкуси забранения

плод от дървото, което Бог посади в Едем. Истината е, че теософите виждат

забранения плод и с това предизвикват Божия Гняв.

Какво прави тогава Бог?

Стихът казва, че Той “заповядва и вдига бурния вятър”. Това е

източният вятър, а той, както вече знаете, идва със скакалците си.

И какво правят скакалците с теософите? Ето какво:

72 (Филипяни 3:18-19)
73 (Псалом 107:23-27)
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“...те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините…”

Чудно ли е тогава, че душите им ще се топят от бедствие и че целият

им разсъдък ще ги напусне? При такъв скок от земята до поднебесната и от

поднебесната до ада не остава нищо друго за пленниците на Авадон.

Ето затова ви моля да изгоните от душите си всякакъв глад по

неизвестното, всякакво дълбаене в тайни, но по-добре се стремете към

простотата и чистотата на Исус, за да възпитавате в себе си Неговите

божествени добродетели.

Другото, което искам да ви кажа за теософията, е това, че като

погибел върху човека тя не идва случайно. Тя е днешният източен вятър, а

както вече разбрахте от досегашните ми разсъждения, това е вятър на

въздаяние от Бога. Когато общувах със Соломоновите притчи, аз забелязах

там много потвърждения за това, че Божият Гняв наистина постига само

нечестивите. Ето вижте сами това:

“Устата на чужди жени са дълбока яма, и оня, на когото Господ

се гневи, ще падне в нея...” 74

Какво да прави устата на една чужда жена, която не е Невястата на

Исус, освен да диша лъжи и да предлага теософия? Не става ли тази уста

бездна, тоест, дълбока яма без дъно? И на кого да се гневи Господ, освен

на онзи, който не обича Словото на Исус и търси алтернативни източници

за духовен растеж?

Но именно такива “алтернативни” вярващи Словото предупреждава с

думите:

“Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища

към смърт...” 75

“Какво пък? Нестандартен поглед към Исус!” - ще прошепне скакалецът

на жертвата си. Но дали наистина погледът е към Исус? Дали тази жена,

която събира алтернативни вярващи е Невястата на Исус?

Бих казал, че тя по-скоро е несвястна, тоест, изпаднала в духовен

транс и липса на разсъдък. Отново за нея в “Притчите” ще прочетем:

74 (Притчи 22:14)
75 (Притчи 12:14)
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“Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при

вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани

ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва:

Който е прост, нека се отбие тук; а колкото за безумния, нему

казва: Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е

вкусен, но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите й са в

дълбочините на ада...” 76

Виждате ли с какво Авадон хипнотизира безумците?

Словото показва, че това са “крадени води”, и “хляб, който се яде

скришом”!

Но нима Господ Исус е Хлябът от Небето, Който трябва да ядем скришом?

Не е ли обратното? Не е ли Благата Вест Хлябът, Който ние ядем явно?

В това отношение теософите са буквални изпълнители на стиха от

“Притчи”. Те седят по високите места на града, тоест, опитват се да

впечатляват всеки с огромните знания, които имат. Така те стават капан за

високоумния, който като муха се залепва за тях. Затова и Словото

предупреждава в “Притчи”:

“Който обича препирни обича престъпления, и който построява

високо вратата си, търси погибел...” 77

Няма начин да търсиш и да не намериш. Това е духовен закон. Който

търси, непременно намира. Въпросът обаче не е дали намира, а кого и

какво намира. Голяма грешка е да смятаме дявола за глупав, защото той

иска да го смятаме именно за такъв. Глупава е безумната жена, която той

управлява, но не и началникът й. Защото за Авадон Божието Слово ни

открива и това:

“Авадон няма покрив...” 78

Какво значи че князът на бездната няма покрив?

Бог ми откри, че смисълът, в който това е казано за Авадон, е, че той

няма ограничение в познанието си за тайните на битието. Покривът е

върхът, кулминацията в строежа на една идея, учение и философия. Но

76 (Притчи 9:13-18)
77 (Притчи 17:19)
78 (Йов 26:6)
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когато се казва, че Авадон няма покрив, се има предвид, че той може

вечно да развращава жертвите си с нови и нови окултни знания.

Другият смисъл, който Бог ми каза за липсата на покрив при Авадон е

този, че той не може да скрие делата си от Всевиждащия поглед на Бог!

Мнозина, които правят договор със смъртта и се закрепват с теософия

биват измамени от чувство за фалшива сигурност, тоест, че никой не знае

за посвещението им към Авадон. Но и за тази тяхна фалшива сигурност Бог

пророкува чрез Исайя, като казва:

“Горко на ония, които дълбоко търсят да скрият намеренията си

от Господа, - чиито дела са в тъмнината, и които казват: Кой ни

види? Кой ни знае?” 79

Бог ви види и Бог ви знае! И Той няма да закъснее със Съда Си.

Нека и ние видим онова, което вижда Бог. Нека тук да ви изброя по-

явните служители на теософията. Като начало ще започна с най-големият

й представител в България.

79 (Исайя 29:15)
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8. УЧЕНИЕТО НА ДЪНОВ КАТО ДЪНО НА ДУХОВНАТА

ДЕГРАДАЦИЯ

Колко от нас знаят, че човек с името си носи и съдбата си?

В това отношение името на Петър Дънов не е някакво съвпадение, а

най-красноречиво доказателство за призванието му, посвещението му и

духовната му роля. Някога Исус погледна на Симон и го нарече Петър, като

обеща върху такава твърда Канара да построи Своята Църква и портите на

ада да не й надделеят. В началото на XX век Авадон също погледна към

своя служител и му обеща, че ще бъде камък, който ще свали мнозина на

дъното, сиреч, в бездната. Така в тъмния ефир на духовния свят заблестя

звездата на един теософ, който до такава степен изврати Божието Слово,

щото с право се нарежда сред първенците по богопротивност. Ако днес

излезете сред книжните сергии по площадите на градовете, то ще бъде

изненада да не срещнете книги от този автор. Те просто са наводнили

България. Във всички тях Дънов е представен като “Учителят”, като Беинса

Дуно, и изобщо с всички псевдоними, под които Авадон му е заповядал да

пише. Някога, малко преди да повярвам в Исус, аз за кратко бях уловен от

духовния магнит Дънов. И може би наистина щях да падна на дъното, ако

Бог не беше протегнал ръката Си, за да ме спаси. Аз не искам да цапам

моите размишления с бисери от учението на този сатанист, но тук искам да

изложа основното, което прави той. Преди всичко - неговата роля бе да

възкреси от миналото онази сатанинска мъдрост, с която Аполон, като бог

на слънцето, имаше милиони поклонници. Така Дънов наистина послужи на

Аполон, (който е Авадон - не забравяйте това!) защото положи основите на

учение, което нарече “паневритмия”. Практикуващите учението на Дънов

се нарекоха Бяло братство, което е толкова черно, щото ваксата за обувки

би била просто бисер пред него. Изобщо - в духовното пространство над

България има истерия “Дънов”. А сега нека да ви попитам:

Как мислите? Дали Дънов е пионер в областта си? Това, че накара

поклонниците си да се кланят на слънцето, случвало ли се е и преди?

Защото някои си мислят, че дяволът може да изненада Бог...
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Твърдата Истина е, че Бог не може да бъде изненадан, защото Той

заключва в Себе Си Началото и Края, а дяволът не може да излезе преди

Началото и след Края. Ето затова и Дънов не е измислил нищо ново под

слънцето.

“Паневритмия” - звучи загадъчно, но нека не ни вълнува опаковката, а

самата стока на лукавия. Същата стока Бог показва на пророка Си Езекиил:

“И въведе ме във вътрешния двор на Господния дом; и, ето, във

входа на Господния храм, между предхрамието и олтара, около

двадесет и пет мъже, с гърбовете си към Господния храм, и с лицата

си към изток, които се кланяха на слънцето към изток...” 80

Как да си обясним с този стих онова, което направи Дънов?

Забележете местоположението на Авадоновите поклонници. Това е

мястото между “предхрамието и олтара”.

Какво ни е нужно, преди да влезем в Истинския Храм на Бога, тоест, в

Църквата?

Естествено - нужно ни е Словото на Бога, Евангелието на Исус.

Нужно е да повярваме в това Евангелие, за да влезем в Храма, защото

Божият Храм е Свят и този Храм сме ние.

Но какво е направил Дънов?

Нищо повече от това, че е развратил с теософия Божието Слово, така

щото да извика мнозина “преди Храма”, тоест, в предхрамието.

Какво правят там те?

Именно това, че обръщат гръб на Бога и се кланят към слънцето на

изток, към княза на империята Изток, към Аполон.

Така разбираме, че учението на Дънов спира вярващите преди Храма

и ги кара да се обърнат и кланят на Авадон. Такъв е източния вятър, който

този сатанист предлага.

Но нека да продължа, за да видим каква е Божията реакция спрямо

тези поклонници:

“Тогава ми рече: Видя ли, сине човешки? Малко ли е за Юдовия

дом, гдето вършат мерзости, каквито тия вършат тука? Защото като

80 (Езекиил 8:16)
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напълниха земята с насилие, пак предизвикват гнева Ми; и ето,

турят клончето до ноздрите си...” 81

Виждате ли подчертаното?

То в пълна степен показва в какво е активна теософията, а именно:

Да туря клончето до ноздрите си!

Ноздрите са място, откъдето влиза и излиза духът на човека, както е

писано, че:

“Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в

ноздрите му жизнено дихание...” 82

Такива са ноздрите, но какво тогава е клончето? Не е ли това клонче

част от дърво? И не е ли това дървото за познаване Доброто и Злото, което

Ева видя като дърво желателно, за да дава знание? И когато вкуси плода,

тя умря, защото знаеше тайни на битието. Разбирате ли сега как отново и

отново Авадон се прицелва против човешкия дух със своята религиозно-

окултна засеняваща сила?

Затова на всички дъновисти ще заявя не аз, но Сам Бог:

“Затова и Аз ще действам с ярост; окото Ми няма да пощади,

нито ще покажа милост; и макар да извикат в ушите Ми с висок

глас, няма да ги послушам...” 83

Още едно слово ще прибавя за предупреждение към “Бялото братство”

нежели се покаят и обърнат от нечестието си:

“Ще изтребя и ония, които върху къщните покриви се кланят на

небесното множество (сложете тук слънце, луна, зодии и която си

звезда поискате - б.а.)...” 84

Колкото до тези, които биха цитирали “Еклесиаст” в онзи стих, където

се казва...

“Наистина светлината е сладка. И приятно е на очите да гледат

слънцето...” 85

...то внимавайте коя Светлина гледате и на кое Слънце се уповавате.

81 (Езекиил 8:17)
82 (Битие 2:7)
83 (Езекиил 8:18)
84 (Софония 1:5)
85 (Еклесиаст 11:7)
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Защото думите на Исус стоят заковани в Словото и никой не може да

ги поклати. Те гласят:

“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на

Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша...” 86

Слушате ли, дъновисти?

Как бихте слушали, като нямате уши да ме чуете?!!

Защото има само едно Слънце и то е Исус!

И всеки, който върши делата си не в Името на Слънцето, а под

Слънцето, живее в суета и гони вятър. Защото всички дела под Слънцето

са суета, а най-голямата суета - да гониш източния вятър на бездната.

Точно това предлага учението на камъка Дънов, който дърпа към дъното.

Тук ще спра изобличаването на неговото учение и ще премина към

златната медалистка на бездната - Елена Блаватска.

86 (Матея 13:43)
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9. ТАЙНАТА ДОКТРИНА ИЛИ ЗА БЛАТНИЯ ДУХ НА ЕЛЕНА

БЛАВАТСКА

Когато споменете това име пред окултистите, те изпадат във възторг.

И има защо. Елена Блаватска не е обикновена окултистка. Тя е генералният

пророк на бездната, най-посветена от Авадон. Нейните книги “Разбулената

Изида”, “Тайната доктрина” и “Агни Йога” по силата на своето въздействие

върху слугите на дявола могат да се сравнят единствено със силата, с

която Евангелието въздейства върху слугите на Бога. Преминала целия си

живот в обикаляне на окултните огнища - от Египет до Тибет, Блаватска

оформи себе си като демон в човешка плът, готов да бълва бълвоча на

духовната смърт. Една от силните причини, която ме мотивира да стоя пред

Бога и да моля за Неговата Благодат и просвещение спрямо империята

Изток, бе тази, че Блаватска в една от книгите си спекулира с едно име, в

което име Бог определи видението ми и пътя ми. Това е името на Хълма

Мория, на който хълм Авраам принесе сина си Исаак, а Соломон по-късно

построи Божия Храм. Бог ме извика в служение чрез това видение, като ми

откри, че днес на земята е Църквата-Давид, Църквата, която води битки с

противниците си, но утре - миг преди грабването - на земята ще дойде

Църквата-Соломон, в която Бог ще излее най-голяма Слава и Мир. Защото,

ако вникнете с голямо внимание в думите на Исус към Филаделфийската

църква, то ще забележите, че там Бог определя Себе Си като Един, у

Когото е Давидовия ключ. Ето Църквата-Давид на земята! Но обещанието

на Исус гласи, че който победи, ще бъде поставен като стълп в храма на

Бога. А храмът не се построи от Давид, но от Соломон. Ето защо Църква-

Соломон е прицелът на моята вяра и вярата на моята съпруга. Важното тук

е друго, а именно, че Блаватска в книгата си “Агни Йога” слага нещо като

посвещение, което гласи: “Листа от градината на Мория”. Беше ми трудно

да преглътна това. Затова и Бог ме мотивира, като ми каза:

“Покажи истинските листа от градината на Мория, защото Аз ти

давам Моята Мъдрост да го сториш!”

А какви са истинските листа от градината на Мория?
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Те са такива, че напълно отхвърлят всяка мисъл, точка и запетая от

писанията на Елена Блаватска!

Аз няма много да ви занимавам с този духовен боклук, но просто

искам да предупредя всички, че няма такова нещо като “Тайна доктрина”

на Бога. Има тайна доктрина на дявола и това е доктрината му за изявата

на човека-Антихрист. Блаватска се опитва с лукавство да убеждава, че Бог

има изяви, както чрез Буда, така и чрез Христос. Чрез нея Авадон прави

мостове от империята Изток към християнската религия и резултатът е

умопомрачителна теософия. Другото, което тя прави, е, че прокарва

нишката на някакъв велик Космичен Разум, който заповядва на хората да

повярват във всичките му въплъщения на земята, защото скоро щяла да

дойде епохата на Водолея и за нея всички трябвало да бъдат подготвени,

както нравствено, така и духовно. Не съветвам никого да сяда и да чете

Блаватска с желание да я изобличи. Такъв просто ще насочи против

сърцето си толкова силен източен вятър, щото последиците могат да бъдат

катастрофални за духа му.

Колкото до това, че Бог се откривал на различните раси с различни

въплъщения, тук можем да изобличим тази лъжа с едни единствени стихове

на Спасителя Исус. Защото Той каза:

“Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници;

но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене, ако влезе

някой, ще бъде спасен, и ще влиза и ще излиза, и паша ще

намира...” 87

Тези стихове са по-дълбоки, отколкото би предполагал някой. Те са

съвършеното Божие Всеоръжие против атаките на теософията. Исус казва,

че всички, които са дошли преди Него, са крадци и разбойници. Дълго

време аз приемах думите Му като машинални фрази, без да разсъждавам

върху тях. По-късно разбрах, че единственият път за израстване на

християнина, е да се отдава на молитва и размисъл върху Божиите думи.

Моля ви да разберете това!

Думите на Исус не са човешки! Те са Божие Слово! А за едно Слово от

Бога ти е нужен умът на Духа и Духът на Мъдрост и на откровение. Те няма

87 (Йоан 10:8-9)



60

да дойдат просто ей така. Човек трябва да ги поиска с цялото си сърце. Не

да се задоволява с прочитане, но да изживява в духа си Словото. Затова аз

се опитах да изживея думите на Исус. И тогава в мен се роди следният

въпрос:

“Господи Исусе! Ти казваш, че всички, които са дошли преди Тебе, са

крадци и разбойници! Какви са тогава онези, които идват след Тебе?

Ето, че теософията дойде след Тебе! Учението на Блаватска дойде

след Тебе! Учението на Дънов също дойде след Тебе!

Какъв е Твоят коментар на това?”

А Бог ми отговори така:

“Всички, които са дошли преди Мене в сърцето на човека, са

крадци и разбойници! Защото, когато дойда Аз, след Мене не може

да дойде никой!”

“Защо не може след Тебе да дойде никой, Господи?” - отново упорствах

аз. А Бог отново ми отговори:

“Когато Аз дойда в твоя живот, ти ставаш от Моите овце! А

никоя от Моите овце няма да послуша гласа на чуждите!”

Тогава отново прочетох думите на Исус:

“Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но

овцете не ги послушаха...”

Ти овца ли си на Господ? От Неговите овце ли си?

Ако наистина е така, то Господ е твоят Пастир. А един Пастир не води

овцете Си в пропастта и бездната. Един Пастир е Верен да изпълни

двадесет и трети псалом в твоя живот, като го напълни с Дух и помазание:

“Води ме през прави пътеки заради името Си...” 88

В много църкви този стих се чете плътски. И плътското му разбиране

отваря врата за духа на теософията. А той превзема душите на хората.

Отново трябваше да питам Бог. Отново трябваше да търся Неговия

поглед и Дух. А Той ми каза:

“Стефане, Аз ще водя през прави пътеки всеки, в когото се

намира Моето Име! Моето Име в теб е причина за правите ти

пътеки, а не просто Моето Име заради Мен Самия...”

88 (Псалом 23:3)
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Разбирате ли това? Разбирате ли, че единственият начин да се

отклоните от кривите пътеки към бездната е да придобиете Господното

Име в сърцата си? Не Името горе в Небето, но Името - вътре в сърцето ще

направи пътищата ви светли и истински. Онези, които не съумеят да

положат Името на Исус в себе си, не могат да се наричат овце на Пастиря.

Защото в думите на Исус има и това:

“...овцете слушат гласа Му; и вика Своите овце по име и ги

извежда...” 89

С кое име очаквате да ви извика Бог?

С майчиното ви име ли? Или с Името на Исус и в Името на Исус?!!

Ако искате наистина Бог да ви води през прави пътеки, то позволете

Му да ви вика с Името на Исус, защото в Неговото Име се простиха

греховете ви, в Неговото Име се призовахте на Святост и праведност и вие

вече не сте свои си.

Нямате своето си име, но Името на Исус в сърцата си!

Ако някой не проумее това, той няма да бъде утвърден. Защото днес

теософията е онзи див звяр, който обикаля около кошарата на Пастиря и

търси овце, които да я послушат. Но знайте, че в деня на Страшния Съд

никой няма да вдигне пръст и да упрекне Исус:

“Ти не ме опази!“

Защото Бог ще се обърне към такъв и ще го попита:

“А ти опази ли Ме! Опази ли Името Ми в сърцето си?”

Словоблудствата на днешните теософи могат да превземат само онези,

на които Господ се гневи. Искрено вярвам и се надявам вие да не сте от

тях. Някой може да забележи, че започнах с Елена Блаватска и като че ли

я изоставих в разсъжденията си.

Точно така! Мен не ме вълнува Блаватска! Мен не ме вълнува Авадон!

Мен ме вълнува Исус! Защото по-важно е човек да знае Единия Път,

по който трябва да върви, отколкото да познава сто пътища, по които не

трябва да върви. Ето така изглеждат истинските листа от градината на

Мория. Тук искам да продължа с влиянието на най-мощната представителка

на империята Изток в България - врачката Ванга.

89 (Йоан 10:3)



62

10. ПЕТРИЧКАТА ВРАЧКА ВАНГА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА

РЕЛИГИОЗНИЯ ОКУЛТИЗЪМ

Едва ли има българин, който да не е чувал името “Ванга” и да не

свързва това име по някакъв начин. През последните десетилетия тази

дяволска жена създаде невероятно силен имидж с “дарбата” си да

предсказва бъдещето на хората. Стотици хиляди хора преминаха през

двора на къщата й, за да се допитат до “божествения дух”, действащ чрез

врачката. Всеки донасяше дежурно захарче и врачката Ванга в типично

македонския си акцент изговаряше очакваното предсказание за човека.

Ето, че дойде време, когато Ванга си отиде от този свят. И тогава около

името й се раздуха невероятно силна окултна кампания. Тя, която, в

точния библейски смисъл, беше врачка, слугиня на окултизма, в един миг

се превърна в пророчица. Врачката Ванга стана пророчица Ванга...

Кого обслужваше тази рокада?

Естествено - Авадон, императорът на бездната и погибелта.

Едно от нещата, които искам да знаете, е, че смъртта винаги покрива с

невероятно голям култ слугите на дявола. Това, което Ванга не стана

приживе в очите на хората, стана посмъртно. Днес много хора я величаят и

считат за светица, когато тя беше просто врачка със силен предсказателен

дух. Онова, върху което искам тук да акцентирам, са категоричните

свидетелства за това, че тя е избраничка на бездната.

Първо нека се върнем към мига, в който Вангелия Гущерова (каквото е

истинското име на Ванга) получава призвание от Авадон да бълва змии и

гущери. Тя сама описва това, като казва, че е вдигната от вихрушка и след

това вдигане ослепява и получава дарбата си. Не е нужно да казвам, че е

била вдигната от източен вятър, така щото скакалецът от Авадон да се

всели в личния й дух. От този миг започва и духовната й кариера в полза

на бездната. И понеже знам, че мнозина изобщо ще отхвърлят всякакво

съмнение, че тя е Божий човек, понеже само “добро” е струвала на хората,

нека ги опровергая с категоричната Божия позиция. Словото Божие ни

казва, че ние, като повярвали в Исус, сме новородени и кръстени със

Святия Дух. И едно от свидетелствата на това кръщение са дарбите на
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Святия Дух. Дарби, с които ние получаваме Съвършена Божия Сила. Аз

трябваше да застана пред Бога и да Го попитам:

“Господи, на кого служи Ванга със своята дарба? Кой и даде тази

дарба? Мнозина смятат, че това Си Ти?”

А Бог ми отговори:

“Стефане, Аз давам дарби на Моите деца, защото ги обичам!

Може ли един Баща да остане безмълвен към децата Си? Но Аз

никога не давам дарби така, както Ванга е получила своята дарба!

Ти би ли дал на детето си, каквото и да било, като в замяна му

отнемеш зрението? Би ли избол очите на детето си, за да му дадеш

дарба? Моите дарби и дарове са безусловни и неотменими! Аз не

поставям условия, когато ги давам! Аз не отнемам очите на децата

Си, когато им давам дарби! Аз възстановявам очите им, но никога

няма да ги отнема!”

Тогава разбрах, че амбицията на Авадон винаги е била тази - по

българските земи да се намират негови слуги. Защото, вярвам, не сте

забравили, че този Авадон на гръцки се нарича Аполон. А той е духовният

вдъхновител на Орфей и на много други гадатели в земите на някогашните

траки. Изобщо - България е нещо като духовна провинция, своеобразен

център на религиозно-окултна активност, която никога не е преставала да

съществува. Помислете дори това, че единствено в България има град,

който е наречен на Аполон и това е Созопол (Аполония).

Колко от нас внимават в знаменията на бездната през последните

години в България?

Защото, спомнете си, че допреди петнадесет години се подвизаваше

една от най-големите активистки на източния вятър - Людмила Живкова.

Малцина можеха да видят колко страшен демон се криеше под чалмата й.

Тя направи коридор в България за активистите на Кришна съзнание и

кръстосваше по всички окултни огнища на света. Точно затова я сполетя и

злощастие и тя загина. Тук просто искам да свържете всичко това с

активността на княза на бездната. Защото тази Ванга, за която говорим, е

изговорила твърде много истини с обратен знак. Едно от нещата, за които
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тя говореше, е, че на земята ще дойде “осмият” и той ще “поведе хорото” и

ще избави света. Но Библията ще ни даде друго знание за “осмия”:

“И звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от

седемте и отива в погибел...” 90

Не е чудно, че щом Антихрист излиза от бездната и негов учител и

хранител е Авадон, то същият този син на греха и човек на погибелта се

явява в устата на Ванга като Спасител на света. Ванга не крие също, че е

говорила с “извънземни”, обитаващи някаква планета на име Ванфим. Това

не е никаква планета Ванфим, но бездната, и извънземните не са никакви

извънземни, но висши окултни демони, начело с Авадон. Тук не искам да

правя духовен анализ на всичките лъжи, които тази врачка е изговорила

през живота си. Просто искам да обърнете внимание, че в последните дни

преди края на живота си, тя изгради в местността Рупите “православен

храм” Света Петка, а един духовно покварен художник като Светлин Русев

я нарисува по стените на този храм. Така в България князът на бездната

положи основите на едно общение, което спокойно може да се нарече

“религиозен окултизъм”. Той тепърва ще набира скорост и ще поглъща

като змей стотици и хиляди наивни души. Всичко това стана пред погледа

на втрещената Източно-православна църква, която не успя дори да гъкне

срещу храма на Ванга. И как ли другояче да постъпи, след като не е само

православна, но Източно-православна. Аз искам да ви предупредя да

бдите, защото Словото на Бога няма да се поклати, но мнозина, които не

уповават на това Слово, просто ще бъдат погълнати от източния вятър.

Когато Ванга започна да строи храма си, в духовния свят над България се

отвори огромна дупка към бездната. Тогава аз питах Бог докъде ще доведе

всичко това. А Бог отвори очите ми, за да видя библейския стих, който

просто се реализираше пред очите ми:

“Имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и ядат идоложертвено...” 91

90 (Откровение 17:11)
91 (Откровение 2:20)
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Не е ли факт, че врачката Ванга нарече себе си “пророчица” и то

точно в края на земния си път? Не е ли факт, че тя учеше мнозина да

извършват духовно блудство и да уповават на идоли? Защото кажете ми -

какво значи това, че ще спиш на захарче и чрез това захарче Бог ще ти

изяви бъдещи събития в съдбата ти?

Колкото до това, че Бог е милостив, Той беше безкрайно милостив към

Ванга и й даде безкрайно много време да се покае:

“И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от

блудството си...” 92

Е, след като не иска, то просто Бог прочита следващия стих от Словото

Си против духа, на когото Ванга служи:

“Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло; и ще туря в голяма

скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от

нейните с тях дела...” 93

Видяхте ли, че Ванга умря от рак? Не беше ли това реализация на

Божието Слово? Защото Бог я тръшна на болно легло, а стотици окултисти

стискаха палци да й се размине. По-важното е другото предупреждение,

свързано с Голямата Скръб. За да казва Бог, че поклонниците на Ванга ще

отидат в Голямата Скръб, то е, защото именно те ще бъдат посрещачи на

човека-Антихрист, когото ще обявят за Бог и ще приемат белега му и

числото на името му. Много хора вярват, че Ванга е говорила истината и

чакат “осмият” да дойде. И той ще дойде, за да реализира и следващото,

което Бог е пророкувал:

“И чедата й ще убия с мор...” 94

Не е ли учението на Антихриста възможно най-големият духовен мор,

който ще връхлети света? И няма ли под властта на този мор да попаднат

всички, които са уповавали на врачки, а не на Божието Слово? Колко от

нас разбират, че Бог твърде силно ревнува за духа, който е положил в

човеците? Колко от нас разбират, че да се допиташ до врачка, това значи

да предизвикваш Божия гняв?

Колко повече, ако сега отидете в Рупите да й се кланяте!!!

92 (Откровение 2:21)
93 (Откровение 2:22)
94 (Откровение 2:23)
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Защото Словото казва против всички поклонници на Ванга (и дано Бог

даде да прочетат тази книга!) следното:

“И когато ви рекат: Допитайте се до запитвачите на зли духове.

И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли

един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите

заради живите?” 95

Някои не просто прибягват, но се блъскат в желанието си да погинат и

да ги лъхне източният вятър. И колко срамно за мен като българин е това,

че трябва цялото държавно ръководство на нацията да отиде и да се

поклони пред една умряла служителка на ада и бездната. Моля ви да

знаете, че духовно нещата ще се влошават за едни и подобряват за други.

Докато в един момент светът ще бъде разделен на безкрайно посветени на

Бога хора и на безкрайно посветени на бездната и ада. В това отношение

България просто ще държи връх и в двете крайности.

Иска ми се да се намерите сред Божиите!

Иска ми се вангизмът да бъде съкрушен и победен завинаги, защото,

повтарям, днес той е една огромна дупка към бездната. Черна дупка, която

гълта с огромна сила. Това беше и кампанията на Авадон - да изгради култ

към една своя слугиня и така, (за кой ли път) да свърже религия с окулт.

Религия - защото има православен храм “Света Петка”. И окулт - защото по

стените на този храм е изрисувана врачката Ванга.

Къде беше през цялото това време Източно-православната църква и

защо не се намеси?

Това ще разберете от следващата точка.

95 (Исайя 8:19)
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11. ИЗТОЧНОТО ПРАВОСЛАВИЕ - ОКУЛТНАТА РЕЛИГИЯ

НА АВАДОН

Няма друга духовна организация, която толкова категорично да доказва

произход с бездната, както Източно-православната църква. Тя е тлъстият

духовен динозавър на територията на България. Мнозина се страхуват да

се изправят против духа на тази църква не по друга причина, а защото

този дух е именно Авадон. Човек трябва да е духовно сляп, за да не вижда

това, което Божието Слово казва за тази църква. Тя не само е религиозна,

но именно окултно-религиозна.

Откъде правя този извод?

Нека обясня това. Ако погледнем на световната история и развитието

на религиите от древността до днес, то ще ни направи впечатление, че в

класацията по древност си съперничат само две религии - еврейският

монотеизъм и източната религия “Индуизъм”. С вековете източната религия

се разделя на три основни клона - “Джайнизъм”, “Индуизъм” и “Будизъм”,

докато еврейският монотеизъм се разделя на “Християнство”, “Юдаизъм” и

“Ислям”.

Защо ви говоря за всичко това?

Именно да се убедите, че Индуизмът е по-стар от Християнството и не

е възможно той като религия да е копирал и взел нещо от Християнството.

По-скоро е станало обратното:

Във времената на Ранната Апостолска Църква се появиха антихристи,

които станаха проводници на гибелни ереси и бесовски учения. Гибелната

ерес е ерес на погибелта. А погибелта, както вече научихте в една от

предишните глави, е нещо по-страшно от ада, защото разрушава човешкия

дух. Гибелните ереси бяха активността на Авадон, князът на погибелта.

А с какво друго Авадон да атакува Църквата, освен със собствения си

духовен спектър? И чудно ли е, че ще се намери в днешната реалност

църква, която да е паметник на неговата активност?

Нека се съгласим, че всеки бог идва със собствените си изисквания и

религия. Той идва с учението си, с реквизита си, с поклонниците си. Така и
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Авадон дойде със същото. За да разберем какъв е реквизитът на Авадон,

трябва да направим посещение в един будистки манастир например.

Ето какво ще видим там:

Първо: Идоли, тоест, изработени от човешки ръце изображения.

Второ: Свещи, обекти със силно хипнотично въздействие, позволяващи

духовно внушение от демони.

Трето: Кадения на аромати, с цел упойване на психиката.

Четвърто: Монаси, хора, предани на религията и бога си.

Пето: Манастир, изолатор от света, място, където богът извършва

посвещаване на служителите си в учението си.

Забележете, че всичко, което ви давам като наблюдение, е от будизма.

А сега да видим нещата в Източното православие.

Нужно ли е да казвам, че при него нещата дословно се повтарят?

Това е абсолютно потвърждение, че тази църква е запечатана от

Авадон. Защото, ако някога князът на бездната е създал нужните модели в

източните си религии, то същите модели са и в православната религия. С

тази разлика, че в православната религия има още нещо. Нещо, което вече

не е религиозно, но окултно. При будизма това са техниките за медитация

и нирвана. Но при православието това е мощния култ към смъртта.

Искате ли доказателства?

Сега ще ги получите. Нека видим какво представлява една панихида.

В нея православният поп започва да пее на черковнославянски и да си

люлее кадилницата с темяна, като моли Бог да опрости греховете на вече

умряла душа. Само че Бог не е съгласен с подобно ходатайство. Умрелият

вече е умрял и е отишъл там, където е вярвал, че ще отиде. За кой ли път

ще припомня притчата на Исус за бедния Лазар. В нея се казваше, че

богаташът беше на мъки и търсеше изход от положението си, като помоли

Авраам да изпрати Лазар да му охлади езика с върха на пръста си. И

тогава Авраам каза на богаташа, че между него и ада е утвърдена бездна,

която не може да се прескочи. Хайде тогава да видим какво се получава

при една панихида. Представете си, че отивате и си плащате на попа за

една мощна панихида, за една заупокойна молитва. Попът ви прибира

парите и казва на този и този ден да отидете на гробищата, където ще се
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извърши панихидата. А сега помислете, че никой друг, освен един Бог не

знае местоположението на човешката душа, която след смъртта на човека

е отлетяла някъде... И започва дядо поп да пее и да се моли Бог да прости

греховете на умрелия човек, тоест, с духовния си акт той предизвиква

смущения на мъртвия, понеже споменава името му. За този мъртъв има две

възможности. Първата - да е в Рая. Втората - да е в ада. Първата - да е

като бедния Лазар в лоното на Авраам. Втората - да е като богатия в

пламъци и мъки. Нека се спрем на първата възможност. Човешката душа е

в Рая. И дядо поп започва да се моли Бог да й прости...

Много важно е да разбирате, че Бог не благославя невежеството и не

може да слуша нещо, когато то е против Волята Му. А може ли да е Волята

на Бога да Му казваш какво да прави, когато Той вече е направил това,

което е направил? Защото Бог още на Моисей каза:

“...ще покажа милост, към когото ще покажа и ще пожаля

когото ще пожаля...” 96

Ето защо, ако човешката душа е в Рая, тя вече е опростена и Бог не

приема да извършва нещо, което вече е извършил приживе в живота на

този човек, тоест - простил му е греховете и го е спасил.

Какво става тогава с молитвата на дядо поп?

Нищо повече от това, че тя, образно казано “рикошира” в затвореното

Небе и... познайте къде отива! Между Небето и ада е бездната. Ето защо

тази молитва отива към бездната и възлиянията на източния православен

служител се приемат директно от княза на империята Изток.

А сега да видим и другата крайност. Душата, за която дядо поп се

моли, е отишла в ада. За да е отишла там, то е, понеже Бог е заповядал тя

да е там. И какво излиза? Излиза това, че дядо поп ще казва на Бог какво

да прави, тоест, да прости на тази душа и тя да излезе от ада... Тук отново

Бог Си запушва ушите, а молитвата на дядо поп рикошира в ада и... пак си

намира княза на бездната.

Това само с една панихида!

Ами я представете си какво ще стане на задушница!

96 (Изход 33:19)
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Бедна е всяка човешка представа, която да ви даде поглед върху

мерзостта, с която поповете и владиците общуват!

Разбирате ли, че в духовния свят всяка изговорена дума се събира?

Разбирате ли, че има духовно съревнование между демоните да събират

възлиянията на хората?

Тази е причината Исус да предупреждава, че за всяка празна дума

човек ще отговаря в съдния ден.

Колкото до откровението, което току що получихте, то е от Бог и аз

моля всеки да го помни, както и да разбере, че всяка молитва, която не е

вдъхновена от Святия Дух, рикошира в Небето и попада в бездната, където

Авадон я използва за чародейни атаки! Колко повече, когато подобна

мерзост придобие вид на свещенодействие!

Аз зная, че ще дойде време, когато от активността на Божиите люде на

източноправославния динозавър ще му преседне. Тук само искам да

запомните, че това не е обикновена, но е окултна религия, способстваща

за тотално покваряване на човешкия дух.

Всичко, което ще видите в православието, е дошло от Изтока. Като

започнете от аскетизма и отшелничеството, характерни за индийските йоги

и гуру, преминете през манастирите, които бяха просто изкопирани от

Изтока, и стигнете до окултните техники за внушения и вглъбяване, каквито

са свещите и ароматите. И не на последно място, за пълно потвърждение

върху всичко казано, сравнете положението на ръката на дядо поп, когато

прекръства хората с ръката на един, който практикува източни бойни

изкуства и бъдете сигурни, че няма да откриете разлика.

Запомнете всичко това, защото то ще бъде оръжие от Бога в ръката

ви, когато обръщате религиозни хора към Истината на Святия Дух.

Сега ще продължа с една от най-упорито експлоатираните заблуди от

империята Изток. Заблудата за кармата, тоест, за съществуването на

прераждане.
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12. ЛЪЖЕУЧЕНИЕТО НА КРИШНА - СЛАДКАТА КЪРМА

НА ИЗТОКА

Съществуват много възможности пред човека, които биха го накарали

да извърши глупост. Но една от най-големите глупости, която е възможна

изобщо, е в това - някой да повярва в лъжеучението на кармата.

Защо това е глупост?

Преди всичко - защото е плод на тъмен гений, лишен от разум.

Какво накратко предлага това лъжеучение?

То предлага на човека идеята, че може да отиде напред в съдбата си,

като извършва определени изисквания и в следващия си живот да придобие

по-високо положение от това в предишния си живот. Или обратно - да се

върне назад, в скалата на низшите индивиди, като се прероди в някое

животно. С една дума, ако повярваме на това лъжеучение, ние трябва да

сметнем всички животни, които ни заобикалят, за изпълнители на кармичен

кръговрат, в който са попаднали човешките духове. Сигурно би ви учудило

кой изобщо би повярвал на подобна глупост, но трябва да ви кажа, че

вярващите са много. Най-могъщо тяхно олицетворение днес представлява

“Обществото за Кришна съзнание”, което е просто проводник на скришното

съзнание на дявола.

Нека да ви разкрия какво накара Авадон да измисли това учение.

Запомнете, че учението на кармата е създадено, за да избива комплекси

на Сатана. Защото падналият херувим наистина има комплекси.

Какви са те?

Отговорът е:

Комплексите на Сатана са свързани с това, че не той, а човекът беше

създаден по Божия Образ и подобие!

Човекът бе твърде високо в Бога, защото бе твърде добро творение.

Има някои стихове в Библията, които не просто бодат Луцифер, но го

вбесяват. Един от псалмите, мога да кажа, е възможно най-болезнения за

дявола и кармата беше измислена, за да му противостои. Нека ви прочета

стиховете от този псалом, които вбесяват лукавия:



72

“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 (в оригинала - “за известно време по-

долу” - б.а.) и със слава и чест си го увенчал. Поставил Си го

господар над делата на ръцете Си; всичко Си подчинил под нозете

му, всичките овце и говеда, още и животните на полето,

въздушните птици, морските риби и всичко, що минава през

морските пътища...” 97

Отново повтарям, че дяволът много мрази тези стихове, защото те са

твърде истински. В тях духовно зрящият може да види дълбочини, които

Сатана не иска да се знаят. Вижте думите от последното изречение. Сатана

би искал те да се прочетат така:

“Поставил си го господар над делата на ръцете Си с изключение на

херувима, помазан да засенява. Над него няма да владееш, но той ще

владее над тебе...”

Само че и дяволът също е един от тези, които са сътворени от Божията

ръка, въпреки, че Бог не го сътвори дявол, но съвършен херувим. В мига

обаче, когато падна, Луцифер изгуби съвършенството си. Така изгуби и

разума си. А не е ли разумът, който отличава личността от животното? И

понеже дяволът е личност без разум, то Бог щеше да го открива в Словото

си, оприличен на животно. Затова и в осми псалом изрично се подчертава,

че човекът ще владее “още и над животните на полето”.

А не е ли дяволът именно такова “животно”?

“Книгата Битие” ни го разкрива със стиха:

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

Господ Бог беше създал...” 98

Виждаме, че дяволът не е какво да е животно, но животно от полето,

най-хитро измежду всичките полски зверове. Моля ви, разберете това! По

силата на своето създаване, на замисъла, който Творецът вложи, човекът е

единственият, който е Образ и Подобие на Бога. Затова Бог се свърза с

97 (Псалом 8:3-8)
98 (Битие 3:1)
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човешкия род и дойде да спаси човека, понеже Исус слезе на земята като

Човешки Син. Бог не би правил толкова огромна жертва, ако не беше ни

възлюбил именно защото в нас живее една частица от Неговия Дух. Но

забележете, че Исус дойде да спаси човека, но не и дявола. Бог дойде, за

да изкупи човека, но не и дявола. Бог създава ново небе и нова земя за

човека, но не и за дявола. За последния има едно огнено езеро.

Е, нека тогава си обясним къде се прицелва учението за кармата.

Именно там, че иска да свали човека по-ниско от дявола! Именно там,

че иска да отнеме от човека божествения му произход и духовна връзка

със Създателя!

Защото, обяснете ми, какво ще рече това в единия си живот да сте

буболечка, в другия - крава, в третия - слон, в четвъртия - маймуна?

Вие няма да накарате дявола да си прочете Словото на Бога. Той няма

да го стори. По-скоро - отворете Божието Слово и вижте пълнотата на

Истината. Защото между човешкия дух и духът на животното има огромна

разлика. Духът на животните е земен, докато човешкият дух - небесен.

Така е и писано:

“Кой знае, че духът на човешките чеда възлиза горе, и че духът

на животното слиза долу на земята...” 99

и още:

“И се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне

при Бога, Който го е дал...” 100

Какво е това желание на дявола да внушава на жертвите си, че има

прераждане? Нека да ви кажа какво. Дяволът също е бил слушател на

Христовите думи. А всяка дума от устата на Спасителя носи съдба със себе

си. И вижте сега кои думи на Спасителя е забелязал дявола:

“...защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...”
101

Човек има едно единствено лично съкровище, което му е дадено от

Бога. И това е неговият дух. Когато умрем, ние не можем да отнесем нищо

със себе си. Тогава нашият дух се явява пред Създателя си, за да даде

99 (Еклесиаст 3:21)
100 (Еклесиаст 12:7)
101 (Матея 6:21)



74

отчет за живота си в тялото на тази земя. И представяте ли си как този дух

се явява пред Създателя с една фалшива вяра в прераждането. И тази

вяра ще се дължи не просто на склонността на човешкия дух да вярва,

колкото на онзи демон, който се е залепил към човешкия дух.

Може ли такъв човешки дух изобщо да влезе през Небесните врати?

Може ли изобщо Небето да бъде гостоприемно за демони, които Бог е

изхвърлил при падението на Луцифер?

Не! Този дух просто ще отиде там, където е вярвал, че ще отиде, а

именно - в ада, в земните недра, защото духът на животното наистина

слиза долу.

Нима ще позволите на лукавството на дявола да принизи духа ви до

своя си дух?

В Изтока има един демон на име Джайна и кармата е негова основа.

Защо обаче, при всичката глупост на това учение, пак се намират хора да

му повярват?

Искам да ви кажа защо.

Залогът на дявола е грехът. Залогът на дявола е човешкият егоизъм.

Какво прави той, за да впрегне греха в своя полза?

Нищо повече от това, че предлага учение, в което липсва осъждение.

“Всичко е карма!” - внушава той на наивните.

И това е именно кърмата за греха в човека! Няма друго учение, което

така да подхранва самочувствието на грешните, както кармата. За някои е

по-желателно да си представят, че в следващия си живот ще са кон или

крава, отколкото да заживеят Свят живот и да получат достъп в Сион. Това

действително доказва, че дяволът култивира в такива хора животински ум

и животински страсти. Нека сега да видим какъв е Божият коментар за

алтернативата на прераждането:

“Няма тъмнина, нито мрачна сянка, гдето да се крият ония,

които вършат беззаконие. Понеже Той няма нужда втори път да

изпитва човека, за да дойде на съд пред Бога...” 102

Бог няма такава нужда, щото да изпитва човека повече от един път.

Кой тогава има нужда да представя кармата за Истина?

102 (Йов 34:22-23)
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Естествено, че дяволът! И той дотолкова се развихри с кармата, щото

днес вече ще чуете изповеди от малоумни човеци, които говорят какви

били в предишния живот. Един бил везир. Друг бил готвач в двора на цар

Дарий. А някои дори разказват с “поразителни подробности” “предишния”

си живот. Истината е, че който ги слуша просто прави интервю с демон,

който разтяга дълги локуми от духовната си кариера на земята. Ето така

стоят нещата, ако и лукави сладкодумници да убеждават в обратното.

Днес ние имаме най-прекрасната надежда, която струи от обещанията

на Божието Слово. Защото то не обеща едни да са буболечки, а други -

маймуни. То обеща съд за нечестивите, но Вечен Живот за праведните. А

Апостол Павел, докосвайки се до неизмеримите Божии висоти, заяви:

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни

като Божии синове. (а не буболечки, коне, крави и всякакви принцове

на Кришна)...” 103

Дяволът е тъмен княз, лишен от разум, но велик да насилства.

Ще му позволим ли ние да насилства над сърцата ни?

Не! Ние ще се радваме в Исус, защото Той е пълната изява на Твореца,

Той е Образът, в Който ако гледаме, никак няма да изгубим наградата си.

Толкова за кармата.

А сега прочетете последното слово от тази книга, като насърчение за

всеки, който се чувства призван да освобождава пленници на империята

Изток.

103 (Римляни 8:18-19)
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13. БОЖИЕТО ОСВЕЖАВАНЕ - СЪВЪРШЕНАТА ЗАЩИТА

ОТ ИМПЕРИЯТА ИЗТОК

Зная, че мнозина са получили нещо ново с тази книга. Те са започнали

да забелязват невидимият преди враг против Църквата. Такава беше и

целта на тази книга. Когато Бог ми каза, че ще пиша нещо подобно, сърцето

ми беше като един бял лист хартия. Аз не знаех какво ще открия на пътя,

на който ме изпрати Бог. Сега вие вече знаете какво открих. Открих онзи

хилядолетен враг пред Църквата, който се нарича дявол и Сатана, в онова

негово лице, което винаги е било забулено, чрез изявата на Авадон.

Трябва да ви призная, че докато писах книгата, аз сериозно се

утесних, не толкова от някакъв натиск против книгата, колкото от факта,

че днес в много църкви е отворена врата за изявата на Изтока. Като се

започне от Източноправославната църква и се премине през дъновистите,

кришнарите и теософите.

Моля ви, отхвърлете всяко нещо, което ви се представя с частица

“тео”. Бог не обитава такива частици, защото Той не приема да разделя

Славата Си с човеци.

 Друго прави Бог и всеки с отворено сърце ще го почувства:

Бог възвръща към Себе Си блудните синове и дъщери!

Бог дава изходен път за поразените от източния вятър!

Искам онова, което зарадва моето сърце, да зарадва и вашите. Защото

днес Святият Дух изпълнява едни думи на Всемогъщия, с които Той се

обръща към Църквата:

“Радвайте се, прочее, и вие, сионови чеда, и веселете се в

Господа вашия Бог; защото ви дава есенен дъжд със справедлива

мярка, и ви наваля дъжд - есенен и пролетен...” 104

Едно от нещата, които днес стават, е това, че започна заключителното

изливане на Святия Дух, известно като късен дъжд. Целта на този дъжд ще

бъде да утвърди Божии пророци в Духа и Силата на Илия, пълни с Божие

помазание против империята Изток. Наша задача и задача на всеки пастор

104 (Йоил 2:23)
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на Господното стадо, е да се покорява на гласа на Божиите пророци, защото

те ще водят Църквата в неподозирани дълбочини и просветления. Те ще

говорят Словото на Бога без страх и без всякакво покоряване на който и

да било човешки авторитет. Онзи, който послуша Божия Глас, дошъл чрез

тях, ще преживее най-голямата Слава на Бога в живота си. В този

освежителен дъжд Сам Господ Исус Христос ще каже на всички християни

от петкратното служение:

“Елате след Мене, за да минем отвъд езерото...”

Едни ще Го послушат и ще се качат в ладията на Духа, за да застанат

против Гадаринската земя. Защото тази земя на гадаринците е именно

убежище за демоните от Изтока. Славянският Библейски конкорданс на д-р

Стефан Банков ще ни разкрие за Гадарин следното:

Гадарин, “тези, които се завръщат от поклонение или странстване”

Отново повтарям, че Бог възвръща към Себе Си всички, които са били

пленници на Изтока. Когато избраните стъпят с Исус на гадаринската земя,

те ще срещнат там мнозина, които са били на поклонение пред Авадон. И

те ще бъдат освободени и изцелени духовно с Божието помазание. Цялата

земя на Гадарин ще се покрие с паникьосани скакалци, които ще скачат,

където им попадне и Бог ще ги обърне в съкрушителен бяг и отстъпление.

Къде да открием силата на всичко, което Бог ще извърши?

Преди всичко, знайте, че Бог има критерии и стандарти. На всяка

атака на дявола, Той е приготвил мощен противовес.

Ето защо ще кажа нещо, ако и да прозвучи като ерес:

Дяволът е обречен да работи за Славата на Бога!

Ако Бог му позволява да бъде активен, то е, за да бъде предизвикана

Божията активност. А когато тя настъпи, тогава потоци от помазание и

Сила ще се излеят от Небето. Защото днес Всевишният отваря Своето

Слово на едно дълбоко място и започва не просто да го чете, но да влива

това Слово като помазание в сърцата на избраните Си.

Аз съм много развълнуван от всичко, което Бог ми показа и затова

искам да го дам, така, както Бог го даде на мен.

Искате ли да се биете против империята Изток?
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Тогава пригответе се да повярвате на думите, които Бог ще ви даде.

Нека отворим библиите си на “Книгата Йов” и там да прочетем Словото,

което Бог заповяда против империята Изток:

“Ти ли си дал сила на коня? Облякъл си врата му с трептяща

грива? Ти ли го правиш да скача като скакалец? Гордото му

пръхтене е ужасно...” 105

Първото, което Бог ще направи, е да даде Сила на служителите Си. И

това няма да бъде обикновена сила. Ние ще бъдем коне на Бога и пръхтенето

ни наистина ще е ужасно за Авадон.

Защо?

Ами защото на неговите скакалци Бог ще противопостави коне, които

скачат като скакалци.

Какво значи да скачаш като скакалец?

Отговорът е:

Това значи да издаваш такива заповеди в Името на Исус, с които

едновременно да връзваш силата на поднебесната и силата на ада!

Нека продължа с “Книгата Йов”:

“Копае с крак в долината, и се радва на силата си; излиза

срещу оръжията. Присмива се на страха и не се бои. Нито се

обръща назад от меча...” 106

Едно от нещата, които Бог ще ни накара да направим, е да изобличим

теософията и да измъкнем от властта й всички човешки души. За целта ще

се наложи здраво копаене именно в “долината”, която тук е преобраз

именно на теософията. Защото, ако се върнете назад в тази книга, то ще

си спомните писаното за камилите. А някога Бог, погнусен от беззаконията

на людете Си, каза чрез пророк Еремия и такива думи:

“Как можеш да речеш: Не съм се осквернила. Не съм ходила след

ваалимите? Виж пътя си в долината, познай що си сторила подобно

на камила, която бърже тича насам натам из пътищата...” 107

Ето затова трябва да измъкнем пленниците на тази духовна долина.

Защото ако “град, поставен на хълм, не може да се укрие”, то град,

105 (Йов 39:19-20)
106 (Йов 39:21-22)
107 (Еремия 2:23)
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построен в долина, просто е скрит. В долината на теософията са потънали

много души. Ето защо някой трябва да ги изкопае оттам и да ги върне на

хълма Сион. Разберете това! На Бог са Му скъпи абсолютно всички души!

Той иска всички да се спасят и влязат в Небето. И ние не просто ще копаем

в долината, за да измъкнем духовните мъртъвци, но ще го правим с дух на

радост, защото Силата от Бог ще бъде голяма.

Едно от нещата, които Святият Дух ще ликвидира в умовете ни, е

страхът. Авадон много разчита на страха и самият той е олицетворение на

най-страшното. Но ние ще се присмеем на този страх и няма да се боим,

нито ще се обърнем назад от всеки меч, който той ще противопостави на

нашите служения. Но нека отново се върна на “Книгата Йов”:

“С буйство и ярост той гълта земята; и при гласа на тръбата не

вярва от радост. Щом свири тръбата, той казва: Хо, хо! И отдалеч

подушва боя, гърменето на военачалниците и викането...” 108

Ако има фактор, който върши работа на Авадон против Църквата, това

са хрисимите и кротички овчици. Ако влезе вълк в кошарата, те просто ще

си наведат главиците и ще кажат:

“Ела вълчо, изяж ни!”

Но за да казва Божието Слово, че с “буйство и ярост” ще гълтаме

земята, то в тези думи е скрито нещо важно. Моля ви да не ги приемате,

като характеристика на някой душевноболен, който буйства и се нуждае от

усмирителна риза. Тук Бог иска да покаже една дълбока истина, която е

просто едно стъпало над Апостолската заръка:

“Противете се на дявола и той ще бяга от вас!”

Тук въпросът не е дяволът да бяга!

Тук въпросът е да пусне пленниците си!

Авадон не се респектира от противене! Неговите демони ще бъдат

изгонени с буйство и ярост! Бог не иска да гъделичкаме дявола с плътски

молитви и заповеди от сорта:

“Хайде, моля ти се! Отивай си пък. Аз ти се противя, противя...”

Въпросът не е да се отбраняваш от дявола!

Въпросът е да го подушваш отдалеч! Въпросът е да го гониш!

108 (Йов 39:24-25)
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Защото днес Божията тръба свири сбор на Божиите войни и

заповедите стоят в Духа, но колко са онези, които се включват в гърменето

на военачалниците и викането?

На Църквата е нужна ярост против дявола! Буйство против дявола!

А тези двете никак няма да се съобразяват с човешки авторитети или

да подлагат на гласуване действията си!

Ето такова време идва в Църквата! Времето на духовните надушвачи!

Времето на онези, с чиято бдителност Божият Храм отново ще бъде

издигнат в съвършена пълнота и по стените му ще обикалят стражи!

Тогава в Църквата ще слезе Божията Слава, така щото:

“...гумната ще се напълнят с жито, и линовете ще се преливат с

вино и масло...” 109

В Църквата ще проповядва само Исус и никой вече няма да Го измести

от амвона. Вярващите ще чуят Слово, каквото никога не са слушали.

Църквата ще стане подвижно Евангелие и Исус – забележим за всички - от

най-малкия до най-големия. И тогава Бог ще извърши Словото Си против

Авадон, защото ще каже:

“И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,

изедникът, пръгът и лапачът, Моята голяма войска, която пратих

между вас...” 110

Колкото до тези, които похулят в сърцата си гласа на Божиите пророци,

то за тях зазоряване повече няма да се намери, защото тази голяма

войска, която Бог е изпратил, има за цел да отвее всяко нечисто нещо и да

го прибере при себе си. Това е и Божието възмездие против онези, които

наричат себе си християни, а не са. Това е изпълнението на верния стих от

Второто послание на Апостол Павел към Солунците, където Апостолът ни

предупреди:

“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, (онази

голяма войска от бездната, за която се говори в “Йоил” - б.а.) за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата...” 111

109 (Йоил 2:24)
110 (Йоил 2:25)
111 (2 Солунци 2:11-12)
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Тази книга имаше за цел да разберете какво представлява заблудата,

за да имате пълно благоволение в правдата на нашия Господ и Спасител

Исус Христос и като Неемия да се превърнете в стражи на Божия дом.

Искрено вярвам, че ще употребите истините, написани тук, за Славата на

Исус и за освобождението на пленниците на Авадон!

Божието освежаване вече е във вас!

Освободете го в сърцата си!

Амин и Амин!

Авторът
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