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ЕРИХОН - I
КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След изобилната Небесна Светлина, която всички получихме от Хълма

Сион, аз зная, че оставам длъжен на Божието домочадие с поне още едно

съдбоносно послание. Послание, което в пълна степен ще ни направи

просветени, непоклатими и победоносни до завръщането на нашия Господ

Исус Христос.

В минали години сърцето ми твърде много се измъчваше от една скръбна

равносметка, а именно, че числото на повярвалите в Словото на Божия

Пророчески Дух никога не е било достатъчно голямо. Тъкмо обратното –

мнозинството християни тотално отхвърлиха виденията ми, а църковните

им лидери ме заклеймиха като еретик и шарлатанин. Погледнато от една

страна – това трябваше да ме обезсърчи и отчая, тъй щото да спра писането

на пророчески книги и изобщо да престана да се покорявам на призванието

си от Бога. Но още в онези първи години Господ Исус ми даде да погледна

нещата от другата им страна. Защото и Той, Който беше Живото Слово на

Бог Отец, също не беше приет спонтанно в древен Израил. Тъкмо обратното –

надъхани с религиозна ярост и отрицание от фарисейските си вдъхновители,

евреите многократно искаха да Го убият и ликвидират. Да си мисля, че в

края на времето и при днешното умножено беззаконие ще бъда посрещнат

с удоволствие и гръмки ръкопляскания от църквите, би било не просто

неразумно, но пълно незачитане на съдбата ми като слуга и пророк на

Бога. Защото за съдбата на пророците Си, пращани до всичките човеци,

Исус заяви много точни думи:

“Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си...” 1

1 (Лука 4:24)
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От времето, когато Исус е изговорил тези думи, та и до днес, нещата

никак не са се променили. Пратениците на Небето винаги са били яростно

отхвърляни. Да, но мнозинството християни не зачетоха писаното, а решиха,

че днес нещата вече са се променили. Те изобщо не забелязаха скритият

подтекст в думите на Господ, а именно, че:

“Ако никой пророк не е приет в родината си, то всеки лъжепророк е

спонтанно приет!”

Защо обаче истинските пратеници на Господ, които носят Духа и

Истината Му, не са приети в родината си? Коя е причината слугите на

Небесния Цар да претърпяват всичкото възможно отрицание и поругание

заради свидетелствата си и примера си? И изобщо – къде да търсим

причината за тоталния сблъсък между Светлината и тъмнината, между

Истината и лъжата, и между Доброто и Злото?

В двете последни пророчески книги, които написах, Господ даде на

сърцето ми един уникален духовен поглед. Едно прозрение, свързано с

Голготския Кръст, където Исус беше ясно очертаният Христос, а вън от

очертанията Му беше закована една дъсчица с надпис, написан лично от

прокуратора Пилат Понтийски. И аз зная, че освобождаващата сила на тези

книги е равносилна на останалите сто и шестдесет, взети заедно. Точно

затова съвсем навременно се появява и третата книга за тази година.

Защото в Духа на последните пророчески видения става ясно, че по своя

сърдечен прицел и убеждение едни християни ще се вдъхновят от ясно

очертания Христос, а други – от измамата, която прозира в надписа на Пилат

Понтийски. Званите, Избраните и Верните ще се покорят на Господния

призив да придобият образи на слуги, както и техният Господ стана Слуга,

смирен до кръстна смърт. А неверните, извратените и блудните ще

продължат да се възхищават на евтиния блясък на човешките религиозни

царства, наричани за удобство “църкви” и “деноминации”. Докато накрая

дойде Господ Исус Христос, и в изявата Си като Вечен Съдия въздаде и на

едните, и на другите.

Слава, Вечен Живот и бъдещи добрини на тези, които придобиха

Образа Му на Слуга!
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Осъждение, проклетия и огнено езеро за тези, които се поругаха със

Завета Му и стъпкаха Примера Му на слугуване!

Аз няма да те питам къде искаш да се намериш във Вечността, понеже

е ясно, че ще предпочетеш сетнина с Бога, а не с дявола в огненото езеро.

Но точно сега искам да се замислиш, че днес никой от дяволските

поклонници не се притеснява за сетнината си. Те са толкова уверени, че

стоят на правилното място, щото не е възможно да бъдат разубедени, нито

разколебани в измамата си. Един дух, наречен от Библията “дявол и

сатана”, се е вмъкнал с демоните си на едно особено място в сърцата им.

Място, което се намира преди разсъдъка и преди убеждението. Той не просто

се е вмъкнал там, но го е направил толкова изкусно и незабелязано, щото

в пълна степен е обсебил мисленето и мотивацията на жертвите си. И

понеже мястото наистина е преди разсъдъка и убеждението, то и затова

пленниците му започват да робуват на тъй наречените “предразсъдъци” и

“предубеждения”.

Моля те да разсъждаваш именно върху това!

Защото ако дяволската измама беше след разсъдъка, то тогава този

разсъдък щеше да я улови, изобличи и изхвърли от сърцето. Ако също така

заблудата се беше появила след убеждението, то тогава тя не би издържала

в сблъсък с него, понеже самото убеждение, осветено и вдъхновено от

Святия Дух, би я изхвърлило вън от сърцето. И ето тук съвсем навременно

идват пророческите видения на тази книга. Защото те ще говорят за

крепостите, които дяволът изгражда в човешкото сърце. За да се скрие зад

тях и така да упражнява постоянен и целенасочен демоничен контрол

върху вярването, мисленето, говоренето и делата на отделния човек.

Аз няма тук да изброявам колко чудесни свидетелства и насърчения

получих от общението си с духа на Апостол Павел, просто защото те касаят

личното ми стоене като слуга и пророк пред моя Господ Исус Христос. Но

сега искам да знаеш, че още в древността първите Господни пратеници се

сблъскаха с крепостите на дявола, и разбраха колко тежка, постоянна и

целенасочена трябва да бъде битката против заблудите на старовременната

змия. Защото при все, че Святият Дух действаше мощно в проповедите,

примера и във всичкото помазание на първите Христови евангелизатори,
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пак дяволът намираше начин да действа подмолно и да оказва яростна

съпротива на Небесната Светлина. Как иначе да си обясниш горчивината и

пламналата ревност, с която Апостол Павел се обръща в посланието си към

Галатяните? “О, несмислени галатяни...” – казва той в посланието си, и

продължава – “Кой ви омая вас, пред чиито очи Исус е бил ясно

очертан като разпнат? Това само желая да науча от вас: Чрез дела,

изисквани от Закона ли получихте Духа, или чрез вяра в

евангелското послание?” 2

Братко мой! Когато един просветен Христов слуга заявява в посланието

си, че Галатяните са станали несмислени, то нека думите му да се счетат за

правдиви и съвършено точни. Защото тази дума “несмислени” ще рече,

че касае човеци, които са помрачили разсъдъка си с предразсъдъци, и

убежденията си с предубеждения. При тях дяволът се е вмъкнал преди

ума, сиреч, в самите им сърца. И като е изработил заблудителни калъпи на

мислене, вярване и общение, направил ги е безволеви жертви на измамата

си. Сега разбираш ли, че ако Божиите думи на Светлина и Благодат

рикошират от нечие сърце, то е единствено по причина на крепостите,

които Сатана е изградил в него?

Нима Исус, Който проповядваше с Власт, Сила и Авторитет, трябваше

да бъде упрекнат, че не докосна с помазаното Си Слово фарисеите, които

Му се присмиваха и заговорничеха да Го убият?

Нима Учителят трябваше да бъде упрекнат, че не докосна сърцето на

оня младеж с много имот, който наскърбен побърза да избяга от Него, но

не и да раздаде богатството си на сиромасите?

Нима дякон Стефан трябваше да бъде упрекнат, че със свидетелството

си докара фарисеите до ярост и те го убиха с камъни?

Нима Павел трябваше да бъде упрекнат, когато Фест, ударен в

религиозните си крепости, изкрещя против Апостола:

“Полудял си, Павле; голямата ти ученост те докарва до

лудост...” 3

Във всички тези примери, които ти посочих, не прозира ли именно

сблъсъка с крепостите на дявола?

2 (Галатяни 3:1-2)
3 (Деяния 26:24)
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Зная, че е възможно да попиташ:

“А защо в тези случаи крепостите не се събориха?”

И аз ще ти отговоря така:

Защото онези, които дяволът беше пленил с крепостите си, не желаеха

да се освободят от тях! Те просто бяха решили да задържат крепостите си с

всички фатални последици от решенията си. Защото, в крайна сметка, Бог

не е насилник, а освобождението от крепостите е въпрос на собствен избор

и лично решение. Ако някой се чувства пленник зад крепостите си и

поиска освобождение – ще го получи от Бога. Но ако друг се чувства цар

зад крепостите си – ще си остане с тях и те ще го завлекат в ада, а след

това и в огненото езеро. Изобщо разбери, че ако някъде има духовен

сблъсък, то той винаги се дължи на крепости. Тази е причината Апостол

Павел да запише в посланието си:

“Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото

оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни

за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което

се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки

разум да се покорява на Христа. И готови сме да накажем всяко

непослушание, щом стане пълно вашето послушание...” 4

Забележи колко правдиви и точни са думите на Апостола. Той ясно

казва на всички ни, че не воюваме по плът, понеже сме духовни. Но Павел

продължава, като недвусмислено заявява, че “пленяваме всеки разум

да се покорява на Христос”. Ясно става, че ако у някой човек има

разум, той непременно ще бъде пленен от Небесната Светлина и сам ще я

пожелае. Но ако у човека няма разум, а безумие, то тогава е напълно

възможно духовните ни оръжия да рикошират в крепостите му.

Какво друго да ти кажа след този увод, освен това, че ако четиринадесет

години Божият пророк не намери почит и приемане в България, то е,

понеже тя цялата е станала закрепостена като оня древен град Ерихон и

само малцина са останали на Пътя на Господа и вън от крепостите?

Вярно е, че хвърлих против дяволските крепости всичките Съвършени

Божии оръжия, които ми бяха дадени от Небето. Но вярно е също, че

4 (2 Коринтяни 10:3-6)
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слугата не е по-голям от Господаря си, и пратеникът – от Онзи, Който го

изпраща.

Вярно е, че пророческите книги на служение “Мория” бяха най-

голямата Милост, показвана от Небето, и най-преизобилната Любов, с

която Исус ни е възлюбил. Но вярно е също, че тази Милост и Любов бяха

показани във времето на едно страшно и умножено беззаконие, когато

лъжепророците са хитри лисици на Валаам, а църковните водачи –

кръвожадни вълци на Корей.

Какво ни остава тогава?

Нищо повече от това – да се подвизаваме в доброто войнстване на

вярата и да отдаваме Слава и благодарение на Бога дори за едничката

душа, която сме направили да прогледне и да рухнат крепостите й. Колкото

до останалите, които стоят и се спотайват зад крепостите си, то в тази

книга Господ ще ти даде ясно да ги видиш. Защото те са жителите на едно

последно царство на дяволските крепости, на което образ и сянка беше

древният Ерихон.

Виж, братко мой, последния Ерихон на земята! И като паднеш на

колене пред Господ, смири душата и сърцето си, за да бъдеш осветен,

просветен и екипиран с това най-дълбоко пророческо слово! Амин и Амин!
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1. ПРИЗИВЪТ ОТ ВОЕНАЧАЛНИКА НА ГОСПОДНОТО

ВОЙНСТВО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали Божиите чеда са се уморили от видения, откровения и

послания, идващи директно от Божия Престол и Тронната Зала на

Всемогъщия, но мога със сигурност да ти кажа, че слугите на дявола и на

духа на Антихрист нито за миг не са се уморили да вършат скверното си

дело и да разпръскват заблуда по целия свят. Те имат всички възможни

привилегии и улеснения, дадени им лично от Сатана. За тях самите не

представляват проблем нито парите, нито отпечатването и разпръскването

на заблудите им, нито организацията по пътуванията им и рекламата на

имената им и служенията им. Те имат възторга, одобрението и

възхищението на милионите си поклонници и последователи. Тази беше

причината Господ да не ми даде никаква почивка и покой през последните

четиринадесет години. Аз трябваше да компенсирам липсата на земни

богатства с изобилие от Небесни видения и откровения. Господ превърна

сърцето ми в мотор на Божия Пророчески Дух, а горивото за този мотор

беше пламенна и неугасваща ревност за Него. Без да разполагам с властта

и придобивките на Вавилонските царе, аз трябваше всеки ден да умирам

като слуга, и да иждивявам себе си до смърт, даже до смърт на Неговия

Кръст. И ето, че седмица след седмица, месец след месец, и година след

година, Плодът на сърцето ми нарастваше, и делото ми за Божието Царство

се разширяваше и уголемяваше. Да ти кажа, че нещата при мен са

преминали гладко и без сътресения, то значи да те излъжа и заблуда да

изпълни устните ми. Нищо подобно, братко мой! Делото на моя Господ Исус

Христос беше износено с много скръб, сълзи и страшно угнетение. За всяка

написана пророческа книга аз понасях неизброими отмъщения и ярости от

дявола. След всяко видение, което получавах от Бога, змията забиваше

отровния си зъб в сърцето ми, за да изплюе реки от отрова и угнетяващо

отчаяние. Бидейки в самия връх на Господния Меч аз първи трябваше да

понеса яростната реакция от всяко пробождане и нараняване на дяволското
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сърце. Без да зная как съм устроен и докъде може да издържи сърцето ми,

аз приемах всяка написана пророческа книга като последна за живота ми,

понеже чувствах, че е възможно да умра и сърцето ми да се пръсне от

товара, който ми е наложен да нося.

Всъщност, докато пишех книгите, аз едновременно с това и растях

духовно. Появяваше се новото откровение от Господ и то ставаше товар на

сърцето ми. Но в едно с товара към духовния ми ръст се прибавяше още

един сантиметър. Тъй щото тежестта винаги отговаряше на силата ми и се

сбъдваше писаното от Апостола, че “Господ няма да ви изпита повече,

отколкото е силата ви...” Днес, след четиринадесет години подвизаване

за моя Спасител и Цар, аз зная, че духовната ми сила е много голяма.

Голяма не за мен или за личното ми хвалене и превъзнасяне. Но в

действителност – голяма заради Божия остатък и заради чедата на

пророческото благовестие, които трябва да бъдат износени, освежени,

укрепени и утвърдени за предстоящите духовни сблъсъци с дявола.

И днес, когато съм на върха на попрището си в Господ, аз не търся да

правя никакви съпоставки, но те сами идват към сърцето ми, за да ме

подготвят за тежката отговорност, която нося пред Него. А една от тези

съпоставки се явява като главна причина да напиша тази пророческа

книга. Затова нека да продължа с нея.

Виждаш ли, скъпи ми приятелю, аз все още продължавам пътя си, а

заедно с мен го продължават и тези, които ме приеха като слуга и пророк

на Господ Исус Христос. Те разчитат на мен, като на извор от Сион, а аз

разчитам на тях – за приятелство, за щедрост, за всяческа подкрепа и

усърдие в делото, което върша. Съдейки по величието и пълнотата на

откровенията, които получих от Бога, както и на достъпа, който ми беше

даден в Небесните места, аз нямам никакво съмнение за духовния си

статут, както и за мястото си в божествения план на Господ Исус Христос.

Но точно тук идва и съпоставката, сиреч, аналогията в живота ми и

слугуването ми. Защото зная, че книгите на служение “Мория” бяха Изходът

за Божието домочадие. Изход от вавилонското робство, от духа на света,

от човешките политики и религиозен контрол. А когато погледнем на
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Вечното и Свято Божие Слово, ние непременно ще видим, че в древността

Бог Отец извърши Изхода на народа Израил чрез пророка Си Моисей.

Не бързай да мислиш, че този брат Стефан се изживява като Моисей!

Никога не бих дръзнал дори да си помисля подобно нещо! Защото

днешният Моисей олицетворява не човек от плът и кръв, но Самия Божий

Пророчески Дух, на Когото служа покорно през цялата си младост. Можеш

да си припомниш за всичко това от пророческата книга, наречена

“Песента на Божия слуга Моисей”. Но ако четеш внимателно Божието

Слово, то ще видиш, че Моисей имаше свой приемник в Божия народ Израил.

Приемник, който всякога внимаваше в думите на пророка и следваше

неотлъчно пътищата му. Този приемник беше Исус Навин. И именно в него

Исус ми показа аналогията на собствения ми живот, и на служението,

което имам за Небето. Нека сега да ти покажа, че никак не съм голословен

в твърденията си. Защото ако бих казал човешки думи, аз скоро бих се

осъдил като един, който се превъзнася и възвишава над Божието Паство.

Но ако с Дух и Истина свидетелствам за думите на моя Господ, то тогава

наистина се намирам на времето си, на мястото си и на случая си. Затова

нека сега да продължа с думите на моя Господ и Бог. Понеже Той мощно

посети сърцето ми и започна да ми говори, казвайки:

“Слуго Господен! Ти стигна до върха на служението си за Мене,

както и до дъното на всяко смирение и себеотричане за Божието

Царство! И сега, когато вече си изпълнил попрището си, за което си

бил роден и изпратен на света, Аз ще покажа на сърцето ти какво

всъщност се случи на Пътя, по който ти заповядах да вървиш и

осъществиш Изхода за Моя народ. Но като начало, отговори Ми на

думите, с които ще те попитам:

Бях ли изобилен в сърцето ти през всичките години на младостта

ти? И не те ли направих като Дърво на Живот, което раждаше

плодове всеки месец?”

“О, Исусе! Мога само да наведа главата си и да коленича пред Тебе!

Защото не мога да Те нарека изобилен, но ще изповядам, че беше

преизобилен към слугата Си! Ти напълни сърцето ми с всичките тайни на
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Небесното Царство, и ми разкри Завета Си в Дух на Съвършена пълнота и

откровение!”

“Да, така е, слуго Мой!

Аз наистина извърших всичко това в сърцето ти! И го направих

с такова помазание, пълнота и присъствие, щото и слепият да види,

и глухият да чуе, и неразумният да си придобие Разум.

Но ти сега продължи да Ми отговаряш, а Аз ще те питам:

Колко слепи видяха, колко глухи чуха, и колко неразумни си

придобиха Небесен Разум с пророческите книги, които ти дадох? И

ако ти и твоите съработници по всякакъв начин разпространихте

десетки хиляди книги из България, и едно огромно число книги по

мрежата на Интернет, то отговаряше ли бройката на книгите на

бройката на човеците, които повярваха, та да прогледнат, да чуят и

да проумеят Гласа Господен?”

Въпросите на Исус докоснаха всичката горчивина в сърцето ми, тъй

щото сълзи бликнаха на лицето ми. И аз, като ги изтрих с ръка, побързах

да кажа на Господа:

“О, Спасителю мой! Било, че аз и моите съработници бяхме усърдни и

се иждивихме до смърт за Делото Ти, пак това никак не можа да увеличи

числото на повярвалите! Било, че Ти даде на слугата Си нужното

проумяване, та съвсем сам да подготви сайт в Интернет и да разпространи

в него книгите за четене и изтегляне по целия свят, пак читателите останаха

безмълвни и неблагодарни. Било, че съпругата ми се посвети в постоянно

превеждане на книгите, тъй щото до този момент половината от тях вече са

дадени на целия свят на английски език, пак трябваше сърцата ни да

бъдат съкрушени от болката, че не намерихме никаква подкрепа, нито

щедрост и благодарение за Делото, което вършихме и продължаваме да

вършим...”

Видял бликналата ми скръб, Господ ме погали с ръка, а след това

отново продължи да ми говори, като казваше:

“Сега разбираш ли, че наистина живееш във време на умножено

беззаконие, когато любовта на мнозинството е охладняла? И
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проумяваш ли най-сетне, че числото на оцелелия Божий остатък в

тези последни дни наистина ще бъде твърде малко?

Но Аз нека ти предложа за размисъл една такава ситуация:

Излиза на едно поле Божият пророк, съпроводен от десетки

хиляди Божии ангели. И като вдига в ръката си Меча Господен,

простира го против строените пълчища на лъжепророка, като така

дава знак на Божиите ангели, за да започнат да стрелят с лъковете

си, тъй щото десетки хиляди стрели, всяка с точния си прицел,

летят към сърцата на богоотстъпниците. Можеш ли да очакваш, че

ще има ранени и пронизани на полето?”

“Да, Господи мой! Понеже много стрели са били изстреляни против

пълчищата, всяка с точния си прицел!”

“Така е! Отговори Ми правилно! Но Аз сега ще променя

ситуацията, като заменя полето с един цял град, който е заобиколен

от високи и дебели крепости. Ти пак си същият Господен пратеник.

Пак те следва Господното войнство от Божии ангели. И пак, вдигнал

в ръка Меча Господен, го простираш против крепостите на оня град,

а стрелите летят против него. Можеш ли в този случай да очакваш,

че ще има ранени и пронизани всред града?”

“Не, Исусе! Стрелите ще ударят крепостите и ще паднат на земята! И в

този случай пред пророческото благовестие ще има сериозно изпитание.

Понеже на Пътя на Божия Пророчески Дух се е появил град с крепости,

които не могат да бъдат уязвени със стрели...”

Господ внимателно слушаше отговора ми. А след това с твърде съкровен

и развълнуван Глас ми проговори, като казваше:

“Нека с Моя отговор се върне всичкият мир в сърцето ти. За да

се съхраниш и изцелиш от отчаянието, което е пренаскърбило целия

ти дух. Защото сега ти казвам, че във всичките години на неуморното

ти подвизаване за Мене, ти стоеше пред крепостите на този

противен на Бога град и го атакуваше с всичката Сила, дадена ти от

Небето. И ако би казал на твоя Господ, че стрелянето ти е отишло

на вятъра, поради това, че пророческите книги са рикоширали в

стените, пак Аз ще ти отговоря, че това не е така. Защото твоята
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съдба всякога е била да бъдеш за знамение и предвещание против

царството на дявола, и против крепостите му. И един ден, във

времето на Страшния Съд, когато милиони нечестивци изпищят в

един глас и извикат към Съдията:

“О, Господи Исусе! Защо не ни избави? Защо ни остави да умрем

закрепостени от заблудите на дявола?”

То тогава Съдията ще вдигне в ръка свидетелствата на пророка

Си. И като докосне с пламтящия Си жезъл крепостите на дяволските

поклонници, ще ги смути в страшното Си негодувание, казвайки:

“Стотици пъти стените ви кънтяха от ударите на пророческото

благовестие, но вие се присмивахте на слугата Ми и не пожелахте

да излезете от крепостите си. Стотици пъти изобличенията на Меча

Господен се превръщаха в искри от сблъсъка му с вашите заблуди

и измами, но вие останахте верни на царете си, а не на Царя, на

доктрините си, а не на Духа Ми, на царуването си, а не на Моето

слугуване!

Какво да правя с вас, роде на проклетите и извратените? Да

осъдя ли пророка Си, понеже вашето коравосърдечие и гордост ви

държаха всякога зад крепостите ви, та никак не преживяхте

покаяние, нито се оставихте от измамата на Пилатовия надпис? Да

ви пожаля ли, роде на Ерихон, когато собствените ви потъмнели

очи видяха във верните на пророка блудницата Раав, а устните ви я

отхвърлиха като нечиста и скверна? Да ви пожаля ли, роде на

Ерихон, когато сред вас не се намери нито един, който да плаче

поради нечестието ви и да се покрие във вретище и пепел поради

беззаконието ви?

Не, роде на Ерихон! Съдията няма никак да ви пожали! Защото

не е стоял безмълвен, когато сте стъпквали Завета Му и сте

омърсили страниците на Божията Вечна Правда! Защото е пратил

пророка Си против вашия град на религиозни крепости, и дал му е

да изяви Небесната присъда против всичките ви беззакония!”

След тези пламенни и ревниви думи, пълни с божествения Му Огън,

Господ отново започна да ми говори, като казваше:
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“Слуго Мой! Времето сега е твърде различно от онова в

древността! Понеже днес вашият Господ ви освещава и очиства, за

да ви даде обещаното Небе, а на древния Израил Отец Ми даде

Изход за обещаната земя! А земята и Небето са твърде различни!

Понеже Святото Небе се намира горе, а земята остава долу!

Но пак днес Аз имам Святите Си основания, за да изоблича

Господните отстъпници, като им кажа:

“До кога ще търпя това нечестиво общество, което роптае

против Мене? Чух роптанията на израилтяните, с които роптаят

против Мене. Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ,

навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми;

труповете ви ще паднат в тая пустиня; и от преброените между вас,

колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които сте роптали

против Мене...” 5

И пак днес имам Святите Си основания, за да кажа за теб, слуго

Господен, и за Халев, който се олицетворява от тези, които те

приеха и застанаха зад тебе, пророка Господен:

“...ни един не ще влезе в земята, (разбирайте тук Небесното Ми

Царство) за която се клех да ви заселя в нея, освен Халева

Ефониевият син и Исуса Навиевият син...” 6

Слушай Ме, Църкво Моя! И треперете от Гласа Ми, вие –

ерихонски жители! Днес ще направя ново слово да влезе в ушите

ви, от което нечестивите съвсем ще се съкрушат и избезумеят, а

смирените и верните съвършено ще се утвърдят!

Днес Аз ще бъда Военачалникът на Господното войнство, който

въвежда пророка Си пред стените на последния Ерихон, и Халев в

редиците на Божиите Святи ангели! И като дам на слугата Си седемте

гръмливи тръби против крепостите ви, скоро ще му заповядам да ги

надуе, тъй че да се пръснат крепостите ви и да настъпи разрушение

сред Ерихон!

5 (Числа 14:27-29)
6 (Числа 14:30)
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Блажена и Свята блудницата Раав, която ще даде подслон на

пророческите видения в ленените гръсти на къщния си покрив! Тя

непременно ще бъде съхранена и опазена!

Блажен и Свят Халев, който остана верен до слугата Ми и

имаше в себе си друг дух – Божият Пророчески Дух, Който е Силата

и Песента на Моисея!

Блажени и Святи всички, които чули гръмливите тръби, излязат

отсред крепостите на Ерихон, миг преди те да рухнат! Такива ще се

нарекат оцелели отсред беззаконието, и изтръгнати отсред мерзостта,

която докарва запустение!

Аз, Военачалникът на Господното Войнство, все още говоря и

не млъквам!”
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2. НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ЕРИХОНСКИТЕ

КРЕПОСТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има нещо твърде ужасно и фатално в онези човеци, които решават да

се закрепят зад крепостите на дявола, решавайки, че по този начин ще

векуват или ще съхранят суетните си земни придобивки. Скрити зад дебелата

измамна стена, която им осигурява фалшиво спокойствие за определено

време, те никак не разбират, че ще дойде миг, когато дяволът просто ще ги

остави на произвола на съдбата и на Гнева Господен.

При всичките ми духовни сблъсъци със Сатана, в които Господ ми

даваше да простирам против него Мечът на Истината, аз разбрах, че

дяволът е духовно нищожество, което обича да се крие зад крепости. Но

освен всичко, което бих казал за този Божий противник, аз тук ще добавя

още една черта от зловещата му природа. Това е абсолютно необходимо,

за да разбереш същината на тази книга.

Каква е тази черта на дявола? Аз ще я напиша, а ти я запомни:

Дяволът е паразит, който обича да изсмуква живота и силата на

гостоприемниците си и да се изявява вместо тях!

Характерно за всеки паразит е умението му да се вмъкне в живия

организъм и да започне да го разрушава отвътре, ликвидирайки цялата му

имунна система. А когато паразитът изцяло разложи и погуби тялото на

гостоприемника си, той просто го напуска и тръгва да си търси нов. А сега

си представи какво се случва в сърцето на човек, който доброволно е

станал пленник на дяволските крепости. Представи си и самият демоничен

дух, за когото човешкото сърце е своеобразно царство, което той трябва да

защити с крепости. Естествено е да се досетиш, че никой демон няма да

прошепне в сърцето на пленника си, казвайки:

“Здравей, аз съм демон и съм пратен да те разруша и убия!”

Нищо подобно, братко мой! Демоните са усвоили една твърде прецизна

тактика на обсебване на съзнанието, при която човешкият “аз” буквално се

съединява с волята на демоничния “аз”, тъй щото пленникът не изпада в
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раздвоение на личността, но в смъртоносно съединяване на демоничния и

човешкия дух. А от този момент всичките демонични внушения стават

неизменна част от човешкото мислене. Знай тогава, че измамата, при която

човекът счита демоничните мисли за свои собствени, е същинската крепост

на дявола.

А сега си представи какво ще се случи в това човешко сърце, когато

бъде обсебено не от един или два, но от седем демонични духа...

Не мисли, че правя свободно съчинение в тази пророческа книга!

Нищо подобно!

Аз просто прочитам в Дух и Истина сериозното предупреждение на моя

Господ, записано в “Евангелието от Матея”. Предупреждение, което гласи:

“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през

безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се

върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я

празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си

седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и

последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

Също така ще бъде и на това нечестиво поколение...” 7

Искам да видиш скритото в Христовите думи. Защото Господ пророкува,

че това демонично знамение ще се отнася в пълна степен за нечестивото

поколение. А сега влез в сърцевината на цитата и прочети, че когато

нечистият дух се върне със седемте по-зли духове, той ще намери къщата

“празна, пометена и наредена”.

Какво е това нечестиво поколение, което според верните думи на Исус,

ще има къщи, които да са “празни, пометени и наредени”? Как може

поколението хем да е нечестиво, хем до идването на седемте зли духа да е

имало изчистени къщи? Не е ли действал Святият Дух в тези къщи? Не е ли

именно Духът Господен, Който е изгонил нечистия дух, а след това е

почистил и подредил къщите? Да, но отпосле се е случило нещо, което е

накарало Самият Дух на Христос да напусне къщата, която е очиствал.

Какво се е случило отпосле ли?

7 (Матея 12:43-45)



19

Вече отговорих в две последни книги на този въпрос, но тук отново ще

припомня:

Отпосле, застанало пред Голготския Кръст, човешкото сърце се е

съблазнило от надписа на Пилат Понтийски и е отвърнало погледа си от

ясно очертания Христос. И тогава Святият Дух, пратен да свидетелства

само и единствено на Образа на Исус, се е отдръпнал от съблазненото

сърце, което не е поискало да Го задържи със слугуване, а се е съблазнило

от човешко царуване.

Моля те да разбереш всичко това, което пиша сега! Защото ти давам

единствено възможния път за освобождение от дяволските крепости!

Понеже където има крепости, там има и царе, а където има царе, там има и

царуване! Но Святият Дух не е в царуването на царете, а в слугуването на

слугите, за да свидетелства за Образа на Исус!

Сега вече разбираш ли защо нечистият дух се връща със седемте по-

зли духове? Отговорът е:

За да се подготви чрез тези седем по-зли духа именно закрепостяването

в царството на Ерихон! Защото всеки от седемте по-зли духа идва с

крепостната си стена, с която да задържи присъствието си в човешкото

сърце. А тогава онази къща от Христовото предупреждение вече наистина

се превръща в крепост със седем стени. И за тази крепост от седем стени

ще бъдат нужни седем гръмливи тръби, според писаното за Исус Навин

пред Ерихон:

“И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи

тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците

нека свирят с тръбите...” 8

Тук вече знам, че демоните в много обсебени сърца ще подскочат

раздразнени, а въпросът, който обладаните ще изкрещят, ще бъде този:

“Защо ти произволно интерпретираш седемте тръби при Ерихон със

седемте по-зли духа, които се връщат в празната къща? И откъде накъде

ще обвързваш Ерихон като царство на дяволските крепости?”

О, безумни люде, осквернени в духа на своя ум!

8 (Исус Навиев 6:4)
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Ако Божият пророк върти Меча Господен в последните четиринадесет

години и той стои чудесно в ръката му, то нима ще го уплашите с подобен

въпрос? Не знаете ли, че докато Христовият слуга пише книгите си и

описва Господните видения, не само човеци, но и Божии ангели искат да

надникнат и прочетат написаното?

“И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това,

което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха

благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и

самите ангели желаят да надникнат...” 9

И ако самите ангели биха желали да надникнат, то не надничат ли

издалеч и демоните на Сатана? Не надничат ли и онези седем духа на

сатанинската мерзост, изобличени и пронизани в мощни пророчески книги,

като “Реките на Вавилон” и “Мерзостта, която докарва запустение”?

И ако те също надничат, то не биха ли си спомнили една заключителна книга

против търговците в Храма, където Исус показа на слугата Си хлъзгавите

улеи на търговския дух?

Спомнете си тогава последния четвърти улей, който ще подхлъзне

цялото днешно християнство и мнозина ще се плиснат в огнените реки на

неугасимия ад. Защото в този улей ставаше въпрос именно за Ерихон, като

царство на идещия Антихрист. Като царство на оня, който закрепостява

пленниците си. Като царство на злия, за когото пророк Даниил написа:

“И царят (Антихрист) ще действа според волята си, ще се надигне

и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно

против Бога на боговете; и ще благоденства догдето се изчерпи

негодуванието; защото определеното ще се изпълни. И няма да

зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня,

нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-

велик от всички тях. А вместо Него ще почита бога на крепостите;

да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни

вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали...” 10

И това, че Антихрист ще почита баща си дявола, (който е богът на

крепостите) нямаше ли Небесният Отец да сведе до сърцето на слугата Си

9 (1 Петрово 1:12)
10 (Даниил 11:36-38)
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Исус Навин? И нямаше ли да му даде да пророкува против съборения

древен Ерихон, за да предупреди бъдещите поколения, които ще дочакат

изграждането на духовния Ерихон?

Хайде тогава да ти припомня думите на Исус Навин, които гласят:

“Проклет пред Господа оня човек, който стане да съгради тоя

град Ерихон; със смъртта на първородния си син ще тури основите

му, и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му...” 11

Естествено е, че древното пророчество за древните се изпълни по

плът, понеже е записано в шестнадесета глава от “Трета Книга на Царете”,

че ветилецът Хиил постави основите на Ерихон със смъртта на първородния

си Авирон, а портите със смъртта на най-младия си син Селув. Но за нас,

като последно поколение, това пророчество щеше да се изпълни по Дух.

Защото строител на духовния Ерихон не е човек от плът и кръв, но самият

дявол и Сатана. И този дявол наистина има двама сина сред неизброимото

си число от изчадия, на които се сбъдна пророчеството на Исус Навин.

Кой тогава е първородният син на дявола?

Несъмнено – Юда Искариотски.

Защо той?

Именно защото Сатана влезе в Юда и го накара да продаде и предаде

Спасителя Христос, а така духовно да се определи като първия от

нечестивото поколение, на което ще се сбъдне завръщането на седемте

зли духа в празната къща. И ти помисли, братко мой, че към древните

беше редно обръщението, с което да се показва родството с бащите им.

Ето, например, как Исус се обърна към Петър:

“Блажен си, Симоне, сине Йонов...” 12

Петър беше син на баща си Йон. Яков и Йоан бяха Заведееви синове.

Но когато на Пасхата спомена Юда за предателството му, Исус не се

вълнуваше кой е земният баща на предателя и не го нарече Искариотски.

Друго направи нашият Господ, а именно, че в молитвата Си към Бога и

Отца каза:

11 (Исус Навиев 6:26)
12 (Матея 16:17)
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“Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде;

опазих ги, и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта,

за да се изпълни писанието...” 13

Кое писание трябваше да се изпълни, за да определя Исус предателя

Юда с думите, че е “син на погибелта”?

Именно пророчеството на Исус Навин за съграждането на духовния

Ерихон, при което с първородния си син Сатана щеше да постави основите

на този крепостен град Ерихон.

А сега, братко мой, потърси в страниците на целия Нов Завет къде за

втори и последен път беше употребено това определение “син на

погибелта”, за да разбереш кой е най-младият син на дявола, с който ще

се поставят портите на последния Ерихон. Истината е, че само и единствено

на Апостола Си Павел Господ даде привилегията и отговорността да завърши

древното пророчество на Исус Навин. И в посланието си към Солунците

Павел сериозно предупреди за най-младия син на Сатана, пишейки тези

думи:

“А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и

нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате

лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било

от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е

настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин;

защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и

не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се

противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на

когото се отдава поклонение, щото той седи както Бог в Божия

храм и представя себе си за Бог...” 14

Сега разбираш ли колко страшно и съдбоносно е Словото, което

Господ явява на сърцето ти чрез пророка Си? И проумяваш ли най-сетне,

че никъде не могат да се сложат порти на някой град, ако преди това не са

положени основите му? Какво иде да ти подскаже това?

Именно фактът, че преди да станат антихристи – днешните ерихонци

първом са станали “юди”. Защото да станеш Юда в сърцето си, то ще рече

13 (Йоан 17:12)
14 (2 Солунци 2:1-4)
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да наскърбиш и похулиш Святия Дух, тъй щото Той да Си отиде, оставяйки

къщата ти “празна, пометена и наредена”. А тогава непременно ще

дойдат седемте червея на човека-Антихрист, които да подготвят царуването

му в сърцето ти.

Аз казвам: Да не бъде, братко мой! Никога да не бъде!

Защото днес двата най-масови гряха и двете най-унищожителни падения

в църквите са именно тези:

Първият грях: Да продадеш Исус заради духа на света.

Вторият грях: Да предадеш Исус заради духа на света.

С тези два гряха Сатана изгражда основите на крепостния Ерихон с

родените от него “юди”.

Виж тогава и другите три убийствени и съкрушителни гряха, с които се

поставят портите на Ерихон:

Първият грях: Да пуснеш в сърцето си “другия дух” на гордостта и

превъзнасянето, като го наречеш “Отец”. И този дух е змеят Сатана.

Вторият грях: Да пуснеш в сърцето си “другия Исус”, който е образът

на звяра, като го наречеш “Господ и Спасител”. И този дух е звярът

Антихрист.

Третият грях: Да пуснеш в сърцето си духа на “другото благовестие”,

което е измамата на лъжепророка, като го наречеш “Свят Дух” и пратениците

му “помазаници Господни”. И този дух е лъжепророкът, който е духът на

Антихрист.

Извършил тези пет гряха, поклонникът на дявола вече е здраво хванат

в ръката му, тъй щото съдбоносно е запокитил сърцето си в мерзостта на

запустението. В къщата му вече са влезли седемте по-зли духа, за да

извършат скверното си предназначение. Въпросът е:

Къде ще се намерим ние днес? И ще имаме ли нужното смирение и

страх от Бога, за да издържим на звука на гръмливите тръби, а Господ да

не намери в нас никаква причина против Него?

Казвам ти Истината, и нека Святият Дух свидетелства на думите ми, че

сърцето ми чрезмерно се наскърби от всичките юди и антихристи, които

вкупом и единодушно ме проклеха и отхвърлиха. Това вероятно ги направи

герои в собствените им очи и доведе седмината в сърцата им до пълен
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екстаз и нечестив оргазъм. Но нека ти потвърдя, че за мъченик на Исус,

който е понесъл милион бичувания, стрели и камъни през последните

четиринадесет години, десет хиляди повече или по-малко вече нямат

никакво значение. Аз ще ги претърпя и ще си изпия чашата с отровно

угнетение, защото така плащам цената да се нарека Исус Христов. Но

непременно ще дойде ден, час, минута, секунда и миг, когато жителите на

Ерихон ще видят собствените си крепости наяве, понеже Светлината на

идещия отгоре Христос ще направи явно всяко тайно сатанинско беззаконие.

Къде ще застанат тогава платените Вавилонски пастири, които

заповядваха късането и изгарянето на книгите на Божия пророк, при все,

че всички бяха дадени даром на Божието домочадие?

Къде ще застанат платените хулители, които в собствените си

вестници нарекоха Божия слуга “вълк”, при положение, че те разкъсваха и

продължават да разкъсват овцете си, а аз четиринадесет години живея в

самота и изолация, изключително по Божията Воля?

Къде ще застанат религиозно манипулираните овце, които бяха научени

да казват “Амин” на всичко, което чуят от устата на наемника, без да

разсъдят, че така се запечатват в беззаконието му?

Видяха ли те Христовия слуга, дома му, обходата му, чедата му,

сълзите му и всичкото му страдание, за да сложат ръка на устата си, преди

да са тръгнали да го хулят, одумват и презират като нечист и проклет съд?

И кога същите тези хулители престанаха да обогатяват вдъхновителите си,

купувайки им коли и къщи, и заплащайки образованието на наследниците

им? Къде ще застанат стотиците църковни чародейки и петдесятни врачки,

които като кукумявки виеха и все още вият против името и делото на

Господния пророк? Къде ще застанат коварните и хитри комбинатори в

Интернет, които взеха адреса от електронната поща на служение “Мория”,

даден единствено за проява на щедрост и благодарение, като побързаха

нечестиво да го предложат на стотици порносайтове, тъй че пощата ни да

бъде претрупана от реклами за виагра, кондоми и презервативи, а връзките

към сайта ни – поставени в гнусни форуми на перверзни посетители? Къде

ще застанат стотиците и хилядите, неизвестни за мен противници на
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пророческото благовестие, които извършиха неизброими мерзости, за да

увеличат до ужас поруганието ми?

Истината е, че всички те напълно заслужено ще наследят ада!!!

Казвам това, и ще го повторя с цялата си отговорност на слуга и

пророк Господен, за да няма отпосле чудене, маене, лелекане и скърцане

със зъби:

Всички противници на служение “Мория”, били те активни или пасивни

в злото си, ще наследят дълбочините на ада, защото са вършили беззакония

не против кръв и плът, а против Вечния Господ и Съдия, Чието Име е Исус

Христос.

Активните ще отидат в ада, защото активно са мразили Истината, и са

способствали за похулването, опозоряването и страшното поругание на

Божия слуга! Пасивните ще отидат в ада, защото нечестиво са се присмивали

над бедността и мизерията на пророка, а не са взели на предвид, че при

всичкото ми нямане, пак обогатих духовно Църквата Христова повече от

всичката човешка религия с всичките й пари, телевизии и издателства. Те

ще бъдат наказани от Божия Яростен Гняв, защото винаги са били готови

щедро да дадат парите си за религиозна заблуда и суетни човешки проекти,

но сърцата им са останали закоравени и стиснати, когато е трябвало да

отделят дори стотинка за Божието Свято Дело! И там, в пламъците на

неугасимия огън, и активните и пасивните ще проклинат деня, часа и мига,

когато са се решили да вършат нечестието си и да се поставят в услуга на

дявола.

А за всички останали, които биха поискали освобождение от крепостите

на Ерихон, и от седемте червея на сатанинските мерзости, сега казвам:

Делото не е мое, но Божие!

Господ Исус Христос е Военачалникът пред стените на Ерихон!

Негова е битката, Негова е победата, Негова е Славата, и Негов е

съкрушителният триумф над дявола и над всичките нечестиви човеци!

Блажени човеците, които се намерят на Пътя, а не против Пътя на

Божия Пророчески Дух! Амин и Амин!
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3. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ПРЕСТОЛ И КОВЧЕГА

НА ЗАВЕТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Знаейки в Святия Дух, че ми

предстоят твърде знаменателни видения, аз смирявах няколко седмици

сърцето си пред Господа, като очаквах със страх и трепет Неговото идване.

А Исус наистина дойде и започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Всичко, което ще ти дам да видиш пред този

противен град Ерихон, ти си го виждал през всичките години на

слугуването си за Мене. Но днес е денят, и сега е часът цялата Ми

Църква да види накуп мерзостите на дявола и седемте му духа,

които изграждат и пазят седемте крепости на Ерихон.

А ти сега Ме последвай! Защото ще те въздигна до Святия

Престол на Моя Бог и Отец, където Сам Всемогъщият ще говори на

сърцето ти и ще те препоръча с Духа Си на цялото Божие

домочадие. Защото горе, при Престола на Отца Ми, има седем

гръмливи тръби, които Всемогъщият дава само на най-верните Си,

на най-силните Си, и на най-преданите на Завета Си...”

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

тъй че полетяхме към Хълма Сион, и към Небесния Ерусалим. Не зная колко

продължи въздигането ми, но накрая сърцето ми съзря всичката красота и

привлекателност на Божия Град. Така, тръгнали по златните му улици, ние

се приближихме до Двореца на Божия Престол. И тогава, пристъпил пред

мен, Господ разтвори вратите на Двореца, като казваше на Отца:

“Всемогъщи Мой Боже! По Твоята изрична Воля сега въвеждам

пророка Ти в Святото Ти Присъствие! За да говориш на сърцето му и

да му дадеш гръмливите златни тръби на Твоята Святост! Благоволи,

Отче Мой, да приемеш пророка Си! Той сега стои в подножието Ти и

Те слуша!”

Докато моят Господ още говореше на Отца, аз паднах по лицето си,

понеже отсред вратите на Божия Дворец ме лъхна Огънят и Славата на
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Всемогъщия. И ето, че Сам Отец проговори от Светилището Си, като ми

казваше:

“Сине човешки! Слуго Господен, когото съм нарекъл пророка на

Сион! Аз те създадох заради Името Си и те осветих заради Святостта

Си! И пак Аз те поставих против стените на Ерихон за свидетелство

против всичките нечестиви, които дразнят Лицето Ми и са противен

дим в ноздрите Ми!

Ето, слуго Исус Христов! Сега Аз ще ти дам достъп до седемте

Гръма, които се изявяват със седемте златни тръби на Моята Святост!

Защото е време да съкруша и строша крепостите на Моя противник!

Защото е време Всемогъщият да изрикае от Престола Си, както

рикае лъв, и с Гръмовете на Гласа Си да разруша крепостите, които

дяволът е въздигнал против Пътя на Святостта Ми!

Следвай Сина Ми, сине човешки! И знай, че в твоя живот и в

живота на последните Ми оцелели чеда непременно ще се сбъдне

знамението, което извърших насред Израил. Защото сега е съдба на

света и князът на крепостите ще бъде изхвърлен вън от сърцата на

Званите, Избраните и Верните! Седем Гърма ще предизвикам против

седемте крепости на дявола! И с последния Ерихон, твърдото

творение на сатанинското лукавство, ще бъде както стана на първия

Ерихон! Крепостите му ще рухнат и ще станат като прах пред

Вятъра, и като пепел след Огъня, като място на запустение, което

бъдните поколения няма да помнят, нито да намерят!

Аз, Всемогъщият от Сион, ще прибера в Ковчега на Завета Си

всичко, което оцелее, и ще предам на разрушение и голяма скръб

всичко, което се издигна високо против познанието за Мене! Господ

на Силите рече на слугата Си, и заяви против врага Си в тъмнината:

Ужас, трепет и лелекане за тебе, Сатано! Лъх си пред Очите Ми

и не ще те има довека! Гняв, разорение и погибел върху крепостите

ти, запустителю! Защото вече няма да има бавене от Престола Ми,

понеже мерзостите ти натегнаха повече от морския пясък!

Иди, слуго Господен, след Исус! И като вземеш златните тръби,

които ще ти бъдат дадени, надуй ги гръмогласно с всичката Сила на
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Святия Дух! Аз, Всемогъщият, те посочих за това дело, и Сам те

поставих за знамение против Ерихон!”

В думите на Отца имаше толкова Огън, Вятър и Гръм, щото само по

Неговата Воля останах неиздухан на мястото си. А когато Отец изговори

думите Си, Господ ме въздигна с ръката Си, като ми казваше:

“Последвай Ме, слуго Мой! Защото сега ще те въведа до Ковчега

на Завета, който е пред Божия Свят Олтар, и ще вземем седемте

гръмливи тръби, които ще надуеш за знамение и предвещание

против Ерихон...”

Ето, че Господ тръгна в Божието Светилище, а аз Го последвах. Така

ние влязохме на едно Свято място, където очите ми зърнаха Ковчега на

Завета, а вътре в него и седемте златни тръби на Божията Святост. И

когато видях всичко това, аз с огромно вълнение попитах моя Господ:

“Как да разбирам Ковчега на Завета, Исусе? И защо златните тръби са

поставени в него?”

А тогава Господ ми проговори, като казваше:

“Разбирай този Ковчег като съвършеното място в Святия Дух,

където влизат умрелите за Господ, и всички онези, които са се

съразпнали с Него на Неговия Кръст. Но едновременно с това виж и

златните гръмливи тръби в Ковчега. Защото те са Съвършената

Божия Сила против крепостите на дявола, с които са спасени и

избавени душите, които са влезли в Ковчега. Всичко, което сега ти

се дава да видиш на това Свято място, касае само и единствено

Спасението на Моята Църква и освобождението на Сионовите

пленници от крепостите на Ерихон. Затова ти сега Ме послушай и се

приближи до Ковчега на Завета, като надзърнеш в него...”

С вълнение послушах Исус и пристъпих, за да погледна в Ковчега. А

когато надникнах, духът ми се съедини със самия Ковчег, тъй щото видях

как Светлината от златните тръби осветляваше неизброимо число от човешки

души, които носеха светли дрехи. Самите дрехи имаха кървави петна от

Господните рани, тъй щото разбирах, че всяка от душите е пила от чашата

на Господното страдание, и е участвала в Кръстните мъки на моя Господ и
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Бог. Това ме накара да се приближа до Исус и да падна в нозете Му,

казвайки:

“О, Господи мой! Превелика е Твоята Мъдрост, и Съвършен е Святият

Ти Дух! Аз Ти благодаря, че даваш на слугата Си да види цялата Ти

Църква, осветена от златните тръби в Твоя Ковчег! И сега съм уверен, че

този Ковчег е твърде дълбок и пространен!”

“Да, Стефане! Така е! А погледът ти в Ковчега Ми е като през

лупата на мощен телескоп! Виждаш Небето и звездите, и сам не

знаеш доколко далечен е взорът пред очите ти и числото на

чудесните светила. Но ти, най вече, виж златните тръби, понеже

затова те доведох тук. Защото кой изобщо би влязъл в Ковчега на

Завета, ако Господ не би го осветил и опазил чрез гръмливите

тръби от крепостите на дявола? Вземи една от тръбите в ръцете си

и се опитай да я надуеш!”

С вълнение послушах Исус и взех в ръцете си една от тръбите. А

когато я поднесох към устните си, отсред сърцето ми се надигна буря в

страшен грохот. И самата буря, като изпълни дъха ми, влезе в тръбата и я

направи да зазвучи гръмогласно. Гръмът беше толкова силен, щото мислех,

че ще изтърва тръбата и ще падна. Но ставаше така, че не аз държах

тръбата, а тя държеше мен. И в грохота на гръма й аз ясно дочух Гласа на

Бог Отец, като шум от разпукващи се скали, който казваше:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!”

Докато още златната тръба държеше ръцете ми, а звукът й не беше

престанал, Господ я хвана и отдели от устните ми, като казваше:

“Сега сърцето ти разбра що ще рече да употребиш Гръма на

Всемогъщия против крепостите на дявола! Сега и Църквата Ми в

Дух и Истина ще разбере пророческите стихове на Откровението,

които гласят:

“И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в

облак; на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и

краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната

книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на
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земята, извика с висок глас, като когато рикае лъв; и когато извика,

седемте гръмове издадоха своите гласове. И след като седемте

гръмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от

небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте

гръмове, и недей го писа. А ангелът, когото видях да стои на морето

и на земята, издигна десницата си към небето, и се закле в

живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в

него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него,

че не щеше да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмия

ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни

тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги,

пророците...” 15

Слушай ме, Църкво Моя! И внимавайте на Гласа Ми, вие Божии

войни, които стоите пред последните стени на Ерихон! Силният

Ангел, Предизвестителят на Божието пророческо благовестие, ще

свидетелства на виденията в тази книга! А пророкът Господен, по

Съвършената Воля на Бога и Отца, ще изяви изговореното от

седемте гръмове против седемте крепости на дявола! Понеже ще му

дам да надуе златните тръби на Божията Святост! А тогава всеки,

който пожелае освобождение от крепостите на Ерихон, ще го получи!

Ето, слуго Мой! Военачалникът на Господното Войнство сега ще

слезе с теб при крепостните стени на Ерихон! За да извърши с

пророка Си писаното, и да направи да рухнат сатанинските заблуди

чрез гръмливите тръби!

Блажен и Свят всеки, който има Вярата на Светиите, за да стане

съучастник в най-голямото съкрушаване на дявола и нечестивите

му духове! Днес е съдба на този свят, и князът му ще бъде изхвърлен

вън! Блажени и Святи човеците, които оцелеят отсред Ерихон, и се

намерят като свещеници Божии, за да надуят тръбите така, както ще

ги надуе пророкът Ми! Те непременно ще се нарекат поколение на

Сион, което свети като звездите до вечни векове! Аз, Военачалникът

на Господното Войнство, все още говоря и не млъквам!”

15 (Откровение 10:1-7)
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4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА БОГАТСТВОТО

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти...” 16

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз сега се моля в Святия Дух на моя Господ Исус Христос, за да ти

бъде дадена скъпоценната и чиста Вяра на Светиите. Тази Вяра, с която

Божиите поколения преди нас победиха дявола и нечестивия му свят. Тази

Вяра, с която никой Божий човек не се е срамувал да склопи очи в

свършека на дните си и да помоли Господ да прибере духа му. Тази Вяра, с

която ще изпиташ и намериш за верни и истинни всяка страница, всеки

ред и всяка дума от тази пророческа книга.

Виденията, които ще ти бъдат разкрити оттук нататък, са твърде

реални и истински. Те не могат да бъдат документирани с камера или

фотоапарат, но непременно ще бъдат доказани и потвърдени в Дух и

Истина. Както сам виждаш и се убеждаваш, първата от крепостите на

Ерихон, е именно крепостта на богатството. Не би било възможно да бъде

другояче, като вземеш на предвид, че най-силният от духовете на дявола е

Мамон. Този е духът, за който Господ Исус предупреди всички ни с думите:

“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се

привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона...” 17

Излишно е да те питам колко голяма би била крепостта, която Мамон

изгражда в сърцата на пленниците си. Но за повече увереност ти напомням

един много навременен стих от “Притчи Соломонови”:

16 (Матея 6:19-21)
17 (Матея 6:24)
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“Имотът на богатия е укрепен град за него, и той е висока стена

във въображението му...” 18

Взимайки на предвид, че в тази книга Господ ни разкрива Ерихон, то

аз ще те попитам:

Трудно ли ще ти бъде да обвържеш крепостния град Ерихон с

библейските стихове?

Защото лично на мен не ми е никак трудно. Аз виждам този укрепен

град през всичките години на слугуването си за Исус. Виждам вътре

пленниците му, демонстриращи просперитет и изобилие от земни блага.

Виждам костюмирания проповедник, който слиза от луксозния си автомобил.

Виждам религиозния баровец, закачил микрофон на ревера си, и готов с

часове да хвали и превъзнася това чудно име “Мамон”, измамно лакирано с

Името на Исус. Излиза значи богаташът пред паството. Разкопчава за

самочувствие копчетата на официалното сако, и с жест на рафиниран

банкер пооправя вратовръзката си. Сега е неговото време да лъже, маже и

съблазнява. Сега е времето му да прикове погледа на всичките омаяни

души към дебелия портфейл във вътрешния му джоб, пълен с прилежно

наредени банкноти с едър номинал. Сега е времето богът на крепостите да

закрепости с измама всички сърца, до които се докосне с духовете си на

алчност и сребролюбие.

Тази гнусна религиозна картинка в България е твърде позната. Тя

дотолкова е повтаряна и преповтаряна, щото е станала неизменна част от

основата на този противен град Ерихон. С нея дяволът наистина ражда

юдите си, карайки измамените души да продадат и предадат Спасителя на

душите си. И всички тези хипнотизирани съвременни галатяни, нямат дори

сила да прочетат съкровените думи на Апостол Петър, които гласят:

“...като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте

изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със

скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и

пречист...” 19

Знаеш ли, братко мой, какво се случва, когато тленното започне да

проповядва от църковните амвони?

18 (Притчи 18:11)
19 (1 Петрово 1:18-19)
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Случва се това, че където има тление, там непременно пристигат и

червеите на Сатана. И ако човек няма Вярата на Светиите, та с погледа на

Духа да погледне към гнусния амвон и да се отрече от проповедника му, той

никога няма да разпознае дявола, нито ще види най-страшната от седемте

му крепости – крепостта на богатството. Тази крепост е същинската причина

църковни богаташи вкупом да ме намразят, а проповедници на просперитета

да ме обявяват за еретик и измамник. Тази крепост е причината в

продължение на много години, та и до днес, нито един богаташ да не

посвети земните си благословения за Делото на Божия Пророчески Дух,

понеже за такъв многото пари и имот струват повече отколкото нетленните

съкровища на Сион.

Всъщност, Исус много ясно и точно е определил диагнозата на

покварените от духа на Мамон с едно единствено изречение:

“...защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...” 20

И кой изобщо би могъл да избяга от сърцето си?

Разбира се, че никой!

Сърцето винаги следва мястото на съкровището, защото си е създало

силни връзки с това съкровище, които не могат да бъдат скъсани. А когато

зад самото съкровище стои реално съществуващ дух, имащ точно определени

амбиции и желания, то тогава става ясно, че съкровището е само видимият

белег на една невидима и здрава връзка, на едно невидимо и целенасочено

въздействие върху мислите, волята и убеждението на човешкото сърце.

Ето тази невидима и здрава връзка е крепостта на Мамон. Тя е измамата,

която кара човек да игнорира призива на Господ Исус Христос:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат...” 21

“Напротив!” – шепне Мамон в сърцата на жертвите си:

“Хич да не повярвате на това, което е казал Христос! Събирайте си

съкровища на земята, и никакъв молец и ръжда няма да ги изядат, нито

крадци ще ги подкопаят и откраднат. Вижте само колко много възможности

20 (Матея 6:21)
21 (Матея 6:19-20)
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имате, когато парите и богатствата ви са много! Можете да пътувате по

лицето на цялата земя, докато безпаричните нямат този шанс! Можете да

се обличате с най-хубавите дрехи, да се храните с най-хубавата храна, да

си построите най-хубавите къщи, да ги обзаведете с най-желателните

вещи! Можете да се погрижите за бъдещето на децата си и да им осигурите

най-доброто образование в най-елитните училища и университети! Всичко

това можете да постигнете, ако си събирате съкровища на земята! Но ако

послушате думите на Христос, то тогава самоволно се отказвате от всяка

разумна перспектива в живота си. И ще ходите гладни, мизерни и противни

на всичките човеци! И ще изгубите уважението и всяко добро отношение

към вас! Животът ви ще стане една поредица от дни, седмици, месеци и

години на пълно отчаяние! Ако искате подобна съдба, то тогава продължете

да вярвате на думите на Христос! Но ако желаете промяна – аз съм насреща!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Трябва наистина да си създаден от Бога като здрав Сионски диамант,

за да не се поклатиш или пропукаш от подобни нашепвания, нито сърцето

ти да се съблазни от лесния живот, предлаган от ковчежника на дявола.

Защото този лесен живот, който Мамон предлага, не е безусловен. Запомни

завинаги това! Този лесен живот си има цена и последствие. Само, че

лукавият дух скрива цената и последствието зад крепостта си. Отпред тя е

твърде притегателна и блести от злато. Но там отзад, крепостта е изцяло

ръждясала. И ако трябва с думи да се изявят цената и последствието, то

думите в устата на ковчежника Мамон биха звучали така:

“Мой поклоннико! Аз ще ти дам всичките богатства на света, но в

замяна искам душата ти, за да я предоставя като печалба на моя тъмен

господар, чието име е дявол и Сатана! Аз ти давам чудесен дял само в този

живот и не мога да ти обещая нищо повече, освен него! Но ти трябва да

разбереш, че договора за душата ти с мен е ненарушим, понеже непременно

ще се обвържеш с мен, като изконсумираш благата, които ти давам. А аз не

приемам да ми връщаш обратно богатството, понеже за мен то не е цел, а

средство да спечеля душата ти. А моят господар, дяволът, душа за богатство

никога не връща! И никоя душа, която му се е продала за богатство, не

може отпосле да се откупи и промени сетнината си във вечността!”
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Как мислиш, приятелю мой? Дали човеците охотно биха приели да

продават душите си на дявола, ако прочетат горенаписаното условие?

Няма ли всеки от човеците да си каже:

“Еххх, ако можеше някак си хем да задържа душата си, хем да спечеля

всичко в този свят!”

Нека да ти кажа, че дяволът отдавна е чул това човешко “еххх”. И е

предприел да построи една най-страшна и погубителна крепост в последния

си Ерихон. В тази крепост духът на Мамон не се представя като Мамон.

Не! Не! Не! В тази крепост Мамон е станал “другият Исус”, а

богатството му – “другото благовестие”, предлагано от “другия дух”.

Сега вече наистина няма проблем сърцата човешки да бъдат съблазнявани и

мощно привличани. Защо? Ами защото в масовото покварено съзнание

Святият Бог на небесата вече е хванал молива и е задраскал думите на

Сина Си Исус, свързани със събирането на съкровища на небесата. А след

това е протегнал ръце към всичките човеци, като им е казал:

“Елате при мен, и аз ще ви обогатя на земята не по-малко успешно,

отколкото го прави дяволът! Ако дяволът даде десет, аз ще ви дам сто! Ако

дяволът ви даде сто, аз ще ви дам хиляда! Ако дяволът даде хиляда, аз ще

ви дам милион! Само елате при мен, а не при дявола!”

Кой не би искал вече да вярва в такъв “Бог Отец”, който е готов да

превърне всяка църква в люпилня за църковни милионери? Кой не би

искал да вярва в един “модерен Исус”, който е загърбил заветните си думи,

и е презрял сиромаха Лазар, умиращ край портите на богаташа?

Ето така се роди “модерният Исус” в последните десетилетия на миналия

век, който всъщност е съблазняващата маска на Мамон! При този модерен

господ човеците вече нямат никакви скрупули и проблеми със съвестта си.

При този модерен благодетел вече е достатъчно да изгледаш едно видео с

американски просперитет, за да кажеш измамно в сърцето си:

“А бе аз най-глупавият ли ще съм сред вярващите? Що народ се

изпроводи да се покланя на модерния Исус, и що християни си оправиха

живота с просперитета му! Я и аз веднага да отида зад златната крепост и

да му се поклоня, както е редно за един модерен християнин...”
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Братко мой! Мога да напиша стотици страници с подобни разсъждения,

но ти казвам, че уловените от духа на Мамон пак няма да се покаят, нито

ще се отрекат от проповядваната алчност и от изкусителното църковно

сребролюбие. Те никак няма да се трогнат, че Апостол Павел всичко

считаше за измет, само и само Христос да придобие. Те никак няма да се

просълзят от думите му, казани на Ефеските презвитери:

“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух

ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той

придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето

заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да

жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще

говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова

бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да

поучавам със сълзи всеки един от вас. И сега препоръчвам ви на

Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава

и да ви даде наследството между всичките осветени. Никому

среброто, или златото, или облеклото не съм пожелал...” 22

Павлов ли е проблемът, че никому среброто или златото не е пожелал

или е Святият Пример на Христова обхода, който днешните църковни

проститутки стъпкаха с краката си? Павлов ли е проблемът, че остана

сиромах заради Правдата, която е от Вярата в Бога? Павлов ли е проблемът,

че Отец избра именно сиромасите в светски неща, но богати с Вяра и

наследници на Царството, според точните думи на Яков?

Не, братко мой! Павел нямаше никакъв проблем с крепостите на дявола!

Но за същинския проблем на поклонниците на Мамон аз сега ще продължа

с видението, което Господ разкри пред очите ми. Защото, оставайки с духа

си при Него, аз Го последвах до крепостите на последния Ерихон. И ето, че

сърцето ми видя един огромен град с твърде високи стени. Самите стени се

различаваха по въздействието си. Те бяха седем на брой и обикаляха града

във вид на седмоъгълник. Всяка от стените имаше собствено уникално

въздействие и се различаваше от останалите шест. А тогава Господ започна

да ми говори, като казваше:

22 (Деяния 20:28-33)
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“Слуго Господен! Виж сега как Ангелът Предизвестител ще се

сниши от небесата и ще положи пред стените на този град Ковчега

на Завета, както и златните тръби на Божията Святост...”

След думите на Исус Небето над нас се просвети, а всред облаците се

появи Врата, която блестеше като слънцето и дъга се спускаше от нея.

Така Вратата се отвори, и Ангелът се спусна към Ерихон, носейки Ковчега

на Завета, и поставените в него златни Божии тръби. Така дойде миг,

когато Ангелът постави Ковчега пред стените на Ерихон. И като се

приближи до Исус, коленичи пред Него и Му казваше:

“Слава, Почит и Небесно благословение за Тебе, Царю на

царете! Твоя е предстоящата битка, и Твои са седемте Гръма на

Божията Святост, които ще загърмят отсред гръмливите златни

тръби! Твой е Ковчегът на Завета Ти, в който ще се съберат

оцелелите отсред Ерихон! И пак Твое е могъщото Ти благоволение в

пророка Ти, който ще надуе гръмливите тръби, за да се предизвика

пълното разрушаване на този беззаконен Ерихон!”

След тези думи Ангелът вдигна ръка и посочи към Небесната Врата,

като казваше с възвишен и трепетен глас:

“Войнствата Ти, Господи, следват след Гръмовете на Божия

Пророчески Дух! И легионите Ти са строени заради Божието

мъздовъздаване! Да бъде благословено Името Ти, Царю! Да бъдат

благословени гръмливите тръби на Божията Святост, защото ще

затръбят за разрушението на измамата и погибелта!”

Докато Ангелът още говореше на моя Господ, отсред Небето се появиха

легиони от Божии ангели, строени в седем блестящи Небесни лъча, които

се спуснаха към земята, като наобиколиха Ерихон, тъй щото всеки лъч

застана пряко срещу всяка от седемте крепостни стени. А тогава Исус се

приближи до Ковчега на Завета, като прегърна приятелски Ангела и докосна

сърдечно рамената му. А след това, взел първата от златните гръмливи

тръби, Той се извърна и ми даде знак да Го приближа, като казваше:

“Слуго Господен, който си пророкът на Сион! Хвани в ръцете си

първата от златните тръби! И като се приближиш до златната
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крепостна стена на Мамон, надуй тръбата на Святостта, за да

изявиш Гръма, който ще я разпука, събори и разруши...”

С вълнение, което не мога да опиша, аз се приближих до моя Господ,

трепетно наблюдаван от Него, от Ангела и легионите ангели, наобиколили

Ерихон. И ето, че ръцете ми поеха първата златна тръба от Господната

десница. Така, взел тръбата, аз се приближих до златната крепостна стена

на Мамон. А след това, поставил тръбата на устните си, понечих да я надуя...

И този път буря, подобна на грохот, се надигна отсред сърцето ми. И

Дъхът на Всемогъщия Отец, който беше самият Гръм, премина през устните

ми в самата тръба, тъй щото тя гръмливо зазвуча. А в самия Гръм се явиха

думите на Мъздовъздателя, които гласяха:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!

Бъди вързан, молецо Мамон, който със сребърници пояждаш

белите дрехи на Святостта Христова! Бъди вързан, крадецо Мамон,

който със светски богатства подкопаваш Спасението на людете Ми!

Бъди вързана, ръжда проклета, която с алчност и сребролюбие

пояждаш благородството на истинското Ми Злато!

Първият Гръм Господен разруши крепостта ти, Мамоне! Станал си

лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш довека!”

В следващия миг Гръмът Господен нападна златната крепостна стена

на Мамон. И пукнатини се появиха сред стената, като започнаха да пояждат

златото. А там, където златото биваше поядено, мигновено се появяваше

сипеща се ръжда. Така, пропукана изцяло, стената заскърца страшно и

започна да рухва пред очите ми. И ето, че в мига на рухването, над

отворилата се пробойна полетяха милиони бляскави стрели, изстреляни от

лъча на легионите ангели, определени за битка против духовете на Мамон.

И очите ми скоро забелязаха неизброимо число от поклонници на дяволския

ковчежник, които търсеха да хванат парченца от рухналата крепост и

отново да ги положат в сърцата си. Те никак не внимаваха на Гръма

Господен, но бяха изцяло обладани от блясъка на златото, който впрочем

вече преминаваше в ситна ръжда. И когато стрела от ангел се забиеше в
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някой от поклонниците на Мамон, Слово излизаше отсред Светлината на

върха й. И думите на това Слово гласяха:

“Осъден в беззаконието на Мамон!”

Докато още продължаваше рухването на стената, самият дух Мамон,

загърнат в златната си пелерина, се опитваше да съюзи и успокои

поклонниците си, казвайки им:

“Нищо страшно не е станало! Не обръщайте внимание на стрелите,

които удрят сърцата ви! Това е завистта и безсилието на враговете ни!”

Но било, че Мамон крещеше, въздаянието на Гръма вече довършваше

крепостната му стена. А тогава видях и малцина пленници, които плачеха

поради забитите стрели в сърцата си. И от върховете на тези стрели излезе

Светлина с друго Слово, което гласеше:

“Спасен от беззаконието на Мамон!”

Самата Светлина караше оцелелите да бъркат в сърцата си, и да

изваждат от тях златни парченца от крепостта на Мамон, които хвърляха

навън от себе си, викайки със силен плач:

“Имай милост, Господи Исусе! Чухме Гръма Ти и познахме, че Ти воюваш

за нас, за да ни освободиш! Видяхме рухването на крепостта, и разбрахме,

че е дошъл краят на дяволското царуване! Усетихме острия лъч от стрелите

на Божието изобличение, и сега се каем пред Тебе в прах и пепел!”

Слушайки гласовете на малцината, Господ даде знак на ангелите Си

отгоре. И тогава всеки от ангелите, чиято стрела беше довела сърцето на

пронизан до покаяние, се приближаваше до него и хващаше духа му, за да

го избави от разрушенията на Гръма. И като го извеждаше от рухналата

крепостна стена, водеше го в присъствието и до самите нозе на Господ

Исус Христос. А моят Господ, взрял се в разплаканите очи на всеки от

покаяните, ги питаше:

“Отричате ли се от духа на Мамон, който беше ви мамил зад

златната си крепост? Отричате ли се от другия господар, станал

причина него да обикнете, а Мене да презирате? Отричате ли се от

ръждата му, от молците му и от кражбата, с която беше решил да

ви открадне за вечността?”

“О, Господи Исусе!” – плачеха още по-силно оцелелите:
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“Отричаме се от Мамон и изповядваме пред Тебе, че Ти оставаш без

изменение или сянка от промяна! Ти Си Същият, вчера, днес и завинаги!

Мамон ни измами, като се представи с Твоето име, а църковните богаташи

омаяха сърцата ни! Но ние сега си спомняме всичките Ти думи на Вечен

Живот! И готови сме до свършека на времето да събираме съкровища на

небесата, и да Ти послужим така, както никога не бяхме Ти служили!”

Слушайки думите им, Исус се усмихна. А след това се обърна към мен

и ми проговори, като казваше:

“Виждаш ли, слуго Господен, какво извърши Гръмът на Отца

върху първата от крепостните стени на Ерихон? Виждаш ли как

златото на Мамон ръждяса, а малцина от пленниците му се покаяха?

Ето, Аз сега ще поставя тези Мои братя и сестри в Ковчега на

Завета Ми! А на останалите, които и след това знамение не се

покаяха, нито отказаха от рухналата крепост, остава осъждението

от Съдията, както и Отеческата проклетия в огненото езеро!

А на цялата Си Църква сега казвам:

Всичко, което пророкът Ми извърши в това Свято видение, се

случва днес и сега - в мига когато четете думите Ми! Днес и сега

Гръмът на Отец Ми разруши златната стена на Мамон, и я обърна на

ръжда и прах пред Вятъра! Днес и сега полетяха стрелите на Божиите

ангели, които ще бъдат възмездие на мнозината и Спасение за

неколцината! Блажени и Святи човеците, които се намерят сред

неколцината спасени! Аз ще изтрия беззаконието от сърцата им, и

ще запиша имената им в Книгата на Живота!

Проклети и осъдени – отсега и довека човеците, които се

закоравиха в измамата на греха и сърцата им последваха земните

им съкровища! Те ще се нарекат – от днес и завинаги - род на

Ерихон, за който няма зазоряване довека!

Аз, Военачалникът на Господното Войнство, още говоря и не

млъквам! И както дадох на слугата Ми да надуе първата от

гръмливите тръби, така скоро ще му дам да надуе и втората!

Блажени, които имат сърца да кажат “Амин” на изреченото от Гръма

на Отца! Те са, които имат Образа Ми и познават Сърцето Ми!”
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5. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате

на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са

пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие

от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с

лицемерие и беззаконие...” 23

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Някъде в дълбочините на паметта ми остават скръбни следи, заредени

с много болка и угнетение. Някъде назад в тъжните спомени един млад човек

пристига с многодетното си семейство от София, за да живее в провинциален

град. Той вече е написал първите си духовни книги за Бога и все още е

изпълнен с надежда, че ще намери верни приятели и църква, в която да

положи живота си за Господ Исус Христос. И ето, че в началото нещата

сякаш потръгват, защото той започва да посещава местната евангелска

църква, където бива поканен да проповядва в библейското й училище.

Минават няколко безоблачни месеца и изглежда, че всичко върви наред,

когато идва ден, в който младият човек започва да проповядва покаяние и

отричане от духа на света. В проповедите му заблестяват Йоан Кръстител и

пророк Илия. И не просто, че заблестяват, но Мечът на Истината започва

да изобличава един и същи дух, оказвал яростна съпротива както на древния

пророк, така и на Кръстителя – духът на Езавел...

Точно тук свършват безоблачните дни за младия човек, понеже

изобличителната проповед се е забила в една от най-страшните религиозни

крепости на дявола – крепостта на себеправедността, която кара човеците

да презират всеки призив за покаяние.

Какво следва отпосле ли?

Следва това, че младият проповедник е нахално изгонен от църквата,

а десетте духовни книги, които е дал даром на християните, се обявяват за

лъжливи, еретични и небиблейски. Нараненият дух на Езавел не е никак

съгласен да предаде крепостите си, които е изградил в сърцата на човеците.

23 (Матея 23:27-28)
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И подействал скверно в местната теоложка, я превръща в главно острие на

отмъщението си. Така, за по-малко от седмица, човеците, които са наричали

проповедника “брат в Господа”, започват да го хулят като антихрист, еретик

и шарлатанин. Книгите на проповедника биват демонстративно скъсани, а

молитвите в библейското училище придобиват твърде яростен прицел:

“Нека се молим на Бог да изтрие всяка буква и запетая от онова, което

ни е проповядвал антихристът Главчев!”

И така, братко мой, започва дългогодишното самотно слугуване на

един Божий пророк, оставен във възможно най-страшната изолация и

религиозна омраза от всички вярващи. Домът на пророка, който преди

това едвам е побирал човеците, желаещи духовно общение и изпълване

със Святия Дух, опустява като със замахване на диригентска палка.

Яростта на чародейния дух е толкова преляла и тотална, че в онова време

дните на Божия слуга преминават в постоянно повръщане и виене на свят.

Стига се дотам, че той изпада в тотално отчаяние, без да може да възстанови

мира и увереността в сърцето си. И тогава последва един твърде силен вик

към Бога. Вик, който е равносилен на разчупване на демоничния контрол,

и въздигане над всеки натиск и всяко чародеяние. Младият проповедник

се смирява и разбира, че трябва да приеме съдбата си от Бога – такава,

каквато е. И като я приеме, никак да не се отказва да върви в попрището

си и да утвърждава стоенето си в Святия Дух на Исус.

Дванадесет години след тези събития Божият пророк вече е написал

над сто и шестдесет книги, а демоничното статукво на изолацията му

продължава да е същото. Без значение, че Господ Исус вече многократно е

доказал слугата Си в Дух и Истина, и му е дал да напише прекрасни

видения и откровения – пророкът Му остава предмет на хула, омраза и

тотално отрицание. Без значение, че през тези усилни години на върховно

иждивяване Божият слуга сам се превръща в жертвен юнец на Божия Свят

Олтар – пак никой от града, в който живее, не желае да го посети, да

общува с него и така да се закрепи в приятелство и единомислие. И ако

бих казал, че в минали години това беше една непосилна и неразбираема

за мен скръб, то Сам Исус ми даде многократно отговор за състоянието ми.
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Виж сега и ти този отговор, който е само от едно изречение, записано в

книгата за Исус Навин:

“(А Ерихон беше заключен и затворен поради израилтяните;

никой не излизаше и никой не влизаше)...” 24

Ама че капсулирано общество от дяволски поклонници!

Не е ли това върховен фанатизъм, примесен с ужасното безпокойство

на демонични духове? Чудно ли е тогава, че за дванадесет години никой

не излезе от църквата на местния религиозен фарисей, за да покаже почит

на Божия пророк, да пие от извора му и да яде от хляба му, а и никоя от

пророческите книги вече никога не влезе сред вярващите? Чудно ли е, че

амбицираната чародейка Езавел с цената на всичко реши да задържи властта

си върху манипулираните от нея души и сърца? Чудно ли е, че крепостта

на себеправедността, с която тя беше омаяла галатяните в Добрич, остана

все така висока и несъборена? И ако ти, братко мой, си мислиш, че това

просто е частичен случай, който не може да бъде общовалиден за църквите в

България, то тогава все още не си готов да приемеш страшната истина, че

дяволът е превърнал цялата нация в един противен на Бога Ерихон.

Аз няма тук да ти напомням с колко пророчески видения и книги беше

атакуван духа на Езавел, защото съм сигурен, че Божиите чеда са прочели

повечето от тях или абсолютно всички. Но сега искам непременно да

видиш, че гримът на Езавел, (който е светската теология, нямаща никакво

потвърждение от Святия Дух) се превърна в основа за единствено

възможното църковно строителство.

Всяка новосъздадена църква непременно преминаваше през светска

регистрация в дирекция по вероизповеданията и принадлежност към този

или онзи съюз. А църковните лидери, били те пастири, учители, дякони,

старейшини и презвитери, задължително притежаваха документ за Ерихонска

благонадеждност, (разбирай тук диплома от библейско училище, библейски

институт, библейска академия – за предпочитане американски, английски,

шведски или поне чешки). Препоръчани не от Божията Благодат, а от

религиозната тапия и от договора за работа, тези наемници за няколко

години окупираха целия религиозен спектър от църковни деноминации.

24 (Исус Навиев 6:1)
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Оттук нататък пред пътя на обикновената душа и редовия християнин,

търкащ стола в църковното събрание, съществуваха само две възможности:

Първата възможност: Приемаш статуквото такова, каквото е, и си

оставаш редови църковен член, който е длъжен да ръкопляска, да слуша и

вика “Амин”, както и да дава десятък в църковната каса.

Втората възможност: Искаш да станеш фактор в статуквото, което

непременно те задължава да преминеш през всички стъпала на религиозната

пирамида – като се започне с гримирането от духа на Езавел, свързано със

задължителното теологическо образование, и се премине през школовката

от всякакви демонични доктрини – служи тук задължителен просперитет,

поклони в религиозната йерархия, църковни конгреси, делегатстване,

конференции и др.

“Искам трета възможност! Искам алтернатива!” – би казал ти.

Е, братко мой! Третата възможност е да напуснеш капсулирания Ерихон

и обществото на себеправедните, и тръгнеш като Господ Исус Христос сред

блудните, грешните и неблагонадеждните. Няма защо да ти казвам, че този

трети вариант непременно ще ти довее църковна ярост, чародейни плюнки,

както и живот, предаден на постоянно гонение заради Исус. Готов за тази

единствено вярна алтернатива, ти ще започнеш да осъзнаваш, че няма

нищо ново под слънцето през последните две хиляди години.

В древния Израил имаше Синедрион, в който се събираха тогавашните

религиозни лидери – за да шушукат, чародействат, заговорничат и вършат

зло против всички инакомислещи.

В днешния последен Ерихон има цял куп от църковни синедриони,

които вършат същите мерзости със същия дух.

В древния Израил фарисейската секта беше счетена като единствена,

която е всеведуща и всезнаеща по въпросите на Свещеното Писание.

В днешния последен Ерихон има рояци секти, всяка със задължителните

Анна и Кайафа, които зорко следят дали се спазват църковните доктрини.

В древния Израил беше прието фарисеите да си развяват религиозните

мантии по пазарите, в Храма, и по време на религиозни празници, когато

всред тълпите се надигаше мощна вълна от възхищение:
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“Нека притаим дъх, защото минават праведните! Нека благоговеем

пред святостта, с която ни докосват нашите водачи!”

В днешния последен Ерихон църквите се разтърсват от бляскави

мероприятия, наричани “конференции”, на които за праведните са запазени

първите три реда в залата, както и амвонът и прожекторите.

В древния Израил беше прието блудниците да се убиват с камъни,

понеже са грешни!

В днешния последен Ерихон те се анатемосват от църквата, (разбирай

от техния “бог”) на основание на църковния устав, който са имали

неблагоразумието да нарушат!

В древния Израил духът на Езавел действаше чрез Иродиада и дъщеря

й, за да поквари и без това скудоумния Ирод, тъй щото той да не се

посвени и да отсече главата на Кръстителя, дръзнал да го изобличи за

неправедния брак с братовата му жена.

В днешния последен Ерихон Иродиадите и Иродите си имат за съветник

теологията, която изцяло игнорира Божия Суверенитет и презира Божията

Правда, с която в древността царете се посочваха и помазваха за царуване

от Божиите пророци. А наместо тях, днешните царе се посочват и избират

единствено от демоничната чародейка, която е духът на Езавел.

Как мислиш, братко мой? Не мирише ли твърде зловонно от подобни

“праведни” общества, за да дръзваш изобщо да ги мислиш за праведни? И

не е ли Господ Исус твърде прозорлив, Който, казвайки за древните,

непременно е имал на предвид и последните:

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате

на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са

пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие

от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с

лицемерие и беззаконие...” 25

Какво искат да гледат днешните зад крепостите на Ерихон – външното

или вътрешното? Чистотата на плътта или чистотата на сърцето и духа? Не

измами ли духът на Езавел себеправедните, за да инвестират единствено в

спазването на плътски наредби, когато отвътре в сърцата си те оставаха

25 (Матея 23:27-28)
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тотални поклонници на дявола? Какво значи това, че църквата ще се

възхищава от лъскавото религиозно величие, което не пиело, не пушело, и

не блудствало, когато с изричното съгласие на това варосано гробче

църковните търговци са изкарали сергиите си и навъртат паричен оборот

за сметка на похулената Истина? Какво значи това, че по събрания и

домашни групи ще се въртят религиозни тояги, за да удрят грешния по

плът, който плаче за слабостта си, която го е препънала, а в същото време

един проклет дух на Езавел ще омайва, манипулира и угнетява всички?

Какво значи това, че очите ще гледат влюбено и възхитително към някакъв

чуждоземен манипулатор, дошъл да направи реклама на поредната си

търговия, а същите тези очи ще се пълнят с погнуса и презрение към

плътския, който пушел и не можел да откаже цигарите? Какво значи това,

че пастир ще вика на всеуслишание от амвона си:

“Купете си последната книга на Робъртс Лиардън!”

А в същото време ще скърца със зъби и ще предупреждава презвитерите

си:

“Бдете и следете за книгите на оня Главчев, да не би да попаднат у

някого, та да го развратят?”

И какво излиза в крайна сметка?

Книгите по Вавилонските сергии просвещават, а дадените даром книги

от Сион развращават! Търговецът е посочен за църковна почит, а жертвеният

юнец на Исус - за хула и опозоряване!...

Ако Исус обичаше търговците, то щеше ли да ги изгони с бич от Храма

на Отца Си? Но ако Той изгони търговците, понеже са мерзост, то защо

днешните храмови служители, които заявяват, че Му вярват и Го обичат,

не ги изгонят? Не затова ли, понеже търговците продават книги с теология?

И ако духът на Езавел се подвизава изключително в теологията, то ще

позволи ли чародейката да я лишат от силата на грима й?

Братко мой! Отново ще те върна към това, което казах по-назад в тази

глава:

“(А Ерихон беше заключен и затворен поради израилтяните;

никой не излизаше и никой не влизаше)...” 26

26 (Исус Навиев 6:1)
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Моля те да осъзнаеш, че днес чародейната власт на Езавел е най-

страшна. Тя вече е станала ужасна и висока крепост, зад която пленниците

с демонично усърдие лъскат външното, за да се впечатляват и възхищават

от него. И така да не им остане дори миг, в който да погледнат гробниците

в сърцата си. Тази власт на Езавел не търпи изобличение, не търпи

призиви за покаяние, не търпи никой, който е с чисто сърце и възвишени

помисли. И ако някой все пак се събуди в Ерихон, та да даде достъп на

Божия Пророчески Дух в сърцето си, то такъв непременно ще се усети като

блудницата Раав, която скри Израилевите съгледвачи на къщния си покрив.

И какво повече да кажа за този проклет дух на Езавел, който дипломира и

гримира църковните първенци, за да ги направи праведни в собствените

им очи? И колко още Господ да забавя сериозното Си предупреждение към

днешните тиатирски църкви:

“Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която

нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да

блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае,

но не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на

болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат

с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. И чадата й ще убия с

мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам

вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата

му...” 27

“Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца...” – заявява

Господ Исус. Не външният църковен блясък или лъскавата плът на

себеправедните, но именно вътрешностите и сърцата им, където те

непоправимо са покварени от духа на Езавел – за да блудстват духовно с

дявола, и напълно да се определят като домашните на Веелзевул, пълни с

всякаква гнусота и нечистота.

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако от цялото си сърце искаш освобождение от крепостната стена на

Езавел, то се приготви да приемеш с вяра видението, което сега Господ ще

даде на сърцето ти. Защото духовно аз продължавах да пребъдвам с Исус

27 (Откровение 2:20-23)
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пред крепостните стени на Ерихон. И там все така стоеше Ангелът

Предизвестител, както и легионите от Божии ангели, запънали лъкове

против крепостите на демоничната измама. И ето, че Исус протегна ръка

към Ковчега на Завета, като взе втората от златните гръмливи тръби. Така,

за втори път, Той ми даде знак да Го приближа, като ми казваше:

“Слуго Господен, който си пророкът на Сион! Хвани в ръцете си

втората от златните тръби! И като се приближиш до мраморната

крепостна стена на Езавел, надуй тръбата на Святостта, за да

изявиш Гръма, който ще я разпука, събори и разруши...”

В духа ми се надигна огромна радост от думите на Господа. Сякаш, че

цял живот бях чакал този миг – да надуя Божията тръба против духа, който

най-много от всички духове е мразил служението ми за Небето. И аз, като

се приближих до Господа, с трепет взех от десницата Му златната тръба. А

след това се приближих пред мраморната крепост на Езавел, като надигнах

тръбата до устните си и понечих да я надуя...

За втори път отсред духа ми се надигна грохотът на буря, която не

мога да опиша, нито напълно да изявя. И Дъхът на Всемогъщия Отец, който

беше самият Гръм, премина от устните ми в златната тръба, тъй щото

гръмливият грохот излезе от нея. А думите на този грохот се явиха като

унищожително мъздовъздаване против чародейния дух. И сърцето ми чу,

как Гръмът казваше:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!

Бъди вързана и разрушена, Езавел, варосана гробницо на дявола,

която си приютила мъртвешки кости и всякаква нечистота! Бъди

вързана, амбицирана чародейко, която с тежкия грим на клепачите

си всякога си омайвала плътските човеци, за да чистят външното, а

отвътре да остават мерзост и гнусота пред Очите Ми! Бъди вързано

и изпепелено, лъжливо перо на книжниците, което с духа на света

изврати и поквари Святото Ми Слово!

Вторият Гръм Господен разруши крепостта ти, Езавел! Станала

си лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш

довека!”
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Докато още свещените думи на Отца отекваха с голяма сила в духа ми,

Гръмът Му нападна мраморната крепостна стена на Езавел. И пукнатини се

появиха сред мрамора, а той започна да потъмнява, пояждан от невидима

Сила. И колкото повече мраморът потъмняваше, толкова повече фалшивото

благородство и престорената Святост изчезваха от жилките му. Той наистина

заприличваше на тъмна и зловеща гробница, която все повече се разпукваше

от Гръма. Така дойде миг, когато от пукнатините на крепостта започнаха

да се изсипват човешки кости и черепи. А от дупките на черепите, свързани с

очите и устните, започнаха панически да пропълзяват подпалени змии. И в

мига, когато някоя кост или череп падаха на земята, те мигновено се

превръщаха на прах, а змиите на лъх. Така дойде и пълното сгромолясване

на чародейната крепост, чиито потъмнели и чудовищни отломъци падаха в

страшен грохот. А тогава очите ми съгледаха самата демонична чародейка,

чиито коси димяха опърлени, а гримът по лицето й се размазваше, тъй

щото тя придобиваше уродливо изражение на отвратително изчадие. Но

още по-знаменателното във видението беше неизброимото й число от

поклонници, които панически се опитваха да угасят пламналите дипломи в

сърцата си, крещейки към Езавел:

“Какво става с нас, господи? Какъв е този трус върху доктрините?

Какъв е този ужас, който ни сполетя?”

А тогава Езавел бясна им изкрещяваше:

“Пазете доктрините и нито за миг не забравяйте, че вие сте

дипломираните и знаещите! Вие сте духовният елит на бога, без който

църквите ще изгубят спасението си! Вие сте праведните, славата на

небето, и това не се харесва на враговете ви! Удръжте битката и господ ще

ви даде победата!”

Но било, че Езавел крещеше за победа, около нея всичко беше

предадено на разрушение. И всички онези поклонници, жалки подобия на

черепи и кости, трябваше да усетят блестящите стрели от ангелското

войнство, които полетяха върху тях. И в миг, когато стрела на ангел се

забиеше в сърцето на Езавелин поклонник, отсред върха на стрелата

излизаше Светлина, която дамгосваше духа на проклетия с думите:

“Осъден в беззаконието на Езавел!”
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А тогава забелязах и малцина пленници, които изваждаха пламналите

дипломи от сърцата си. И като ги разкъсваха, хвърляха ги навън от себе

си. Всички те бяха пронизани от ангелски стрели, но от върховете на тези

стрели блестеше Светлина с друго Слово:

“Спасен от беззаконието на Езавел!”

Усетили именно тази Светлина, пленниците падаха съкрушени на

коленете си. И като плачеха с висок глас, призоваваха Господа, казвайки:

“О, Исусе! Прости на нас, омаяните от чародействата на дявола! Ние

скоро забравихме писаното от Апостола Ти Павел, че Ти дължим простота и

чистота! Ние се заблудихме и никак не помнехме в беззаконието си, че Бог

избра простите неща на света, за да засрами мъдрите! Ние попаднахме под

демоничен чар и скоро престанахме да зачитаме Завета Ти, който Ти

правиш в дълбочините на човешките сърца, а не в делата на плъттта им!

Прости ни, Господи, че не възлюбихме Святия Дух, за да обичаме Неговото

водителство, но бяхме мамени от духа на Езавел, за да любим света, а не

Отца! Избави ни, Господи, от тези разрушения и ни възвърни, както Илия

възвърна Израил при потока Кисон, и както Кръстителят Йоан направи

прави пътеките за Името Ти!”

Чул думите на каещите се пленници, и видял сълзите им, които ги

очистваха от грима на Езавел, и възвръщаха Светлината на духовните им

естества, Господ даде знак на ангелското войнство, тъй щото ангелите,

чиито стрели бяха послужили за избавление, се снишиха над пленниците и

ги хванаха, за да ги извадят от разрушенията и да ги приближат до Исус.

Така те ги поставиха в нозете на Господа, а Той с ревнив Глас попита

самите пленници:

“Обичате ли Ме повече от грима на Езавел? Искате ли Духа Ми

от дъното на сърцата си, за да бъдете водени в Дух и Истина, а не с

чародейно омайване?”

“Обичаме те, Исусе!” – възридаха изкупените и продължиха, като

казваха:

“Искаме Святия Ти Дух от дъното на сърцата си, и няма да надигнем

никога вече главите си, защото знаем, че сме главните грешници!”
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“А ще отидете ли вие при всичките грешни човеци, за да им

покажете Милостта на Милостивия Господ и Състраданието на

Състрадателния? Ще протегнете ли ръце към тези, които считахте за

по-грешни от вас, и за недостойни за вашето общение?”

Думите на Спасителя доведоха изкупените до пълно покаяние, а

сълзите от очите им не преставаха да се проливат. И тогава те Му казаха:

“Дай ни да пием от Чашата на Страданието Ти, Господи! За да бъдем

изкупени в скръб, която не ни жали! Ето, счетохме всичко за измет, за да

имаме надеждата, че ще целунем нозете Ти! Всяка наша придобивка считаме

като загуба за Тебе! Направи ни сега по-ниски от всичките човеци, с

образи на слуги, та дано бихме изкупили тежкия си грях против Духа Ти, и

дано бихме намерили капчица от Благоволението Ти!”

Послушал последните думи на изкупените, Господ се развълнува и

просълзи. А след това положи всички тях в Ковчега на Завета Си, като ми

казваше:

“Виждаш ли, слуго Господен, колко велик и изкупителен може

да бъде Божият Пророчески Дух? Виждаш ли как Гръмът на Отец

Ми събори най-страшните и убийствени крепости от сърцата на

оцелелите?

Казвам ти сега, че тези Мои братя и сестри вече придобиха

Сърцето Ми и Духа Ми!

Те непременно ще прострат ръка към грешните и блудните, от

които се гнуси цялото себеправедно християнство! И като ги

изтръгнат от огъня с всичката Милост и Любов, ще направят на

Хълма Господен подарък на Господа на Силите!

А на цялата Си Църква днес заповядвам да отхвърли грима на

Езавел, и чародеянията на духа й! И като помните блудницата,

която със сълзи изми нозете Ми, и после с благоухания ги помаза,

знайте, че тези оцелели отсред рухналата Езавелина крепост,

непременно ще бъдат последната блудница Раав, която ще се спаси

с Вяра и ще стори обиталище на Господа своя Бог в къщния покрив

на сърцето си!
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Онзи, на когото Аз много прощавам, той много обича! И такъв

непременно ще извърши толкова по-благодатна работа за Царството,

колкото по-грешен и недостоен се чувства за Царя на царете! Това

е ненарушимият принцип на Небето и той никога няма да отпадне!

Колкото до себеправедните, които не се покаяха, но задържаха

грима на Езавел всред нейното разрушение, то такива в пълна

степен показаха и доказаха, че са родени от нея, и ще отидат с нея

в тъмнината, от която няма да излязат! Такива, като мамят и бъдат

мамени, непременно ще допълнят мярката на бащите си, които са

ги родили с фарисейски квас и змийско лукавство!

Аз Военачалникът пред стените на Ерихон, днес пръснах с

Гръма Господен погубителната крепост на духа на Езавел! Блажени

оцелелите, които след това видение непременно ще скъсат и

изгорят религиозните си дипломи, за да покажат в Дух и Истина, че

наистина са свободни от грима на сатанинското лукавство!

Проклети от днес и довека себеправедните, чиито сърца остават

варосани гробници, пълни с нечистота и поквара!

Аз, Военачалникът пред стените на Ерихон, все още говоря и не

млъквам!”
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6. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕПОГРЕШИМОТО

ВОДИТЕЛСТВО

“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за

овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете,

вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги

разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа

за овцете...” 28

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека никой по никакъв начин да не смути и излъже сърцето ти, че

пътищата на Божия пророк са свързани с каквато и да било конфронтация

с което и да било осветено Божие създание. Казвам ти това, защото

всичките години на моето слугуване към Исус бяха придружени от

религиозната истерия и шум на враговете Господни. Един и същи дух с

един и същи почерк се опитваше да постави клеймо върху служение

“Мория” и да го определи като такова, което е в конфликт с църковните

авторитети.

“Главчев подкопава пастирския авторитет!” – крещяха неведнъж и

дваж църковните наемници, само и само да надъхат с омраза и отрицание

паствата си. “Този самозван пророк си няма църква и пастир, и е носител

на лъжливо учение!” – бързаха да ме определят други. Всъщност – всичко

това беше тътенът на религиозните им крепости и отпорът на скритият зад

тях дявол. Затова, още в началото на тази глава, ще заявя с всичката си

отговорност на слуга и пророк на Господ Исус Христос:

Служение “Мория” никога не е било против Господните пастири, защото

те са настойници на Божията Благодат и помазаници на Господ Исус Христос!

“Ами против кого си тогава?” – ще попита някой закрепостен. И дори

ще добави:

“Нали все против пастирите пишеш?”

28 (Йоан 10:11-13)
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На такъв човек ще отговоря така със следващите думи, за истинноста

на които съм готов да положа живота си:

Служение “Мория” всякога е било против религиозните наемници,

които нямат образи на слуги, нито слугуват на паството, но първенствуват

всред него като царе, и измамно се изживяват като Господни пастири!

Едно е да бъдеш Господен пастир, а съвсем друго – религиозен цар,

който първенствува, насилства и върши безобразия над паството си!

Господният пастир живота си дава за овцете и е от всичките човеци по-

нисък, защото е приел съвършено Образа на Исус, на Когото се е уподобил

в слугуването си. Докато религиозният наемник, който се нарича “пастир”,

е от всичките човеци по-висок, защото е приел измамата на Пилатовия

надпис, която скверно внушава на дяволските поклонници, че Исус има

нужда от царе по земята.

Сега разбираш ли защо е този страшен тътен от стените на Ерихон? И

проумява ли сърцето ти, че цялата религиозна истерия против служение

“Мория” се диктува от сатанински духове, които искат да задържат властта

на наемниците в църквите?

Защото сблъсъкът между слугуването и царуването е сблъсък между

Христос и Антихрист!

Сблъсък между слугите на Бога и царете на дявола! Сблъсък между

уподобените на Агнеца с кръвожадните вълци на лъжепророка!

Нима си мислиш, че този сблъсък ще бъде леко побутване или два

шамара по двете бузи?

Не, братко мой! В този сблъсък ще има тътен след тътен, взрив след

взрив, и искри след искри! И затова аз няма да мълча, нито ще скрия

Истината, но ще я изявя като ослепителна Светлина от Меча Господен и от

гръмливите тръби на Всемогъщия. Защото е време всяко повярвало в Бога

сърце да си даде отговор на какви авторитети се покорява, и кой човек

заслужава доверието му, за да бъде наречен “пастир”, “дякон”, “презвитер”

или “пророк”. Аз искам да знаеш, че всяко звание в Църквата трябва преди

това да бъде призвание. Защото Христос, Който е нашият Съвършен Пример,

е всичко за всички във Истинската Си Жива Църква.

Христос е Пастирът!
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И ако някой иска да пастирува, трябва първом Него да придобие в

сърцето си, тъй щото Сам Господ да пастирува над Стадото Си!

Христос е Пророкът!

И ако някой иска да пророкува, трябва първом Него да придобие в

сърцето си, тъй щото Сам Господ да пророкува в Храма Си!

Христос е Апостолът!

И ако някой иска Апостолство, трябва първом Него да придобие в

сърцето си, тъй щото Сам Господ да апостолува в Църквата Си!

Христос е Властта, Мощта и Авторитетът!

И ако някой иска да упражнява Власт, Мощ и Авторитет, трябва първо

Него да придобие в сърцето си, тъй щото Сам Господ да владее и изпълва с

Власт, Мощ и Авторитет Своите настойници, свидетели и пратеници!

И накрая – Христос е Царят, придобил на земята Образ на Слуга!

И ако някой иска да се издигне високо в Божия Спасителен План,

трябва първом Него да придобие като Слуга в сърцето си, тъй щото Сам

Господ в изобилната Си Благодат да слугува на цялото Божие домочадие,

имайки този най-верен Небесен Печат – че слугата придобива Образа на

Господаря си, когато Господарят е придобил Образ на Слуга!

И ето на такъв слуга днес Господ е поверил Хълма Си Мория, както и

гръмливите тръби на Своята Святост! И не просто го е поверил, но го е

засвидетелствал на цялото Небе с могъщо и чудесно благоволение, на

което свидетелстват всичките написани пророчески книги.

Дали обаче така мислят религиозните наемници в България?

Дали така мислеше едно жалко подобие на пастир Господен, което

дръзна преди години да напише в платеното си вестниче една статия,

наречена “Разпознаване на вълците”? В тази статия въпросният наемник

изля всичката си жлъч и помия срещу Божия пророк, наричайки го “вълк”

и внушавайки на вярващите, че този Главчев бие жена си и я праща да му

заработва пари, с които да печата книгите си.

Крадецът вика: “Дръжте крадеца!”

Или още по-точно и библейски вярното:

Вълкът вика: “Хванете вълка!”
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Аз няма да ти казвам докъде се простря кариерата на въпросния

наемник. Защото тя стигна дотам, че същият се влюби в духа на светската

политика и бързичко си уреди пост като общински съветник.

Въпросът тук е друг, а именно:

Защо Божият пророк, който даде живота си за Стадото и простря Меч

Господен, за да го освободи от Вавилонската търговия, беше наречен “вълк”?

Какво вълчо имаше във факта, че следвах ясно и точно призванието си, а

именно – да взема бича от ръцете на моя Господ и пълен с Неговата

ревност да изгоня търговците от Храма? Какво вълчо имаше в чудесните

помазани книги против засеняващите лица на Сатана, които написах в онези

години? Какво вълчо имаше в най-помазаната и просвещаваща книга,

свързана с моавката Рут, която е образ и сянка на Последната Пророческа

Църква на Господ Исус Христос? Какво вълчо, най-сетне, имаше в трите

съдебни процеса против най-силните духове на дявола в последните дни

на земята?

О, разбира се, че имаше нещо вълчо в една от книгите! И това вълчо

нещо беше осъденият дух на Корей, насилникът против Божия народ,

дръзкият дух против Божия Суверенитет, кръвожадният вълк, който чрез

Корей, Датан и Авирон настрои цялото Господното общество против пророка

Моисей!

Чудно ли е тогава, че този демоничен вълк щеше да си послужи с един

от наемниците си, за да хвърли позор и хула срещу името и делото на

Божия слуга? Чудно ли е, че от гранитната крепост на Корей хвръкнаха

искри, и се чу чудовищен религиозен тътен? Чудно ли е, че Господ Исус

Христос пред Ерихон ми показа тази стена като “Крепост на непогрешимото

водителство”? Та нали всички наемници в църквите са толкова непогрешими?

Нали те за всичко си имат “непогрешимо” водителство? Нали непогрешимият

наемник ме нарече непогрешимо “вълк” в непогрешимия си религиозен

парцал? Нали всеки от тях още в началото на религиозната си кариера

застава пред омаяното паство и им казва:

“Имам непогрешимо водителство, че трябва да съберете пари за нов

костюм на божия помазаник!”
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А след водителството за костюма, следват и виденията за автомобил и

нов дом...

Огледай се, братко мой! Виж как живеят тези, които по Божията Воля

трябваше да бъдат слуги, а не царе! Виж как благоденстват те, а след това

забележи най-бедните от паствата им! Тези най-бедни не заслужаваха ли

подобна съдба? Не трябваше ли именно те да бъдат прицел на даванията в

църквите, за да се удоволства на Небето Богът на бедния Лазар? Не

трябваше ли да се сбъдне чистият и Свят Небесен принцип, записан в

посланието на Апостол Павел:

“Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие утеснени;

но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да

запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на

вашата оскъдност; така щото да има равенство, според както е

писано: "Който беше събрал много, нямаше излишък; и който беше

събрал малко, не му беше оскъдно"...” 29

Ах, вие, угнетени Божии създания! Докога ще обогатявате вълците,

които ви разкъсват, и ще се радвате на излишъка им в тоталната мизерия

на вашата оскъдност? Докога няма да излезете от тази крепост на Ерихон,

зад която ви мами духът на Корей, въздигнал да ви водят наемници, които

са се сдушили с него? Докога ще страдате от тази тежка вавилонска болест

– да имате страх от човеци, а не от Господа? Докога ще почитате гонителите

си, а ще кълнете слугите, които ви спасяват? Няма ли да дойде ден, час и

миг, в който горчиво да съжалявате за всички страшни компромиси, които

сте направили с вярата си в Бога?

Аз няма повече да говоря против проклетия дух на Корей, защото

достатъчно Огън и Небесна Светлина са се стоварили против вълчите му

челюсти. Но сега непременно ще продължа с видението пред стените на

Ерихон, където продължавах да пребъдвам духовно с моя Господ. Ето

какво ми каза Той, миг преди да вземе гръмливата тръба в десницата Си:

“Слуго Мой! Много тежки битки ти дадох да водиш с духовете

на старовременната змия, която е дявол и Сатана! Но сега ти

казвам, че тази битка е различна, защото в нея освен победа,

29 (2 Коринтяни 8:13-15)
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Господ ще ти даде и пълния триумф над крепостите на Сатана!

Който те е послушал и приел за пророк в предишните книги, той ще

те послуша и приеме и сега. Но никой, който не те е приел в

началото на Пътя, няма никак да те приеме в Края. Защото всеки

отказ да бъдат приети предишните пророчески книги от Сион, се е

явявал като съдбоносно и допълнително закрепостяване в

крепостите на дявола. Всеки отказ е ставал още едно въже, с което

сърцето се връзва, и още една причина за съдбоносните претенции

на демоничните духове. Тъй щото неприетите сто и шестдесет книги

непременно ще бъдат сто и шестдесет коза на обвинителя и

закрепостителя! И нека никой, който прочете тази пророческа книга,

не мами сърцето си, че ще се избави от Ерихонските крепости, ако

не е приел нужните за освобождението си Господни лъчи от

предишните книги. И за да не става товарът от това слово твърде

голям, а отмъщенията от дявола – непосилни за удържане, Аз ще ти

заповядам да дадеш останалите видения с останалите крепости в

нова пророческа книга. А в края на тази ще ти заповядам да

пристъпиш до твоя Господ, Който вече взима третата от златните

гръмливи тръби в ръката Си...”

С вълнение се приближих до Исус, Който вече беше взел златната

тръба. И Той, като се усмихна, казваше ми:

“Вземи златната гръмлива тръба от десницата на Военачалника!

И като пристъпиш пред високата гранитна стена на Корей, надуй

тръбата против крепостта на измамната му непогрешимост!”

С огромно вълнение взех тръбата, като пристъпих пред крепостта на

Корей. А след това я надигнах пред устните си, за да я надуя...

За трети път в сърцето ми се надигна грохотът на Отеческата буря. И

за трети път Гръмът на Отец, като страшен шум от разкъртващи се скали

премина от сърцето ми в устните ми. А тогава оглушителният грохот излезе

от златната тръба, като нападна гранитната крепост на кръвожадния дух. И

думи от Отца се явиха в тръбата, с които Всемогъщият казваше:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!
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Бъди вързан, Корее, духо на нечестива дързост, която всякога е

въставала против Моя Суверенитет и не е зачитала Моите пратеници

и слуги! Бъди вързан, кръвожаден вълко, който всякога е разкъсвал

искрените Божии овце! Бъди вързан, духо на всички религиозни

наемници, които никога не пожалиха Господното паство, но всякога

първенствуваха и насилстваха над него!

Третият Гръм Господен разруши крепостта ти, Корее! Станал си

лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш

довека!”

Докато още Гневът на Отца разтреперваше златната тръба, Гръмът Му

нападна гранитната стена на Корей. И дълбоки прорези пробягнаха по

гранита, тъй щото той започна да се напуква. А там, където се появяваше

напукване, започваше да тече кръв. Кръв на поругани Божии Светии и

пратеници, кръв на пророци и изобличители, кръв на насилвани и

разкъсвани овце. Кръв, като най-страшен белег на Кореевото насилие. И

колкото повече се разпукваше крепостта, толкова повече кърви напояваха

земята. Така дойде миг, когато крепостта рухна с оглушителен шум, а

върху разрушенията й полетяха стрелите на ангелското войнство. И ето, че

очите ми виждаха едно неизброимо пълчище от наемници, имащи остри

зъби като вампири, и нокти като върколаци. По устните им личеше, че бяха

пили кръв и се бяха ояждали от мизерията и утеснението на хиляди по

хиляди. Техните черни костюми мигновено бяха пронизани от бляскавите

стрели на Божието възмездие. А в мига, когато стрела се забиеше в сърцето

на Кореев наемник, отсред нея излизаше Светлина, която запечатваше

нечестивеца с думите:

“Осъден в беззаконието на Корей!”

Но други стрели извършваха нещо знаменателно сред малцина други

наемници от разрушенията. При тях Светлината излизаше отсред върховете

им и се забиваше в очите на наемниците. И думи от Святия Дух се

запечатваха върху челата на малцината. А тези думи гласяха:

“Савле, Савле, защо Ме гониш?”
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“Кой си Ти, Господи!” – викаха ослепените и пронизаните от стрелите.

А тогава нова Светлина излизаше от върха на стрелите, която казваше на

всеки от тях:

“Аз съм Агнецът Исус, Когото ти гониш!”

Последните думи от стрелите накараха малцината наемници да паднат

на нозете си сред кървите и разрушения гранит, и да заплачат горко. А

тогава за трети път Светлина излезе от стрелите и запечата сърцата им с

думите:

“Спасен от беззаконието на Корей!”

Гледайки всичко това, духът на Корей, със счупена челюст и кървящи

очи, извика на останалите си наемници, като им казваше:

“Не се плашете от този трус! Никак да не побегнете от мястото си! Вие

сте лидери, лидери... Без вас църквата никога няма да има непогрешимо

водителство! Вие сте учили и заслужили, за да водите всичкия безпросветен

народ към спасението! Аз съм вашата непогрешимост! Аз съм вашето

водителство!”

Чули думите му, останалите наемници още повече се закоравиха в

измамата му. И като заскърцаха с грозните си и извити зъби, му изкрещяха:

“Няма да се плашим, господи! Ние сме били непогрешими и ще останем

непогрешими с тебе! Защото ти ни утвърди като незаменими църковни

лидери! О, алелуя!”

Гледайки всичко това, Исус смръщи Лицето Си и даде знак на ангелите

да продължат да стрелят със стрелите. Но едновременно с това посочи

оцелелите, като казваше на ангелите, чиито стрели бяха послужили за

Спасение, да ги въздигнат и донесат пред нозете Му. И ето, че ангелите

вдигнаха оцелелите, чиито очи бяха ослепени от Светлината на Агнеца,

като ги доведоха и поставиха в Господното подножие. А тогава Господ с

ревнив Глас ги попита, казвайки:

“Вие, Савловци, защо Ме гонехте! Защо не зачитахте Светлината

Ми и дишахте насилие в паствата Ми?”

В отговор изкупените започнаха силно да ридаят, казвайки на Исус:
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“Прости ни, Господи! Трябваше да ослепеем, за да прогледнем! Ние се

имахме за непогрешими и виждащи, докато Ти не ни ослепи! И едва тогава

разбрахме, че като Савел сме тръгнали на пътя към Дамаск!”

“А искате ли сега, когато ослепяхте за непогрешимостта си, да

прогледнете в Святостта Ми, та да осъзнаете, че Агнецът е, Който

води агънцата Си, и Той е, Който трябва да се възцари в сърцата ви

наместо вълка Корей?”

“О, Пастирю на всичките Божии стада! Ако от днес нататък не бихме се

смирили, та да бъдем по-ниски от всичките човеци, то по-скоро ни въздай

в Гнева Си, който напълно сме заслужили! Но ако като Савел ни ослепи, за

да станем подражатели на Павел, то нека паднат люспите от очите ни и

нека Те погледнем, за да се уподобим на Тебе! Всеки от нас е бил мамен от

Корей да се нарича “голям” в сърцето си, но сега, когато Ти ни избави от

тази страшна крепост, дай ни да бъдем малки! Дай на всеки от нас от

Савел да се смири до Павел! И ние никога няма да забравим, че ни се яви,

като на изверзи, които по чудото на Милосърдието Ти и Простителността

Ти не се намериха пронизани от стрелите на осъждението!”

Оцелелите още повече плачеха, когато Господ докосна с палец и

показалец очите на всички тях, тъй щото люспите им паднаха от очите им.

И тогава, докоснал ангелските стрели в сърцата им, Исус им каза:

“Никога не забравяйте, че Агнецът ви пресрещна на пътя на

насилието, за да ви ослепи за неправдата и да прогледнете за

Божията Вечна Правда!

Идете всред агънцата Ми и бъдете добри овчари, които живота

си дават за стадото! Никак да не забравите, че сте безполезни

слуги, нито да престанете да отдавате благодарение на Господа, и

на пророка Му, който наду тръбата против крепостта на Корей, та

да рухне тя и всички вие да се избавите и оцелеете!

Влезте сега в Ковчега на Завета Ми, умрели за света, и оживели

за Светлината на Божието Царство!”

След тези последни думи към пастирите Си, Господ ме погледна с

дълбок и Свят поглед, като ми казваше:
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“Въздай всичкото си благодарение на Отца за Гръма на тази

златна тръба! И като виждаш тези Мои оцелели братя, знай, че те

ще бъдат Аарон и Ор за ръцете ти! Верни до смърт в делото ти за

Мене, и щедри до пълно иждивяване за жертвата ти на Божия Свят

Олтар! Те са, с чието приятелство ще те укрепя, възвестя и изявя на

целия свят! А на цялата Си Църква сега казвам:

Крепостта на Корей вече е съборена! И стрелите на Божиите

ангели продължават да летят всред разрушенията й! Наемниците

ще отхвърлят тази пророческа книга, както са отхвърлили и всички

преди нея! И като плюят, скърцат със зъби и заплашват, ще покажат

от кого са родени и никой от Божиите просветени няма никак да ги

сбърка! Но непременно ще има оцелели Божии слуги, които ще

преживеят покаяние и ще се посветят в Святото дело на пророка

Ми, което е заповядана Светлина от Сион за Спасението на човешките

души! На тях Отец Ми ще възлее Мирото Си! И в тях ще види людете

Си Давид, за да ги води с Милост и Благост по Пътя на Вечната

Правда!

Аз, Военачалникът на Господното Войнство, скоро ще посетя

пророка Си и ще му дам останалите видения против другите четири

крепости на дявола, изградени от мерзостните му духове!

А на всички Божии чеда днес казвам:

Възрадвайте се, и укрепете се! Защото Господ, Могъщият и

Силният на бой, воюва за вас с Дъха на Устните Си, и с Гръмовете

на тръбите Си! Аз го изговорих, Аз го изрекох!”



63

ЕРИХОН - II
КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Паднал на колене пред моя Господ, аз сега се моля продължението на

тази пророческа книга да намери всички Божии чеда в Святия Дух, понеже

времето е твърде усилно и отмъщенията от дявола – възможно най-ужасните.

Да ти казвам, че в последните десет години се води люта битка в духовния

свят, едва ли ще научиш нещо ново. Но ако заявя, че в предния фронт на

духовната битка стоят книгите на Божия Пророчески Дух, то тогава наистина

ще разбереш, че главният прицел на битката не са някакви въображаеми

територии, но умовете и сърцата на човеците. Човек не е устроен да дели

“аз”-а си с никого, и той винаги се изживява в мислите си като самия себе

си. Но ето, че в духовния свят стават реални много други възможности.

Повярвалият в Исус може да даде сърцето си на Святия Дух, и Сам Господ

да изпълни устните му и да го направи врата за Присъствието Си. И това

Спасителят непременно би направил явно, без да се крие, понеже в

Светлината Му всичко е осветено и открито.

Но какво се случва, когато духове на тъмнината се крият зад невидими

крепости от заблуда, станали високи стени от предразсъдъци и от

предубеждения? И докъде може да отиде човек, ако предостави сърцето си

за обиталище на тъмни сили?

Истината е, че вместимостта в човешкото сърце може да се окаже

буквално ужасяваща. И в една запустяла къща, каквато представлява

сърцето на нечестивия, могат да се настанят не десетки или стотици, но

хиляди духове. “Как е името ти?” – попита някога Исус страдалеца от

Гадаринската земя. А тогава от устата на обсебения излезе страшен отговор:

“Легион е името ми, понеже сме мнозина!”
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И когато Господ освободи човека от бесовете му, всички онези тъмни и

нечисти духове се спуснаха по стръмнината и се вмъкнаха в стадо свине,

наброяващи две хиляди, тъй щото животните се издавиха в езерото.

Е, братко мой! Сам се убеждаваш в библейската истина, че сърцето

има голяма вместимост. И ако при обсебения в Гадаринската земя бесовете

бяха станали твърде разпознаваеми, понеже той късаше веригите, с които

човеците го оковаваха, и се изпосичаше с камъни, то не така стоят нещата

с духовете, за които Словото ни предупреждава, че са “началства и

власти на нечестието в небесните места”. Тези, последните, нямат за

цел да бъдат разпознати като присъствие, но имат за прицел да останат в

тайно - до самия край на живота на човека. Тъй че, когато душата премине

през вратите на смъртта и се озове оттатък, да изпищи в ужас, когато вече

е късно.

През цялата си хилядолетна активност против Църквата на Исус дяволът

нито за миг не е преставал да упражнява лукавщината и коварството си. И

главните усилия на Сатана никога не са били прицелени в привременното,

но винаги са търсили ефект във вечното. Нечестивият властелин на света

винаги е залагал на изненадата в гръб. И при тази изненада жертвата

следи за противник отпред, а той вече се е вмъкнал в нея отзад. Нека ти

обясня по-обстойно това, преди да продължа с виденията, свързани с

останалите демонични началници.

И така, братко мой, Апостол Павел ни дава изобилна Светлина, когато

говори за местоположението на тъмните сили. И в посланието си Христовият

слуга заявява:

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

небесните и земните и подземните същества...” 30

Сам се убеждаваш от Апостолските думи, че в тъмния свят има духовни

същества с различен статут и местоположение.

Подземните същества са демоните на ада. Те са, които се изявяват в

окултизма, в магиите, във вещерството и шаманството. Те са, които оковават

душите на нечестивите, за да ги завлекат долу.

30 (Филипяни 2:10)
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Земните същества са бесовете, които атакуват човешкото тяло и

човешката плът. Моля те да направиш разлика между тяло и плът. Защото

атаката срещу тялото носи болест, но атаката срещу плътта носи страст,

изкушение, съблазън и порок. Тялото е просто къщата за човешкия дух,

докато плътта е телесният контрол над ума, който го заробва и прави

изпълнител на нечестиви внушения. Именно затова никъде в Словото няма

да прочетеш заповед “Не бъдете телесни”, но непременно ще намериш

стиха, който казва:

“Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас

Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов...” 31

И ето, че идва ред на небесните същества.

От всички духове на тъмнината, които са на пряко подчинение на

Сатана, тези последните са най-силните и най-неуловимите. Именно те са,

които изграждат смъртоносните крепости в човешките сърца. Именно те са

“седемте по-зли духа”, които идват да живеят в опразнената къща, тъй

щото състоянието на оня човек става по-тежко от първоначалното.

Защо по-тежко?

Именно защото вече си има работа с твърде опитни, обиграни и

неуловими противници.

А сега виж и самата тактика на Сатана, заредена с безмерната му

лукавщина и коварство:

Желаейки да придобие сърцето и душата на човека за вечността,

дяволът измамно го хипнотизира, за да очаква враг и противник само срещу

тялото и плътта си. Така човекът започва да дебне. И не просто дебне, но

започва да чисти плътта си с всички възможни заповеди и наредби, свързани

с нещадене на тялото. Все пак очаква противник, нали? В тази работа с

дебненето в един момент нещата вече излизат вън от контрол. Защото

дебнещият започва да счита за нечисти, проклети и потенциални носители

на зло всички човеци около себе си. Самата му излъскана плът го измамва

да гледа на себе си по-високо, отколкото е. И в духа си такъв дебнещ

човек заприличва досущ на фарисеят, който се молеше в храма, казвайки:

31 (Римляни 8:9)
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“Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители,

неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя

дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия...” 32

О, този фарисей не е като другите човеци! Защо не е като тях?

Ами именно заради това, че другите са атакувани от земни бесове, а

той е предоставил сърцето си на демони от небесните места. Другите са

злепоставящо видими с позора и греха си, а той е варосана гробница.

Чистичък отвън, и дори станал пример за възхищение и подражание.

Но защо в този пример никак ги няма Христовата простителност,

състрадателност и милосърдие, да не говорим за пълнотата на Божията

Любов? Защо в думите на този излъскан в плътта си фарисей лъха толкова

огромно презрение и погнуса към грешните? Презираше ли Исус грешните,

които докосваше с благодатните Си ръце? Погнуси ли се Спасителят, когато

блудница, известна на цял Ерусалим с блудодеянията си, изми със сълзите

си нозете Му, и ги помаза с благоуханно Миро?

Явно е, че този фарисей не е сам в сърцето си. Той си има демонична

компания, която не вижда и не усеща, понеже е скрита зад крепостите му.

Но кога тази компания е влязла в сърцето му? Не тогава ли, когато е

започнал усърдно да лъска външното на чашата и блюдото, а отвътре те са

останали в нечистота? ”Слепи фарисеино!” – казва Исус, гневен в

ревността Си, - “очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за

да бъде и външността им чиста...” 33

Защо е сляп фарисеят, братко мой? Защо Исус го е нарекъл сляп, при

все, че има очи, за да ходи по пътя си, и да не се блъсне в първото дърво?

Именно защото е сляп в сърцето си, а не в плътта си. А сърцето е сляпо

тогава, когато е обградено от висока и непрогледна крепост, която му пречи

да види каквото и да било. Прочети тогава скритата манна в съвършено

точните думи на Господа:

“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате

на варосани гробници, които отвън (пред крепостите си) се виждат

хубави, а отвътре (зад крепостите си) са пълни с мъртвешки кости и с

всякаква нечистота. Също така и вие от вън (на крепостите си) се

32 (Лука 18:11-12)
33 (Матея 23:26)
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виждате на човеците праведни, но отвътре (зад крепостите си) сте

пълни с лицемерие и беззаконие...” 34

Къде и кога прочетохме или видяхме нашият Господ гневен против

грешните по плът? Къде и кога видяхме искрите на ревността Му да се

разпалват против блудници и грешници? Отговорът е:

Никъде и никога!

Защото Господ дойде да понесе греховете на човеците и да ги очисти

от тях! Но Исус никога не е дошъл да пролива Кръвта си за греховете на

дявола, и за беззаконията на началствата и властите му. Защото ето тук

Сатана е във вихъра на коварството си, и във върха на чудовищното си

лукавство. И онези седем по-зли духове, които са началства и власти на

нечестието в небесните места, не са дошли да се вкопчат в тялото или

плътта на човека, та да бъдат видими и уязвими. Не, не и пак не! Тези

духове идват да изградят смъртоносни крепости в човешкото сърце, и така

да покварят духа и прегорят съвестта. А покварен дух и прегоряла съвест

никога не стигат до покаяние, както това се случва при опозорената и

грешна плът. Имаме ли доказателства за това? Ами, ето, виж ги:

“А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да

подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди

милостив към мене грешника...” 35

Същият този бирник, станал причина за върховната погнуса и сърдечно

презрение на фарисея, биеше гърдите си и преживяваше покаяние. В

благоговението си и в страхопочитанието си към Бога, той дори не смееше

очите си да повдигне към небето, за разлика от фарисея, който с небесните

началства и власти на злото в сърцето си, се изживяваше като супер

праведник. Но ти виж накрая коментара на Господ Исус, защото Той е,

Който претегля духовете и е Единственият и Окончателен Авторитет в

човешкото битие:

“Казвам ви, че този (бирник) слезе у дома си оправдан, а не

онзи (фарисей); защото всеки, който възвишава себе си, ще се

смири, а който смирява себе си, ще се възвиси...” 36

34 (Матея 23:27-28)
35 (Лука 18:13)
36 (Лука 18:14)
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Аз не искам да дочакам от Господ смиряването на фарисея, защото то

се случва далече по-долу, в дълбините на пъкъла, но непременно ще

проповядвам извисяването на бирника. Защото всеки такъв бирник е Закхей

пред Лицето на Господа и има в сърцето си четирите кодранта на Божието

Спасение.

Тук отново те връщам на смисъла на разглежданата тема. И нека думите,

които ще напиша по-долу, бъдат потвърдени от Святия Дух в сърцето ти:

Началствата и властите на нечестието в небесните места са неизмеримо

по-могъщи, по-смъртоносни и по-неуязвими от земните и подземните бесове.

С тези най-елитни и коварни духове Сатана разрушава не плътското и

телесното, но духовното естество на човека – “вътрешността на чашата

и блюдото”, според верните думи на Спасителя Исус. Тези духове на

дявола са единствените в духовния свят, които притежават способността

да изграждат крепости в човешкото сърце, и да увековечават присъствието

си с фалшиви доктрини и човешки учения, основани на религия, култове и

идолопоклонство. С тези крепости се формира и днешното най-последно

царство на началствата и властите на Злото, наречено “великий Вавилон”,

а в Духа на тази пророческа книга – Ерихон.

Нашият Господ и Спасител Исус Христос беше осъден в угнетителен

съд не от човеци, обладани от земни или подземни бесове, но от лидерите

на Израил, фанатично предани на религиозните си крепости.

Сега разбираш ли защо държиш в ръцете си най-съдбоносната от

пророческите книги, дошли от Сион и от Тронната Зала на Всемогъщия?

Именно затова, защото с нея Господ воюва не за тялото ти или плътта

ти, но за сърцето, душата и духа ти. И аз, коленичил пред моя Военачалник,

Му благодаря за твърде голямата привилегия да опиша останалите четири

видения в тази книга, свързани със събарянето и разрушаването на най-

устойчивата и твърда сатанинска власт – властта от крепостите на Ерихон.

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ГРАБИТЕЛСТВОТО И

КОРИСТОЛЮБИЕТО

“Нивите на един богаташ родиха много плод. И той

размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам

где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще

съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера

всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш

много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий,

весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а

това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който

събира имот за себе си, и не богатее в Бога...” 37

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има много причини на този свят, които биха ни накарали да пролеем

горчиви сълзи от очите си. И това непременно ще бъдат сълзи на скръб,

когато виждаме как се похулва Божията Вечна Правда, как се онеправдава

сиромахът или се угнетява вдовицата.

Бог, Който всякога ни гледа от Небето, вижда всичките утеснения и

чува всичките въздишки на угнетените. Няма нито едно сърце, което да

скърби, а скръбта му да е била незабелязана от Небето.

Но защо тогава нещата са привидно измамливи? Защо беззаконието

процъфтява, сякаш че всякога ще остане ненаказано?

Казал съм го в други книги, но ще го повторя и тук:

Нашият Господ на небесата е Вечният Съдия! А един Вечен Съдия може

да издава само вечни присъди, свързани с вечни въздаяния! А присъдите и

въздаянията за Вечността са неизмеримо по-страшни от най-суровото

наказание на най-строгия съд на земята. На колко измамна плоскост почиват

надеждите на човеците можем да се убедим, като послушаме реакцията им,

когато бъде осъден опасен престъпник.

37 (Лука 12:16-21)
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“Получи си го най-сетне негодникът! Най-сетне има справедливост,

понеже злият влезе в затвора!”

А той наистина е бил много зъл. Разбивал е домове, и е ограбвал

имуществото на човеците. Направил е взлом в не една или две, но в десетки

къщи, и е станал причина за нещастието на много невинни хора. И ето, че

сега съдията произнася присъдата, обявена от съдебните заседатели.

Жертвите и потърпевшите прегръщат сърдечно адвокатите си, и въздишки

на огромно облекчение и радост излизат от устните им. Подведен под конвой,

престъпникът заминава към затвора, за да изтърпи справедливото си

наказание. Имало значи правосъдие! (Смях в залата!) Разбира се, че има,

но е правосъдие само и единствено за видимите престъпници, които по

някаква причина са отегчили дявола и той е престанал с демоничната си

протекция върху живота им. А знаеш ли, братко мой, кога Сатана се

отегчава от злотворците, които вършат злите си дела? Това е, когато те от

скрити станат явни и започнат остро да бодат обществената съвест. Тогава

князът на мрака досадно процежда през зъби:

“Ах, вие, непокорни на духа ми синове! Отегчавате ме с вашата

явност! Защо трябва да съм господар на тъмнината, когато вие отказвате

да се скриете в тъмнината ми, та да бъдете успешни? Я сега човешкият съд

да ви прати зад решетките, щом отказвате да се покорявате на волята ми!

Аз исках да ви дам защита с началствата и властите си, а вие като къртици

станахте явни в дребните си злини!”

И така, братко мой, аз ще те посъветвам да престанеш да се взираш в

делата на човешките съдилища, и да търсиш утеха в привременната и

суетна справедливост, която отдават земните съдии. А вместо това нека с

теб се отправим към оня град на демонични крепости, наречен Ерихон.

Защото зад него се спотайват не престъпници, но беззаконници. Такива,

които не просто, че грабят и насилстват, но го правят всред оглушителен

възторг от ръкопляскане, аминосване и алелуйстване. Такива, които

многократно са надминали Симон магьосника в гнусотиите си, и Ирод в

перверзиите си.

Как да започна тогава?

Ами именно със Святата заповед, която Господ остави на всички ни:
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“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде

живота си за приятелите си. Вие сте Ми приятели, ако вършите

онова, което ви заповядвам...” 38

Как ни възлюби Исус, братко мой? Какъв Пример ни остави Той? Не

положи ли Живота Си за нас, като увисна прободен на Голготския Кръст? И

не беше ли именно Кръстът Съвършеният Пример за следване на Господ?

Разбира се, че е така. Кръстът е мястото, където наистина показваме и

доказваме на цялото Небе, че сме искали и изпълнили Святата Заповед на

Исус. А сега ти помисли какво е Кръстът. Не е ли място на смърт и изгубване,

където се появяват Възкресението и Животът? Не е ли онова духовно

извисяване на човека, който във всичките си помисли е оставил да царува

Светлината на Исус? Не е ли онази преславна радост, че всичко си изгубил

за Господ, за да бъде името ти записано в Книгата на Живота, а богатствата

ти да бъдат блаженство на небесата? “Блаженство” ли казах? Та кой обича

днес тази дума “блаженство”, след като сетнината й е далече по-горе? Кой

днес обича Пътят Христос, за да отстрани нозете си от другите пътища?

Няма ли тази дума “блаженство” един магнетичен земен заместител, който

се нарича “благословение”? И няма ли този магнетичен заместител за

единствен прицел земното благоденствие?

Нека тогава си представим отново Святата заповед на Спасителя като

едно светло въже, с което Исус ни дърпа към Собствения Си Кръст. Той ни

дърпа, а ние или се приближаваме към Него, или се опъваме назад. Той

отново ни дърпа с всичката Си божествена ревност, но там край Пътя очите

ни забелязват спираща дъха съблазън. Уж ние сме Христовите, вързани с

въжето на Святата Му заповед, а край Пътя и други се изживяват като

Христови. Уж ние сме, които оставихме и пожертвахме всичко за Него, а

други край Пътя са напечелили с Името Му и Словото Му не блаженства, но

изобилие от земни блага. Уж ние сме, които Святият Дух ще яви и докаже

на света като Христови последователи, а там край Пътя благоденстват

служители, които са спечелили всичко на света – красиви домове с китни

дворове, скъпи автомобили, басейни с кристално чиста вода. Уж ние сме

38 (Йоан 15:12-14)
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Христовите, които сме готови с празни джобове и овехтели дрехи да

пристъпим до вратите на Вечността, а там край Пътя една съблазън идва

като полъх към сърцата, който шепне:

“Кой ви излъга да следвате Исус голи и боси, когато можехте да имате

всичкото благоденствие на света, и пак да стоите един ден отдясно на

Царя в Деня на Славата Му!”

В този миг, след полъха на съблазънта, някои започват силно да опъват

въжето на Святата заповед, и да се дърпат встрани от Пътя, където има

толкова желателни неща. Това продължава известно време. И накрая, видял,

че помислите на сърцата им ги теглят всячески встрани от Пътя, Господ

развързва съблазнените човеци, като ги оставя да вървят след страстите и

желанията си.

Какво се е случило, братко мой? Какво става точно в този момент,

когато въжето на предадената Свята Заповед престане да дърпа сърцата

към Кръста Господен?

Недей мисли, че аз съм достойният да ти дам точния отговор. Защото

отговорът се е намерил още в сърцето на Апостол Петър, който, виждайки

същата съблазън, действаща чрез същите духове, е написал в посланието

си:

“Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии

чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали Пътя на Правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята...” 39

Зная, че е възможно някой да реагира остро, и да попита точно тук:

“Как може да наричаш благоденствието светска мръсотия? Не е ли

това твоята завист към благословените, понеже не можеш да постигнеш

това, което имат те?”

39 (2 Петрово 2:20-22)
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На този въпрос ще отговоря именно с прочита на Петровите стихове.

Защото заповедта на Исус е Свята. Свята!!! Разбираш ли това? И сравнени

със Святостта на заповедта Му, всичките светски неща са мръсотии. Защо

мръсотии ли? Ами именно защото задължително преминават през поклон

пред дявола и съгласие със светския му дух. И ако е вярно писаното, че

целият свят лежи в лукавия, то кой е тогава оня безумец, който ще реши

да лежи в света без да се изцапа?

Виж колко точен е Апостолът в твърдението си:

“Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали Пътя на

Правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от

предадената на тях Свята заповед...”

Това не ти ли напомня именно думите на Господ, свързани със седемте

зли духове, които влизат в опразнената къща?

Нека тогава истинно да ги съотнеса към твърдението на Христовия

Апостол:

“Понеже по-добре би било да не бяха пускали Святия Дух в къщите си,

та да ги очиства и подрежда, отколкото след като Го пуснат, да Го

наскърбят и похулят в сърцата си, тъй щото Духът да Си замине, а в

къщите да се върнат седемте по-зли духа...”

Какво значи това, че Господ ще те призовава да положиш живота си за

ближните, когато си бил измамен да накараш ближните да положат живота

си за личното ти благоденствие? Виж тогава следващите стихове:

“С тях се е случило това, което казва истинската пословица:

Псето се върна на бълвоча си...”

Какво значи това, че мнозина ще отхвърлят Святата заповед на Исус и

ще презрат Кръста Му, за да се върнат като кучета на бълвоча си? Знаеш

ли изобщо тук за какъв бълвоч става дума? Възможно е да кажеш:

“Бълвочът е онова, което е повърнато!”

Да, но Кой е повърнал бълвоча, на който се връщат кучетата, за да

покаже, че не е Негов, но техен? Кой не е искал този бълвоч в Тялото Си?

Кой в Святостта Си е заявил срещу поклонниците на земното благоденствие:

“Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти

студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито
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студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм,

забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният,

нещастен, сиромах, сляп и гол...” 40

Разбираш ли сега за какъв бълвоч ни е предупреждавал Апостолът

Исус Христов, споменавайки истинската пословица? И проумяваш ли най-

сетне, че благоденстващото земно християнство край Пътя към Кръста е

същинският бълвоч, който Господ е повърнал от устата Си.

Защо го е повърнал?

Именно защото са се отказали от Святата Му заповед – да положат

живота си за ближните. Понеже когато полагаш живота си, ти полагаш

всичко що имаш – блага, имот, и най-вече – сърце. Но ти виж и следващия

последен стих от цитираните думи на Апостол Петър:

“Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята...”

Ако всяка друга свиня би отишла да се валя в тинята, то аз бих го

приел за нормално. Но тук става дума за една особена свиня. Свиня, на

която Апостолът е лепнал определението, че е окъпана.

С какво е била окъпана свинята?

Разбира се, че с води.

А какви са водите, с които Господ окъпва чедата Си, за да вървят по

Пътя Му и да пазят Святата Му заповед?

Разбира се, че това са водите на Святия Дух.

Но ето, че тази свиня, която е била окъпана от Духа, не е искала да

върви по Пътя Христос и е квичала страшно, когато въжето на Святата

заповед е опъвало дебелия й врат. Тя е гледала встрани от Пътя – към

тинята на погиващия свят, и дълбоко в сърцето си е отказала да следва

Господа и Спасителя. И тогава наистина е дошъл момент въжето да се

развърже от дебелия й врат, а тя да се втурне и да зарови зурлата си в

приятното църковно користолюбие и грабителство.

Братко мой! Мисля, че е излишно да ти споменавам кои са духовете, с

които дяволът изгражда четвъртата от крепостите на противния си град

Ерихон. Все пак за незнаещите ще спомена, че това са:

Духът на Амалик и духът на Ахан.

40 (Откровение 3:15-17)
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С първия дух на Амалик, Сатана тласка човеците към грабителство, а с

втория дух на Ахан изгражда користолюбие в сърцата им. Амалик е дух

ловец, който обича да поставя примки и да улавя в тях безразсъдните,

докато Ахан е дух с глава на свиня и крака на куче.

Първият дух на Амалик е известен като оня, който посяга на Божия

Престол в сърцата на човеците. И за него Всемогъщият каза след битката

на Израил с амаличаните:

“Ръка се подигна против Господния престол; затова, Господ ще

ратува (воюва) против Амалика от поколение в поколение...” 41

Вторият дух на Ахан е известен в духовния свят като “Махер-шалал-

хаш-база”, което в превод на български ще рече “Тичай на корист,

бързай на грабеж”. За Амалик съм писал преди години в пророческата

книга “Примките на Амалик”, а за Ахан - в книгата “Долината Ахор”.

А сега, братко мой, си представи на какво са способни тези два духа в

демоничната комбина, която им е отредена от дявола. И за повече увереност

виж стиха, който съм поставил в началото на тази глава, защото той е твърде

показателен. Той отговаря именно на грабителите и користолюбците. Хора,

които нямат непоколебим дух за Господа, но като кучета и свине се отричат

от Святата Му заповед.

Нужно ли е да ти казвам, че не само в Америка, но и в България

нивите на много богаташи родиха много плод? Нужно ли е да ти напомням

колко богаташки църкви резервират най-представителните зали в НДК, за

да демонстрират пред цялата нация просперитета и блясъка си?

Аз искрено окайвам свинете и кучетата, изживяващи се като лидери

на тези църкви, защото те непременно ще бъдат запокитени в ада. Но още

повече от тях окайвам и оплаквам кучетата и свинете, които са по-долу от

тях в йерархията, но с нечиста амбиция искат да достигнат до тяхното

благоденствие. Такива са готови на всякакви поклони и компромиси, само

и само да получат достъп до някое финансово кранче, или да заделят лъвски

пай от поделяната баница. Тръгнали от тресавищата на обикновената

човешка мизерия, така характерна за българите, тези лапачи и изедници

скоро заприличват на принцове, родени сякаш в двореца на някой петролен

41 (Изход 17:16)
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шейх. И вместо да помислят за вдовицата и сирачето, или за бедната

старица, която не може да си плати тока, те са готови с часове да

проповядват бълвоча си и да призовават да им се сее в касите – още, и

още, и още...

Как не се наситихте, безподобни и уродливи свине?

Как не се засрамихте от бълвоча си, извратени псета?

И каква ще е сетнината ви в крайна сметка? Нима мислите, че красивите

ви домове и скъпите ви коли впечатляват много Господ на Силите? Нима си

въобразявате, че в последния възможен миг ще съборите крепостта на

Ахан и Амалик в сърцата си? Няма ли с нещо друго Всемогъщият Бог да ви

изненада? Няма ли в скришното на помрачените ви сърца да блесне

мълнията на Гласа Господен, та да ви яви думите на Гнева Му:

“Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си

приготвил, чие ще бъде?”

Чии ще бъдат представителните ви сгради с климатици и прожектори?

Чии ще бъдат банковите ви сметки? Чии ще бъдат безумните ви планове да

строите още по-престижни сгради и центрове?

В ден и час, когато трябваше да изработвате светлия и чист висон на

благовестието, вие се оядохте и затлъстяхте, като приготвени за клане! В

ден и час, когато трябваше да събирате съкровища на небесата, за да имате

един ден правото да погледнете Исус в очите без срам, вие заровихте

талантите си в пръстта, за да търсите личната си полза, за сметка на

общата загуба. В ден и час, когато живи води трябваше да превърнат

сърцата ви в Сионски извори, вие станахте свърталища на червеи, за да се

изживявате като църковен хайлайф и ВИП-персони! В ден и час, когато

трябваше да рухнат крепостите ви, вие още толкова се закрепостихте в

измамата на лъжепророка, и в блясъка на суетните му подаръци. Затова и

моят Господ няма никак да ви пожали, нито ще трепне Десницата Му,

когато ви въздава от Яростния Си Гняв.

Какво повече да кажа за тези два зловонни духа, братко мой, освен да

те въведа в Святото видение, дадено ми от Господ. Защото аз продължавах

да пребъдвам духовно с Него пред крепостните стени на последния Ерихон,

където стоеше Ангелът Предизвестител, както и легионите от Божии ангели,
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строени в Небесни лъчи над останалите четири крепости. И ето, че във

видението Господ проговори на сърцето ми, като казваше:

“Слуго Мой! Укрепи се Съвършено, докато трае последната битка

против този проклет от Отца Ми град Ерихон. Защото ти казвам, че

ще се вдигне страшен шум, и трусове ще произлязат от гръмливите

тръби. А сега ти пристъпи пред тази измамно сапфирена стена,

която лъже сърцата, че е с цвета на Небесния Ерусалим и приютява

зад стените си Господни помазаници. Защото сега твоят Господ,

Военачалникът на ангелските войнства, за четвърти път ще простре

Десницата Си в Ковчега на Завета. И като вземе златната тръба на

четвъртия Гръм, ще ти я даде, заповядвайки да я надуеш срещу

крепостта на Амалик и Ахан...”

В следващия миг Господ наистина бръкна в Ковчега и хвана с

Десницата Си златната тръба. А аз, воден от Святия Му Дух, пристъпих до

Него, за да взема тръбата. И ето, че взел тръбата в ръцете си, аз се

приближих до сапфирената стена на грабителството и користолюбието. И

като я надигнах пред устните си, понечих да я надуя...

Братко мой! За четвърти път отсред сърцето ми се надигна грохот,

като шум от разкъртващи се скали. И Гръм от Отца на висините премина

през дъха ми, като влезе в златната тръба. А тогава вихрушка от Свят Огън

нападна сапфирената стена на Амалик и Ахан. И думите на тази вихрушка

гласяха:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!

Бъди вързан, Амалико, духо на всеки грабеж, който всякога е

посягал на Моя Престол в сърцата на човеците! Бъди вързан и ти,

Ахане, духо на всяко користолюбие, който поквари много души и

сърца в долината Ахор! Бъдете вързани, духове на греховно

зловоние, които всякога сте правили кучетата да се връщат на своя

бълвоч, а свинете – в калта на тинята!”

Четвъртият Гръм Господен разруши крепостта ви, Амалико и

Ахане! Станали сте лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще

закрепостите довека!”
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Докато още прочитах думите на Гръма, сапфирената стена се пропука,

а небесносиният й цвят видимо потъмня. И там, в пукнатините на стената,

се появиха зловонни бразди от тиня, и гнусота от повърнат бълвоч. А колкото

повече стената се пропукваше, толкова по-силен ставаше шумът на

сгромолясването й. Така всред шума вече можех да усетя звуците на

пронизително квичене, недоволно грухтене, и лаят на неизброимо число от

кучета. Зловонието и смрадта ставаха все по-изобилни, сякаш, че цяла

планина от тиня и нечистотии се готвеше да се разпльосне настрани. А

когато парчетата разпукана стена рухнаха, пред очите ми се разкри страшна

гледка. Аз виждах духа на Ахан, с глава на свиня и крака на куче, да

държи въже, което се разплиташе на неизброимо число от нишки. И всяка

от нишките беше вързала човеци с глави на свине или кучета. Ахан

дърпаше въжето, като крещеше:

“Успокойте се, божии люде! Нищо не е станало! Дръжте здраво

църковните доктрини и не отстъпвайте нито за миг от благоденствието, на

което господ ви е направил свидетели!”

Към крясъка на Ахан се прибавяше и острия писък на Амалик, който

беше омотал с примките си същите тези свине и кучета. И този нечестив

дух, като се опитваше да се предпази с пелерината си от пояждащия Огън

на Божия Гняв, също казваше на поклонниците си:

“Никак да не предадете престолите на благоденствието, на които ви

поставих като мои слуги и свидетели! Никак да не допуснете съмнение кой

е вашият господ и как той царува чрез вас!”

Докато демоничните началници крещяха на свинете и кучетата сред

разрушенията, дъжд от бляскави ангелски стрели полетяха към сърцата на

богоотстъпниците. И в мига, когато някоя стрела се забиеше в сърцето на

Божий отстъпник, отсред върха й излизаше Светлина, която го запечатваше с

думите:

“Осъден в беззаконието на Амалик и Ахан!”

Но имаше и други стрели, които удариха сърцата на малцина, а отсред

върховете им излезе Светлина, с острия въпрос на Господ от Евангелието:

“Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си

приготвил, чие ще бъде?”
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Дочули страшния въпрос, малцината с върховно усилие скъсваха

връзките на Ахан, и се освобождаваха от примките на Амалик. А след това,

възвръщайки човешкия си лик, съкрушени падаха сред зловонията и

нечистотата, като ридаеха с висок глас, призовавайки Господа:

“Господи Исусе! Възвърни ни! Завържи ни отново с въжето на Святата

Си заповед или скоро ни погуби, защото грехът ни е много голям пред

Тебе! Можехме ли да знаем, че бълвоча, на който се върнахме, Ти Си го

повърнал из устата Си? Можехме ли в празния си живот да чуем страшния

Глас на този Отечески Гръм, който ни напомни, че трябваше да бъдем

чужденци и пришелци на света, а не негови жители? Можехме ли в безумното

си грабене да проумеем, че това е проклятието на вечната ненаситност, с

която Святият Бог е отхвърлил дявола от Присъствието Си?

О, Господи! Избави ни от тази проклета крепост и не давай да ни

завлекат въжетата на осъждението, и примките на измамата! Дай ни

едничката възможност да се възвърнем към Тебе – с жертви на Правда, и с

приноси на братолюбие! Отричаме се от този суетен рай на света, понеже

дяволът го дава само на тези, които се отвърнат от Тебе и престанат да

вървят по Пътя Ти!”

Малцината все така ридаеха, когато Господ даде знак на ангелите,

чиито стрели бяха проболи сърцата им, да ги въздигнат отсред рухналата

крепост и зловонията, и да ги въведат в подножието Му. И ето, че Небесните

войни сториха заповяданото от Военачалника. А когато се намериха в

подножието Му, Исус с ревнив Глас попита оцелелите:

“Да заповядам ли на Ахан и Амалик тази нощ да изискат душите

ви, или отново да ви завържа с въжето на Святата Си заповед?”

“О, Исусе! Имай милост към нас! Понеже кой би оцелял от това

беззаконие, ако Господ милостиво не го обърне към Себе Си? Кой от нас би

имал устни да Те слави, и сърце да Те следва, ако не беше дал на пророка

Си да надуе златната тръба против тази най-погубителна крепост? И кой от

нас сега не би искал да се помолиш за него, за да не отпадаме във Вярата

Ти, но когато се обърнем – да утвърдим братята си?”

Слушайки риданието на оцелелите, Господ отново ги попита с ревнив

Глас:
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“А ще събирате ли вие с Мене съкровища на небесата, без да се

съблазните от тези, които и след рухването на крепостта останаха

вързани? Ще понесете ли вие тяхното презрение заради Моето

опрощение? Ще се лишите ли от тяхното благоволение заради

Святата привилегия да умрете с Мене на Моя Кръст, та да живеете с

Мен Моя Живот? Ще се разделите ли с всички светски привилегии,

които ви осигуряваха Ахан и Амалик? Ще приемете ли, че животът

ви ще стане ад от гонение заради Името Ми и Святостта Ми?

И най-вече – ще носите ли Знамето Ми, за да бъдете слуги на

Йеова-Нисий, докато трае последната и най-страшна битка с

църковните грабители и користолюбци?”

“О, Исусе! Ти Си Същият – вчера, днес и завинаги! Каквото беше

Знамето Ти при битката с Амалик, същото Знаме ни дай сега да държим в

ръцете си! Какъвто беше поясът на древните Ти свидетели и пратеници – с

такъв пояс сега и нас вържи! И каквато беше чашата на Апостолите Ти –

такава дай и на нас да пием! За да съучастваме в Твоите страдания, от

които предателски избягахме, и в скръбта на Твоя Кръст, от който безумни

побегнахме!”

Слушайки думите им, Исус промени Лицето Си и се усмихна. А след

това с всичката Небесна благост в Гласа Си, каза на оцелелите:

“Влезте в Ковчега Ми и бъдете от днес нататък Съвършени

свидетели на Моята Свята заповед! Положете живота си за ближните

си, имайки Моята Любов! Защото Аз няма да Си спомня греховете

ви, и падението ви няма да Ми дойде на ум!

Имайки Милостта Ми – бъдете милосърдни!

Имайки Състраданието Ми – бъдете състрадателни!

Имайки Любовта Ми – бъдете любящи! Защото Любовта покрива

много грехове, и Милостта тържествува над Съда!”

След тези Святи думи, Господ постави в Ковчега Си оцелелите. А когато

го направи, се обърна към мен и ми проговори, казвайки:

“Виждаш ли, слуго Господен, какво извърши Гръмът на Отца

Ми? Виждаш ли как Страхът Господен възвърна сърцата, които бяха

посочени за Спасение?
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Ето, казвам ти, че на тези блудни синове много е простено, и те

много обикнаха! Затова Небесният Баща ще ги облече с бели ризи –

защото мъртви бяха, и оживяха! Изгубени бяха за Царството, и се

намериха!

Църкво Моя! Военачалникът пред стените на Ерихон говори на

сърцето ти! И пророкът Господен надува златната тръба в ушите ти!

Скоро напусни крепостта на Ахан и Амалик, и се възвърни при

Мене – с делата, на които подобава светлият и чист висон! Защото

Сватбата на Младоженеца е близо, и Невястата Му трябва да е готова!

Никак вече да не споменете користолюбие, но устните ви да

проповядват боголюбие и братолюбие! Никак вече да не споменете

грабителство, но ръцете ви да се отворят в изкупителна щедрост, и

в спасително милосърдие! Никак да не отдадете почит на свине и

кучета! Но очите на сърцата ви всякога да са влюбени в Агнеца от

Сион, и в жертвените юнци пред Божия Свят Олтар!

Аз, Военачалникът пред стените на Ерихон, все още говоря и не

млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО И

ЛИЦЕПРИЯТИЕТО

“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ

Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви

човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с

оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите

дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха

речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли

различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте

любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в

светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е

обещал на тия, които Го любят? А вие опозорихте сиромаха...” 42

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз няма да се уморя да напомням на всичките Божии чеда да бдят и

очакват изненадващи атаки от Божия противник. Защото най-голямата

заблуда, която можем да допуснем в сърцата си, е да очакваме дявола там,

където сме подготвени и екипирани. Стоим си значи ние с оръжията на

Духа и с щита на Вярата, и само очакваме да усетим някое изкушение или

съблазън в ума, та да извикаме силно:

“Дяволе, отдръпни внушенията си от мен! Ти си победен в Името на

Исус!”

Тази детска вяра е крайно време да си отиде от сърцата ни. Тя не

може да бъде сигурна и ефективна срещу прелелите води на дяволското

нечестие и срещу вълните на умноженото беззаконие. Апостол Павел

напомня нещо важно на всички ни, като казва в посланието си:

“Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като

дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското...” 43

Ако въпросът е в това – да превърнем Църквата Христова в детска

градина, то едва ли бихме имали проблем при толкова много неутвърдени

42 (Яков 2:1-6)
43 (1 Коринтяни 13:11)
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души. Но тъжното при тези неутвърдени души е фактът, че те стават

прицел на онези, за които Апостол Петър написа:

“Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да

бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще

погинат в своя разврат, наближаващи да получат заплатата на

неправдата - люде, които считат за удоволствие да разкошестват

денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато

са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с

непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е

научено на лакомство; те са предадени на проклетия...” 44

Кажи ми, братко мой, как разбираш тези Апостолски думи? Кои са тези

люде, които разкошестват денем? Кои са тези съблазнители, чиито очи са

пълни с блудство и непрестанен грях? Кои са слугите на дявола, които

подмамват неутвърдени души?

Когато бях дете и като дете чувствах и разсъждавах, ми бе втълпявано,

че съблазънта е изключително плътска и аз трябва много да внимавам, за

да не падна в някое гибелно изкушение и твърде много да съгреша пред

Лицето на Господ. С тази детска вяра аз рискувах да заприличам на фарисея,

който чисти външното на чашата и блюдото, а отвътре се превръща във

варосана гробница. Но благодарение Богу, Който всякога имаше Милост за

сърцето ми, аз щях да порасна и да разбера, че стиховете на Христовия

Апостол касаят изключително не плътското, а духовното блудство, не

плътският, а духовния грях, не плътският, а духовния разврат. И всички

тези съблазнители в църквите, чиито очи са пълни с блудство и непрестанен

грях, не размахват сред събранието порнокасети или списание “Плейбой”,

но успешно развращават неутвърдените души с най-гнусните проявления

на духовното блудство, а именно – лицемерието и лицеприятието.

Аз ще те призова, мили ми приятелю, да се влюбиш в думите на Исус,

и да внимаваш на всичко, което устните на Господ са изговорили в Библията.

Защото Исус във всичките Си думи, записани и в четирите Евангелия, никъде

не се обърна към никой от противниците Си с думата “блудник”. Сиреч, да

каже на някого:

44 (2 Петрово 2:12-14)
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“Дръпни се от Мене, блуднико!”

И това беше така, защото в древен Израил думата “блудник” се

приемаше изключително по плът, и касаеше съгрешилите против Моисеевия

закон, които трябваше да се убиват с камъни. Но ти сега виж на колко

места Господ употреби една дума, която касаеше духовните блудници.

Защото това е думата “лицемер”. И именно с нея Исус определяше всичките

духовни противници на Мисията Си, на Примера Си и на Делото Си.

Да ти напомням ли всичко това от Евангелията?

Да, ще го направя! И не толкова заради верните и просветените, които

слушат Гласа Господен, колкото заради неутвърдените души, които нямат

силата да разпознаят най-убийствените и смъртоносни крепости на дявола

в църквите. Ето тези примери:

“Защо Ме изпитвате, лицемери?” 45

“Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте

небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате,

нито влизащите оставяте да влязат...” 46

“Лицемери! лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате,

а това време как не знаете да разтълкувате?” 47

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате

домовете на вдовиците, даже, когато за показ правите дълги

молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане. Горко вам,

книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за

да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го

рожба на пъкъла два пъти повече от вас...” 48

Колко много лицемери беше забелязал Исус в Израил! И нито един от

тези лицемери не беше случаен блудник. Всички те бяха Синедрионски

блудници. Блудници, които по религиозния си статут бяха духовни лидери

на древния Израил. Всички те имаха в сърцата си крепости, сътворени от

древния дух на Содом и Гомор, който вече беше инструктиран от дявола да

заложи изключително на духовното блудство, сиреч, на лицемерието,

45 (Матея 22:18)
46 (Матея 23:13)
47 (Лука 12:56)
48 (Матея 23:14-15)
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станало причина в последното време църквите да се пренаселят от амонци

и моавци.

Но нека сега да ти покажа и реакцията на содомския дух спрямо

думите на Исус, с които Той атакуваше крепостите му. Сам можеш да се

досетиш, че духовните блудници непременно ще отправят обвинения към

Исус, свързани с плътско блудство. Искаш ли тези примери?

Ето ги, братко мой! Виж как духовните блудници реагираха на думите

на Исус, с които Той им каза:

“Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да

вършите. А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах

истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Вие вършите

делата на баща си...” 49

Как отговориха духовните блудници, когато чуха от Исус, че вършат

делата на баща си, дявола? Ето как:

“Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога...” 50

Тоест, в гнусен подтекст, думите им против Исус гласяха:

“Ти ли ще ни обвиняваш в блудство, след като Си незаконно родено

копеле, и не знаем кой мъж е осеменил майка Ти? Кой тогава е блуден –

ние или Ти?”

Но не само с тази хула против Святия Дух се задоволиха лицемерите.

Господ напомни и другите им мерзости, казвайки:

“Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват:

Бяс има. Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето

човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците!

Но пак, мъдростта се оправдава от делата си...” 51

А накрая Исус изрече и Святото Си обвинение против лицемерите, като

им каза:

“Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват

в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата,

и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а

49 (Йоан 8:39-41)
50 (Йоан 8:41)
51 (Матея 11:18-19)
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вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го

вярвате...” 52

Биха ли понесли лицемерите, че някакви грешни по плът хора ще ги

изпреварват в Божието Царство? Как изобщо биха могли да понесат подобни

думи, след като содомският дух беснее в сърцата им? И ако пророк Йоан

Кръстител отиде при древните по Пътя на Правдата, то днес Божият слуга

не дойде ли по същия Път до последните църкви? И ако Кръстителят беше

похулен и опозорен от религиозни лицемери, то нима Божият пророк в

последните дни беше пощаден?

Но ето, че отново и отново всичко опира до крепостите на дявола,

сътворени от мерзостните му духове. Защото не друго, но крепостта на

лицемерието кънтеше от сърцата на книжниците и фарисеите, и ги караше

да бълват изпражнения от устата си против Святостта на Божия Син. Защото

не друго, но крепостта на лицемерието в днешните църковни лидери, е

причината делото на Божия пророк да е похулено и опозорено.

Но ти само помисли, братко мой, как се изправя религиозният лицемер

и започва да се превъзнася от амвона си.

“Аз съм Божият помазаник, който ви говори в Името на Исус!” – казва

той с мазен глас на събранието. А омаяните овце гледат костюма му, бялата

му риза, лъскавата му вратовръзка, безупречната му прическа. И в този

миг на никоя от овцете не й се вярва, че ето така би изглеждал Исус на

проповедта Си на планината. Никоя от овцете не си вярва, че точно сега

Господ е нейният Пастир. Но заради чувството си за сигурност, че е

седнала в стола на църковното събрание, и около нея блеят поне още сто

замаяни овце, овцата отваря устата си в едно продължително блеене:

“Амииииииин! Алелуууууууя!”

И няма никаква възможност Гласът на Истината да премине през

крепостта на църковното лицемерие, та да зададе на религиозната овца

простичките въпроси:

“На какво блееш “Амин” нещастна религиозна душо? И кого славиш с

“Алелуя”? Вечният ти Пастир Христос би ли се облякъл с костюм, който

струва десет твои пенсии? Би ли слязъл от лъскав автомобил, който струва

52 (Матея 21:31-32)
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повече от годишните доходи на всички в събранието? Би ли те накарал

Вечният Ти Пастир да купуваш проповедите Му на касети или напечатани

на книга? Би ли те доил и стригал безогледно, за да си осигури стандарт

на живот, какъвто ти никога няма да имаш? Би ли те подминал като сянка,

която никога не забелязва, понеже в прицела на очите му е само личният

му приятелски кръг от първите два реда в събранието? И защо ти сега му

блееш, нещастна религиозна душо? Не затова ли, понеже си решила да

участваш във всеобщото религиозно лицемерие, и да викаш “Амин” и

“Алелуя”, когато гласът ти е бил длъжен да извика “Да не бъде!”?”

Братко мой! Днес в пълна степен се осъществява тържеството на

лицемерните. И лицемерието е най-страшното духовно блудство, защото

кара вярващите да лъжат лидера си, че му вярват, а пък той от своя страна

ги лъже, че приема вярата им. Това е един демоничен бал с маски, в който

всички религиозни демони на Моав се изживяват като Исус.

Но ако такова е лицемерието, то какво да кажем за лицеприятието?

Върни се, ако трябва в началото на тази глава, и прочети твърде сериозния и

изобличителен стих от посланието на Апостол Яков. Защото той ясно ни

предупреждава да не държим Вярата си в прославения наш Господ с

лицеприятие. Защото е твърде възможно, ако се премине в харесване по

лице, да се стигне и до проклето духовно блудство. И как мога аз да

забравя всички уродливи свидетелства за подобно блудство, с които се

сблъсках? Как мога да забравя, че преди десетина години вярващи от

църквата на местния фарисей ме срещат в центъра на града, и възторжено

ми заявяват:

“Знаеш ли с кого се срещна нашия пастор на конференцията в София?

Няма да повярваш, но той направи личен контакт с еди кой си, който бил

дясната ръка на Кейси Трийт!”

А лявата ръка на мистър Трийт за друг провинциален пастир ли остана?

Какво ме вълнува мен някакъв Вавилонски съблазнител, който си купил

цял телевизионен канал в Щатите? Не ща да мисля нито за доларите му,

нито за офертите му, нито за дясната му и лявата му ръка, нито за нозете

му, тръгнали по пътя на съблазънта! Защото такъв и с двете си ръце и нозе

ще наследи огнения пъкъл!
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Как мога да забравя онази конференция в зала Универсиада,

организирана от “Войни на Христа”, когато маститият проповедник на

просперитета Робъртс Лиардън посочи полковник от американската армия,

седнал на първия ред в залата, който му бил личен приятел, и накара

няколко хиляди човеци, замаяни от лицеприятие да ръкопляскат и хвалят

въпросния господин?

И ако изобщо църквите са стигнали до това безумие, при което да

поощряват духовни сношения на мъже с мъже, (разбирай тук пастири и

всякакви църковни първенци, които си правят ефектни жестове на

лицеприятие, като единия слави другия, а другият подобаващо му връща

жеста), то тогава Содом наистина се е възцарил в църковните събрания. И

ако пастирите са стигнали дотам, че да организират сношения между жени,

(разбирай тук църкви, които лицеприятно си гостуват една на друга по

конференции, за да се хвалят, галят и превъзнасят), то тогава Гомор

тотално ще ги погуби. Защото ето това е духът на лицеприятието, за който

Апостолът е имал далечен духовен прицел, като е записал в посланието

си:

“...те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха

да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е

благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни

страсти, като и жените им измениха естественото употребление на

тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естестве-

ното употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един

към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си

заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да

познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което

не е прилично...” 53

Не чети този стих по плът, и не търси в него хомосексуализъм и

лесбийство! Прочети го по Дух, за да бъдеш веднъж завинаги освободен от

църковната содомия, скрита зад крепостта на Моав! Защото крайната цел

на духа на Моав е да съедини всички отстъпили от Бога църкви в една

тотална религиозна вакханалия, в която църкви се любят с църкви, пастири

53 (Римляни 1:25-28)
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се любят с пастири, църкви се любят с пастири, и пастири се любят с

църкви. Докато на всички тях изцяло им изветрее от сърцата твърде Святият

и чист стих на Апостол Павел, който със сълзи на очи пише в посланието си:

“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,

защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с

един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа...” 54

Павел сгоди Църквата за Господ Исус Христос, а не за себе си!

С Апостолската си ревност той всякога пресичаше лицемерието и

лицеприятието в онези първи години на благовестието. Но когато днес

посетиш само едно вавилонско събрание, то непременно ще видиш ясно

разделените социални прослойки. Защото на първите редове стои цветът

на църковната аристокрация, а на задните – по невзрачните християни. А

има и такива аутсайдери, които са пред входа на църквата, за да я

“срамят”, протегнали ръце за просия.

Сега разбираш ли колко верни и пророчески ще се окажат думите на

Исус? И проумяваш ли съдбата в писаното:

“Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват

в Божието царство...” 55

Защото много по-страшно и осъдително от това да си блуден по плът, е

да станеш блуден по дух, с крепости на лицеприятие и лицемерие в сърцето

си. Затова и аз ще пророкувам против лицемерните и лицеприятните:

“Горко вам, църковни содомци! Защото скоро ще паднат маските на

лицемерието и лицеприятието ви! И тогава очи в очи и сърце в сърце ще се

срещнете с демоните, които ви мамеха, лъжеха и покваряваха да вършите

ненаситно грях след грях!

Горко вам, църковни лидери! Защото имахте тояги, които размахвахте

против плътските грехове, но с крепостите на Моав в сърцата си оправдахте

и насърчихте всяко духовно блудство!

Горко вам, самовлюбени църкви! Защото заприличахте на женища, които

живи са умрели в сношенията си едни с други!

54 (2 Коринтяни 11:1-2)
55 (Матея 21:31)
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Горко вам, самовлюбени пастири! Защото заприличахте на мъжеложници

в страстта да си отдавате слава един на друг! Вечният Съдия е запечатал

перверзиите ви в осъдителната книга на Божия Гняв!”

И след това пророчество, аз непременно ще продължа с видението

пред крепостните стени на Ерихон. Защото сърцето ми продължаваше да

пребъдва пред Военачалника и легионите от Божии ангели. И ето, че Исус

ми проговори, като казваше:

“Пристъпи отново до Мен, слуго Господен! Защото ти казвам, че

сега предстои разрушаването на една от най-погубителните крепости

на Ерихон, станала главна причина за умноженото беззаконие и

охладняването на църквите. Но ти като начало погледни към

крепостната стена и Ми кажи какво виждаш...”

Погледнах към крепостната стена на Моав, когато забелязах, че тя

беше изцяло огледална. Нещо повече – огледалото беше измамливо, понеже

не отразяваше нито Господ, като Военачалник, нито легионите от Божии

ангели. Това ме накара да отговоря на Исус, казвайки:

“Господи мой! Виждам една огледална стена, чието отражение е

фалшиво!”

Исус поклати утвърдително главата Си, а след това вдигна ръка и ми

заповяда, казвайки:

“Пристъпи до самата стена и се огледай! За да видиш как тя те

отразява за онези, които са пленени зад крепостта на Моав!”

Послушал думите Господни, аз се приближих до стената, когато

отражението ми буквално ме ужаси. Аз се виждах като съблазнител и

блудник, който беше безсрамно разголен. Нещо повече – дори вървежа на

нозете ми и движението на ръцете ми се пресъздаваха по отвратителен

начин, сякаш, че със срамотни жестове се опитвах да съблазня човешки

души. Това ме накара да се извърна и кажа на Исус:

“О, Господи мой! Сърцето ми отказва да гледа тази дяволска гнусота,

понеже това не е слугата Ти, който положи живота си на Божия Свят Олтар,

но някакъв сводник и педофил, който иска да поквари човешки души!”

Чул отговора ми, Господ с ревнив Глас ми проговори, като казваше:
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“Нима мислиш, че древният беззаконник от Содом и Гомор

лесно ще предаде амонците и моавците си? Или си въобразяваш, че

Сатана ще те пожали в яростта си? Нищо подобно, Божий пророко!

Ученикът не е по-голям от Учителя си, и слугата не е по-горен от

Господаря си! Ако Мене древните фарисеи и книжници нарекоха

Веелзевул, то колко повече биха пострадали слугите, които излизат

от Дома Ми? И ако за древния Кръстител решиха, че има бяс, то за

теб какво да решат покварените църковни първенци?

Но ето, дадох ти да се приближиш и видиш измамното си

отражение в стената на Моав, за да предупредя Моите братя и

сестри за чудовищната реакция, която ще предизвика рухването на

крепостта на Моав сред всичките църковни лицемери, и сред

цялото им гнусно лицеприятие! Защото за нечистия всичко е

нечисто! И извратените, които стоят зад тази крепост, всякога ще

мислят извратено! Но както е вярно, че в Содом имаше един Лот,

който побягна, за да се спаси от Божия Гняв, така и след рухването

на тази крепост ще се явят Лотови потомци, на които Господ ще

покаже Милостта Си.

А сега, слуго Мой, се приближи до своя Военачалник, Който

воюва за Святостта на Името Си, и за Чистотата на Примера Си!

Защото за пети път ще простра праведната Си Десница и ще извадя

петата от гръмливите тръби на Моя Бог и Отец!”

С вълнение се приближих до Исус, Който вече ми подаваше златната

тръба. И аз, като я взех в ръцете си, вдигнах я до устните си и понечих да

я надуя...

Братко мой! Грохот и тътен се надигнаха от сърцето ми, сякаш се

разцепваха планински бърда. И Гръмът на Отец, като Огън и жупел премина

през дъха ми и влезе в златната тръба. А след това Огънят и жупелът

нападнаха огледалната стена, и в тях дочух гневливите думи на Бог Отец,

които гласяха:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!

Бъди вързан, Моаве, духо на църковна содомия, който направи
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амонци да се съвъкупяват с моавци, и моавци да струват безобразие

с амонци! Бъди вързан, Моаве, духо на всяко религиозно лицемерие

и измамително лицеприятие, който превърна отстъпилите от Завета

Ми църкви в развратни проститутки, а църковните им лидери – в

отявлени мъжеложници! Бъди вързан, Моаве, духо на демонично

семеизливане, кал и плътска мръсотия, който всякога е владеел

чрез църковните си идоли, и е мамил чрез църковните си кумири!

Петият Гръм Господен разруши крепостта ти, Моаве! Станал си

лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш

довека!”

Още прочитах думите на Божия Гняв, когато огледалната стена се

пропука страшно, а сребърната й повърхност зловещо потъмня. И всред

самите пукнатини на стената започна да се стича човешко и демонично

семеизливане. И самото семе зацвърча от пояждащия Огън на Всемогъщия,

и задимя от жупела, който се стоварваше над него. А тогава отсред

сгромолясващата се стена се надигнаха яростни викове, примесени с

чудовищни богохулства и проклятия. И колкото повече стената рухваше,

толкова повече се увеличаваше шумът на хуленето. Но ето, че от легиона

на Божиите ангели полетя дъжд от бляскави стрели, който започна да

поразява в сърцата едно неизброимо число от лицемери и лицеприятстващи.

И когато някоя стрела се забиеше в измамното огледално стъкълце на

покварено човешко сърце, тя пръсваше стъкълцето на прах, а отсред върха

й излизаше Светлина, която запечатваше беззаконника с думите:

“Осъден в беззаконието на Моав!”

Точно тогава сърцето ми зърна и духа на Моав. Загърнат в пелерината

си от изрисувани полови органи, той докосваше с острите си нокти

огледалцата в сърцата на поклонниците си, и крещеше на всички тях,

казвайки:

“Никак да не се смутите от този трус! Но погледнете в сърцата си и

вижте как нечестив блудник и съблазнител е дошъл да ви смущава с

лъжливото си свидетелство! Кой е оня, който ще ви откаже от библейския

принцип да си отдавате почит един на друг? Кой е оня, който би съкрушил

вярата ви, за да не се любите така, както аз ви възлюбих? Това е атака



93

срещу вашата чиста любов! Срещу святата топлина на общението ви! Не я

пускайте в сърцата си! Не, не я пускайте!”

Но било, че Моав крещеше, стрелите продължаваха да валят, а Огънят

и жупелът довършваха последните останки от крепостта му. И всичко това

продължаваше дълго, много дълго. По-дълго от всички предишни видения.

Но дойде миг, когато забелязах как други стрели извършваха знамение в

други сърца. Защото преди да се забият в огледалното стъкълце, те отнемаха

силата му да заблуждава, и с Божията Светлина показваха на блудния

страшното му беззаконие и истинският образ, който е придобил зад

крепостта на Моав. И така върху сърцата на всеки оцелял заблестяваше

надпис, който гласеше:

“Спасен от беззаконието на Моав!”

Това накара малцината, посочени за знамението, да хващат огледалцата

в ръцете си, и да ридаят горчиво, казвайки:

“Имай Милост за нас, Господи! Защото като древния Лот постепенно

сме отдалечавали шатрите си от Авраам, догдето сме се намерили всред

последния Содом! И като древния Лот сме сторили нечестието да наричаме

братя всичките Содомски жители, сред които сме имали безумието да

живеем! Молим Те, скъпоценни Исусе! Избави ни от Огъня и жупела, които

се сипят върху последния църковен Содом! Дай ни отново да бъдем искрени

и нелицемерни, в Пресвятата Вяра, завещана ни от Твоите Апостоли,

пророци и пратеници!

Избави ни, Военачалнико на Господното войнство! Понеже Сам ти

прати пред Лицето Си пророк, за да надуе тръбата против тази крепост, та

да рухне! И ако и крепостта да ни лъжеше, че не е от Тебе пратен, пак сега

ние видяхме и приемаме Гръма на свидетелството му. Нека както ангелите

изведоха Лот от древния Содом, така и сега ангелите Ти да ни спасят от

тези страшни разрушения!”

Слушащ плачовете и думите на посочените за Милостта Му, Господ

даде знак на ангелите, чиито стрели бяха извършили знамението, да ги

въздигнат от разрушената крепост, и да ги доведат в подножието Му.

И ето, че Небесните войни сториха всичко според Волята Му. А тогава, с

твърде ревнив Глас, Исус попита оцелелите, казвайки:
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“Искате ли да се върнете пак в църковния Содом, всред

царството на лицемерието и лицеприятието? Искате ли да викате

“Амин” на тези, които са предмет на Божия Яростен Гняв, и “Алелуя”

на тези, чиято съдба е да пребъдват от огън в огън, и от ада в

огненото езеро? Искате ли пак да се ожените за земните си пастири,

или ревнувате да намерите Младоженеца на Истинската Вяра?”

“О, Исусе!” – възридаха отново оцелелите – “Дай ни шанс да измием

сърцата си, както Нееман се потопи във водите на Йордан! Дай ни да Те

следваме с неразделено сърце и никога повече да не съучастваме в делата

на лицемерните! Защото сега разбрахме, че наказанието на древния Содом

ще бледнее при изпълнението на Божия Яростен Гняв!”

“А ще се посветите ли вие като Апостола Ми Павел, та да

работите за онази Църква, която е чиста и свята девица, сгодена за

Мене? Ще насочите ли Меча на Духа против църковните блудства, и

Огънят на Отца против всичките съблазнители?”

“О, Господи!” – отговориха отново оцелелите – “Ти знаеш всичко,

защото Си Първият и Последният, Началото и Краят, Алфата и Омегата!  И

не ние, Господи, но Ти Си ни видял и предузнал, за да ни покажеш от

богатата Си Благост и Милост! Ние се каем в прах и пепел, и се молим да

ни изпълниш със Святия Си Дух, за да се загърнем в Святата Ти Дреха!”

Слушайки последните думи на оцелелите, Исус се просълзи. А след

това, докосвайки всеки от тях, ги очистваше с Кръвта Си, и избелваше

дрехите им в Святостта Си. Така, накрая, Той ги прибра в Ковчега на

Завета Си. И като се обърна към мен, казваше ми:

“Видя ли, слуго Мой, какво извърши Гръмът на Отца всред

последния Содом? Видя ли как рухна огледалната стена на Моав?

Ето, казвам ти, че и от това най-запустително и омерзяващо място

пак ще има Сионови пленници, които ще бъдат освободени с

гръмливото благовестие на Божия Пророчески Дух.

А сега Военачалникът на Господното Войнство ще се обърне към

всичките Си братя и сестри, останали непокварени и неповредени от

лицемерието и лицеприятието. И на всички тях ще кажа:
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Никак да не се уплашите, нито да се огънете, когато яростта и

отмъщението на Моав се стоварят върху вас, за да ви опозорят и

похулят като блудни, гнусни и извратени. Но вместо това си

спомнете, че и вашият Господ беше охулен и опозорен от древните

лицемери! Никак да не се уплашите и огънете, когато Господ ви

посочи, за да бъдете като ангели, които извеждат последните

Лотовци от властта на Содом! Защото Аз ще ви дам Меча на Духа, за

да поразите със слепота тълпите, които натискат вратите на

Лотовия дом!

И най-сетне – думите Ми към вас, оцелели от църковния Содом:

Никак да не повторите беззаконието на Лотовата жена, та да се

обръщате назад, когато вашият Господ ви дава Великия Си Изход от

мерзостта на запустението! Защото тогава непременно ще се

превърнете на стълп от сол, приготвен за още по-страшния Гняв на

Бога Всемогъщий!

Аз, Военачалникът на Господното Войнство, все още говоря и

не млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ПРЕЗРЯНОТО ПЪРВО-

РОДСТВО

“Аз ви възлюбих, казва Господ; А вие думате: В какво се вижда

че си ни възлюбил? Не беше ли Исав брат на Якова? казва Господ;

Но Аз възлюбих Якова, а Исава намразих, и направих горите му да

запустеят, и наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И

ако рече Едом: Ние станахме бедни, но ще съградим изново

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

но Аз ще съборя; и ще се нарекат нечестива страна, и люде против

които Господ негодува винаги...” 56

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

В последните няколко дни неописуемият ужас на дявола се изсипа

върху главата ми. Отмъщенията, дошли от тъмните духове, след рухването

на крепостите им, бяха не просто отвратителни, но чудовищни. Като се

започне от кошмарните сънища, в които се виждах с отсечени крака и

нарязано лице, и се премине в жестоката болка, която сграбчваше главата

ми за дълги часове. С всичко това дяволът искаше да ме уплаши и смути до

онази степен на стрес, при която да си кажа, че Бог е престанал да ме

пази, и не ми остава нищо друго, освен да гледам пълното си рухване и

духовен провал.

Само че и този път дяволът не можа да избяга от себе си, както змия

не може да избяга от пръстта и дърво не може да избяга от сянката си.

“Ще те убия!” – крещеше ми той.

“Ами, направи го! Защо само се заканваш!” – отговарях му аз.

“Престани да пишеш, защото ще опиташ най-острото на гнева ми!” –

съскаше старовременната змия.

“Това ли е най-острото на гнева ти, дяволе? Да смущаваш сънищата

ми с кошмари, и да стягаш главата ми с тръни? Та ти правиш това вече

достатъчно много години, за да мисля, че можеш да родиш нещо ново.

56 (Малахия 1:2-4)
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Всъщност – ти завинаги ще си останеш онзи нищожен дух, за който

Словото ясно е записало, че е лишен от разум, но велик да насилства...”

И така, братко, аз ще оставя дявола да крещи и крои безплодните си

планове срещу Господаря и слугата Му. За да продължа със следващия

шести дух, който е бил посочен от лукавия, за да съгради религиозната си

крепост в Ерихон.

Преди да ти покажа видението с Гръма Господен и рухването на

крепостта му, нека малко по-обстойно да поговоря за този най-коварен,

най-жесток, и най-проклет отсред всичките проклети сатанински духове.

Защото това е духът на Едом.

Още помня как преди единадесет години от Небето върху мен се

изсипаха води на Съвършено посвещение, и реки от откровения изпълниха

сърцето ми. След много години на усърдно четене на Библията, и един

тефтер, пълен с неотговорени въпроси, дойдоха отговори, като прелели

води. Те се явиха в сърцето ми, защото постоянно пребъдвах в Святия Дух

и не преставах да хлопам на Небесната Врата, за да ми се отвори. В онова

време с Божието водителство написах книгите за “Духовните империи

на Злото”. И най-пълноводната от всички книги се оказа книгата за

империята Асирия, която е духовно олицетворение на идещото царство на

човека-Антихрист.

Главният дух в тази пророческа книга, с чието изобличаване и

осветяване бяха изпълнени страниците й, беше именно духът на Едом,

както и племето едомци, с което той подготвя бъдещото явление на звяра.

Аз няма в никакъв случай да преразказвам съдържанието на книгата,

защото, ако поискаш, ти сам можеш да я прочетеш. Но точно тук и сега

искам да напомня най-главното, с което е характерен духът на Едом, а

именно – размяната на първородството. Самото име “Едом” в превод на

български ще рече “червен”. А боята за името си нечестивият дух е

придобил, когато е съблазнил Якововият брат Исав, за да продаде

първородството си за едно “червено вариво”, било то леща или нещо

друго. Тъй щото от там на сетне Исав придоби името на духа, от който

беше съблазнен. И в следващите страници на Вечната и Свята Библия Бог

вече го наричаше Едом.
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Когато разглеждаме грехът на Исав, ние трябва да избягаме от всякакво

плътско и повърхностно тълкувание, както и от примката на всякакви

просташки препирни, които да търсят евентуални обвинения срещу Яков,

който всъщност предложи червеното ястие на брат си, но в замяна поиска

първородството му. Искаме или не, но Бог е, Който е допуснал в утробата

на Ребека да се борят два народа, два духа и две коренно противоположни

съдби. Едната е съдбата на Божия възлюбен Яков, а другата е съдбата на

омразния на Бога Исав. Както е и писано:

“Но Аз възлюбих Якова, а Исава намразих...”

И след като Святият Отец възлюби Яков, то и с него утвърди Завета Си

и Вечния Си Отечески Избор. Но ние нека погледнем защо Бог намрази

Исав, който е Едом. Истината е, че Едом отхвърли първородството си, а

така и Божието благоволение, с което се запечатва първородството.

Но какво за нас, като християни, има в това първородство, за да ни

нарича днес Отец Яковово потомство? И какво за антихристите има в

отричането от първородството, за да ги нарича Бог омразни едомци?

Истината е, че в първородството има Свят Дух и Свят Образ. А в

отричането от първородството, има похулване на Святия Дух, и отхвърляне

на Святия Образ.

Къде можем да намерим обяснено първородството, като Божий Избор

върху тези, които ще се родят от Святия Дух? Отговорът е в посланието на

Апостол Павел, където той записа за всички ни:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с Образа

на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; а които

предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а

които оправда, тях и прослави...” 57

Сам виждаш колко чудесен е Божият Избор – да ни направи съобразни

с Образа на Сина Си, за да бъде Исус Първороден между много братя.

А когато ние сме Го родили като Образ – да стоим пред Бога и Отца –

първородни поради Първородния в сърцата ни. Ето това е Духът на Яков,

57 (Римляни 8:28-30)
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братко мой – да бъдеш Първороден пред Бога и Отца с Христовия Образ в

сърцето си, за да имаш право да участваш в наследството на Господния

Завет. А сега помисли, че има дух в тъмнината, който мрази Христовия

Образ. Този дух е дяволът. И именно той натовари един от елитните си

демони, спечелил с онова древно изкушение Исав, да накара мнозина днес

да продадат и презрат първородството си, тъй щото пред Божиите очи да

са виновни в същия грях на Исав, и да се намерят в същото му падение. А

духът на Едом наистина свърши всичко на демоничното си поприще. И го

направи с такъв размах, щото когато звярът излезе от бездната, да има

доволно много поклонници, които ще му извикат:

“Хвала на теб, Исусе!”

Но какво всъщност направи Едом, за да накара последните отстъпили

от Бога църкви да презрат Образа на Исус, а така и първородството си?

И как този най-коварен и унищожителен демон на Сатана извърши мисията

си? Ти няма да намериш лесно отговор на този въпрос, ако Божият слуга не

ти засвидетелства в Дух и Истина как получи първородството си от Бога, и

Образа на Исус в сърцето си.

Братко мой! Верни ми приятелю! Имаше един прекрасен миг в живота

ми, когато зачатието на божествено родения в сърцето ми Христос, се

разви до Съвършено изявен Образ. В моя живот това беше изпълнението

на думите в стиховете на Апостол Павел:

“Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата

молитва и даването на мене Духа Исус Христов, според усърдното

ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че,

както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно

дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт...” 58

Ето така и аз преживях Духа Исус Христов в сърцето си. Преживях Го

като Образ, Който дойде, за да ме направи съобразен. Преживях Го като

лично водителство и Съвършено освещаване на всичките помисли в

сърцето ми. И най-вече – приех Го такъв, какъвто Той ми се е явявал на

всяка страница от Евангелията Си. Защото с Образа Си Исус ми проговори,

като казваше:

58 (Филипяни 1:19-20)
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“Аз, Господ, придобих на земята Образ на Слуга, Който се

смирява до Кръст на смърт. И ти ще придобиеш същия Образ на

слуга, за да си верно и истинно потвърден на Моята Църква като

Дух от Духа Ми, като Образ от Образа Ми. И най-вече – като

първороден, който събира първородните при Първородния!”

И така, мили мой приятелю, аз станах слуга Господен. Приех в сърцето

си, че съдбата ми е да слугувам на Господаря Си, и със страх и трепет да

пребъдвам в Съвършения Му Образ. А колкото повече пребъдвах, толкова

по-свято и съдбоносно в мен се закрепяваха думите на моя Господ, с които

Той ми казваше:

“А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му

рече веднага, щом си дойде от нивата: Влез да ядеш? Напротив не

ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай,

докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш? Нима ще

благодари на слугата за дето е извършил каквото е било

заповядано? Не вярвам. Също така и вие, когато извършите все що

ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме

само това, което бяхме длъжни да извършим...” 59

Силата на Смирението, с което са заредени тези Святи думи, щеше да

стане единственият ми вътрешен мотив да се закрепявам в Образа на моя

Господ Исус. И едва когато съвършено се закрепих като безполезен слуга

за Царството Божие, очите ми прогледнаха и забелязаха много други

човеци, които изведнъж се бяха намерили като твърде полезни. Те не бяха

на Духа Господен, нито пък обичаха Образа на Исус. И стана така, че в

духовния свят вече започваше страшният сблъсък между един пример срещу

много примери, и едно свидетелство срещу много други свидетелства:

Примерът на безполезния слуга Стефан срещу примерите на полезните

църковни господари!

Свидетелството на слугата, родил Първородния в сърцето си срещу

свидетелствата на господарите, разменили първородството си от Бога за

евтино човешко царуване, което излиза много скъпо в сетнината си.

59 (Лука 17:7-10)
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Духът на Христос, като Образ на Слуга, срещу духът на Едом, превърнал

мнозина в църковни първенци, властници и господари!

Сега разбираш ли, братко мой, що за дух е този Едом? И проумяваш ли

най-сетне с каква нечестива власт и сила е зареден този коварен демон,

след като той самият се явява оцветител на цялото сатанинско религиозно

царство? Случайно ли блудницата Вавилон е облечена в червено, и лежи

на червен звяр, за да блудства с него и да пие от чашата на върховния си

разврат? Случайно ли с тази проклета духовна проститутка блудстваха не

Божии слуги, но “земните царе”, а търговците се обогатиха от безмерния

й разкош? И изобщо – питам те като просветен от Истината на Святия Дух

– къде и кога в земното християнство видя и регистрира човеци, които да

искат да бъдат наричани единствено “безполезни слуги Господни”?

Къде и кога някой църковен нечестивец се отказа от гръмката си религиозна

титла, за да приеме в сърцето си, че Небесният Отец има нужда единствено

от слуги по Сърцето Си?

Ами, вземи най-сетне и отвори тази книга, която целият свят нарича

“Библия” и “Свещено Писание на Стария и Новия Завет”. И като започнеш

от първата страница на “Битие” и стигнеш до последната страница на

“Откровение” – прочети дали Божиите хора, записали всичките свещени

книги, са се наричали по друг начин, освен “слуги Господни”.

Виж случайно дали пък няма “магистри на хуманитарните науки”,

“доктори”, “доценти”, “професори”, “академици”, “бакалаври”, “асистенти”...

Виж случайно дали някой от всичките Святи човеци, движими и изпълнени

от Святия Дух, е имал друга привилегия, освен тази – да се нарече слуга

на Бога?

Виж старозаветните Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Исус Навин, Йов,

Исайя, Еремия, Езекиил, Даниил, Амос, Авакум, Софония, Захарий и

Малахий – дали се нарекоха с някаква гръмка титла или просто останаха

слуги в Образа на Небесния Слуга? Виж новозаветните Яков, Петър, Йоан,

Андрей, Филип, Вартоломей, Юда, Павел, Тимотей, Варнава, Сила – дали

някой от тях ламтеше за титулуване и евтина човешка слава? А след като

цялата Свята Библия те убеди какъв трябва да е Образът на всеки Божий

човек – ела отново в днешните последни дни на умножено беззаконие. За
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да видиш и проумееш, че ако има главна причина за отстъплението на

църквите от Бога и Завета Му, то тя изцяло се дължи на изгубения Образ

на Слугата Христос, и похуления Пример за слугуването, който Той ни

завеща, за да Го следваме.

Как тогава книгите на Божия слуга да докоснат сърцата на християните

по църквите, след като те вече са свикнали от амвоните да им говорят

бакалаври, доценти и професори? Или как пророкът на Исус да се съгласи

да участва в предаване на един телевизионен канал, след като в имейла,

който получи на електронната си поща, го търси някакъв религиозен шеф,

подписал се като “председател на борда на директорите”? Ако мен ми е

гнусно да общувам с човек, който се зове директор, то колко по-далечен и

противен на сърцето ми ще бъде председателят на тези директори? И

изобщо – кой в църквите реши, че един ще се титулува като апостол, друг

като пророк, трети като пастор? Защо просто не се нарекохте “слуги

Господни”, след като именно Библия, писана от слуги, размахвате от

амвоните си?

“Но – ще възроптае някой – този Главчев защо се заяжда с църквите?

Той не е ли чел писаното в четвърта глава на “Ефесяни”, където ясно е

казано:

“И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък

благовестители, а други пастири и учители, за делото на

служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се

усъвършенстват светиите...” 60

“О, човеко, несмислен и помрачен в духа на своя ум!” – ще отговоря аз

– “Чел съм го писаното многократно! И благодаря Богу, че ми е дал Святия

Си Дух, за да свидетелствам на писаното, като го живея! Защото Павел

ясно казва, че Исус даде на едни в Църквата си “да бъдат” апостоли,

пророци и пр. Но едно е “да бъдеш”, а съвсем друго – да се наричаш.

Защото Онзи, Който те прави да бъдеш, Той единствен има суверенното Си

право и да те нарича. Но ако нямаш Силата от Бога да бъдеш, то как

тогава ще се наричаш? Няма ли тогава наричането ти да се превърне в

жалко човешко титулуване, в звание без призвание, в празнодумство, с

60 (Ефесяни 4:11-12)
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което търсиш ефект в слушателите, без да си готов да се наведеш и

измиеш дори едни нозе, за да ходят по Пътя на Правдата? Какво значи

това, че някой ще се нарича “пастир”, когато е тръгнал не да пасе

Стадото на Бога, а самия себе си? Какво значи това, че друг ще се нарича

“пророк”, когато не е готов да изговори пророчеството си, докато не му

се подпише задължителен чек? Какво значи това, че трети ще се изживява

като “апостол”, когато самото звание навсякъде в Библията се прекланя

пред званието “слуга”? Толкова ли бързо изветря от главите на днешните

едомци писаното в Новия Завет? Толкова ли бързо забравиха как Павел

заяви за себе си:

“Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да

проповядва благовестието от Бога...” 61

Толкова ли бързо забравиха как Петър писа за себе си:

“Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез

правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили

еднаква с нас скъпоценна вяра...” 62

Толкова ли бързо забравиха как Яков писа за себе си:

“Яков слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте

пръснати племена, поздрав...” 63

Поне Йоан да бяха видели в най-дълбоката библейска книга как се

именува, понеже беше ученикът, когото Исус обичаше:

“Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да

покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос

прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан...” 64

И ако всички тези слуги на Бога писаха посланията и книгите си,

адресирани до Божията Църква, то от титулувани човеци ли трябваше да

се чете Вечното и Святото? На едомци ли говореше Отец чрез пратените от

Дома Си слуги или на чедата Си, които са Яков? Откъде тогава тази наглост и

това безумно нахалство на мнозина в църквите, за да се изживяват във

всичко друго, но не и в Христовия Образ на слуги?

61 (Римляни 1:1)
62 (2 Петрово 1:1)
63 (Яков 1:1)
64 (Откровение 1:1)
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Нека ти кажа, братко мой, че много книги написах и дадох даром на

Църквата, но една сред тях блести твърде силно. И това е книгата за

“Ясно очертания Христос”. Това е ослепителната Светлина на Святия

Дух, която ни показа как от надписа на Пилат наднича Сатана, а във върха

на змийския му език се подвизава именно духът на Едом, духът на

презряното първородство. Духът, който накара днешните църковни

властници да намразят до дъното на сърцата си Образа на Исус, и да го

разменят за червеното ястие на лъжепророка. А в това червено ястие

наистина изобилства от титли, звания, длъжности, привилегии, дипломи, и

всякаква друга религиозна гнусота.

Аз зная, (понеже съм изрично предупреден от моя Господ и Бог), че

едомците няма да се покаят от тази пророческа книга, както не се покаяха

от останалите сто и шестдесет книги преди нея. Зная също, че с нов и

страшен фанатизъм, те още по-усърдно ще продължат да блудстват с

дявола, за да измамят човешките души. Сигурен съм, че никой титулуван

пастор няма да изхвърли титлата си на боклука, защото бол пари е

наброил за нея, като е завършил в някоя от демоничните люпилни оттатък

океана. Но пак за Слава на Бога, и за свидетелство против нечестивите в

Деня на Страшния Съд, ще бъде тътенът от рухването на крепостта на

Едом. Защото ако платените наемници, които с удоволствие се наричат

“служители”, а не слуги, не се покаят, те просто ще допълнят мярката на

бащите си.

Моля те да разбереш това! И нека Святият Дух ти даде да проумееш,

че в съдбата на всеки от Божиите слуги винаги е имало две направления:

Първото – за свидетелство против многото нечестиви човеци.

Второто – за спасение на малцината оправдани и изкупени.

Но едновременно с това си дай сметка, че при тясната порта на

Господното Спасение има Божий Пламенен Меч, който всячески се върти и

проверява дали преминаващият се е уподобил в Образа на Исус. Защото

Небето, в което ще намерим вечните си домове, е създадено за човеци с

Образа на Исус. Там горе няма господари, няма професори, няма доктори,

няма доценти, няма бакалаври, няма председатели на бордове на директори,

няма самозванци, няма никакви гръмки религиозни титли.
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В Небето е Исус, Първородният, сред всичките Си братя и сестри, които

са наречени първородни, понеже Го имат роден и изобразен в сърцата им!

Ето от това Небе иска да те лиши духът на Едом! Ето това Царство на

Любовта, Светлината и Радостта дяволът не иска да приемеш като сетнина

на сърцето си! И той е готов да накара останалите червеи на безграничното

си лукавство да се съберат около Едом и да работят за пълното възцаряване

на мерзостите му, и на всичките му чудовищни беззакония.

А аз, братко мой, като слуга на Господа, пратен да направи прави

пътеките Му преди Второто Му завръщане, ще те помоля твърде много да

внимаваш в думите на тази пророческа книга, и да смириш сърцето си до

онова състояние, когато паднал на колене имаш Силата от Святия Дух да

речеш на Господа:

“Скъпоценни мой Господи Исусе! Аз приемам свидетелството на слугата

Ти и изповядвам пред Тебе, че не желая друг образ на земята, освен Твоят

Образ, Който Ти ни остави в Дело, в Пример и в Слово! Аз не желая да се

наричам с никое друго звание и по никакъв друг начин, освен със званието

“слуга Господен”! Аз Те моля, Господи, да ме изпълниш съвършено със

Святия Си Дух, за да защитя в мисли, думи и дела тази най-свята

привилегия да се наричам Твой слуга! Дай ми, Господи мой, онова

смирение, с което никога да не се взирам в делата, които върша за Тебе,

имайки твърдото убеждение, че върша само онова, което заповядва

Господарят ми, и по тази причина винаги оставам пред Тебе като

безполезен слуга! Тази нека да бъде молитвата ми, с която се отричам от

духа на Едом, и с цялото си сърце Те приемам като Първороден в сърцето

си, от Чието първородство никога не ще се откажа – с цената на живот,

или с цената на смърт! Амин и Амин!”

Ако Святият Дух ти потвърди тази молитва, и ти усетиш в сърцето си

мощното Присъствие на Исус, то тогава продължи да четеш следващите

редове на това пророчество. Защото те вече ще продължат със самото

видение пред крепостните стени на Ерихон, където аз продължавах да

пребъдвам с моя Господ, и с ангелските войнства, строени в небесни лъчи

против дяволския град. И ето, че Господ започна да ми говори, като

казваше:
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“Слуго Господен! Знай от Военачалника на Небесните войнства,

че в построяването на този проклет Ерихон няма слаби духове,

които да са въздигнали слаби стени против Светлината на Бога.

Защото тези седем Ерихонски духа са най-силните демони на Сатана.

И всяка от твърдите им крепости, може да бъде съборена само от

Гръма Господен. Знай това, и нека го знаят всичките Ми братя и

сестри, когато понасят гонение заради Името Ми и заради Святия

Ми Пример. А ти сега пристъпи до стената на врага Господен и виж

как изглежда тя. Виж как Едом е силен да привлича и съблазнява

зад погубителната си крепост...”

С вълнение пристъпих към стената на Ерихон, за да я разгледам.

А тогава очите ми зърнаха една висока крепост, направена от червен

рубин. На върха на самата крепост със златни букви блестеше надписът на

Пилат, написан на еврейски, гръцки и латински:

“Исус Назарянин, Юдейският цар!”

Този надпис привличаше с такава неудържима сила, щото само

посоченият и утвърденият от Бога слуга би устоял на магнетичната му

хипноза. А това ме накара да извърна очи от рубинената стена и златния

надпис, и да кажа на Господа:

“О, Спасителю мой! Цялата стена на Едом е червена, направена от

скъпоценен рубин. А на върха на крепостта му стои надписът на Пилат, с

който дяволът е силен да лъже и съблазнява човеците, които не искат Твоя

Образ...”

“Не просто да ги съблазнява, слуго Мой! Но ти виж, че самият

рубин олицетворява власт, царуване и могъщество! А ти с какво по

принцип свързваш рубина, като благороден камък?”

Очите ми се изпълниха със сълзи на огромна любов към Господ. И

тогава Му отговорих:

“О, Исусе! Свързвам рубина със стълповете Ти в последния Храм на

Хълма Мория. Защото тези рубинени стълпове олицетворяваха Святостта

на нозете Ти и ръцете Ти, които бяха прободени заради нас. Те бяха Твоят

Живот и Твоята Смърт като Слуга на Отца, смирил Себе Си до разпъване на

Кръст!”
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“Да, така е! Но ти сега виж, че духът на Едом е спестил Кръста и

ясно очертания Христос в крепостта си! Спестил е прободените Му

ръце и нозе! Спестил е Святите Ми думи, че ако някой победи

дявола, то Аз ще направя победителя да бъде стълп в Храма на Моя

Бог! Останал е само един рубин, в който го няма Спасителната Ми

Кръв, и един надпис, в който липсва Изкупителната Ми Сила. Какво

ще направи Едом чрез този рубин и златния надпис? И как ще

погуби Божиите отстъпници зад крепостта си?”

“О, Господи мой! Едом ще съблазни човеците, за да се отрекат от

първородството си, сиреч от Образа Ти на Слуга, с който Отец ни е родил,

за да Му бъдем първородни. И тогава, отхвърляйки и намразвайки Примера

Ти и слугуването Ти, човеците ще дойдат зад тази крепост – за да царуват,

за да първенствуват, и всячески да се изживяват като земни царе, а не

като слуги Господни...”

“Чудно ли ти е тогава, че цялата християнска религия, родена

от златния надпис на тази рубинена крепост, ще дойде и ще се

закрепи зад нея? И проумяваш ли, че измамният блясък на този

рубин в действителност ще бъде последното червено ястие, с което

дяволът съблазнява всички плитковерни християни, за да ги

превърне в омразни едомци?

Но ето затова ти казвам, че трябва да надуеш златната тръба на

Божия Гръм срещу този най-омразен сред омразните духове на

Сатана, от когото Отец Ми се гнуси и изпълва с Яростен Гняв

ноздрите Си.

Приближи се до Военачалника на Небесното Войнство, слуго

Господен! И като вземеш златната тръба от Десницата Ми, надуй я

срещу тази най-измамна сред измамните, и най-проклета отсред

крепостите на Ерихон!”

С огромно благоговение и трепет аз се приближих до Господ, Който ми

подаде тръбата. А след това я вдигнах пред устните си, за да я надуя...

Скъпи ми братко! Всяко чувство в мен бледнее, и думите ми са слаби,

за да изразят и опишат грохота и бурята, които се надигнаха отсред

сърцето ми. Шум от разпукващи се скали и грохот от изригващ вулкан се
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надигнаха вътре в духа ми. И Небесна стихия от Огън, кипяща Светлина и

гърмящ вятър излязоха от дъха ми и преминаха в златната тръба. А тогава

Гръмът Господен нападна рубинената крепост на Едом, като първом порази

надписа на Пилат, тъй щото златните му букви бяха изпепелени и отнесени

като прах. И думи се явиха от Гръма, които гласяха:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!

Бъди вързан, Едоме, духо на презряно първородство, който измами

църковните лидери да вършат небрежно църковните дела срещу

подписан договор и гарантирана заплата! Бъди вързан Едоме, духо

на тези, които се срамуваха да се нарекат със Святото звание

“слуга”, дошло от Святия Образ на Сина Ми, но скоро преминаха

във всякакво религиозно титулуване и човешко препоръчване!

Бъди вързан, Едоме, духо на всякакви религиозни бурени, плевели

и коприви, с които запустяваш църквите, тъй щото в тях да не се

допускат да слугуват слугите Господни, но да се явят самозваните

царе, родени от надписа на Пилат Понтийски! Бъди вързан, Едоме,

духо на червената съблазън, който сам стана причина блудницата

да се оцвети в червено, а човеците да се откажат от родството си с

Бога! Бъди вързан, Едоме, който измами човеците да се покоряват

на измамници и насилници, и помрачени да презират Божиите

слуги и жертвени юнци!

Шестият Гръм Господен разруши крепостта ти, Едоме! Станал си

лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш

довека!”

Докато още Гръмът Господен явяваше думите на Божия Гняв, по

протежението на цялата рубинена стена се появиха страшни пукнатини,

които се вдълбаха в нея и ставаха все по-дълбоки и черни. И ето, че

отсред пукнатините започнаха да падат златни корони, които мигновено се

превръщаха на прах от кипящата светлина и огнената стихия. А миг след

короните отсред пукнатините започнаха да лумват като плява стотици

хиляди и дори милиони договори, дипломи, атестации и всякаква религиозна

бумащина, утвърдила едомците по върховете на гнусната демонична
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йерархия. Самото изпепеляване на суетните хартийки доведе до остър вой

и страшно роптание зад крепостната стена. Хули, проклятия и богохулства

се въздигнаха като черен дим към Небето, но гърмящият вятър от тръбата

мигновено го погълна. И ето, че рубинената стена вече рухваше, а

благородният камък се превръщаше в смолиста гнилота, в която цвърчаха

подпалени бурени, коприви и всякакви бодливи плевели. Така крепостта

рухна оглушително, а отсред ангелското войнство полетяха блестящи

стрели. И ето, че сърцето ми виждаше едно неизброимо число от наемници

и титулувани човеци, които панически бягаха всред развалините. Едни от

тях с ужас държаха златни корони на главите си, не вярвайки, че златото

им ръждясва и се превръща на прах. Други размахваха пламнали и

доизгарящи в пепелта дипломи и договори за работа. Трети се опитваха да

размахат златни жезли на църковна власт, чиито долни краища се

превръщаха в съскащи и опърлени от Божия Огън змии. Всеки по всякакъв

начин се опитваше да се спаси от Яростния Гняв на Бога Всемогъщий,

който все така продължаваше да гърми от златната тръба. Така, с

водителство от Святия Дух, аз забелязах и духът на Едом, чието сърце

беше като чаша, пълна с вряща смола. Той летеше с опърлените си крила и

се опитваше да задържи и окопити поклонниците си, като им казваше:

“Никак да не се уплашите, защото няма власт на Небето или земята,

която да ви бутне от престолите, на които ви поставих. Вие сте стълповете

в храма на моя бог и отец! Вие сте славата му и благоуханието му! Ако сте

царе, то е защото той царува във вас! И всеки договор за работа, и всяка

диплома за духовен ценз са поръсени от святата му кръв! И всеки жезъл,

който ви е даден, ще устои и пребъде! Не бойте се, люде мои, които съм

направил царско свещенство! Стойте твърдо в мене, за да ви не отнеме

някой наградата и венеца! Да, стойте и ще ви дам венеца на славата!”

Но било, че Едом упражняваше всичката си възможна лукавщина, пак

Гръмът Господен вече довършваше крепостта му. А онези блестящи стрели,

изстреляни от ангелското войнство, се забиваха в сърцата на Божиите

отстъпници, изпепелявайки недоизгорелите им дипломи и договори, и

превръщайки на ръждива прах златните им корони. А когато стрела се
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забиеше в сърцето на едомец, отсред върха й излизаше Светлина, която

запечатваше беззаконника с думите:

“Осъден в беззаконието на Едом!”

И ето, че докато гледах, Господ се приближи до мен, като ми казваше:

“Запиши думите Ми! И яви сериозното предупреждение на

Вечния Съдия, че това запечатване, което виждаш тука, както и във

всичките предишни видения с другите крепости, ще касае

нечестивите в Деня на Страшния Съд, когато Аз отворя “Книгата на

демоничните изповеди” и осъдя седемте силни червея на

сатанинското лукавство. Тогава тези надписи ще явят страшната си

осъдителна сила против нечестивите, които ще бъдат хвърлени в

огненото езеро при вдъхновителите и погубителите си. А ти сега

гледай, че дори и тук, всред разрушенията на Едомовата крепост,

непременно ще има оцелели. Ето, гледай натам, накъдето ти соча с

показалеца Си...”

Погледнах натам, накъдето ми сочеше Господ. А тогава очите ми

видяха как стрелите на Божиите ангели бяха озарили сърцата на неколцина

човеци с могъщото Отеческо изобличение. И Светлина беше излязла отсред

върховете на стрелите, запечатвайки оцелелите с думите:

“Спасен от беззаконието на Едом!”

Това накара всичките да ридаят горчиво и да тъпчат с нозе разпадащите

се ръждясали корони, които бяха носили. И ето, че посочените за Милостта

на Бога, извикаха със силен глас към Исус, казвайки:

“О, Господи! Имай Милост за нас, понеже отстъпихме от Завета Ти, а

светилниците ни скоро угаснаха! Ние забравихме кървавите Ти ръце и нозе,

както и трънения венец на Главата Ти. Ние скоро се съблазнихме от

хилядогодишната блудница, която винаги е имала първенци и царе, с които

да блудства! Ние измамно решихме в сърцата си, че като се отвърнем от

Образа Ти ще намерим повече отворени врати за благовестие, повече

благословения и възможности. Но кой от нас е можел да предполага, че

Едом вече ни е превърнал в съблазнители, като ни е дал титли, постове и

кариери?
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О, Господи наш! Как сега да изкупим този тежък грях пред Лицето Ти,

и тази Смърт, с която пробождахме ръцете Ти и нозете Ти на Слуга? Как да

чакаме мига на Вечността, и Славното Ти явление, когато в нас няма нито

един белег, и нито една причина да ни видиш като слуги? Как да не

треперим при мисълта, че един ден ще чуем Господарят да казва на всеки

от нас:

“Зли и лениви слуго!”

Как изобщо не проумяхме, че зъл и ленив става оня слуга, който се

отрече от Образа Ти на слуга, за да приеме измамата от надписа на Пилат,

и да се изживява като църковен цар?

Молим Те, Исусе, със сълзите на съблазнените си очи! Покажи ни

Милост, и ни върни в Завета на слугуването! Защото само слугите Ти ще

наследят Царството Ти, и ще получат венци на Слава, почит и Вечен Живот!

Молим Те, Господи! Не оставяй да ни завлече беззаконието на Едом,

защото пророкът Ти Исайя отдавна е казал, че потоците на Едом ще се

превърнат в смола, и пръстта му в сяра! Ние вече хвърлихме короните, от

които бяхме измамени! И стъпкахме с нозете си договорите и дипломите, от

които бяхме помрачени!

Дай ни само да слугуваме, Господи! И по Твоята Воля да се намерим

по-ниски от всичките човеци! Защото които са най-ниско, най-близо са до

Основата, Която Си Ти, и до Апостолите и пророците, които са Святите Ти

камъни! Направи ни слуги, Господи! Защото Ти Си Първородният, от Когото

безумни се отказахме, и пред Когото днес се каем в прах и пепел!”

Слушайки риданията и думите на оцелелите, Господ се усмихна и

поклати одобрително главата Си. А след това заповяда на ангелите Си да

ги въздигнат отсред разрушенията на Едом и да ги поставят в подножието

Му и до Ковчега на Завета Му. И ето, че с ревнив Глас Господ попита

оцелелите, казвайки:

“Още ли съм цар за вас на земята, за да искате да царувате с

Мене? Ако е така – да заповядам връщането ви всред Ерихон!”

“О, не Исусе! На земята Ти всякога беше Слуга, и положи Живота Си

като Основа за Спасението на всичките човеци! А няма такъв цар, който да

стои по-ниско от всичките човеци, и като Основа за останалите! Такъв
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може да бъде и остава само слугата! Затова от дъното на сърцата си Те

молим – не ни връщай в дяволското царство Ерихон, което вече преминава!

Но дай ни да бъдем Твои слуги!”

Слушайки думите им, Господ още повече увеличи ревността в Гласа

Си, като им казваше:

“А няма ли това ваше желание да стане страшна загуба за

сърцата ви? Няма ли да изгубите титлите си, за които толкова

учихте? Няма ли да изгубите придобивките си? Няма ли да изгубите

уважението на света и ръкопляскането на човеците? Да не тръгнете

отпосле горчиво да се разкайвате, че заради Мен сте счели всичко

за измет и загуба? Да не поискате отпосле пак златни корони,

дипломи и договори за работа?”

Ревността на Господ доведе оцелелите до мъчително ридание. И те,

като разкъсваха дрехите си на две, и посипваха главите си с прах, отново

Му казваха:

“Правдиви са думите Ти, Господи! И справедлив е бичът на Ревността,

с която плющиш върху сърцата ни! Защото Те оставихме и изкривихме

пътищата си! И сърцата ни се напълниха с духа на света, а не с Духа на

Отца! Но ние отново ще Те помолим за Милост, и ще се надяваме на Твоята

прошка! Защото кой би удържал да върви с Тебе, ако Ти не си Сила на

сърцето му? Или кой не би се спънал, ако Ти, Господи, не воюваш с

пророка Си, за да го измъкнеш от мерзостта на запустението?

Ето, отричаме се от духа на Едом, и желаем да Ти слугуваме до свършека

на дните си. И за нас сега важат тези думи на псалома, които се молим да

ни вмениш за Правда:

“Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди

други дни; предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог,

отколкото да живея в шатрите на нечестието...” 65

Слушайки думите им, Господ се усмихна и проговори с Благ и нежен

Глас, като им казваше:

“А кои стоят на прага в Дома на Моя Бог? Кои не дават покой на

клепачите си и постелка за тялото си, докато не угодят на Този,

65 (Псалми 84:10)
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Когото гледат в очите? Не са ли това слугите, които са готови да

извършат всичката Воля на Господаря? Не са ли това човеците,

които съвършено носят Моя Образ?

Ето, спасявам ви отсред беззаконието на Едом, и ви изтръгвам

от пещта, която гори с погубителен пламък! Влезте в Ковчета на

Завета Ми и бъдете от днес нататък безполезни слуги, които ще

положат живота си за Завета на Господаря Си!”

След тези думи Господ докосна всеки от оцелелите, като даряваше

сърцето му с Небесна утеха, прощение и Милост. Така дрехите на оцелелите

се просветиха от докосването Му, а Исус постави всички в Ковчега Си. А

накрая, с просълзени от вълнение очи, Спасителят ми проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Ти все още не знаеш и не си видял колко голяма е

радостта на Господаря Ти от Изкуплението и Възвръщането, които

ще извършат виденията в тази книга. Но сега ти казвам, че си

верен, силен и безстрашен войн Господен! И наистина здраво си

воювал за Спасението на Сионовите пленници. Защото стрелата

пронизва отдалеч, и Меч и копие пробождат отблизо. Но Гръмът

Господен от златните тръби на Божия Пророчески Дух разрушава и

отвява злото, тъй че идещите отпосле не виждат даже поменът на

онова, което е било строшено и отвято! И днес, след разрушаването

на Едомската крепост, Военачалникът ще извика със силен Глас на

цялата Си Църква:

Скоро излезте от разрушенията на Едом, и никак да не се

съблазните от това, че Отец Ми е предал на събаряне всички

измамни стълпове на християнската религия! Никой от вас вече

никога да не се нарече по друг начин, освен слуга Господен!

Ако съм решил да се изявя чрез него в Църквата Си, Аз ще бъда

Апостолът, Пророкът, Пастирът, Учителят и Благовестителят, а той

остава безполезен слуга пред Лицето Ми, докато се върне в Дома

на Отца Ми! Никой от вас никога вече да не се нарече с мерзостни

титли. Титли като “професор”, “доктор”, “магистър”, “бакалавър”,

“директор” или с каквато и да било друга дума, която касае света, а
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не Моята Църква! Защото светът лежи в лукавия, и титлите му –

всички до една – ще останат в лукавия!

Всеки от вас – винаги и на всяко време - нека да стои по-ниско

от всичките човеци, близо до Основата Христос, и да знае, че тайната

на Съвършеното пребъдване в Бога и Отца е скрита в Съвършеното

слугуване!

Който приеме и утвърди тези Мои думи в сърцето си, ще се

нарече камък от Сион, който пребъдва в Крайъгълния Камък – до

вечни векове! Аз, Военачалникът на Господното войнство, все още

говоря и не млъквам!”
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4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕИЗБЕЖНАТА

СЪБЛАЗЪН

“А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за

него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен

камък, и да потънеше в морските дълбочини. Горко на света поради

съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на

онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! Ако те съблазни

ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да

влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две

нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако те съблазни окото,

извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с

едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения

пъкъл...” 66

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Устните ми са пълни с благодарение, а сърцето ми с преклонение пред

моя Господ и Спасител. Защото от всички възможни Небесни привилегии,

които получих от Него, най-голямата си остава привилегията да бъда Негов

слуга, който всякога върши това, което Му е угодно. Аз няма надълго и

нашироко да ти доказвам докъде могат да стигнат човеците в желанието си

да вървят по широкия път на погибелта, и по линията на най-малкото

съпротивление. Защото ти сам би се досетил, че само тези, които препускат

надолу към ада, нямат никакви съпротивления пред сърцата си и нозете

си. Аз няма да се впускам и в дълги и безсмислени анализи, с които да

убеждавам когото и да било, че светът е място на умножено беззаконие, а

мерзостта се въздига като царица в отношенията между човеците. Но точно

сега не мога да мълча, когато виждам, че всички белези, за които бях

пророкувал в книгите си преди години, се явиха точно така, както бяха

пророкувани. Защото още помня как при управлението на Симеон

Сакскобурготски Господ ми даде да предупредя чедата Му, че нещата още

66 (Матея 18:6-9)
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повече ще се влошат, и съблазънта ще се увеличи. Още тогава Господ ми

даде да видя, че нищо добро не чака народ, чиито управници го тласкат в

пропастта на най-страшните беззакония. И онези черни облаци от демонични

пълчища, които идваха към България, сега са надвиснали над нея и я

разоряват – духовно, политически и нравствено.

Да ти казвам ли тогава, че диригентът на най-голямата възможна

съблазън в България беше един точно определен дух на дявола? И да

напомням ли какво е името на този дух?

Разбира се, че ще го направя, защото в това последно видение против

Ерихон, е ред да рухне и неговата крепостна стена.

И така, братко мой, наистина има дух, който диктува и управлява

всички демони на съблазън – не само в България, но и по целия свят.

Целта на този дух е да прегори плътските естества на човеците с огъня на

беззаконието, и така да ги подготви като изпечени тухли за последната

Вавилонска кула, която очаква демоничния звяр от бездната. Името на

този страшен, покваряващ и смъртоносен дух, е Молох. В древността той

изискваше да му принасят деца, и да ги изгарят във физически огън, а

днес, в последното време, огънят вече е станал една тотална и изпепеляваща

съблазън.

“Неизбежно е да дойдат съблазните...” – ето така ни предупреди

нашият Господ Исус. Той още преди две хиляди години знаеше, че Сатана

ще осигури фронт на Молох за погубление на неутвърдените души. Но при

все, че думите Христови бяха четени, прочитани и препрочитани, пак

църквите никак не можаха да спрат опасния демоничен противник. Едни от

тях, (например Римокатолическата църква) приеха думите на Исус по плът,

и решиха, че с една смъртоносна Инквизиция въпроса със съблазните е

решен. Така тази църква изцапа ръцете си с кръвта и смъртта на хиляди по

хиляди човеци, и определи участта на Торквемада и останалите инквизитори

в най-дълбоките кръгове на ада. Други църкви решиха, че ще заложат на

религиозната изолация, превръщайки Спасението в своеобразен затвор, а

служението пред Господ – в килийно отшелничество за монаси. Но и те

също рухнаха, защото светът оставаше същият, и не искаше да се откаже

от съблазните и съблазнителя. Така дойдоха днешните последни времена и
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демонични знамения, с които Молох наистина въздигна крепостта си в

Ерихон. А с тази измамна крепост демоничният дух излъга отстъпилите

църкви, че въпроса със съблазънта ще се реши, когато неразумните девици

се отворят за света и всичко, що е в света. Така или иначе, всред тях щяха

да се подвизават варосани гробници, сиреч, човеците, които лъскат и чистят

външното, а вътрешното им непременно щеше да бъде под тоталната

светска власт на дявола. Църквите до такава степен щяха да се смесят и

разводнят с духа на света, щото водите на гордата и противна река Ефрат

да текат не само в политиката, но и в цялата световна религия. Духът на

света до такава степен щеше да обладае и обсеби сърцата на църковните

властници, щото единственото, с което църквите щяха да се отличават от

рояците политически партии, щеше да е само името им, тотално лишено от

Святия Дух на Христос.

Партиите щяха да събират членската си маса, и да си правят

конференциите. И църквите щяха да събират членска маса, и да си правят

конференциите. Партиите щяха да си имат конгреси, делегати и избрани

ръководства. И църквите щяха да си имат конгреси, делегати и избрани

ръководства. Партиите щяха да си имат устави, платформи и идейни

течения. И църквите щяха да си имат устави, платформи и идейни течения.

Партиите щяха да търсят срастване с бизнеса, за да пълнят касите си с

пари. И църквите щяха да търсят срастване с бизнеса, за да си пълнят

касите с пари.

Няма защо да те убеждавам, че в утробата на света (а не на библейската

Ребека) се раждаха две близнета. И за разлика от библейските, при които

Яков беше хванал петата на брата си Исав, тези две близнета щяха да се

прегърнат и да държат влюбено ръцете си. Светът нямаше да мрази нито

едното близне, нито другото. А и двете близнета щяха по всякакъв начин

да доказват, че дяволът им е баща, а светът им е майка. Сам можеш да се

досетиш, че тези близнета щяха да имат нужда от бавачки, от гледачки, и

от всякакъв обслужващ демоничен персонал. Защото те щяха да пораснат

и да се поклонят на дявола – всеки по своя уникален и заложен в сърцето

начин.
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И така, братко мой, от Името на Господа, на Когото служа с духа и

сърцето си, ще ти кажа, че както светските партии, така и светските църкви,

не са родени от Бога и Отца, нито имат Святия Дух в себе си. И едните и

другите служат за съблазън, която трябва да запокити човеците в пъкъла.

Светските партии – защото обещават справедливост без Справедливия,

Когото отричат или игнорират като суверенно съществуващ!

Светските църкви – защото обещават Спасение без Спасителя, Когото

са похулили, и Чийто Завет са потъпкали с отстъпленията си!

Но аз сега нека да продължа с едно съдбоносно видение за България,

което Господ Исус даде на сърцето ми. То наистина е видение от най-

последните години в падението на българската нация. Докато пребъдвах в

молитва пред Господ, и чаках водителството Му за пророчеството против

духа на Молох, Той Сам дойде при мен и започна да ми говори, казвайки:

“Слуго Господен! Страшна мерзост и убийствено падение е

нападнало държавата, в която живееш! И сега ти казвам, че никога

езичницата България не е падала по-ниско пред Лицето на Господ,

колкото в последните години на сатанинската съблазън, която я

опожарява и изпепелява. Затова ти виж демоничните знамения,

които духът на Молох стори именно върху картата на българското

пространство. Защото в тези знамения не светът съблазнява

църквите, но църквите в падението си са започнали да съблазняват

света...”

След последните Си думи Господ ме въздигна до Себе Си, високо над

територията на България. И тогава аз видях как Сатана привика при себе

си духът на Молох, като му заповяда, казвайки:

“Крепостта на комунизма рухна в България! Скоро приготви няколко

от яйцата ми и иди против българите, за да си построиш твоята крепост!

Сега вратите са отворени за тебе! Но искам да направиш нещата по новия

начин, с който съградихме последния Вавилон.

Запомни, Молохо! Не светът да съблазни църквите там, но нека църквите

да съблазнят света! Нека съблазънта дойде именно от тях! Защото само

така Вавилонските съблазнители ще станат големците на земята!”
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Послушал волята на дявола, Молох прелетя до Америка, откъдето взе

змийски яйца, които постави в кошница, пламтяща от огъня му. А след това

се отправи към територията на България и започна да слага яйцата в

общественото пространство, чакайки ги да се излюпят.

Братко мой!

Само можеш да предполагаш каква съблазън донесоха излюпените

змии над България. Те наистина първом се вмъкнаха в пръкналите се

навсякъде тщеславни църкви, тъй щото първата от съблазните, които

пролича твърде ясно, беше проповядваният финансов просперитет. Нещо,

на което аз самият бях свидетел, когато американският съблазнител Лиардън

на конференция на “Войни на Христа” крещеше в микрофона си:

“Просперитет, просперитет!”

С този просперитет духът на съблазънта застана срещу неутвърдените

християни, като им казваше:

“Аз искам да направя всеки от вас богат! Не е ли тази мечтата ви – да

бъдете богати? Ето, казвам на всеки от вас:

“Стани богат, стани богат!”

По-късно вече видяхме тази съблазън и в света на езичниците, когато

се появи телевизионното предаване “Стани богат”.

Но излюпените змии на съблазънта не спряха само с богатството. Те

съблазниха всички тщеславни църкви, карайки ги да почитат и превъзнасят

презокеанските теологически идоли, купувайки книгите им от църковните

сергии. Така факторът “идолизиране” първо се появи именно в църквите. А

днес виждаме този фактор и в света на езичниците, където се появиха

съблазняващи с идоли телевизионни предавания като “Мюзик айдъл” и

“Пей с мен”.

Но това не беше последната мерзост на излюпените змии. Наред бяха

църковните шоута, пълни с кикотене и падане по гръб. Тези гнусни знамения

на съблазънта, се появиха именно в тщеславните църкви. А години по-

късно Молох заля със съблазънта на змиите си и светските телевизионни

канали със съблазняващи предавания като “Шоуто на Слави” и “Шоуто на

Азис”, където също преобладаваше не по-малко кикотене, кълчене и

извратен морал.
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И ето, че във видението накрая съблазняващият дух се представи на

Сатана, като му казваше:

“Княже! Всичко стана именно по твоя начин! Аз първо съблазних

църквите със змиите на лукавството ти! А когато съблазънта окончателно

се възцари там, дадох на змиите охота за развлечение и сред езичниците!

Тъй щото тази българска нация пламна и започна да се разжегва според

волята ти!”

“Превъзходно, Молохо!” – измляска дяволът и почеса с нокти главата

си, като му казваше още:

“Междувременно пратих и други духове да ти помагат в съблазънта!

Виж, например какво успя да стори духът на Корей с “Биг брадър”? Как

раздели човеците и ги накара като вълци едни други да се ръфат и мразят!

Ами Содомският дух с “Островът на изкушението”? Хе, хе, хе! Продължавай

да владееш и развращаваш тази нация, понеже именно от нея Йеова

мъчително ни боде с книгите на пророка Си!”

Докато сърцето ми се свиваше във видението от страшните съблазни,

довели дявола до абсолютен екстаз, Господ с гневен и ревнив Глас ме

попита, казвайки:

“Виждаш ли на какво е способен дяволският разпалвач? И

знаеш ли колко е страшно, когато един или няколко демонични

съблазнителя покварят цялото младо поколение на една нация, за

да го направят идолопоклонническо и нечестиво?

Знаеш ли колко пропаднали са нациите пред Лицето на твоя

Господ, където съблазънта не тръгва от света към църквите, но от

църквите към света?

Четиринадесет години Царят на Сион изливаше води на

Очистване в сърцето ти, за да ги даваш на братята и сестрите Ми!

Но ето, че църквите, които обикнаха духа на съблазънта, не

пожелаха Божиите води, а предпочетоха смолата на Молох!

Четиринадесет години Царят на Сион пълнеше сърцето ти с

Хляба на Посвещението, за да храниш Божието домочадие! Но ето,

че църквите, които обикнаха духа на съблазънта, не пожелаха

Божия Хляб, но предпочетоха плесента на лъжепророка!
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Четиринадесет години Царят на Сион те напояваше с Виното на

Завета Си, за да станат братята и сестрите Ми гладни за повече

гонение! Но ето, че църквите, които обикнаха духа на съблазънта,

не пожелаха Господното Вино, но предпочетоха чародействата на

Езавел!

Четиринадесет години Царят на Сион те помазваше със Святото

Миро на Благоволението Си, за да станат всички помазани слуги на

Бога! Но ето, че църквите, които обикнаха духа на съблазънта, не

пожелаха Господното Миро, но предпочетоха да се кикотят и падат

по гръб!

А в последните четири години Царят на Сион те държа като

осолен жертвен юнец на Божия Свят Олтар и като ходатай в пролома,

за да измолваш Милост, Опрощение и Небесно благословение за

нацията, която целокупно те отхвърли! Но ето, че църквите не

пожелаха Солта на Бога, нито Жертвата Му, понеже обикнаха духа

на съблазънта и предпочетоха теологическите си идоли, вместо

слугата, доказан в Дух и Истина, като пратеник на Сион!

Чудно ли ти е тогава, че дяволските змии разпалиха така

страшната си съблазън в България? И ще умува ли още някой защо

всичката съблазън в България дойде с яйца, снесени оттатък

океана? И ще се чуди ли някой още защо слугите на сатанинската

съблазън с такова усърдие покваряват цялата българска нация?

Не разбрахте ли най-сетне, че в духовния свят над България се

състоя сблъсъкът между пророка и лъжепророка? Колко още

пророчески свидетелства са ви нужни, за да разберете, че Отец

издигна пророка на Сион отсред българската нация?

Аз няма още много да говоря, понеже след тази пророческа

книга Ерихон вече ще е рухнал, и крепостите му ще бъдат

предадени на унищожително съкрушаване. Но сега непременно ще

предупредя цялата Си Църква!

Духът на Молох е тухларят на дявола, с който се изработват

тухлите за последната му Вавилонска кула! С всяка съблазън той е
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силен да прегаря съвести и да приготвя съдовете за Божия Яростен

Гняв!

Духът на Молох е засмолителят на дявола! И самата му смола е

лепкавата съблазън, която трудно се отмахва отсред тези, които са

я пожелали!

Духът на Молох е кръвосмесителят на дявола! И самото му

кръвосмешение е да накара вярващи да участват в дяволските

съблазни, като ги обричат в Моето Име, и ги приписват на Святия

Ми Дух!

Но вие помислете, и отговорете на Господа във вътрешните

стаички на вярата си:

Свят ли е Духът, който накара църквите да проповядват земен

просперитет, и да се опожаряват в съблазънта “Стани богат”? Свят

ли е Духът, който измами църквите да се кикотят и човеците в

събранията им да падат по гръб, когато в Покаяние пред Бога

трябваше да плачат и падат по лице? Свят ли е Духът, който накара

българите да идолизират една шепа Вавилонски писатели, които

спечелиха милиони долари по света от блудкавата си теология,

пълна с грима на Езавел? И най-вече – Свят ли е Духът, който

измами църковните първенци - с двете си ръце, с двете си нозе, а и

с двете си очи да търсят съблазънта на дявола, и да я проповядват

от амвоните си? Не знаят ли тези съблазнители, че Господ вече е

окачил воденичния камък на вратовете им, и при рухването на

дяволското царство връзките с този камък ще ги завлекат в дъното

на огнения пъкъл?

Ето, казвам на будните и разумните да Ме последват със

слугата Ми в последното видение в тази пророческа книга. Защото

е видение за рухването на най-гнусната от гнусните, на най-

грешната от грешните, и на най-беззаконната отсред беззаконните

крепости на дявола – крепостта на неизбежната съблазън, крепостта

на Молох!”

Братко мой! Верни ми приятелю! Още помня как преди седем години

написах книгата за “Огънят на Молох”, където Господ ми даде да покажа
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пет демонични церемонии, с които Молох прегаря сърцата на неутвърдените

в Бога християни. Едва бях започнал да пиша началото на книгата, когато

злият дух се опита да уплаши сърцето ми, понеже синът ми се върна с

дълбока рана на челото, която вече се подуваше и превръщаше в хематом.

Слава Богу, че тогава момчето ми бързо се възстанови. Но оня случай ме

накара да разбера колко много дяволът мрази пророческите видения и

думи на моя Господ. Защото каквито и да са рани по плът – те непременно

ще оздравеят. Но ако някой е бил пронизан в сърцето си, за да отиде да

живее с Молох зад крепостта на съблазънта, то такъв жив е умрял, и само

по Божията Милост би се върнал към Живота и Святостта на Исус.

Няма смисъл повече да убеждавам помрачените български наемници,

които и до днес продължават да ми пращат имейли да участвам в гнусните

им мероприятия, наречени конференции. (Току що, в писането на книгата,

получих поредната покана на електронната си поща.) Щом не се намери

Свят Дух в сърцата им, Който да им покаже колко чужда и противна е тази

светска дума на Небето и Бога, то нито пък биха ги убедили още сто книги

като тази, която пиша сега.

Няма смисъл повече да защитавам пред когото и да било моето отделяне

и посвещение за Бога, след като такъв би ме заплюл, че не посещавам

църквата на любимия му фарисей, за да слушам изтърканите му триточкови

проповеди. Няма смисъл да оправдавам нито дума и ред от книгите, които

написах, само защото някой читател би имал крепости или люспи на очите,

за да не може да види и осъзнае Истината. За всичко това един ден ще ме

оправдае Исус, и ще ми отдаде правото, и утехата, и почивката, заради

която съм работил през всичките дни на младостта си.

Но точно тук и сега за последен път ще призова колебаещите се, за да

се оставят от колебанието си, и страхливите, за да се оставят от всеки

човешки и религиозен контрол. Защото Господ за последен път ме въведе

във видението с Ерихон, който димеше страшно поради рухналите си

крепости, и само една от тях оставаше неразрушена. И ето, че Господ

вдигна ръка и посочи към стената на Молох, като ми казваше:

“Слуго Господен! Пристъпи до самата стена на Молох и Ми кажи

как изглежда тя...”
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Послушал Исус, аз пристъпих към стената, за да я разгледам. И ето, че

очите ми виждаха една твърде съблазняваща по красотата си стена. Тя

цялата беше направена от огромни диаманти и създаваше впечатление, че

нейн архитект и строител е Самият Бог. Това ме накара да кажа на моя

Господ:

“О, Исусе! Тази крепостна стена твърде много впечатлява! Тя изглежда

като направена от диаманти, и е способна да заплени всяко сърце, което

не разпознае духа на Молох, като дяволски съблазнител...”

“Да, слуго Мой! Така е!” – отговори ми Исус и продължи – “Но как

мислиш ти? Защо Молох е избрал именно диамантите като ефект за

крепостната си стена?”

Замислих се във въпроса на Господ, защото в него имаше дълбока

Мъдрост. А след това, като размислих, казах Му:

“Исусе! Диамантът има две качества. Едното е твърдост, а другото –

блясък. Аз зная от откровенията Ти, че духът на Молох е тухларят на

дявола, който изпича тухли за последната Вавилонска кула и ги слепва със

смола. Ето защо за твърдост в глинените тухли тук не можем да говорим.

Но за да маскира тухлата, и да я направи притегателна за сърцата, Молох

я покрива с измамен диамантен шлайф, тъй щото за всички тя да прилича

именно на скъпоценен камък, изработен в Сион, а не на заблудителна

глина от тухларската пещ на дявола...”

Господ се усмихна на думите ми и поклати одобрително главата Си,

като ми казваше:

“Точно така е, слуго Мой! Ти правилно усети подтика на

въпроса Ми, и Мъдростта на Отец Ми изпълни устните ти. А сега

помисли и Ми кажи:

Имаше ли през всичките години на твоето злострадание за

Мене блясък в теб, който да накара църквите да те посрещнат като

пратеник на Светлината?”

“Господи мой! Преди да ми дадеш Небесния блясък, Ти първо вложи в

мен Небесната Си твърдост. И ако съм имал блясък, то той в никакъв

случай не беше мой, но Твой! Защото Твоите думи в пророческите книги са
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всичкият им блясък! И именно този блясък дяволските поклонници никак

не можеха да понесат...”

“А какъв блясък понасяха дяволските поклонници, след като

Моят блясък им беше противен? Не беше ли това светският блясък

на дяволските човеци, които се наричат звезди? Не беше ли това

блясъкът на прожектори, блясъкът на фотоапарати, блясъкът на

скъпи костюми, блясъкът на украшения и автомобили?

При толкова блясък няма ли много сърца да отпаднат поради

съблазънта? И при толкова изкусен диамантен шлайф има ли да се

чудиш защо църквите предпочетоха светския блясък на дяволските

съблазнители, пред блясъка на слугата Господен, който се съразпна с

Мене? И ако Аз напълних сърцето ти с Мъдрост, за да блестиш като

самороден Сионски диамант, то искаха ли църковните първенци да

се озарят от блясъка на слугата Господен, или първом започнаха да

се взират в благата на живота му?”

“О, Исусе! Ако бях тръгнал да се нося като богаташко конте, слизащо

от лимузината си, и ръсещо от ръцете си пари наляво и надясно, то със

сигурност щях да стана част от плеядата звезди на съблазънта. Но аз Ти

благодаря, че Ти така съвършено Ме покри и утаи, за да се спънат в

камъка Ти нечестивите, а разумните да стъпят на него и да се възкачат

нагоре към Тебе...”

Слушайки думите ми, Господ погали главата ми, а след това продължи

да ми говори, като казваше:

“След малко ти ще надуеш последната гръмлива тръба и тази

крепост на Молох ще рухне и ще се разруши напълно. Така в

духовния свят един Господен слуга ще извърши една от най-

скъпоценните духовни победи на Божието Царство. Но в едно с

тази победа, Отец Ми ще заповяда да се явят стиховете на

Мъдростта Му, с които за последно ще изпита всички сърца. И тези

стихове в пълна степен ще важат за теб. Чуй ги сега от устата на

твоя Господ, и нека ги чуе цялата Ми Църква:

“Имаше малък град (разбирайте Свята Църква), и малцина

мъже в него; и дойде против него велик цар та го обсади, и издигна
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против него големи могили (разбирайте крепости). Но в него се

намери сиромах и мъдър човек, и той с мъдростта си избави града;

но никой не си спомни за онзи сиромах човек. Тогава рекох:

Мъдростта струва повече от силата; а при все това, мъдростта на

сиромаха се презира, и думите му не се слушат...” 67

Ето така, слуго Мой, всред Божието домочадие се намери един

мъдър човек, който с Божията Мъдрост избави Църквата Ми от

погубителните крепости на дявола. Но когато дойдоха победата и

триумфът, и могилите на злия цар рухнаха, никой не си спомни за

слугата Ми, нито за живота му, който той положи на Божия Свят

Олтар, та да получи Мъдростта, която избавя от насилника.

И защо никой не си спомни слугата Ми? Не затова ли, понеже е

сиромах и немощен? Не затова ли, понеже сред Църквата винаги е

имало човеци, които живеят от чужди трудове, и си правят

служенията с чужди свидетелства, като яхват вълните на възторга?

Не затова ли, че за четиринадесет години само една шепа верни и

посветени се иждивиха за делото на пророка Ми?

Но Аз нека сега довърша притчата от Еклисиаст! И да кажа на

Църквата Ми правдивите думи на Мъдростта, които до този миг са

били утаени от всички вас:

Един слуга, посочен от Бога и Отца, е способен да надуе

гръмливите тръби и да направи да рухне цялото крепостно царство

на дявола! Но ако оцелелите отсред Ерихон не отдадат на този

слуга дължимите на делото му почит и благодарение, щедрост и

благословение, то Сам Отец Ми се заклева в Святостта Си, че ще

възвърне всичките Ерихонски крепости накуп в сърцата на

неблагодарните и непочтителните! Защото Мъдростта Господна не е

за презиране, дори когато Отец Ми я полага в сърцето на слуга,

който е сиромах в земното!

Затова предупреждавам всички ви твърде много да бдите и да

не се подлъжете, та да оставите поглъщателя да ви отнеме наградата,

и запустителят да измами сърцата ви!

67 (Еклесиаст 9:14-16)
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А ти, слуго Мой, пристъпи сега до Военачалника, за да ти дам

последната седма тръба, която да надуеш против диамантената

крепост на Молох...”

С вълнение пристъпих пред моя Господ, Който вече държеше в

Десницата Си последната златна тръба. И като я взех с трепет в ръцете си,

надигнах я пред устните си, за да я надуя...

Братко мой! Не зная как останах прав на нозете си, понеже от

дълбочините на сърцето ми избухна страшен тътен. По-силен, по-могъщ, и

по-величествен от всички преди това. Шум от разтърсващи се скали,

придружен от гръмотевичен вятър, който вещаеше страшни Божии мълнии,

премина през дъха на устните ми, и влезе в златната тръба. И в този миг

не аз държах тръбата, но тя ме държеше с всичката върховна Власт, Мощ и

Авторитет на Святия Дух. И ето, че от тръбата излезе Гръмът на Отца,

придружен от Вятъра Му, и от мълниите, които святкаха в него. Така

Гръмът удари диамантената стена на Молох, като разпука шлайфа на

дребни стъкълца, които се пръскаха на прах. И думи на Свещен и Яростен

Божий Гняв съпроводиха Гръма, като казваха на Молох и творението му:

“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на

дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!

Бъди вързан, Молохо! Духо на сатанинската съблазън! Беше

първият беззаконник, чиято кула разсипах в древната Сенаарска

земя, а сега си последният беззаконник, когото разрушавам в

последния крепостен Ерихон!

Бъди вързан, Молохо, подпалвачо на дяволския огън, който

вкара в отстъпилите от Завета Ми църкви ненаситна любов към

духа на света, станала тяхната погубителна съблазън! Бъди вързан,

демоничен тухларю, който всякога си превръщал чедата на първия

Адам в изпечени тухли на сатанинското лукавство! Бъди вързан,

засмолителю, който с бесовска мъдрост правеше Сатана да изглежда

като светъл ангел, и пратениците му – като бляскави светила! Бъди

вързан, кръвосмесителю, който накара безумните да вършат

съблазните на господаря ти, дявола, обричайки ги в Името на Исус!
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Седмият Гръм Господен разруши крепостта ти, Молохо! Станал

си лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш

довека!”

Докато в Гръма на Отца, и всред Божиите мълнии се явяваха думите

на Божия Гняв, самата стена се оголи от диамантения шлайф, а отдолу се

показаха тъмни и разпукващи се тухли, край чиито очертания цвърчеше

кипналата смола на съблазънта. И тогава самите мълнии нападнаха на

тухлите, тъй щото те с грохот започнаха да се разтрошават и рухват. И

колкото повече Гръмът нападаше крепостта на Моав, толкова повече тухли

и смола се разпадаха и рухваха. Така накрая цялата крепост оглушително

се стовари и падна. И ето, че очите ми съзряха неизброимо число от

съблазнители, чиито ръце, крака и очи горяха, поразени от Божиите

мълнии. А сред самите тях, наметнал пламналата си пелерина, духът на

Молох крещеше, като казваше:

“Не, бойте се чеда мои! Това е само един трус от врага и отмъстителя!

Той няма да ви отмести от местата ви, защото е силен господ, който ви

пази! Никак да не се оставите от призванието си да ми служите! Никак да

не преставате да се утвърждавате в талантите, които ви дадох! Църквата

шества по света, и няма кой да спре успеха на нашите евангелизации!

Няма кой да потъмни блясъка на вас, които блестите като скъпоценни

камъни на света! Конференции, конференции - сега са нужни повече от

всякога, за да не допускате смут в избрания път, и да не отстъпите от

църковните доктрини...”

Но било, че Молох крещеше и не знаеше как да угаси пламналата си

мантия, Божият Гръм вече довършваше крепостта му. А тогава отсред

ангелското войнство полетяха бляскави стрели против всички съблазнители и

Божии отстъпници. И когато някоя стрела се забиеше в сърцето на

беззаконния, отсред върха й излизаше Светлина, която го запечатваше с

думите:

“Осъден в беззаконието на Молох!”

Това още повече озверяваше отстъпниците, и те пронизани тичаха

всред разрушенията, за да уловят мантията на Молох, като му казваха:

“Верни сме ти, господи! И от твоите доктрини няма да отстъпим!”



129

И при все, че в голямото си множество, съблазнителите не се отказаха

да се покаят за злините си, пак сърцето ми забеляза малцина, които бяха

посочени за Спасение. При тях самите ангелски стрели бяха угасили

унищожителния огън на Божия Гняв, и изобличителна Светлина блестеше

отсред върховете им, запечатвайки всеки от тях с думите:

“Спасен от беззаконието на Молох!”

И тези оцелели човеци, като усетиха всичкото изобличение на

ангелската Светлина, паднаха съкрушени на нозете си, и възридаха пред

Господ, казвайки:

“Прости ни, Господи Исусе! Защото сме станали най-блудните и най-

грешните пред очите Ти! Как не усетихме съблазънта, която дохожда, та

скоро прилепихме към нея сърцата си? Как нямахме нито вяра, нито

смирение, нито благоразумие, та да отделим Твоите думи на Вечен Живот

от всички смолисти думи на света, с които Молох всякога ни оскверняваше!

Милост просим от Тебе, Спасителю! Понеже не разпознахме огъня на

Молоха, и като Ааронови синове влязохме с чужд огън в Храма Ти! Във

време, когато Огънят Ти трябваше да ни превърне в жертвени юнци на

Божия Свят Олтар, ние се разгоряхме по всичко светско, което блазни

очите и тегли сърцата! Във време, когато Огънят на Любовта Ти трябваше

да запали светилниците ни, ние се подмамихме от чужд огън, на който като

Петър греехме ръцете си в дворовете на последните книжници и фарисеи,

отричайки се от Тебе не два или три пъти, но многократно повече!

Прости ни, Господи, че ослепяхме за Правдата, а прогледнахме за

съблазънта, та да ценим онова, което се цени високо между човеците, а

слугите Ти да предадем на хули и презрение! Този страшен дух на Молох

ни измами и залепи в крепостта си! И ако не беше Гръмът Господен от

тръбата на пророка Ти, ние купно бихме изгорели като слама, и Гневът

Господен би ни довършил като плява!

Ето, Исусе! Лопатата е в ръката Ти! Дай ни сетния шанс да бъдем

работници по очистването на гумното Ти, и по събирането на оцелялото в

житницата Ти! Понеже носим белези от поражения, и непременно ще

разпознаем съблазънта на Молоха!”
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Слушайки думите на ридаещите човеци, Господ даде знак на ангелите

Си да ги въздигнат отсред разрушенията на Ерихон, и да ги доведат в

подножието Му. А когато ангелите Му сториха заповяданото, Исус с ревнив

поглед изгледа малцината, като ги питаше:

“Не искате ли пак да се върнете в царството на евтиния блясък,

и шумната слава? Не искате ли да ви захвалят човеците, а и самите

вие да хвалите тези, които ви съблазняваха?”

“О, Исусе! Да не бъде!” – извикаха вкупом ридаещите, и със съкрушени

гласове отново Му казваха:

“Колкото дяволски огън сме разпалвали в безумието си, с многократно

повече ни дай да разпалваме Огъня на Твоята Любов! Дай ни да пострадаме

за Тебе, както никога не сме страдали! Дай ни до края на дните си да се

уподобяваме в Твоя Образ и на Твоя Кръст! Понеже как иначе да изкупим

тежкия грях, с който дяволът беше вързал ръцете ни, нозете ни, и очите

ни? Разтроши ни сега, както се трошат тухли, за да не остане в нас нищо

човешко! И някъде там, в строшената глина, намери едничкото основание

за нас, едничкото съкровище в пръстния съд, което да направим да расте

за Тебе, и да носи печалба за Твоето Царство!”

Тук Гласът на Господ стана още по-ревнив. И Той с огнени пламъци в

очите Си извика към оцелелите, казвайки:

“А ще бъдете ли вие Йосифовци, та когато дойде жената на

Петефрий, да откажете гласа на съблазънта й? Или предпочитате

да ви направя Самсоновци, които отново да бъдат съблазнени от

светската Далила и слепи да привършат дните си? Ще бъдете ли

вие Халевци и Исус Навиновци, та когато Корей, Датан и Авирон

започнат да съблазняват безумните със златното теле, да се оттеглите

горе – при Божия Пророчески Дух и песента на Моисея? Ще бъдете

ли вие Илиевци, та да се възкачите при върха на Кармил, и там да

дочакате в Святост и смирение облака на Господната Слава? Ще

бъдете ли, най-сетне, Давидовци, които със сърце чисто и смирено

ще обърнат престъпници към Божията Правда, и сами ще станат

юнци на Святия Олтар? Ще бъдете ли всичко това, оцелели синове

от съблазънта?”
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“О, Господи!” – възридаха високо оцелелите – “Ще бъдем такива,

каквито ни искаш! И никога няма да забравим, че Ти с пророка Си ни

изтръгна от огъня на погублението, и от мерзостта на запустението! Само

ни прости, и ни възвърни при Себе Си! Дай ни Святия Си Дух и радостта от

Спасението!”

В този миг очите на Исус се просълзиха. И Той, като докосваше с

благодатните Си ръце оцелелите, и ги очистваше с Господното Си

опрощение, отново им проговори, казвайки:

“Вярвам думите ви! И ви приемам в Ковчега на Завета Си!

Бъдете осветени и изпълнени с Духа Господен! И като посветите

остатъка от дните си – работете за Святостта Господна и за пълното

разрушаване на дяволската съблазън!

И ако довчера сте били тухли, днес бъдете Моите камъни! И ако

довчера сте били свидетели на смолата, днес бъдете свидетели на

Солта! Аз съм Господ, Който ви освещавам и очиствам! И на Мене

принадлежат Спасението и осъждението!”

След тези думи към оцелелите, Господ ги постави в Ковчега Си, а след

това се обърна към мен и ми проговори, като казваше:

“Слуго Господен! Ерихон вече е рухнал, и няма го!

Пътят пред Божия Пророчески Дух е открит! Всички крепости,

които се въздигаха високо против познанието на Бога, вече са

строшени от седемте Гръма, явили се през духа и сърцето ти в

златните тръби на Военачалника! И от днес нататък в духовния свят

за Ерихон ще има само една съдба – да остане като димяща купчина

от разрушения в сърцата на нечестивите, които са посочени за

предмети на Божия Яростен Гняв!

Никой и никога няма да забрави тази знаменита пророческа

книга, както и Съвършения Дух на Отца, който я прави пълна с

Освобождение, Възвръщане и Опрощение! Никой и никога няма да

ти отнеме наградата в небесните места, затова, че се покори на

Господаря си и пострада до смърт за Него, та да изявиш Истината

Му на Званите, Избраните и Верните! Отсега нататък Небесните

Светии ще те ублажават за сетнината ти, и Царят ще се възрадва на
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Престола Си поради слугуването ти! А на цялата Си Църква

Военачалникът на Господното войнство сега ще каже:

Църкво Моя! Отец Ми, Справедливият, е наредил праведният да

живее чрез вяра! Ти или ще повярваш, че крепостите на дявола

вече са рухнали, за да облечеш светлия си висон и да се приготвиш

за Сватбата на Младоженеца, или ще отстъпиш назад от пророка

Господен, за да пропуснеш мига, за който си се подготвяла две

хиляди години!

Люде Мои!

Духът на Мамон няма власт над вас с рухналата си крепост на

земното богатство!

Защото Аз съм вашето Небесно богатство и Вечно блаженство!

Духът на Езавел няма власт над вас с рухналата си крепост на

себеправедността!

Защото Аз съм вашата Истинска праведност!

Духът на Корей няма власт над вас с рухналата си крепост на

непогрешимо водителство!

Защото Аз съм вашето Истинско водителство!

Духовете на Амалик и Ахан нямат власт над вас с рухналата им

крепост на грабителство и користолюбие!

Защото Аз съм вашата щедрост и Небесно благословение!

Духът на Моав няма власт над вас с рухналата си крепост на

лицемерие и лицеприятие!

Защото Аз съм вашата огнена ревност и искреност!

Духът на Едом няма власт над вас с рухналата си крепост на

презряното първородство!

Защото Аз съм Образът на Слуга, Който слугува в сърцата ви!

Духът на Молох няма власт над вас с рухналата си крепост на

неизбежната съблазън!

Защото Аз съм Огънят на Любовта и Освещението в сърцата ви!

Седемте зли духа на дявола, а и самият Сатана с тях, нямат

власт над никое от сърцата, в които освещавам Името Си чрез тази

най-свята пророческа книга!
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Защото Аз съм Военачалникът със седемте Гръма в Духа Си, от

Когото треперят всички духове на тъмнината! И Отец Ми е, Който

прати пророка Си при Военачалника, за да съкруши враговете

Господни, тъй щото крепостите им да бъдат прах и пепел пред

Вятъра, който ги гони, а самите зли духове да станат лъх пред

Лицето Му довека!

Аз, Военачалникът на Господното Войнство, вдъхнових с този

Свят триумф сърцето на пророка Си, като го посочих и избрах да

възвести седемте Гръма на Божия Яростен Гняв против последното

крепостно царство на дявола! Аз го изговорих, Аз го изрекох!”
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