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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

По Волята на моя Господ Исус Христос, Комуто служа с духа и сърцето

си, сега към теб идва едно послание, което е твърде тежко и радикално, а

дори много рязко в прицела си. Но не аз казвам на Господ какво да ми

говори, а Той решава в Сърцето Си къде да ме води и в какви дълбочини

да ме посвещава.

Аз не съм забравил, че в книгата за “Реките на Вавилон” обещах на

всичките Божии чеда да очакват дълбокия призив на Божия Пророчески

Дух, изявен в думите “Излезте от нея, люде Мои”. Тази беше причината

да викам към Господ и да Го моля за водителство и посвещение върху

сетнината на блудницата Вавилон. Но, както се убедихме всички, нищо не

може да изпревари времето си. Защото междувременно се родиха две нови

книги, а тази е третата. Така книгата против блудницата Вавилон засега

остава духовен проект в бъдещето. Може би ще попиташ защо Господ

отлага написването на тази книга. Истината е, че и аз Го попитах със

същите думи. А тогава Той започна да ми говори от дълбочините на

Сърцето Си, като ми даде да разбера, че Божиите чеда все още нямат

готовност да излязат от Вавилон. Те се заричат, молят, опитват. Но… не

излизат. Напротив - дяволът ги разпръсва и те дори не могат да се

съгласят в Исусовото Име. И при все, че от словото против търговците в

Храма, написано преди шест години, та и до последната пророческа книга

Исус призоваваше към едно и също нещо, пак мнозина не склониха

сърцата си, за да извършат Неговото очакване. И по един или друг начин

останаха във Вавилон. А някои високоумци стигнаха до там, че да си

строят лични кули с пророческите книги на “Мория”. И такива показаха на

Господ, че много малко се вълнуват от Волята Му, но в повечето случаи се

опитват да съгласят Неговата Воля със своята собствена. А когато се

опитваш да съгласиш Божието със своето и не се отричаш от себе си, то

тогава настъпва проблем. И ако в началото проблемът е малък, то

сетнината му е твърде жестока. Ето затова Исус ми каза, че много от
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Божиите все още не са готови да излязат от Вавилон. Защото им пречат

връзки, компромиси, страсти и най-вече - грехове.

На това какво да кажа? Лъже ли ме Исус, че е видял малодушието и

огъването от вятъра? Лъжат ли ме Господните устни, когато те изговарят

Истината, видяна от Господните очи? Лъже ли ме Оня, Който вижда как

растения на Правдата всячески искат да се изтръгнат от Божията почва, та

да намерят място, където не духа вятър и няма гонение?

Истината, братко мой, е повече от страшна. Истината е такава, щото

мнозина приеха, че пророческите книги на “Мория” им станаха като

проклятие, а не като благословение. Защото заедно с тези книги дойде

страшно гонение, което никой не е желал, нито е бил подготвен за него.

И със самата съблазън от гонението дяволът насочи погледите на мнозина

към една друга почва, и към една нива, където никой не усеща никакво

проклятие или гонение. И ето за тази нива започна да ми говори Исус в

ревността Си. Защото, ако мен ме болеше, че мнозина ме напуснаха и

отхвърлиха, то колко повече страдаше моят Небесен Цар. Защото е лесно

да напуснеш човека заради човешките му думи и помисли. Но когато някой

напуска Бога и се съблазнява поради думите Му, то тогава нещата са

повече от страшни. Защото по-добре би било за човека да преживее

“проклятието” от книгите на “Мория”, отколкото да го настигне едно друго

проклятие, което никога не идва приживе. Защото това е проклятието

“Акелдама”. Проклятие, за което Исус започна да ми говори, като казваше:

“Когато съм ти казал, че Божиите хора все още не са готови, то

Аз съм казал именно онова, което виждам. Защото мнозина искат

да се качат в Небето дори без драскотина, а камо ли да се предадат

доброволно на бичуване и опозоряване за Мене.

Как мислиш? Проклятие ли е страданието ти за Мене? Проклятие

ли е да понесеш болката и ужаса от едно непрестанно биене,

хулене и омърсяване заради Мене?”

“О, Господи мой! Това наистина е проклятие. Но то не е изговорено от

Твоите уста, а от устата на дявола. Защото и Твоите врагове някога, като

гледаха на онези, които Те следват, заявяваха злобно:
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“Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?

Но това простолюдие, което не знае закона, проклето е…” 1

Защото служителите на този Вавилон проклинат всички, които не искат

да живеят в него. И ветровете на техните проклятия твърде скоро настигат

Твоите Верни и чисти. За да духат в лицата им, да опозоряват имената им

и да съсипват сърцата им…”

“А ти знаеш ли каква е разликата между Божиите проклятия и

проклятията на Вавилон?”

“Господи мой! Проклятията на Вавилон са привременни, докато Божиите

проклятия са вечни…”

“Кое проклятие тогава да изберат Божиите чеда? Божието или

Вавилонското? Защото винаги те настига или Божието проклятие

или Вавилонското?”

“О, Исусе! Дано никога не ни настигне Божието проклятие, даже ако

от Вавилонските проклятия станем измет на света…”

След последните ми думи Гласът на Исус стана твърде строг, а Лицето

Му се смръщи. И Той вече ми казваше:

“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри никак да не се

страхуват от Вавилонските проклятия, нито да се плашат от ония

устни, които кълнат и прокобяват. Но в действителност казвам на

всички ви да се страхувате от Оня, Който Ме е пратил.

Да, казвам ви! От Него се страхувайте и пред Него бъдете

боязливи всякога! Защото има една най-страшна Истина, свързана

с Божиите проклятия и сега Аз ви я изявявам:

Най-страшно е онова проклятие, което не те постига приживе!

Защото то ще те постигне отпосле!

Защото ако някой получи проклятията си приживе, той

приживе е бил наказан и за него има надежда, че Бог ще го

прибере при Себе Си. Но горко на ония, чиито пътища са гладки и

чието битие е сладко. Защото сетнината им ще е всред изострени

скали и горчива горест…”

1 (Йоан 7:48-49)



6

Последните думи на Исус ме накараха неволно да направя аналогия с

Юда Искариотски. А Господ, като видя помислите на сърцето ми, отново

започна да ми говори, като казваше:

“Правилно се досещаш за Юда! Защото този е човекът, чиято

съдба е записана в Божието Слово, за да бъде предупреждение за

благоразумните. Кажи Ми тогава:

Не беше ли Юда един от дванадесетте? И не казах ли, както на

останалите, така и на него да жъне с Мене?”

“Така е, Исусе! Ти събра всичките Си Апостоли и им каза:

“Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот,

за да се радват заедно и който сее и който жъне…” 2

“А когато жънеш, то не трябва ли да отидеш на нивата на

Господ твоя Бог? Не трябва ли да си жетвар на Господа? И ако,

несъмнено, си отишъл на Божията Нива, то няма ли да получиш

Божията заплата?”

“Така е, Господи мой! Защото заплатата на всичките Ти жетвари е

Вечният Живот, който Сам Ти ще им дадеш в Небесното Си Царство…”

“…“Вечен Живот” ли каза, момчето Ми?”

“Да, Господи! Защото това е Твоето учение. Твоето Небесно благовестие!”

“Погледни тогава каква беше заплатата на Юда Искариотски.

Защото такава ще е заплатата на всеки, който остане в последния

Вавилон на земята...”

“Господи мой! Юда Те предаде за тридесет сребърника. И аз сега

виждам, че тези тридесет сребърника са заплатата му…”

В следващия момент Исус буквално поряза сърцето ми със строгостта

на Гласа Си, като ми казваше:

“Ако заплатата на Юда бяха тридесетте сребърника, то какъв

беше плодът му? Защото вие сте призовани от вашия Господ не

само да жънете и получавате заплата, но и да събирате плод за

Вечен Живот...”

“Исусе! Юда отказа да стои на Твоята Нива и да жъне за Тебе. Той Те

предаде…”

2 (Йоан 4:36)
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“А какво стана, след като той Ме предаде? Или какво стана с

Юда, след като той напусна Моята Нива? Или какво придоби Юда от

заплатата на своята неправда? Най-малкото - какво стана с онези

тридесет сребърника?”

“Господи мой! Сега виждам как Словото Ти казва за Юда:

“Той, прочее, придоби нива от заплатата на своята неправда; и

като падна стремглав, пукна се през средата, и всичките му черва

изтекоха. И това стана известно на всичките Ерусалимски жители,

така щото тая нива се наименува по езика им Акелдама, сиреч,

Кръвната нива…” 3

“Как мислиш тогава? Благословение ли беше тази нива за Юда

или проклятие?”

“Господи мой! Тя беше проклятие за него, понеже Юда стигна до това

да се обеси и червата му да се пръснат...”

“Виж тогава, че това Юдово проклятие стана известно на

всичките Ерусалимски жители, както ти казва стихът. И нека

всичките Ми братя и сестри сега да Ми отговорят:

Стана ли ви известна заплатата на Юдовата неправда?

Защото, за да казва Словото, че всичките Ерусалимски жители

са разбрали Юдовото нечестие, то тези думи са строго пророчески и

идат да ви покажат, че ако някой от вас живее с вяра в Небесния

Ерусалим, то той непременно ще види нивата Акелдама и Злото,

сторено от Юда. Затова отново ви питам:

Разбрахте ли каква е тази нива Акелдама? Проумяхте ли защо

бе закупена с парите, платени за Моята Кръв? И ако Моите жетвари

вървят на Моята Нива, за да жънат с Мене, то кои са човеците,

които отиват на Кръвната нива? Не са ли това тези, които са предмет

на най-страшното проклятие, записано в Завета Ми? Ето, казвам ви:

Научете се да не се плашите от проклятията на Вавилон, но да

се плашите от Божиите Вечни проклятия и своевременно да

избягате от местата, които са техен прицел. Защото Акелдама не е

просто нива като всичките ниви на света.

3 (Деяния 1:18-19)
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Не! Тя е проклятието от Отца Ми за всички, които ходят в пътя

на Юда! С пожеланията на Юда! С предателството на Юда! Със

сърцето на Юда! Затова запомнете думите Ми:

Ако Аз съм Вечното Благословение, примерът на Юда

Искариотски е вечното проклятие! Моето Евангелие е Нивата на

Вечния Живот, а Юдовото предателство е нивата на вечната смърт!

И ето върху тази нива Акелдама Аз сега ще посветя пророка Си.

Защото днес от тази Кръвна нива се надигат гласове, които

проклинат Моите чеда и ги призовават да се върнат в нея, след като

Аз вече съм ги изтръгнал отсред плевелите на Акелдама и съм им

дал да познават Истината…”

Още ли се страхуваш от проклятията на Вавилон, братко мой? Още ли

не можеш да разбереш, че нечестивите се пазят за Деня и Съда и Юдовите

- за рова на погибелта? Още ли не можеш да разбереш, че Бог предава на

бичуване и гонение всеки син, когото приема, а дяволските оставя в

нивата на Юда?

Ето затова с книгите на Божия Пророчески Дух идват и проклятията от

Вавилон. Защото кои са онези зверове, които ще пуснат лесно плячката

си? Кой е оня озъбен вълк, който ще пусне лесно предадените му овчици?

И ако някой реши да похули името ми и да ме намрази, понеже е

раздразнил звяра с четенето на книгите ми и вълка с тяхното

прогласяване, то такъв не е ли вече извратен? Не се ли плаши повече от

проклятията на дявола, нежели да се страхува от проклятията на Бога? И

не гледа ли такъв назад към Акелдама, докато ходи напред към Хълма?

Аз ще помоля Верните и преданите на Христос да се закрепят още

повече в думите на Своя Небесен Пастир и да Му благодарят непрестанно,

когато Той ги изобличава. Защото тогава непременно ще излязат от

блудницата, за да пристъпят до Хълма Сион. А нивата Акелдама ще остане

в нас като спомен за оня ужас, от който ръката Господна ни е избавила

завинаги. За да бъдем с Него, Който е Вечното Благословение, далече от

ужаса на вечното проклятие! Амин и Амин!
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1. ЗА ЦАР МИДАС И НЕГОВИТЕ МАГАРЕШКИ УШИ

Братко мой! Зная, че с право ще ме попиташ какво търси този цар

Мидас в една пророческа книга, след като в Евангелието никъде не пише

за него? А аз ще ти отговоря, че ако и в Евангелието да не пише за този

фригийски цар, пак там пише за неговите поданици. Защото още при

изливането на Святия Дух на Апостолите, там всред множествата пред

къщата им, имаше всякакви чужденци. От Мидия и Елам, от Понт и Азия, от

Фригия и Памфилия, от Египет и Ливия. А, както надявам се ти е известно,

тази нива Акелдама, беше нива за погребване на чужденци. Съдейки по

казаните за нея думи, когато първосвещениците я купиха със сребърниците

на Юда:

“А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е

позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв.

И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване

на чужденци. Затова оная нива се нарече кръвна нива, както се

нарича и до днес…” 4

Трудно ли ти е тогава да си представиш, че от многото чужденци в

Ерусалим по онова време, в тази нива първом ще се погребват именно

фригийците?

“Но защо фригийците?” - ще попиташ ти. А аз ще ти отговоря така:

Защото всяко племе идва с духа си!

Така и тези фригийци са дошли като чужденци в Ерусалим с духа на

своя цар Мидас. И аз нямаше да зная нищо за този цар и духа му, ако

Господ отново не беше твърде изобилен и благ към сърцето ми. Защото Той

вече докосваше главата ми, като ми казваше:

“Приготви се да видиш тайни от Моето Живо Евангелие, които

твоят Господ не е давал на минали поколения от човеци. Защото

ако Акелдама стана нива за погребване на чужденци, то в нея

всякога ще се събират мъртви люде, чужди на Живота на Бога и

умрели живи в греховете си…”

4 (Матея 27:6-8)
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“Но какви са тези чужденци, Исусе?” - попитах отново аз. А тогава

Исус ми отговори:

“Ако земният Ерусалим всякога е бил място за стълпотворение

на езици, народи, религии и култури, то и Небесният Ерусалим

всякога е бил предмет на прицел и интерес от различни духовни

племена. Но всички те са били излъгани от дявола в сърцата си, не

знаейки, че в Небесния Град ще се съберат само Небесни хора.

Останалите остават чужденци. Именно заради такива Отец Ми е

заповядал проклятието Акелдама. Но ти не бързай, защото ще

видиш със сърцето си всичко това.

А сега Ме последвай, за да видиш как твоят Господ се завръща

отново, за да прибере при Себе Си Своята Невяста…”

С вълнение последвах Исус, когато пред очите ми се разкри видение.

И ето, че аз виждах моя Господ така, както Го описваха самите Евангелия.

Той яздеше осле и вече се приближаваше при портите на земния Ерусалим,

а аз вървях до Него…

Видели Присъствието Му, към Исус се завтекоха много млади хора с

бели дрехи, които държаха в ръцете си палмови клонки. Но ето, че тогава

в самото видение настъпи знамение. Защото Господ опъна юздите на

ослето Си и то изрева с гласа си. А онези човеци, чули гласа на Господното

осле, мигом се преобразиха, тъй че ушите им станаха като магарешки.

Това искрено ме разсмя и аз се обърнах към Господ, като Го попитах:

“Какво е това чудо, Господи? Защо ушите на Твоите млади станаха

като ушите на ослето Ти?”

А Исус ми отговори:

“Има една причина ушите на Моите млади да стават като ушите

на ослето Ми. И това е причината, че Сам Отец Ми отваря ушите на

братята и сестрите Ми, за да чуят пророческото благовестие.

Защото това осле, което яздя, е не просто осле. То е Божият

Пророчески Дух, с Който твоят Господ се връща за Своята Невяста.

Как мислиш тогава? Не казах ли Аз на много места в Евангелието:

“Който има уши да слуша, нека слуша!”
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И ако някой иска да слуша ослето Ми, той непременно трябва

да има уши за разбиране на Божието Пророческо Слово…”

Думите на Исус бяха твърде дълбоки и мъдри и беше нужно време, за

да ги осмисля. Затова отново Му казах:

“Господи, та това е същото, както и при Добрият Самарянин. Защото и

Той дойде с магаренцето Си, за да даде динарите Си на съдържателя и да

покаже Благост и Милост на пребития…”

Исус се усмихна и ми отговори, казвайки:

“Не може да не е същото! Защото у Отец Ми няма изменение,

нито сянка от промяна. И всичката Негова Мъдрост всякога води

при Него, тъй че не е чудно да откриеш чудесните прилики в

Словото Му. Но ти, най-вече, виж Моите думи, с които се обърнах

към Отца Ми. Защото Синът каза на Баща Си думите:

“В жертва и приноси Ти нямаш благоволение; отворил си уши в

Мене; всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал…” 5

И ако Отец отваря ушите на Сина, то няма ли Синът да отвори

ушите на Своите Си? И ако Синът се връща с осела Си, а оселът е

Пророческият Дух, то има ли защо още да се чудиш защо пораснаха

ушите на Моите млади?”

“Не, Исусе! Вече никак не е чудно…”

“Виж тогава как Аз ще призова онези, на които ушите им

останаха обикновени. Понеже те нямат сърца, за да Ме вярват, нито

уши, за да Ме слушат...”

Така, минавайки покрай младите, които Му викаха “Осанна”, Господ

продължи нататък, към самите крепостни стени на земния Ерусалим. И

когато влезе зад тях, аз видях представителите на последните църковни

синедриони, събрали около себе си многохилядни тълпи. Но ето, че

незабележим за множествата, Исус застана пред самите църковни

първенци, които изглеждаха много богати. Те носеха твърде много злато

по себе си. Златни пръстени и накити. Златни верижки и златоткани дрехи.

Дори самите им обувки имаха изящни украшения от злато. Видели Господ

и Святото Му Присъствие, първенците мигом настръхнаха, като Му казаха:

5 (Псалом 40:6)
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“Какъв Си Ти бе? На Господ ли се правиш с това осле? Не видя ли, че

пред портите Те посрещнаха само ония, които са измет и укор за

църковния просперитет? И не усещаш ли, че Ти вярват само една шепа

бедняци?”

“Те са Ми доволно!” - отговори Исус и продължи:

“Но кой е оня, в когото вие вярвате?”

На тези Исусови думи първенците Го погледнаха с презрение. А след

това, сочейки всичкото благоденствие по телата си, отново Му казаха:

“Този, който благослови Авраам и Соломон! Той е, който и сега ни

благославя!”

В отговор на думите им през Лицето на моя Господ премина едва

видима сянка от гняв. И Той, като простря ръката Си напред, мигом

привлече духа на Мамон над самите богаташи, макар те да не виждаха

страшния сатанински демон. И като ги изгледа с божествено презрение,

каза им:

“Това имате от Мен. И тези са думите, които изговарям за съдба:

Нека този, който досега ви благославяше, да продължи да ви

благославя. Нека ви даде дух от духа си и сила от силата си.

Всичко, до което се докоснете, нека става златно. Защото това е

сетнината ви от Моя Бог и Отец…”

След тези думи, с гневно и смръщено Лице, Господ извърна главата Си

от църковните първенци. И като дръпна поводите на ослето Си ми каза:

“Ето тези църковни първенци и богаташи са чужденците, на

които Отец Ми дава като дял нивата Акелдама. Защото в духа на

сърцата си те са фригийци, какъвто беше и техният цар Мидас. Но

ако той намери сила да се разкае, поради проклетата си дарба, тъй

че дарбата го напусна и му израснаха магарешки уши, тези тука

няма да се покаят. Затова гледай какво ще е нещастието им,

понеже те все още не го забелязват…”

Отново гледах към църковните първенци, когато забелязах как Мамон

влива в сърцата им дух от духа си и сила от силата си. И ето, че един от

тях простря ръка, като докосваше библейски свитък, поставен на масичка

пред нозете му, сякаш за да се убеди, че все още вярва в Истинския Бог.
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Но при самия допир от пръстите му, свитъкът стана златен. И той, гледайки

на демоничното знамение, изкрещя от радост, казвайки на другия до него:

“Гледай, гледай чудото на моя бог! О, алелуя! Той наистина действа!”

Думите му накараха другия също да започне да докосва предмети край

себе си. А така се превърнаха в злато столовете им и колоните край тях.

Това още повече възрадва двамата и радостта им вече преминаваше в

религиозен делириум. А тълпите пред тях, впечатлени от силата им да

превръщат всичко в злато, мигом изреваха в един глас:

“Бог е за богатите! И златото му е на златните!”

Така край църковните първенци се събра тълпа. И стотици избезумели

хора простираха ръцете си към тях, като им викаха:

“Дайте ни дарбата си! Дайте и на нас да докосваме всичко, за да се

превръща в злато!”

А тогава първенците с още по-възторжени гласове им отговаряха:

“Следвайте ни и ще спечелите божието благоволение…”

Докато гледах потресен самата гледка, аз забелязах най-страшното,

което тълпата не забеляза. Защото от сърцето на Мамон излязоха златни

въжета, с които той върза твърде здраво богаташите. А след това, като

полетя напред, задърпа цялата тълпа към мястото, което Божият гняв

щеше да му посочи. Това ме накара да извикам към Господ, като Му казах:

“Исусе! Древната легенда за цар Мидас говори за него като за един,

който получил дарбата си от боговете, тъй че до каквото се докоснел, да се

превръща в злато. И ето, че Ти въздаде на тези езически сладострастници

с проклятието над един езически цар…”

“Нещо повече!” - ми отговори Исус и продължи:

“Защото в легендата този цар Мидас горчиво се разкаял за

проклетата си дарба и бил освободен от нея. А тогава му пораснали

магарешки уши. Но ти сега виж в това видение дали тези богаташи

ще се разкаят от езическото си сладострастие. Защото Мамон ще ги

отведе на собствената си нива. А неговата нива е Акелдама…”

Отново гледах на видението, когато забелязах, че духът на светското

богатство беше повече от страшен в измамата си. Защото около него

долетяха демони на алчност и сребролюбие, които обладаха цялата тълпа,
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тъй че всички единодушно вървяха към Акелдама. Така накрая те стигнаха

при самата нива, като влязоха в нея. А църковните първенци извикаха:

“Тук ще сеем! Тук ще жънем! Тук ще проповядваме и тук ще царуваме!”

И тълпата извика възторжено:

“Амин!”

Но ето, че Исус посочи към първенците с ръката Си, като ми казваше:

“Какво ще спечели човек, ако спечели целия свят, а живота си

изгуби? Или какво ще даде в замяна на живота си? Тези тук са пред

прага на пълното проклятие от алчността и сребролюбието си.

Затова гледай какво ще се случи със самите богаташи…”

Отново гледах към нивата Акелдама, когато единият от първенците

облиза сухите си устни, като каза:

“Горещо е тук, а аз съм жаден…”

Тогава другият до него се плесна по корема, като допълни:

“Ако ти си жаден, то аз съм гладен…”

Така двамата извадиха сребърници от джобовете си. И като ги дадоха

на човеците пред тях, казаха им:

“Донесете ни хляб и вода. За да ядем и пием на Божията трапеза…”

Взели парите от ръката им, човеците отвориха дисагите си. И като им

постелиха кърпи, вече им даваха мехове с вода и хляб. И ето, че първият

протегна ръката си, за да вземе от меха с водата и да пие. Но тогава,

поради дадената му дарба, мехът мигом се превърна в злато. А вторият,

като взимаше хляба, вече държеше една голяма златна буца в ръката си. В

първия момент това отново разсмя двамата. И те, вдигнали главите си към

Мамона, извикаха доволни:

“Алелуя, господи! Дарбата ти е прекрасна. Но сега спри за малко

нейното действие, защото трябва да ядем и пием…”

В отговор на молбата им Мамон започна да се смее със силен и гърлен

смях, като им казваше:

“Да отменям ли дарба, с която Синът на Йеова ви е проклел? И да ви

дам ли да ядете Хляба и Водата на Йеова, когато в сърцата ви има само

глад и жажда за злато? Не няма да го сторя! Яжте злато и пийте злато!”
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Но богаташите, явно не чули дори гласа на господаря си, държаха

златния мех и златния хляб, като не знаеха що да кажат на тълпата. И ето,

че двама-трима изсред човеците, които бяха взели парите от църковните

първенци, ги хвърлиха в нозете им, като извикаха на останалите:

“Да бягаме оттук! Защото е място на тежко проклятие от Бога! Вижте

само колко кръв има по засъхналите буци с пръст. Вижте плевелите

наоколо, както и тръните им. Нима това е Божия Нива?”

А други допълниха:

“Не е Божия нива това място! Да, наистина! Да оставим тези богаташи

и да се покаем от лошите си пътища. Защото забравихме за Истинския

Хляб и за Живата Вода на Завета…”

Така мнозина от тълпата извърнаха главите си. И като забелязаха

заминаващия Господ и ослето Му, втурнаха се подир Него, плачейки и

молейки за Милост. Тогава Исус за втори път дръпна юздите на ослето Си,

тъй че ослето изрева. А човеците, побегнали от Акелдама, мигновено

преобразиха ушите си и те се издължиха и станаха магарешки. Колкото до

богаташите, то трагедията им беше пълна. Защото, като гледаха как

човеците ги напускат и тичат към Исус, извикаха към тях, като им казваха:

“Стойте при нас, отцепници! Защо отивате при Този странник и при

дрипавото Му магаре?”

А някои от човеците, извърнали главите си, им казваха:

“Този странник е нашият Господ, Който непременно ще ни направи

странни и чужди за света. А колкото до магарето Му - може да е дрипаво,

но носи в дисагите топлия Хляб на Завета и студената Вода от Кладенеца!”

Въпреки последното свидетелство на покаяните човеци закоравяването

при богаташите беше смъртоносно. Защото те, здраво вързани от Мамон,

вече се опитваха да ръфат златото със зъбите си, като си казваха един на

друг:

“Просперитет трябва на църквата! Просперитет! Ако трябва ще ръфаме

и  пием това злато довека, но далеч да бъде от нас да не сме благословени

и да ходим след дрипави и странни…”

Проклятието Акелдама! Разбираш ли го по-добре, братко мой?
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Разбираш ли какво е да ядеш хляб с вкус на злато и да пиеш златна

вода? Това не е нищо друго, освен да се намериш като прицел на вечното

проклятие от Бога и Отца.

Проклятие, при което златото ще умори онези, които са го пожелали!

Бягай далече от тази нива Акелдама! Прокълни я в сърцето си и я

изличи от ума си! И дано Исус ти даде магарешки уши, за да чуеш Гласа на

Божия Пророчески Дух. Защото там, във видението, двамата богаташи

твърде скоро бяха станали зловонни трупове, а смрадта на нечестието им

беше привлякла хиляди мухи. Те наистина бяха чужди на Небето и се

погребаха в нивата на Юда, закупена за чужденци. А колкото до легендата

за цар Мидас - то във всяка легенда има зрънце истина, нали?
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2. ВИДЕНИЕТО С КРЪВНАТА НИВА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Иска ми се никога да не забравиш това видение, свързано с

проклятието на цар Мидас. Защото най-голямата дяволска измама в това

последно време е свързана именно с предателството на Юда Искариотски.

Защото, за времето си, Юда беше венецът на сатанинските усилия против

Исус и Небесното благовестие. И ако тогава в Мисията на Спасителя имаше

единадесет Апостола и един, роден от дявола, то как ли е днес?

Нека ти кажа, че днес нещата са преминали в другата крайност,

поради умноженото беззаконие. Защото днес в мисията на Спасителя има

един Апостол и единадесет, родени от дявола.

Да слушаш ли тогава лъжеблаговестието на тези единадесет?

Да престанеш ли да четеш Евангелията и думите на Исус, само защото

някой ти се представя като Божий помазаник? Та не виждат ли очите ти, че

ако служението на този един Апостол е регистрирано в Небето, то всички

останали служения на родените от дявола са регистрирани в канцелариите

на последните църковни синедриони?

А лисиците и вълците в тези синедриони могат да вършат само едно:

Да дават доволно пари на всеки Юда, който е готов да продаде и да

предаде Спасителя!

А когато Го продаде и предаде, то тогава на духовния небосклон е

изгряла нова просперираща църква. С щатните теолози и дякони, учители

и разпоредители. И най-вече - с усмихнатия зад амвона Юда, чиито

проповеди са като непрестанно дрънкане на кесия със сребърници. И ако

ти не си забелязал, че лъжеблаговестието на последните антихристи е

именно дрънкане на сребърници, то е време да го забележиш. Защото

всяка такава Юдова църква се превръща в нива Акелдама. Там зловонието

на пръснатите Юдови черва е твърде голямо, за да не го усетиш.

С непрестанна мъка и горчива скръб трябваше да приема в сърцето си

всичките Господни видения, разкриващи ми Акелдама. Защото забелязах в

тях една твърде страшна и ужасна тенденция. Тенденцията, че колкото по-

голяма става нивата Акелдама, толкова по-малка става Нивата на Господ
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Исус. А тогава се стига до онази реализация на дяволската сила, която

Словото ни открива като “съблазън”.

Ти знаеш ли, братко мой, що ще рече “съблазън”?

До преди самото видение от моя Господ, знаех, че съблазънта е силно

привличане към територията на дявола. Но сега знам нещо повече от това.

Защото за дявола не е толкова важно да си на неговата територия, колкото

това - да превърнеш тази територия в основа на живота си. Да, казвам ти!

Защото и Христовите Апостоли ходиха в териториите на дявола, но само за

да ги разрушават и опожаряват. И ако днес е времето на дяволските

съблазни, то мнозинството търчи след тях, не просто за да влезе в

териториите на дявола, но да пусне корени в тях. Така, както едно

растение се насажда в собствената си почва. Но нека сега да ти покажа и

самото видение с нивата Акелдама. Защото Господ отново беше до мен и

вече ми говореше, казвайки:

“Ако Словото Ми говори за Моите, че са Господни жита, които

трябва да влязат в Моята житница, то кажи Ми:

Къде е мястото на Божиите растения?”

“О, Исусе! Божиите растения трябва да растат на Божията Нива.

Защото само на тази Нива те биха имали освежителните дъждове на Святия

Дух и чистите сокове на Божието Слово…”

“А какво значи това да бъдеш Божие растение на Божията

Нива?”

“Господи мой! Това значи да съединим сърцата си с вяра в Тебе. В

Твоите думи! В Твоя Пример! В Твоите дела и в Твоя Път!”

“А какви са думите Ми и примера Ми? Какви са делата Ми и

Пътят Ми? Те имат ли нещо общо с този свят? Касаят ли думите Ми

земното бъдеще на чедата Ми или говорят за сетнината на Небето?”

“Господи! Всичките Ти думи на този свят бяха благовестие за Небесното

Ти Царство. И Сам Ти казваше на всичките Си последователи:

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

там ще бъде и сърцето ти…” 6

“А как ти разбираш тези Мои най-святи думи? И защо Аз

заповядах на Моите да събират съкровища на небесата, а не на

земята? Или защо ги предупредих, че където е съкровището им, там

ще бъдат и сърцата им?”

“Исусе! Ти ни говореше за онази сила на вярата, с която ние можем да

се вкореняваме. Защото да се вкореним, ще рече да пуснем дълбоките

корени на нашето упование в цялата Сила на Твоето Евангелие. В онзи

Небесен Град, където Ти отиде, за да ни приготвиш място...”

“Значи, както сам разбираш, самото вкореняване ще рече да

пуснеш дълбоки корени в онова, за което се надяваш. В което

вярваш и което преследваш с цялата сила на сърцето си. Така ли

е?”

“Така е, Исусе! И за нас няма по-добро от това – всичките ни корени

да пият живите води от Извора на Живота. Защото само тогава можем да

бъдем сигурни, че сме станали растения на Божията Правда. Защото там,

на дъното на нашите корени, е сетнината ни…”

“Кажи Ми тогава какво ще се случи с растение, което не желае

да пребъдва с корените си в Извора на Живота? Какво ще се случи

със сърце, което самоволно поиска да намери друго съкровище,

което не е в Сион? Какво ще се случи със сърца, които не събират

съкровища на небесата, но търсят и събират такива на земята?

Няма ли, според истинските Ми думи, където е съкровището, там

след него да отиде и сърцето?”

“Исусе! Твоите думи са ненарушими. Те са изява на духовните закони,

създадени от Бога и Отца. Ето защо, ако някой тръгне да си събира

съкровища на земята, то сърцето му непременно ще отиде след

съкровището му...”

“А ако сърцето отиде след съкровището, то няма ли и корените

да последват мястото на съкровището, за да се вкоренят в него?”

6 (Матея 6:19-21)
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“Точно така е, Господи! Защото самото упование, самата вяра в едно

или друго нещо, пуска корените си в него…”

След този мой отговор Исус замълча. И когато аз погледнах очите Му,

забелязах, че бяха пълни със сълзи. Една непосилна мъка и скръб

извираше от Сърцето на моя Господ и аз усещах колко силно страда Той.

Накрая, с тихи думи, Исус ми каза:

“Да бяхте всички послушали думите Ми, щяхте да живеете и

мирът ви щеше да бъде изобилен като река. Но ето, Стефане!

Човешкото сърце е измамливо повече от всичко. И е страшно

болно. А болестта на милиони сърца днес е тази:

Да вгледат встрани, а не нагоре!

Да искат онова, което е встрани, а не онова, което е горе!

Да се съблазняват от онова, което е встрани, а не да пребъдват

по онова, което е горе!

Как мислиш тогава? Защо употребявам точно думата “встрани”?”

“Исусе! Аз вярвам, че Ти ми говориш така, за да подчертаеш, че за

Твоите чеда има граница, която не бива да прекрачват. Защото, ако я

прекрачат, непременно ще умрат. А всяка граница стои встрани. И ето тази

е болестта на много сърца - да гледат встрани и така да се отклоняват от

Господния Път…”

“А какво биха видели сърцата, ако погледнат встрани?”

“Исусе! Те несъмнено биха видели много неща, които дяволът е дал на

неговите, а Ти не Си дал на Своите. А тогава, поради липсата на тези

неща, в живота на Много от чедата Ти идва съблазънта да пожелават

онова, което Небето не им е дало…”

След тези мои думи Исус с още по-развълнуван Глас продължи да ми

говори, като казваше:

“Защо Моите всякога са готови да казват на Отца Ми какво

нямат, а не искат да видят какво имат? Не е ли именно тук силна

съблазънта на дявола? Защото той дразни и изкушава бедните, като

им казва:

“Нямате парите, благата и властта, които аз давам на моите!”
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Но колко от бедните са силни да превъзмогнат над неговите

изкушения и да му кажат:

“Да, но твоите нямат Вечния Живот и блаженството, които

Господ дава на Неговите!”

Вместо това - хипнотизирани от съблазните – мнозина тръгват

да се изкореняват от Моята почва, за да се вкоренят в една

проклета, отречена и измамна нива. Но кажи Ми, Стефане! Ако

държиш в ръката си скъпоценни бисери и диаманти от Сион и

съзерцаваш блясъка им, то ще се намери ли блясък на други

богатства, които да заслепят блясъка от Сион? И ще се чувстваш ли

по-беден от ония, които в действителност са нещастни, сиромаси,

слепи и голи?”

“О, Исусе! Та нима мога да забравя как в Твоите видения Ти ми даде

да видя Небесните стаи на Моисей и Павел? И как мога да забравя думите

на Апостола Ти, който каза за Тебе:

“А още всичко считам като загуба заради това превъзходно

нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих

всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия…” 7

След самото цитиране на Павловите стихове, Лицето на моя Господ

стана твърде строго. И Той, като докосна главата ми, ми каза:

“Ако Павел счете всичко като загуба, заради Мене, то ела сега

да видиш как мнозина считат всичко Мое за загуба. Защото такива

загубват всичко от Господа, за да спечелят всичко от дявола…”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение с

нивата Акелдама. И този път тя изглеждаше поразително различна. Защото

първия път аз видях едно злокобно място с буци, по които личеше

пресъхнала кръв и имаше избуяли плевели, но сега гледката беше по-

скоро съблазнителна, отколкото отблъскваща. Самата нива бе пълна с

израснали в нея житни класове. Но самите жита, привидно истински, имаха

нещо, което действително впечатляваше. Те бяха златни. И въздействието

от самото злато ставаше твърде силно, поради хилядите измамливи лъчи,

които се разпръскваха от житните класове. А тогава Исус ми каза:

7 (Филипяни 3:8)
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“Гледай сега колко е страшна измамата на Мамон. Защото

Акелдама има един жетвар и той е духът на светското богатство.

Затова виж как силата му ще привлече житни класове, били някога

в Моята почва…”

Действително, че след думите на Исус аз видях духа на Мамон. Държащ

златен сърп в ръцете си, той ходеше всред нивата си, и прокарваше ръка

по изкласилите жита. А тогава очите му забелязаха два житни класа, които

не бяха златни, а съвсем обикновени. Те стояха отстрани на нивата, но

бяха твърде много впечатлени от златния блясък на Мамонските жита. И

ето, че духът на светското богатство се приближи към тях, като им казваше:

“Деца мои! Защо стоите вън от присъствието ми? Та вие така ставате

укор за моето благовестие! Погледнете и вижте в какво е силна ръката

господна!”

След тези думи Мамон видимо увеличи блясъка на златните си жита, а

обикновените житни класове не знаеха какво да кажат. Но ето, че единият

събра смелост и отвърна на Мамон:

“Ние знаем, че ще бъдем златни в Небесното Царство, а не тук на

земята. Затова не знаем как да гледаме на тези, които са в тази нива…”

Без ни най-малък смут в очите си, Мамон продължи да говори на двата

житни класа, като им казваше:

“О, чеда мои! Та познали ли сте вие благовестието на вашия господ?

Не казах ли аз, че ето - божието царство е всред вас? И не ви ли дадох да

се молите с моята молитва към отца ми - за да бъде волята му както на

небето, така и на земята? И ако на небето моите са златни, то нима на

земята трябва да са други?”

Слушайки гласа на Мамон, самите класове в нивата зашептяха:

“Алелуя! Благословен да си, господи наш!”

А тогава сърцето на единия от обикновените класове натежа поради

перфектната съблазън. И той, обръщайки се към брата си, му каза:

“Да стоим ли далеч от божиите благословения? И да служим ли за укор

на господа? Не, няма да бъдем повече за укор, защото и ние ще станем

част от нивата господна...”

А другият клас проговори на Мамон, като го питаше:
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“Какъв е начинът да станем част от нивата ти, господи?”

Дочул въпросът, духът на светското богатство се усмихна, като казваше:

“Поклонете ми се, както подобава на божии поклонници. А аз ще сторя

за вас всичко останало…”

Безумието на двата житни класа беше стигнало върха си. И те, като

наведоха зрънцата си, поклониха се на Мамон. А тогава, без всякакво

бавене, Мамон замахна със златния си сърп, като отсече зрънцата им,

които падайки се разпиляха в самата нива. И всяко зрънце с падането си,

се превръщаше в капка кръв, която бързо изсъхваше в пръстта. Така, с

гърлен смях на задоволство, Мамон хвана с ръката си отсечените класове.

И като се наведе с тях в собствената си нива - направи дупки с показалеца

си в земята, като от дупките изпълзяха змии. А Мамон, пъхайки опашките

на змиите в самите стволове на класовете, вече им казваше:

“Бъдете ми слава и благоухание. Защото отсега нататък всичките ми

блага са ваши и вие сте моите свидетели по земята…”

Не видели изронените си зрънца, но все така хипнотизирани от

златните жита край тях, двата житни класа дори и не усетиха змиите,

които Мамон пъхна в стволовете им. Напротив - в мига, когато той ги

вкореняваше в нивата си Акелдама, те извикаха:

“Амин, господи наш! Твои сме и нека бъдем твои завинаги! Благодарим

ти за вярата, която ни даде…”

Сърцето ми биеше твърде учестено и аз не исках да приема, че

подобно нещо е възможно. Но нещата бяха именно такива. Житните класове

се бяха поклонили на Мамон, а в мига на самия поклон той беше отсякъл

зрънцата им със златния си сърп, тъй щото зрънцата паднаха на земята,

като малки капки похулена Христова Кръв. Затова, със сълзи, напиращи в

очите ми, се обърнах към Исус, като Го попитах:

“Истина ли е, Господи мой! Толкова ли лесно тези класове се отказаха

от Завета Ти, от Кръвта Ти и от Словото Ти?”

А Исус, с просълзени очи, ми отговори:

“Знаеш ли колко такива класове е видял твоят Господ? И още

ли се чудиш защо Акелдама е Кръвна нива?
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Ето, казвам ти, че Мамон е най-страшният и унищожителен дух

против сърцата на човеците. Един поклон пред него е напълно

достатъчен, за да се изронят зрънцата на Спасението и Вечния

Живот. Едно замахване със сърпа му е напълно достатъчно, за да

бъде Човешкият Син повторно прободен в сърцата на отстъпниците.

И никой не иска да разбере, че тази измама на Мамон почива върху

заблудата да търсите прилика между горното и долното.

А не измами ли така Мамон сърцата на тези класове? И да

търсите ли вие прилика между света на лукавия и света на Бога? И

да решите ли в сърцата си, че свят, предаден на огън и жупел, е

достоен да се съизмерва с Небесния Ерусалим?

Ето, предупреждавам ви:

Нещата на Моя свят и нещата от света на дявола са

диаметрално противоположни! Тъй че ако нещо в света на дявола е

на почит, то в Моя свят то е мерзост. Но ако нещо в света на дявола

е мерзост, то в Моя свят е на почит. И ако вече съм казал на

богатите и първенците, че са приели утехата си, то съм го сторил,

защото на такива измамни златни жита друга утеха няма да се даде.

Защото корените на тези жита са змии, които смучат от земята

отровите на сатанинското лукавство! Имайки вид на благочестие,

тия жита отдавна са отречени от Силата на Моето Евангелие.

Защото вече са получили наградата си, намерили са жениха си,

съединили са се с бога си. Защото такива класове, упражнили

всичката си вяра за златото и среброто на земята, са изгубили

спасителната сила на Апостолските стихове:

“…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 агнец без недостатък и

пречист…” 8

И ако някой е станал безумен клас, та за едно куфарче долари

и за няколко години угояване да продава Кръвта Ми, то такъв

наистина е проклет. Проклет в ума си, за да не вижда Небесните

8 (1 Петрово 1:18)
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блага, но да ламти за земните! Проклет в душата си, за да не страда

за Небесните блаженства, но да се радва на дяволските користи!

Проклет в сърцето си, за да продаде Кръвта на своето Спасение и

да се поклони под острия сърп на Мамон! Ето, казвам ви:

Не можете да слугувате на двама господари, така, както не е

възможно за едно растение да има два корена и две почви. То или

ще се насади в Нивата Господна, за да бъде Свято, или ще се

насади в Акелдама, за да бъде проклето! А тази негова проклетия

Аз сега ще разкрия пред слугата Си. За да видите всички в какво са

силни златните класове от нивата Акелдама. Защото ако в очите на

безумните те са златни класове, то пред Моите очи те всякога ще

бъдат тръни и бодли. Вечни плевели на сатанинската измама!”
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3. ПЛЕВЕЛИТЕ НА СРЕБРОЛЮБИЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Хвани сега ръката Господна и не я изпускай, докато не видиш изтление

и докато духът ти не се възкачи в Небесния Ерусалим. Отново те моля!

Хвани ръката Господна, защото Исус е безкрайно Верен да потвърждава с

Присъствието Си всяка пророческа книга на Сион. Защото ето това - че

вярващи се отказаха да държат ръката Господна - скоро ги направи прицел

на сатанинските измами. И те, предпочели да държат мазната и тлъста

ръчичка на някой наемник, побързаха да приемат думите му за Дух и

свидетелствата му за Истина.

Аз бих намерил утеха при мисълта, че днес нещата на земята са строго

разделени и всеки клас стои в нивата, която заслужава. Тогава бих казал

на Исус:

“Благодаря Ти, Господи! Защото Си направил нещата твърде изчистени

и забележими. От едната страна е Твоята Нива, а от другата страна -

Акелдама. Едната ражда истински Божии жита, а другата - тръни и

плевели. Да вървим тогава при житата и да се уповаваме на Тебе!”

Да, ама не! Защото притчата на Спасителя твърде скоро ще отрезви

умовете ни. Защото тази притча не ти казва, че плевелите и житата са

напълно разделени. Друго казва тя:

“Небесното царство се оприличава на човек, който е посял

добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му

дойде и пося плевели между житото, и си отиде. А когато поникна

стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите…” 9

И сега помисли, братко мой! Ако Исус ни разкрива, че Мамон вече има

собствена нива, наречена Акелдама, то каква ли е станала властта на

плевелите над житата? И не се ли явява тази негова нива именно днес, в

окончанието на времената и поради умноженото беззаконие? И как изобщо

си представяш ти това умножаване на беззаконието?

Нека ти кажа каква е моята представа:

Първо - когато става дума за беззаконие:

9 (Матея 13:24-26)
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Виждаш нива с житни класове, а между тях - тук-таме има плевели.

Второ - когато става дума за умножено беззаконие:

Виждаш нива с плевели, а между тях - тук-таме житни класове.

Трето - когато нивите на земята отхвърлят призива за покаяние,

дошъл чрез Божиите слуги, пророците:

Виждаш нива с плевели, а между тях няма нито един житен клас.

И ако при първият и вторият случай можеш да пожънеш част от нивата

за Бога, то при третия случай жетвата е на дявола. Тогава ти нямаш нито

работа, нито призвание или прицел да ходиш на такава нива. И ето тази

трета нива е Акелдама. Тя е триумфът на дяволските плевели над Божиите

жита.

Но как тогава стои въпросът с другите две ниви?

Истината е, че първата нива отдавна е изчезнала по земята. Тя е била

във времената на Ранната Христова Църква, когато и напътствията на

Апостол Павел са подсказвали, че става дума за отделни плевели сред

многото жита. Точно затова той е съветвал вярващите с думите:

“Отлъчете нечестивия човек изпомежду си…” 10

Няма нищо по-естествено от това стотиците жита да видят плевел и да

побързат да го отлъчат изпомежду си. Но същият този Павел предупреди

бъдните поколения и най-вече - Божият жив остатък преди свършека, като

каза:

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

отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски

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

прегоряла…” 11

А и Сам Господ каза на всички ни за това време:

“Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки,

който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще

сторят защото не са познали нито Отца, нито Мене. Но Аз ви казах

тия неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги

казал…” 12

10 (1 Коринтяни 5:13)
11 (Тимотей 4:1-2)
12 (Йоан 16:2-4)
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Как мислиш, братко мой? Ако в началото Павел говореше за

отлъчването на нечестивия, то как Исус говори, че отпосле ще се отлъчват

праведни? Това не иде ли да ти покаже как нивата сменя действителното

си състояние? Защото е нормално да се отлъчат плевелите отсред житата.

Но когато житата биват отлъчени отсред плевелите, то това е вече сигнал

за умножено беззаконие. А когато беззаконието стане пълно - то тогава

нивата е под Божието Вечно проклятие и се превръща в Акелдама, сиреч

Кръвна нива - място, където е стъпкана и похулена Кръвта на Господ Исус

Христос.

Ето такова е проклятието Акелдама! Проклятие, дошло чрез потомците

на Юда и чрез непрестанното дрънкане на техните сребърници!

Как мислиш тогава? Ще реагират ли с усмивка поклонниците на

просперитета, ако им кажеш, че целият американски кръг от “Божии

генерали” е проклет, понеже проповядва спасение с пари, а не Спасение с

вяра? Ще извикат ли “Амин”, ако им кажеш, че Бени Хин и още сто шоу-

евангелисти са се сдушили с Мамон, тъй че таксата им да се качат на

амвона не пада под петдесет хиляди долара на вечер? Ти можеш ли да

спестиш петдесет хиляди долара за една вечер? А за година? А за цял

живот?

Но ето, че когато в една нива се зашушука за някой голям плевел, то

всичките малки житни класове навеждат главите си и цъкат с език от

възхищение.

“Я, колко е мощен този Божий генерал!”

Ами ако не е Божий слуга, а съблазнител на Мамон? Какво ще сторят

тогава класовете? Ще купуват ли книгите му, за да го направят още по-

златен? И ако емисари на този същия плевел покварят със сребролюбие

собствения им пастир? Ще слушат ли те три пъти седмично проповеди за

финансов просперитет? Ще стоят ли в събрание, където една шепа плевели

задушават всички с гордостта и алчността си?

Аз не мога да стоя спокоен при подобни мисли. Защото в това

измамливо и проклето дяволско време човек трябва да избяга от всяка

земна нива, за да се насади в Небесната Нива на Исус. Защото само там

Той е Единственият Жетвар и Единственият Пастир. А Той никога няма да
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ни изневери, никога няма да ни излъже, никога няма да ни ограби, никога

няма да ни съблазни. Тези, които съблазняват, са долу. Тяхното призвание

е призванието на наемници, сиреч, на плевели, които задушават и убиват

житата.

Преди да ти разкрия самото видение от Исус, свързано с плевелите на

Акелдама, аз искам да ти споделя свидетелството на една сестра в Христа,

която е имала нещастието да бъде в нивата Акелдама. В такава нива е

напълно нормално да видиш как цъфтят плевелите на лицемерието и

фалша. И ето, че на празника Цветница пастирът организирал шоу-спектакъл

по посрещането на Исус в Ерусалим. И, както подобава на Божии

“праведници”, човеците започнали да събличат връхните си дрехи и да ги

мятат по пътеката, където с царствено величие започнал да пристъпва и

пастирят, като безупречно “подобие” на Спасителя. Така той вървял бавно

към амвона, а хората хвърляли дрехите си и викали:

“Осанна на Давидовия Син! Благословен Оня, Който иде в Господното

Име…”

Ето, че дошъл ред на пастирската съпруга да хвърли връхната си

дреха. И тя, хващайки палтото си от норка с фините си ръчички, хвърлила

също дрехата си, но някак встрани до самите столове, за да не го стъпче

нейния съпруг. А той наистина внимавал и не настъпил семейното

капиталовложение. А моята сестра в Исус, понеже видимо закъснявала за

събранието, влязла в последния момент, когато пастирят вече се качвал на

амвона. И понеже нямала откъде да мине, за да седне на стола си, карала

направо по хвърлените дрехи. А за нещастие, времето вън било дъждовно

и кално. И тя, за разлика от пастира, не дошла с автомобил до църквата,

но пеша, тъй че обувките й били омърсени с кал. И сестрицата, без да

осъзнава в какъв грандиозен скандал ще се забърка, взела, че настъпила с

калните си обуща палтото от норка на пастирската съпруга.

О, ужас! Пребледнялата първа дама на църквата изпищяла с всичка

сила, тъй че стотици погледи се обърнали да видят какво става. А тя,

вдигайки скъпоценното палто от норка, погледнала с гняв към моята

сестра, като й казала:
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“Кучка такава! Още утре да ми купиш същото палто. Инак нямаш място

в църквата на моя мъж…”

А след това, гледайки към мъжа си, отново извикала:

“Да я махаш тази кучка от църквата! Понеже виж как ме опозори пред

паството!”

“Кучката”, така или иначе, повече не стъпила в онази църква. И било

истинско чудо, че първата църковна дама не завела съдебен иск за

поруганото си кожено палто. Но аз те моля, скъпи ми братко, да разсъдиш.

И да помислиш дали нашият Господ Исус не бе наречен “помияр” от същата

тази първа дама. Защото едно сърце е отивало на среща с Господ. Да чуе

думите Му. Да усети погалването Му. Да намери утехата Му. Да Го хвали за

Любовта Му. И това сърце, без да мисли, че времето е дъждовно и лошо, е

прегазило всичката кал на оня град, за да намери Божието Свято

Присъствие. Но когато е влязло в събранието, е получило удар от ужасни

думи. Нож в сърцето от първата църковна дама. И нито един от Исус

Христовите посрещачи не намерил думи в себе си, за да защити честта и

името на тази бедна жена.

О, окаяни и нечестиви люде! Ако нямате в сърцата си сила да

защитите вдовицата и сирачето, то кого сте тръгнали да посрещате? На

кого сте тръгнали да хвърляте скъпите си палта и пред кого играете

жалкото си лицемерие? Не видяхте ли, че вече сте станали плевели? Не

видяхте ли, че цялото ви лицемерие е заради желанието да стоите по-

близо до главния плевел?

Тази случка стои като рана в сърцето ми, при все, че е било наранено

друго сърце. Но аз наистина желая да остана самотен до края на дните си,

ако алтернативата за нозете ми е да бъда част от нивата Акелдама. Затова

нека сега да ти разкрия думите, с които Господ продължи да ми говори за

тази проклета нива на Юда Искариотски. Ето какво ми каза Той:

“Стефане, знаеш ли какво е асимилацията?”

“Да, Исусе! Това е насилственото поглъщане и претопяване на една

малка част от нещо от по-голяма такава. Така целта на асимилацията е

малкото да придобие всичките белези на голямото…”
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Исус поклати одобрително глава на думите ми. А след това продължи

да ми говори, като ми казваше:

“Ако напълниш една малка чаша с бяла боя, а след това я

изсипеш в един казан с катран, то какво ще стане с бялата боя?”

“Исусе! В началото тази боя ще личи отчетливо, но само до момента, в

който някой реши да я разбърка с черния катран. Така накрая няма да

останат никакви белези от бялата боя, понеже черният катран е успял да я

погълне и да неутрализира цвета й…”

“Знай тогава, че ето върху тази Истина за асимилацията са

построени най-големите заблуди и измами на Сатана против Моето

Учение и Небесното Благовестие. А не предупредих ли Аз в Словото

Си за силата на тази асимилация?”

“Да, Исусе! Аз помня думите Ти, с които Ти се обърна към Своите

ученици, като им каза:

 “Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите…” 13

А по-късно и Твоят Апостол Павел допълни истината за дяволската

асимилация, като предупреди в посланието си:

“Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?” 14

Исус тъжно се усмихна на отговора ми, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Ако малко квас заквасва цялото тесто, то каква ли е силата на

един малък брой от плевели? Ще пожалят ли те нивата или ще я

задушат в прегръдките си?”

“О, Спасителю мой! В дявола няма милост и неговите челюсти не знаят

що е почивка. Ето защо аз зная, че плевелите непременно ще пожелаят да

владеят над цялата нива…”

“Нека тогава всичките Мои да знаят, че както има благовестие

за Небесното Царство, така има и лъжеблаговестие за царството на

дявола. И вие сериозно ще се заблудите, ако мислите, че плевелите

стоят на едно място и се радват на едно завоевание. Нищо подобно!

Те обикалят по всички църкви и търсят да се насадят на всякакви

почви. Къде с лицемерие и измама, къде с пари и изнудване, къде с
13 (Матея 16:6)
14 (1 Коринтяни 5:6)
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връзки и титли, те днес са намерили място по всичките църкви на

земята. И единствената Църква, в която не могат да пристъпят, е

Църквата на небесата. Но ти отново виж Моята притча, че докато

спяха човеците, неприятелят дойде и пося плевели в нивата. И ако

накрая човеците се събудиха поради вика на Младоженеца, то къде

е тяхната нетърпимост спрямо плевелите?

Нима всички сте изгубили имунната си сила, та да търпите друг

дух, друг Исус и друго благовестие?”

“Господи мой! Та нали пак Твоят Апостол Павел каза, че ако някъде

проповядва тъмната троица, то мнозина лесно я търпят?”

“Знай тогава от Мене и нека го знаят всичките Ми братя и

сестри, че ето това - да търпиш до себе си дявола - е сигурен белег,

че все още спиш. Защото оня, който спи, държи очите си затворени.

А затворените очи не са бдящи очи. И ако Аз не бях пратил между

Моите зениците на Отца Ми, които са пророците, то щяха ли те

своевременно да излязат от Вавилон? И ако някои стоят в Акелдама

дори след свидетелството на Божиите пророци, то става ли ти ясно,

че такива отдавна са променили естествения си състав? Защото за

житото сред плевелите има надежда, че Господ ще го издири с

ръката Си ще го насади в Небесната Си Нива. Но за плевелът сред

плевелите няма надежда. Той е като тях и те са като него. А когато

нечестието на някой е стигнало дотам, щото той да не прави

разлика между себе си и останалите нечестиви, то значи, че такива

са станали едно в дявола. Негово тяло и негови инструменти за

поквара. Които се търпят и съгласяват помежду си, както са

съгласни петте пръста на ръката ти…”

Слушах думите на Исус, а очите ми едвам сдържаха сълзите си. Затова

през плач Му казах:

“Моля те, Спасителю Христе! Дай ни виделина в мрака! И помогни на

всеки, в когото е останал Дух от Духа Ти и Живот от Живота Ти, да напусне

всяко място, което се превръща в Акелдама…”

В отговор Исус ме погали с ръка, като изтри сълзите ми. А след това

ми каза:
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“Ти написа много книги, момчето Ми. И във всички тях, по един

или друг начин, с едни или други видения, Аз върших именно това:

Спасявах Моите от чудовищната власт на Вавилон.

Но както е вярно, че има порязване с Меча Господен, така е

вярно, че има и пронизване с него. И тази книга против проклетия

дух на Мамон Аз ти давам не за порязване, но за да го пронижеш с

онази сила, с която той веднъж вече беше пронизан на съдебния

процес.

Разбираш ли това? Разбираш ли, че с това Слово твоят Господ

хвърля огън сред избуялите плевели на лукавия? А каква по-голяма

трагедия за най-силния демон на дявола от тази:

Да види нивата си Акелдама, опожарена от огъня на Божието

изобличение!

Ето затова не давай сън на клепачите си, докато Господ чрез

теб не пореже Мамон до най-дълбокото на сърцето му. А сега виж и

видението с плевелите на Мамона. Защото ще ти покажа четирите

най-страшни проявления на църковните сребролюбци...”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри самото

видение с плевелите. И аз виждах една нива, в която плевелите бяха много

повече, отколкото житата. А тогава Исус тръгна сред самата нива. И като

спря до един плевел, посочи го и ми заповяда:

“Легни до плевела! И като вдигнеш очите си към Небето, се

постави на мястото на ония жита, които растат край плевели…”

Изпълнил думите на Исус, аз легнах по гръб до самия плевел. Тогава

ме обзе едно чувство колкото страшно, толкова и жестоко. Защото плевелът

не просто стърчеше над главата ми. Не! Той стърчеше с цял метър над

житните класове. А моят Господ, като се издигна във въздуха, застана

някъде отгоре, над плевела. И от високото аз отново чух думите Му:

“Гледай към Мене, момчето Ми! За да Ме следваш и да Ми се

покоряваш…”

Опитах се да гледам към Исус, но плевелът ми пречеше, понеже

ръстът му засенчваше небето и аз не можех да фокусирам погледа си в

Исус. Това ме накара да отместя главата си и отново да се опитам да
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гледам на Господа. Но тогава и плевелът се наклони, а върху синьото небе

отново изпъкна мръснозеленият му профил. За първи път се чувствах не

просто глупаво, но гадно. Защото едно противно и проклето растение се

опитваше да ме лиши от съзерцаването на Исус. И аз, събрал всичката си

сила, отново извиках към Господа:

“Исусе! Губя прицелната точка, понеже плевелът постоянно смущава

погледа на сърцето ми. Както да се завъртя, той постоянно ме контролира,

а на синьото небе изпъкват острите му тръни и противния му вид. Този

плевел сякаш иска да ме накара да се примиря и да приема, че оттук

нататък такава ще е връзката ми с Тебе - чрез него. Но като зная, че това е

плевел, аз съм сигурен, че той е посредник между дявола и житата, а не

между Теб и житата…”

В отговор Исус се сниши до мен и отново ми заповяда да стана, като

ми казваше:

“Сега разбра ли коя е първата атака на плевелите?”

“Да, Исусе! Те имат силен контролиращ дух. Те обичат да изпъкват над

житата, да се налагат над тях и по този начин да ни лишат от живата

връзка с Тебе…”

“А ти би ли се лишил от живата връзка с Мене? Би ли угодил на

плевел, само защото е нагъл да се възвишава и да те контролира?”

“О, Исусе! Аз бих го посякъл с Меча Ти, но в никакъв случай не бих го

оставил да контролира погледа на сърцето ми и вярата ми в Тебе…”

Исус се разсмя на думите ми, а после добави:

“Да, така е! Ти наистина не би го оставил да те контролира. Но

дали всичките Ми жита имат същата ревност и непоколебимост за

Мене? Дали не посърват от някоя “свята” забележка, или от някоя

нарушена точка на църковния правилник? И не са ли стигнали

мнозина дори дотам, че искат да се покайват поради делата на

правдата си? Защото нито един плевел няма да успее в нито една

нива, ако не узакони присъствието си чрез човешки догми и

забрани, правилници и устави. И когато Моите, слушайки Закона на

сърцата си, вършат Волята на Отца Ми, такива плевели извикват

гръмогласно:
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“Покайте се, понеже нарушихте църковния правилник?”

Но защо няма сред тях един Гамалиил, или дори един Никодим?

Защо няма един Даниил, който да се обърне и да им каже:

“Плюя на вашите правилници, както и вие плюете на моя

Господ и се поругавате с Благостта Му!”

А след това, вдигнал главата си, да излезе от подобна нива с

плевели, та да се съедини с Мене…”

“О, Исусе! Та нали веднага плевелите гръмогласно ще прогласят, че

такъв е отпаднал от вярата…”

“Точно така, момчето Ми! Кажи “Амин” на това всеки да отпада

от вярата на плевелите! Защото ако това би се случило във всяка

църква с онези, които са жита, то вече да съм грабнал Невястата

Си. Защото когато плевелите отлъчат един житен клас, той наистина

е намерил съвършеното си освобождение от Господа. За да бъде

растение от Небесната Му Нива, и да пребъдва в Небесната Му

Църква. Но ти сега виж втората смъртоносна атака на плевелите.

Защото тя е по-страшна от първата…”

Отново бях във видението, когато Исус посочи с ръката Си напред,

като ми показа възможно най-едрите плевели, изкласили се на около

метър и половина от земята. И там Той ми заповяда, казвайки:

“Вярата на всяко растение е в корените. А корените са мястото,

откъдето идва живителната влага и чистите сокове на растежа.

Опитай се тогава да намериш влага за корените на Моите жита в

подножието на тези плевели…”

Приклекнал пред самите плевели, аз започнах да ровя с ръката си, за

да усетя живителната влага. Но, о ужас! Твърде скоро ръката ми напипа

мазни и плъзгащи се змии, които побързаха да изплюят отрова в дланта

ми. Издърпах погнусен десницата си и извиках от внезапния стрес. А тогава

видях как по ръката ми бе полепнала гъста змийска отрова с тъмнозелен

цвят. И аз, тръскайки ръката си, извиках към Исус:

“Милост имай, Господи! Очисти дланта ми, понеже ръката ми напипа

змии…”
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В отговор Гласът на Исус стана твърд и строг. И Той, с ревниви искри в

очите Си ме попита:

“А не беше ли вече предупреден от Мене за тези змии? Не ти ли

говорих за тях още в словото против търговците в Храма? И не видя

ли какво стори Мамон на своите в предишното видение?”

“Да, Исусе! Всичко видях, но ми липсваше благоразумие. И затова сега

напипах змиите, а по дланта ми остана отрова. Сякаш за да ми напомни

думите от “Притчи Соломонови”, които казват, че:

“Който поправя присмивателя навлича на себе си срам; и който

изобличава нечестивия лепва на себе си петно…” 15

Затова и аз, Господи, сега признавам, че не може да има живи води в

почвите на нечестивия…”

След тези мои думи Исус извади Меча Си от Мантията Си. И като го

простря към дланта ми, мигом ме очисти. А след това отново започна да ми

говори, като казваше:

“Най-ужасната сила на плевела е да покварява Божието Слово

чрез корените на своето лукавство. Така самите змии плюят отрова

и плътско разбиране на Божиите думи, за да може самите жита да

погълнат отровата и от само себе си да се видоизменят, за да станат

плевели. И ето тази е причината Словото Ми да те предупреждава,

че ще се появят гибелни ереси и бесовски учения. Защото нито

един плевел не би могъл да остане в чистите почви на Духа Ми и

сред Живите води на Божията Благодат. Там той би загинал и

корените му биха се унищожили. Но когато същият този плевел

размаха позлатена библия в събранието, а змиите се разцелуват

помежду си в отровената почва, то тогава никой не може да спре

смъртоносното му влияние. Разбираш ли това?”

“Да, Господи мой! И дано Твоята ревност за чедата Ти да ги изтръгне

от всяко място на плевели…”

“Да ги “изтръгна” ли казваш?”

“Да, Исусе! Точно това направи!”

В отговор Исус отново посочи в нивата, като ми казваше:

15 (Притчи 9:7)
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“Иди и се опитай да изтръгнеш онова едничко житно

растенийце, попаднало между онези плевели. Защото така ще

разбереш каква е третата им смъртоносна атака…”

Погледнах натам, накъдето ми сочеше показалецът на Исус и така

забелязах как всред десетина гъсти плевела се гърчеше едно едничко

растенийце. И аз, пълен с ревност, се затичах, за да извърша заповяданото

от Исус. Така, приближил се над плевелите, аз вече простирах ръката си,

за да хвана житното класче. Но тогава стотици и хиляди игли се впиха в

ръката ми, а по китката ми премина ожулване от коприва. И въпреки, че

претърпях на болката и вече хващах самия ствол на растението, така и не

успявах да го изтръгна. Това ме доведе до отчаяние, тъй че извиках към

Исус:

“Господи мой! Не мога да измъкна житното растение. При все, че

хиляди игли от плевелите се забиха в ръката ми и коприви ожулиха

китката ми, пак не мога да го освободя…”

А Господ, като се приближи до мен и ме накара да се изправя, посочи

към вкупчилите се плевели, като ми казваше:

“Никой не може да бъде освободен от плевелите, ако сам не

пожелае това. И ето такава е трагедията на това житно растенийце.

То никак не е разбрало, че целта на вкупчилите се плевели е да го

задушат, като се гордеят и превъзнасят над него. И то, видяло

измамния им просперитет и щастие, никак не иска да бяга, понеже

намира бягството за отстъпление.

Как тогава да помогнеш на някой, който обича ония, които го

убиват, а презира тези, които простират ръката си, за да го спасят?

Ето, казвам ти! Тази е една от най-страшните болести на

човешкото сърце - да се страхува повече от дявола, колкото от

Бога. И това житно растение никак не е разбрало, нито е заживяло

думите Ми:

“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да

убият; но по-скоро бойте се от Оногова, Който може и душа и тяло

да погуби в пъкъла…” 16

16 (Матея 10:28)
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Ето така от църковните първенци и богаташи днес се боят

хиляди по хиляди. И за тях напускането на тяхното присъствие е

равносилно на анатема от Бога.

Но не сте ли вие, малодушни, именно в тази нива анатема от

Бога? Не сте ли приели да ви задушават плевели? Не сте ли приели

гордостта и превъзнасянето им, като Божие благовестие? Не сте ли

приели да се радвате на богатството и благоденствието на наемника

си, когато вие едвам смогвате да си платите наемите? Кога видяхте

Мене в Словото Ми, като един, който язди колесница или седи на

златен трон в Синедриона? Кога Ме видяхте облечен в злато и

коприна? И толкова бързо ли забравихте кожените сандали на

вашия Пример и Прицел, та да ахвате от лъскавите автомобили на

изедници и лапачи? И тези, същите, като ви задушават и притискат,

скоро ще ви убият, ако не избягате. Но дори и да избягате, на

вашите празни столове ще седнат нови излъгани, готови да тръскат

сетните петачета за лъскавите банкети и пиршества на плевелите.

Защото тези плевели трябва докрай да се уголемят и разцъфтят в

нечестието си. Защото когато плевелите цъфтят, те разпръскват

зловоние, което непременно ще привлече онзи, който ги е хранил

за себе си…”

След тези Свои думи, по-строг и ревнив от всякога, Господ ми каза:

“А сега виж и четвъртата атака на плевелите. Защото тя е най-

страшната и най-погубителната…”

Отново гледах към нивата, когато забелязах, че тя вече беше станала

Акелдама. Нечестието на сребролюбците и алчните бе покварило всичко.

Тогава всички плевели започнаха да цъфтят и самите им цветове изпълниха

мястото със зловоние. А аз, посочвайки ги на Господа, плахо Го попитах:

“Какво ще стане сега, Исусе?”

В отговор Господ вдигна ръката Си и посочи в далечината, като ми

казваше:

“Има ненарушими думи на Моя Бог и Отец. Думи, с които Той

заяви на нечестивите плевели:
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“Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че

нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат

беззаконие, цъфтят, само за да се изтребят вечно…” 17

И ако цъфтежът на плевелите е настъпил, то е дошло и времето

на погублението им. Затова гледай кой се готви да ги погълне от

далечината…”

В едно с думите на Исус аз видях как в далечината се появи огромно

златно теле. Подобно на тежко и страшно чудовище, то дишаше тежко и се

приближаваше към самата нива с плевелите. На гърба на това теле стоеше

самият дух на Мамон. И той, като го насочваше, даваше му да види самите

плевели. Така златното теле пристъпи в нивата. И като отвори устата си,

започна да поглъща всичките плевели в себе си. Колкото повече ги

поглъщаше, толкова повече телето наедряваше. А аз, потресен в сърцето

си от тази гледка, попитах Исус:

“Господи мой! Да разбирам ли, че ролята на Мамон пред Сатана е да

създаде един гигантски златен идол, представляващ един от образите на

падналия херувим? Да разбирам ли, че всяка нива Акелдама подготвя

плевелите, с които това златно теле се храни?”

“Точно така го разбирай! Но нека и Моите да разберат, че този

път от Синайската Планина ще се завърне не Моисей, а самият

Божий Пророчески Дух. И гледащ на последното нечестие между

хора и демони, Той непременно ще строши плочите на Моя Завет,

както някога го стори и пророк Моисей с Божиите скрижали. Но ако

тогава Отец Ми му даде нови плочи, то сега нови плочи няма да

има. Защото е краят на времето, свършекът на всичко, мигът,

когато вашият Господ ще изпълни Словото на Отца Си, казано чрез

пророка Му:

“И като взех тоягата Си Благост пресякох я, за да унищожа

Завета, който бях направил с всичките племена. И в същия ден,

когато биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на

Мене, познаха наистина, че това бе Господното Слово…” 18

Кажи Ми тогава:
17 (Псалом 92:6-7)
18 (Захария 11:10-11)
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Бедни от стадото ли поглъща златното теле на Мамон?”

“Не, Исусе! Това са всички, които дяволът обогати поради поклонът им

към Мамона…”

“Сега разбираш ли, че проклятието на Моя Отец върху

Акелдама наистина е най-страшното от всички проклятия? Защото,

според думите на пророка, никой от богатите няма да разбере, че

такова е Господното Слово. Никой от тях няма да разбере, че отива

в погибел. Никой от тях няма да разбере, че Божият Пророчески

Дух е строшил плочите на Завета. Всички те ще викат “Алелуя” на

дявола в стомаха на златното теле, където гневът Господен ще ги

приготви за огненото езеро. Но Моите бедни и изстрадали овце

непременно ще познаят времето, деня, часа и мига на Своето Вечно

преселение в Святостта и Славата на Сион. Затова им казвам:

Няма да ви оставя, понеже и вие не Ме оставихте!

Няма да ви забравя, понеже и вие не Ме забравихте!

Няма да ви изгубя от погледа Си, понеже и вие не Ме изгубихте

от погледа си! И въпреки, че до самия край мнозина от вас ще

чувстват острият натиск на бедността, пак ви казвам, че сте богати!

А ако Отец Ми ви люби с божествена ревност, то именно ревността

Му е заповядала да бъдете спасени и опазени от духа на светското

богатство. Защото не сте никак странни, нито чужди на Живота на

Бога. Но сте Неговото Свято потомство, родени в най-жестокото и

славно време на земята.

Колкото до чужденците, които обичат нивата на Юда, нека

такива видят сега трагедията си, която ще им покажа през очите на

Моя пророк…”
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4. ТРАГЕДИЯТА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Човек наистина трябва да се издигне с ръката Господна в Небесните

селения на Святия Дух, за да разбере една простичка истина, а именно,

че:

Земните свидетелства за благословението на земните човеци са една

голяма лъжа!

Защо лъжа? И кой би отказал благата на земята, след като са толкова

важни за нашето съществуване?

Разбира се, че никой!

Но аз тук не ти говоря да се отказваш от земните блага, а да не ги

поставяш пред Исус, Който е Вечното Благословение. За хора, които

всякога са стояли сред плевели, става напълно нормално да им

подражават. Нещо повече - мнозина намират в себе си нечестива подбуда

да ги оправдават. Да пишат за тях цели книги и така още повече да

развращават и объркват Божиите хора. Аз помня как преди години буквално

натискаха в ръцете ми една книга, в която теолог-милионер беше писал за

благословенията и проклятията. И този теолог, не можещ да погледне по-

далеч от роговите рамки на очилата си, беше насърчил всички с една

съблазнителна аритметика, която гласи:

Вярвай в благословенията и ще ги получиш!

Отхвърляй проклятията и няма да ги получиш!

За мнозина тази книга беше като манна небесна. Най-сетне се намери

някой, който да пришпори всичкото им користолюбие и сребролюбие. И то

- библейски аргументирано и оправдано.

О’кей! Няма проблеми!

Почваме да трупаме благословения, защото Господ ни ги е дал!

Но, както е известно, змията винаги се крие в пукнатините на

Канарата, сиреч, дяволът се подвизава най-успешно в непълната истина.

Защото именно непълната истина е като Канара с пукнатини. И ако

Канарата не иска да ти стори нищо лошо, то от пукнатините надничат

змии, готови да те ухапят смъртоносно. Ето така, чрез тази теологическа
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книга, змиите на Мамон не просто ухапаха, но умъртвиха голяма част от

църковните множества.

Как го сториха? И защо в тази теологическа книга за проклятията и

благословенията се отвори ниша за дявола?

Нито повече, нито по-малко - заради факта, че беше игнориран Исус,

Който е Вечното Благословение, както и примерът на Юда, който е вечното

проклятие.

Когато човек се откаже да мисли за Вечното, той твърде бързо

преминава към преходното. А там, в преходното, и самата вяра става

преходна.

Не вярваш ли това? Как тогава ще обясниш преходът на вярата, който

се случи във всички църкви през последните петдесет години?

Защото от вяра в Исус, църквите преминаха към вяра в просперитет!

Това не е ли преход? И този преход не се ли дължи на човеци, които

поквариха Христовата Вяра с преходните си книги?

Ето затова ти казвам, че когато се откажеш да мислиш за Вечното, то

тогава вярата ти става преходна.

Помисли тогава! Вярата, завещана ни от Исус, преходна ли е или е

Вечна? Земни преходни съкровища ли заповяда да трупаме Исус или

Небесни непреходни съкровища? Благословенията ли трябваше да търсим

или Благословителя? От проклятия ли трябваше да пазим сърцата си или

от проклетия?

Представи си тогава един побъркан от ужас дявол. Дявол, който знае,

че му остава малко време. Дявол, който вижда как църквите ходят с Исус в

небесните места и никак не може да застане против тях.

Какво е нужно на един такъв побъркан дявол? Не му ли трябват слуги,

които да свалят девиците на Младоженеца долу?

Разбира се, че му трябват. А тогава се появява един рафиниран теолог

като Дерек Принс и посочва на девиците благословенията по земята, като

им казва:

“Слезте и си ги вземете! Вземете здраве! Вземете просперитет! Вземете

успешните си бизнеси! Заложете на благословенията…”
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И ето, че девиците постепенно поддават. И като слизат, започват да

изповядат користолюбието и алчността, като ново движение на Святия Дух.

Движение на вяра! Трупай народе!

Грабете църкви! Господ ви е дал благословения!

Нищо подобно! Пълна дяволска лъжа, измислена в дълбочините на

дяволското сърце. Защото в ден, когато Бог Отец очакваше жертвени юнци

пред Своите Святи Олтари, църквите се напълниха с прасета и шопари. И

никой от измамените не разбра, че това не беше движение на Святия Дух,

но последната лъжа на Мамон, придружена от всякакви лъжливи чудеса и

демонични знамения. Защото там, където се събират земни благословения,

идва да бди земното проклятие. Както ми каза това Исус в книгата “Пътят

Христос и другите пътища”:

Земното благословение е магнит за земното проклятие!

Можеше ли вече побърканият дявол да съсипва сърцата?

Разбира се, защото те натежаха от земни благословения.

Можеха ли вече демоните да не се притесняват, че някой ще се

издигне в Божието Присъствие?

Разбира се! Защото кой би се изкачил на Хълма Господен, когато

раницата му е натъпкана с благословения, които дърпат надолу.

“Гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти!” - ето тези

Святи Христови думи зачеркна Дерек Принс и стотици други милионери

като него. И въпреки, че този заблудител има офиси по целия свят, пак

зная, че той няма дори една едничка стая в Сион. А аз не съм повярвал в

земни принцове, та да търча след свидетелствата им. И никак не ме

вълнуват земните благословения, защото времето им изтича и те всички са

приготвени за огън.

Казвам ти, братко мой! Нито къщи, нито коли, нито банкови сметки,

нито пари - нищо земно няма да остане при изпълнението на Божия Гняв.

Защо тогава мнозина трупат? Не затова ли, понеже думите на Исус са

им чужди? Но ако са ти чужди думите на Спасителя, то тогава не си ли

станал чужденец?

Казвал съм това в книгите против търговците в Храма, но ще го

повторя и тук:
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Най-страшното, което може да сполети вярващия, е той да се окаже

странен и пришелец в Небесния Ерусалим!

И ако ти непременно искаш да избегнеш тази проклетия, то се

приготви да видиш страшното видение, което Исус разкри пред очите ми.

Защото това видение е свързано с трагедията на чужденците. Затова нека

сега да ти споделя самите думи, с които Исус подготви сърцето ми за

самото видение. Ето какво ми каза Той:

“Сега ще дам на Моите чеда да видят неща, които завинаги ще

останат като предупреждение в сърцата им. Защото тази нива

Акелдама е привлекателна само до онзи миг, в който настъпи

погублението на чужденците. А там, сред плевелите, има две думи,

които са напълно забранени като помисъл и действие. И това са

думите: Покаяние и сетнина! Никой в Акелдама не мисли за

покаяние, защото самите богатства заглушават гласа на съвестта и

закоравяват сърцата към Гласа на Святия Дух. Никой в Акелдама не

мисли за сетнина, защото са приели да служат на измамата, че

могат да имат дял от двата свята. Ами тогава да вземат и просто да

скъсат от библиите си притчата Ми за бедния Лазар. Да напишат

свое собствено евангелие, в което Лазар липсва. Така никак няма

да ги бодат думите на Авраам към богаташа:

“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе,

както и Лазар злините. Но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш…”

Но ако небе и земя преминават, а думите Ми стоят, то както и

да се заблуждават сребролюбците, те няма никак да избегнат тази

притча. Защото тя е зеницата на Господното Спасение. Затова виж

сега колко ужасни и проклети са последиците от всяко сребролюбие!”

След тези думи Господ ми даде и самото видение. Аз виждах богаташи,

чиито сърца горяха от неугасим огън. Но не това беше най-ужасното в

състоянието им. Нещо друго видяха очите ми, тъй че изумлението ми беше

пълно. Защото от самите сърца на богаташите излизаха златни въжета,

чиито краища се намираха в дълбочините на ада. А тогава Исус ми каза:

“Нека да те приближа при тези нещастници. За да видиш онова,

което наистина ще те впечатли…”
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Така Исус ме приближи до горящите човеци. И ето, че когато видях

сърцата им, аз забелязах сребърна верижка, чийто долен край беше

опънат до скъсване. И онова златно въже, което слизаше в дълбочините на

ада, бе здраво завързано именно към сребърната верижка. То я опъваше с

всичка сила, а верижката сякаш, че видимо се топеше от огъня в сърцето.

Това ме изуми и аз попитах Исус:

“Господи мой! Каква е тази сребърна верижка, опъната до скъсване?”

А Исус ми отговори:

“Когато вие се родите на земята, Отец Ми ви дава дух, жизнено

дихание, което да оживотвори тялото ви. А освен дух, вие

получавате и душа, в която с годините ще намерите “аз”-а си,

познанията си, чувствата си. И ето тази верижка свързва духа,

душата и тялото, за да бъдат едно. А ти сега разбери, че най-

големите изпитания за тази сребърна верижка настъпват тогава,

когато духът иска едно, душата - второ, а тялото - трето. Тогава

верижката се опъва на всички страни, понеже е подложена на

сериозно изпитание. И ако верижката не съумее да съгласи духа,

душата и тялото, то е възможно и нейното скъсване…”

Думите на Исус ставаха все по-ясни за сърцето ми, тъй че отново Го

попитах:

“Господи мой! Това ли е имал предвид Соломон, когато е записал в

“Еклесиаст” думите:

“Преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната

чаша, или се строши стомната при извора, или се строши колелото

над кладенеца, и се върне пръстта в земята, както е била, и духът

се върне при Бога, Който го е дал…” 19

“Точно така, момчето Ми! Това е имал предвид Соломон. Но ти

сега виж сребърната верижка при този богаташ и Ми кажи:

Ще устои ли дълго сребърната верижка на опъването от

златното въже?”

“О, Господи мой! Та тя видимо се топи от дяволския огън, и самото

въже я опъва твърде силно. Ето защо си мисля, че тя скоро ще се скъса…”

19 (Еклесиаст 12:6-7)
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“А когато тази верижка се скъса, той кой стих от Словото на

Отца Ми ще се изпълни над богаташа?”

“Исусе! Без всякакво съмнение ще го настигнат думите:

“Сребролюбието отнема живота на завладените от него…” 20

“А разбират ли сега всички Мои, че сребролюбието е не просто

страст на душата, но въже от дълбините на ада? Разбират ли чедата

Ми, че ако съгласят духа, душата и тялото си, за да следват Мене, то

непременно сребърната верижка ще удължи живота на дните им,

понеже Святият Дух ще я заздрави и укрепи? Защото животът се

скъсява толкова по-бързо, колкото повече нечестиви фактори

влияят върху тази верижка. И понеже сега ти давам видение за

сетнината на сребролюбците, то виж какво ще се случи с тези

тримата, които горят от огъня на Молох и въжетата на Мамон ги

дърпат неудържимо от ада…”

Отново гледах на страшното видение, когато забелязах как по даден

знак верижките и на тримата се скъсаха. А тогава телата им паднаха на

земята, но духовете и душите им полетяха към ада, вързани от въжетата. И

те, ужасени от мигновената промяна на съдбите си, изкрещяха с диви

гласове, като викаха:

“Ние сме Божии чеда, християни! Защо ни дърпат тези въжета надолу?

Къде ни дърпат те? Какъв е този ужас спрямо нас?”

А Исус, без да обръща ни най-малко внимание на ужасените им викове,

ми каза:

“Нека сега да последваме тези поклонници на Мамон. Защото

всяко въже ще отведе човека при оня, на когото се е уповавал в

живота си…”

Така Исус ме прегърна със силните Си ръце и двамата с Него

полетяхме надолу. И ето, че очите ми забелязаха как край самите златни

въжета се появиха демони. И като пълзяха по въжетата, бързаха да се

вмъкнат в сърцата на богаташите. Това направи ужаса на човеците

безкраен. И те, с още по-диви крясъци махаха с ръцете си, като казваха:

“Махайте се от нас! Махайте се, чувате ли!”

20 (Притчи 1:19)
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Но демоните не искаха да чуват нищо. Вместо това, сочейки скъсаните

верижки в сърцата им, те им казваха:

“Три в едно е вечен принцип на Йеова. А тук са две, защото третото

остана на земята. И сега ние ще заемем мястото му…”

Така демоните се шмугнаха в човеците, а Господ, като ме погледна с

остър поглед, каза:

“Сега разбираш ли защо червеят на тези богаташи не умира, и

огънят им няма да угасне? Именно защото три в едно е Вечен

принцип на Моя Бог и Отец…”

“Ами ние, Исусе! Какво ще стане с нашите верижки, когато смъртните

ни тела останат на земята?”

Господ се усмихна на думите ми, а след това каза:

“Не обещах ли Аз прославени тела за Моите?

Ето, казвам ти, че времето за тези тела наближава неудържимо.

Но ти сега гледай как богаташите ще се явят пред господаря си,

комуто са слугували с всичката вяра на сърцата си…”

Отново гледах на видението, когато забелязах, че богаташите бяха

изтеглени от самия дух на Мамон. И той, като ги притегляше с въжетата си,

се смееше гръмогласно, като им казваше:

“Ха, ха, ха! Още ли не вярвате? Още ли се чудите? Още ли

недоумявате? Та вие сте мои - от главата до петите…”

“Как ще сме твои? - закрещяха богаташите и продължиха:

“Ние сме свидетели на Господ Исус Христос, а станалото с нас е

някакво недоразумение, което Той непременно ще поправи…”

От самите им думи гърленият смях на Мамон чувствително се усили, а

така започнаха да се кикотят и самите червеи в сърцата им. А Мамон

отново каза:

“Такова нещо не е имало от века, нито ще се случи довека. Защото

Оня на небесата никога не греши в преценките Си, та да се разкайва за

делата Си. Ха, ха, ха!”

Все още не можещи да приемат сетнината си, богаташите извиха

силни гласове, като се задавяха с плач и ридания:
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“Исусе! Призоваваме Те! Дай ни отговор защо сме тука? Ние сме

праведни, умити в Кръвта Ти. Нима Кръвта Ти е изгубила силата си? Нима

дяволът е спечелил битката при Голгота?”

Погледнах към моя Господ, защото богаташите споменаваха Името Му,

но по Лицето Му не премина дори и потрепване. И Той, като ме погледна

със светлите Си зеници, ме попита:

“Защо всякога природата на греха постъпва по един и същи

начин? Защо тези Ме викат сега, когато можеха да Ме извикат преди?

Казвам ти, Стефане:

Две хиляди години очите Ми гледат едно и също. Богаташи,

които са горди и надменни на земята, а в ада се стопява всичката

им гордост и надменност. Богаташи, които грабят, презират, мачкат

и унижават. А след това имат наглостта да съизволяват с Бога и да

Го питат защо са на мястото, което им подобава. Но нека сега, за

свидетелство на Моите чеда, Аз да им отговоря. Да се явя пред тях,

понеже Ме викат и дори се съмняват, че съм Спасител…”

Така, след последните Си думи, Господ се изяви пред самите богаташи

и Мамон. Тогава духът на светското богатство падна по лицето си, като

закри с крила главата си. И ето, че Исус погледна на сащисаните богаташи,

които не вярваха, че толкова скоро Той ще се отзове на крясъците им. А

Господ, като простря ръка, посочи към сърцата им, като им казваше:

“Отец Ми погледна на земята и даде Своя Единороден Син за

Спасение на всеки, който Го повярва.

Синът погледна на смазаните и убитите от греха и даде Кръвта

Си, за да се простят греховете им и да получат Вечен Живот.

Моите Апостоли тръгнаха по земята и дадоха целия си живот,

за да има Светлина и Благодат на света.

Последните Ми поколения от живи чеда търсеха всеки възможен

миг, за да дават и така да се уподобят в Моята даваща Любов.

Какво дадохте вие - на света, на Моите, и на Мен и Отца Ми?”

Богаташите наведоха главите си, понеже не можеха да издържат

погледа на Исус. Но въпреки това първият от тях се опита да говори, като

казваше:
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“Ами аз… Какво давах аз… Аз не давах… Аз… взимах. Всъщност - давал

съм на децата си, но в другите случаи продавах. Имах църковен бизнес и

вярвах, че така ме благославяш, за да върша Делото Ти…”

След първия богаташ се опита да говори и вторият, като казваше:

“Аз не помня някой да ни е давал пример за даване. Само Ти, но Ти Си

Господ, а ние - човеци…”

Тези думи накараха Исус да го изгледа с презрение и да му каже:

“Ако лъжеш тук, в присъствието на Вечния Съдия, то как би

издишал лъжа пред Престола на Святостта Му? Как се събираше

огромната ти заплата, ако не с даване? Колко плюнки си пръскал от

амвона, за да се събере от овцете всичкото ти благоденствие?”

На тези думи вторият богаташ смутолеви:

“Те вършеха това като за Божий помазаник…”

В отговор от очите на Исус излязоха светкавици. И Той, с още по-

гневен Глас извика:

“А ти помазаник ли беше или вълк към агънцата Ми? Колко Мои

чеда разкъса с алчността си? Колко Мои овце разпръсна с гордостта

си? Колко кротки и тихи разплака с коравосърдечието си?”

Вторият вече не можеше нищо да каже. А третият, като гледаше

агонията на другите двама, сложи ръка на устата си и наведе главата си.

Но Господ никак не пропусна и него. И като го посочи, питаше го:

“Ти, който непрестанно свидетелстваше в църквите за чудесата

на просперитета, благослови ли някой от Моите сиромаси? Събра

ли на угощение куци, гърбави, сакати и недъгави, които не могат да

ти отплатят, та да ти бъде отплатено от Мене във Възкресението на

праведните? Трогна ли се сърцето ти от сълзите на вдовицата?

Трепна ли ръката ти от просията на сирачето?”

И понеже богаташът не отговаряше, Исус извади Меча Си и го простря

към сърцето му, казвайки със страшен Глас:

“Отговори, когато те питам!”

И ето, че едвам-едвам от устата на богаташа се отрониха думите:
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“Аз бях в елита. И на мен ми бяха чужди хорските неволи и теготи.

Чужди ми бяха сълзите на вдовицата. Чужди ми бяха протегнатите ръце на

просещото сираче. Чужди…”

В следващия миг Исус вече запечатваше с Гласа Си богаташите, като

им казваше:

“Ето затова сте чужденци за Моето Царство! Ето затова Небето

няма да приеме нито виковете ви, нито стенанията ви, нито охкането

поради ужаса ви. Защото ви беше чуждо даването даром и никак не

придобихте Сърцето на Сина, но станахте търговци и престъпници.

Защото ви беше чужда мъката на бедните и никого от тях не

стоплихте, нито му послужихте. Защото през целия ви празен

живот бяхте пиявици по Моето Тяло и затова пиявици ще смучат

сърцата ви…”

След тези думи, с гневен Глас Господ заповяда на Мамон, като му

казваше:

“Окови тези чужденци на най-острите скали в ада! И им дай да

пият в пълна степен от виното на Божия Гняв. Денем и нощем, до

вечни векове!”

В следващия миг Исус замахна с ръката Си и Присъствието Му изчезна

отпред богаташите. А Мамон, като се изправи, отново се разсмя с гърления

си глас, като казваше:

“Вие, несъмнено, сте едно от постиженията ми. Ха, ха, ха!”

Братко мой! Аз съм имал стотици видения от Исус, но сега искам да

знаеш, че това е най-страшното. И ако би помислил, че Исус непременно

ще ходи, та да отговаря на всеки защо е поставен в ада, то бъркаш.

Не, приятелю! Самият огън и жупел от Бога ще се сипе по нечистите

съвести на проклетите. И там, в огъня на ужаса, те ще чуват всички Божии

въпроси, на които не са имали вярата и любовта, за да им дадат отговор

приживе.

Ето, моля те със сълзи на очи:

Нека не ти бъдат чужди човешките теготи и проблеми!

Нека не ти бъде чуждо даването даром!
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Нека не ти бъдат чужди сълзите на вдовицата и протегнатата ръка на

сирачето! Защото така ще увериш сърцето си, че е родено в Сион и

превъзмогва над Мамон. Колкото до онези богаташи и търговци, на които

са чужди всички проявления на Божията Благост и Милост, то те наистина

са чужденци, отишли да се погребат в Акелдама.

И ако такива не се покаят - днес и сега - нека бъдат проклети пред

Господ и пред цялото Небе! Нека се скъса сребърната им верижка и да се

счупи златната им чаша! Нека се строши стомната им при извора или

колелото им над кладенеца!

Защото тези са днешните убийци на моя Господ и Бог!

Амин и Амин!
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5. ЗА ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз зная, че много години ти и всички други Божии чеда са задавали

въпроси без отговор.

Защо благоденстват богатите? Защо телата им са тлъсти и са лишени

от общите човешки трудове и неволи? Защо Господ Исус не дава на нас

така, както дяволът е дал на тях?

Вярвам, че чрез тази книга ще си отиде една голяма празнота от

сърцето ти. Защото вече си разбрал, че всяко нещо си има цена. И самата

цена се плаща в сетнината, а не приживе. Аз съм сигурен, че ако днес Исус

отключи портите на ада и даде възможност на всички в него да живеят по

друг начин, то земята ще преживее същинското Небесно Царство. Но Бог

Отец в Своята Святост и Премъдрост е дал на всички ни един изпит в

земния ни живот. Като избор между Святост и поквара, между щедрост и

алчност, между сребролюбие и боголюбие. А когато нишката на живота

стигне своя край и сребърната верижка се скъса, идва мигът на Истината.

Миг, за който ти говори и Апостол Павел, като казва:

“…тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след

това настава съд…” 21

Ще чакаш ли чак до Съда, за да се убедиш кои отиват на нивата

Акелдама? Не е ли по-добре да видиш белезите им приживе, та да се

пазиш от тях?

Ето, в тази последна глава аз ще ти споделя за последните думи на

Исус, свързани с проклятието Акелдама. Защото Той ми каза и това:

“Виж какво е записано в Словото Ми, като проклятие над Юда

Искариотски. Защото това проклятие идва приживе и е белег за

вечното проклятие Акелдама…”

Погледнах на стиховете от “Деяния на Апостолите” и отговорих на моя

Господ, като Му казах:

“Господи мой! Има две проклятия над Юда. Първото е:

21 (Евреи 9:27)
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“Жилището му да запустее, и да няма кой да живее в него…” 22

А второто проклятие гласи:

“Друг нека вземе чина му…” 23

Слушайки отговора ми, Господ отново ме попита:

“А как ти разбираш първото проклятие? Какво значи жилището

на някого да запустее?”

“Исусе! Без всякакво съмнение зная, че това ще рече такъв човек да

даде сърцето си на Антихриста, който е запустителят. И понеже в такова

сърце влиза дух на смърт, то наистина няма кой да живее в него…”

Исус се усмихна на думите ми и продължи, като ми казваше:

“Отговори Ми добре, но не достатъчно. Затова нека отново да те

попитам: Кой е Оня, Който наистина живее в човешкото сърце? Кой

е Животът за сърцата ви?”

“О, Исусе! Ти Си Животът за сърцата ни!”

“Сега разбираш ли още по-ясно какво е проклятието над

сребролюбците?”

“Да, Исусе! Аз вече съм усещал това проклятие в тях. Защото когато

съм призовавал такива на щедрост, то отвътре няма никой. Няма Кой да

живее и да дава…”

В този момент Господ ме погледна с голяма нежност в погледа Си, а

след това добави:

“Иди и кажи на Моите, че ето така ще регистрират кой живее в

нивата Акелдама. Защото на всеки в тази проклета нива жилището

е запустяло и Аз не живея в него…”

Усещал ли си тези Христови думи, братко мой? И колко пъти си искал

от богатите да ти помогнат с проявена щедрост?

Да, но вътре няма никой! Няма Кой да живее в жилищата им!

И ето затова ти казвам, че повече любов, щедрост и благост ще получиш

от бедняка, нежели от оня, който не може да преброи парите си. Защото в

сърцето на бедняка живее Оня, Чието Сърце е несравнимо по-благо и

щедро от сърцата на всичките богаташи по целия свят.

Но ето, че Господ отново ме попита:
22 (Деяния 1:20)
23 (Деяния 1:20)
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“А как разбираш второто проклятие, момчето Ми?”

“Господи мой! Като слушам въпроса Ти, в сърцето ми изплуват ония

думи от “Притчи Соломонови”, в които слугата Ти съветва всички да се

пазят от блудницата Вавилон. А там се казва:

“Защото от устните на чуждата жена капе мед, и устата й са по-

меки от дървено масло; но сетнините й са горчиви като пелин,

остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт,

стъпките й стигат до ада, тъй че тя никога не намира пътя на

живота; нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят.

Прочее, чеда, слушайте мене, и не отстъпвайте от думите на устата

ми. Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата на

къщата й, да не би да дадеш жизнеността си на други. И годините

си на немилостивите; - да не би да се наситят чужди от имота ти, и

трудовете ти да отидат в чужд дом; а ти да охкаш в сетнините си,

когато месата и тялото ти се изнурят, и да казваш: Как можах да

намразя поуката, и сърцето ми да презре изобличението, и аз да не

послушам гласа на учителите си, нито да приклоня ухото си към

наставниците...” 24

И аз, Исусе, като си спомня как стъпките на ония богаташи ги отведоха

в дълбочините на ада, разбирам, че те са намразили поуката, презрели са

изобличението и друг влиза в чина им…”

В отговор на думите ми Гласът на моя Господ стана строг. И Той, като

ме погледна с най-дълбокия Си поглед, прогласи пред мене думите Си,

казвайки:

“Днес и до свършека на стария свят блудницата Вавилон ще

покори мнозина богаташи със съблазните си. И те, като оставят

Учението Ми и Завета Ми, ще се съединят с нея, за да вършат

блудодеянията й и да пият от чашата й.

Да бъдат търговци и престъпници!

Учители на измамливия дяволски просперитет!

Готови като Аарон да излеят златното теле!

24 (Притчи 5:3-13)
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Готови като Корей, Датан и Авирон да подбуждат омраза и

ненавист към Моите пратеници.

Но ето, казвам ви:

В Книгата на Живота на закланото Агне ще се запишат мнозина

други, които ще вземат чина и дела на отстъпилите от Името Ми. И

както съм казал в Евангелието Си, мнозина ще дойдат от изток и

запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков на Божията трапеза в

Небесното Царство, а чедата на Царството ще бъдат изхвърлени

вън.

Вън от Святостта и Светлината, понеже възлюбиха нивата

Акелдама! Вън от Благостта и Милостта, понеже се закоравиха в

измамите на греха и престанаха да показват Благост и Милост! Вън

от светлините на Сион, които са блаженства, защото предпочетоха

измамата на земните благословения вместо Оня, Който е Вечното

Благословение! Вън от Вечния Живот и от престолите на Небето,

понеже възлюбиха пътя на Юда и продадоха вярата си за тридесет

сребърника!

Днес е времето на най-страшната поквара и на най-твърдото

Божие поколение против дявола! И ако покварата иде чрез платените

лъжепророци на просперитета, то твърдостта ще намерите в онези,

които бяха убивани, смазвани, хулени, презирани и опозорявани

заради Мене.

Ето, предупредих ви! И дадох на сърцата ви съкрушителното

знание против Мамон! Издигнете се при Мене, като бъдете щедри и

не ламтите за долното! Осъдете Акелдама в живота си! Прегърнете

Оня, Който е Вечното Благословение, за да превъзмогнете над

ония, които са вечното проклятие! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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