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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная как един дълъг период от време променя човешките сърца,

но вярвам, че през изминалите месеци и години Господ е укрепил всички

Свои чеда с могъщо водителство и изобилна Благодат. Същевременно ми

се иска всички приятели на служение “Мория” нито за миг да не се усъмнят

в стоенето на Божия пророк и във Вечната Сила на Божието призвание и

избиране. Защото явяването на Божиите думи е толкова важно, колкото и

устояването на дяволската съпротива и яростни отмъщения, свързани с

тях. А като знаем, че Слово, изговорено от Бога, е вечно и не отминава, но

се натрупва, то всеки от читателите ми трябва да проумее, че на сериозно

изпитание вече е подложена цялата ми духовна сила. Но пак по Съвършената

Си промисъл Царят на Сион ще продължи да говори на духа ми, за да ми

дава точните послания на точното време. Такова е и посланието, заради

което са написани всичките видения в тази книга. Затова нека сега да те

въведа в него със следващите си разсъждения.

Братко мой! Човек трябва да е напълно лишен от разум или много

заробен в плътта, за да не си дава сметка в какъв свят живее и с какви

белези е пълно настоящото време. Ако трябва да намеря подходящата

дума, за да ги определя, то това е думата “кошмар”. Защото кошмарът е

нещо, което не искаш да приемеш за Истина и мислиш, че е възможно той да

те постигне само насън. А когато се събудиш и наплискаш очите си, с

огромно облекчение да си кажеш, че Злото не е истинско, но е проява на

подсъзнателен страх. За огромно съжаление – Злото е не просто реално

съществуващо, но невъобразимо жестоко и брутално. Дотолкова – че да

превръща кошмарите в ежедневен ужас и в постоянен печат на времето, в

което живеем.

През изминалите години на моето слугуване за Небето аз имах дадената

привилегия от Спасителя не просто да се противя на Злото, но да пробождам

неговите мрачни духове с Меча на Божия Пророчески Дух, тъй щото дяволът

отнесе рани и поражения, които се превърнаха в личния му кошмар. Понеже
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не е възможно един паднал княз да става кошмар в битието на човеците, а

Сам Господ Исус Христос да не се превърне в собственият му мъчителен

кошмар. Но аз нека отново да продължа с твърдението, че главният белег

на времето, в което живеем, е разделението между човеците в резултат от

умноженото беззаконие…

Можеш ли да си представиш това разделение, мили братко? Можеш ли

да отвориш очите си, за да видиш как границите, които разделят хората,

са опасали като гъста мрежа битието им? Не сме ли всички разделени по

стандарт и социален статус, по културни и расови различия, по исторически

и езиков признак, по идеологически и религиозни убеждения, по музикални

или модни вкусове, по спортни и всякакви други пристрастия? Не живеят

ли мнозина зад ужасни крепости на битието си, само за да подчертаят, че

са усърдни играчи в хилядолетния театър на разделението, режисиран от

самия дявол и Сатана? А кой от нас разбира, че именно чрез разделението

лукавият успява да стои скрит зад завесата, за да бъде зловещ диригент и

вдъхновител на всеки конфликт и отрицание, на всеки скандал и омраза,

на всяко насилие и война?

Аз няма да те излъжа с розови обещания, че след тази пророческа книга

разделението ще се прекрати, но непременно ще ти посоча Божия Син, с

Чието Славно пришествие нечестивият разделител на човечеството ще бъде

хвърлен в бездната, а демоните му – вързани и приготвени за Небесния

Съд през Милениума. Но днес огромното предизвикателство пред всеки от

нас е именно това – как да превъзмогне над умноженото беззаконие, чийто

най-зловещ плод е именно разделението.

Как да живеем неразделени в толкова разделен свят?

Как да победим бунта против Бога със съгласие в Бога?

Как да строим мостове над ада, за да има път за оцелелите?

Когато в една свещена война искаш да разрушиш дяволски крепости,

ти непременно би потърсил мъдър съвет от Бога къде е най-слабото място

на противника, или кога той става уязвим. Защото е безумие да хвърляш

напразно копия и стрели, когато те рикошират в дебели стени и не намират

начин да прободат и поразят демоните.
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Няма да скрия от теб, че когато Исус положи в духа ми духовния товар

за тази книга, аз се почувствах зле, понеже бях затиснат не от камък или

скала, но от цяла тъмна планина. Тя беше толкова голяма и осезаема, щото

първоначално доведе сърцето ми до смущение. Аз не исках дори да си

помисля, че страшната тежест може да ме съкруши и пречупи. А уж при

идването Си към мен Господ съвсем простичко ми заповяда:

“Мисли за разделението, с което Сатана разделя човеците!

Защото именно така той владее над тях!”

Но какво значеше да мисля, когато се усещах неподготвен за Божията

изненада? Та нали виденията от предишната книга, свързани със Златото

на Месията още пламтяха в сърцето ми, а аз бях убеден, че след тях ще

има дълъг период на почивка? Но да млъква ли Господ, когато вълните на

умноженото беззаконие вече поглъщат хиляди по хиляди? Не е ли запазил

Спасителят мълчанието Си за едно друго място, което се нарича “ад”?

Ето така Исусовото идване ми послужи за смирение, за да призная за

сетен път, че човек предполага, но Господ разполага. А в самото смирение

стените на собствения ми дух се избистриха до такава яснота, щото онази

висока и черна планина придоби конкретен образ и съвсем точни очертания.

Това беше тъмен и висок пантеон, от чийто покрив се спускаха седем

колони до основата му, а тя притискаше духа ми до пръсване. Над самите

колони имаше издълбан латински надпис, чието значение не разбирах. Но

нещо в сърцето ми подсказваше, че този пантеон е твърде страшно творение

на дявола, ако и да не знаех смисъла и предназначението му. А докато още

наблюдавах, аз забелязах, че и върху самите колони имаше изречения с

латински букви, които също бяха неразбираеми. Загадката ставаше все по-

дълбока, защото в други видения Святият Дух непременно би ми дал

яснота и разбиране, а сега бях в състояние на виждащ слепец.

Хем виждах надписите, хем не ги разбирах!

Всичко това ме накара да коленича и да призова Исус, казвайки Му:

“Скъпоценен Господи! Докато Ти ми заповяда да мисля за разделението,

с което Сатана владее човеците, ето този тъмен и страшен пантеон се яви

сякаш от нищото и притисна духа ми с цялата си тежест. Така скоро видях,
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че под покрива му има надпис на латински, а по самите колони също има

латински надписи.

Но как да разбера всичко това – сам не зная! И начин да проумея

видението Ти – нямам! Дай ми водителството Си, Исусе! Помогни ми!”

В отговор на призива ми Господ се сниши до сърцето ми. И като ме

докосна, за да ми придаде Сила, започна да говори, казвайки:

“Слуго Мой! Идва свършекът на стария свят. И краят вече е

толкова близо, щото никой от Моите няма никакво време за губене,

за да осмисля живота си с други неща, освен с мисълта да оцелее

всред умноженото беззаконие. А като казвам “да оцелее” Аз влагам

в думите Си много повече, отколкото е земното човешко разбиране.

Защото оцеляването е свързано с избавлението от дяволската

власт. И то се дължи на могъщото осветяване от Моята Спасителна

Светлина. За да се сбъдне изреченото от устните Ми в Евангелието:

“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…” 1

Как мислиш, слуго Мой? Защо в онзи миг говорех именно за

“свобода” на Моите ученици? Какво понятие беше думата “свобода” в

древна Юдея?”

“О, Исусе! Това е скъпоценна и заветна дума! А за хората от древна

Юдея думата “свобода” би била Свято въжделение и достойна кауза, за

която си заслужава да положат живота си, защото в онова време те са

нямали държавна независимост. Но в Твоите въпроси аз откривам нещо

повече от политическата или териториална свобода, за която са копнеели

древните юдеи, поробени от Рим. Защото Ти им говореше за онази Небесна

“свобода”, която ще ги направи развързани от властта на дявола…”

Господ се усмихна и поклати одобрително Главата Си. А след това

отново започна да ми говори, като казваше:

“Да, Стефане! Правилно улови Духа на думите Ми. Аз наистина

говорех на юдеите за една по-извисена и по-истинска свобода от

земната. Защото земнатата им свобода би се ограничила само до

държавна независимост и териториална цялост. Но ти помисли, че

1 (Йоан 8:31-32)
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Човешкият Син се роди и живя във време, когато Римската империя

беше в разцвета си, а строените й легиони покоряваха земните

територии с кръв, пожари, насилие и смърт. На престола в Рим

царуваше император, угодник на дявола, готов всякога да върши

волята му. И самата му империя, родена от кръвожадния и

завоевателски дух на римските легионери, бе въплъщението на

сатанинската идея за световно господство.

Как мислиш тогава, Стефане? Ако Римската империя рухна под

собствената си тежест и заради моралната гнилота на своя ръководен

елит, то рухна ли с нея властта на дявола върху човешките души?”

“Не, Исусе! Властта на дявола остана да действа повсеместно върху

целия свят. И именно затова ни предупреди Апостолът Ти Йоан, който записа

в посланието си:

“Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия…” 2

“Какво всъщност беше Римската империя, слуго Мой?” – продължи

да настоява Исус. А отговорът вече го имаше в сърцето ми, тъй щото Му

казах:

“Господи мой! Тази империя беше един успешен дяволски проект на

точното време и място. Тя беше реализирана, за да може чрез нея Сатана

да разиграва всичките си възможни козове за власт и контрол върху

човешките души. Чрез Римската империя дяволът разделяше древния свят,

за да го владее успешно…”

Последните ми думи накараха Господ да промени Гласа Си, тъй щото

усетих в думите Му строгост, категоричност и неизразима сериозност. И

Той отново започна да ми говори, казвайки:

“Виждаш ли този тъмен пантеон, който притисна духа ти, понеже

дяволът вече узна, че ще го изоблича в пророческите видения,

които ще ти дам?

Ето, казвам ти, че чрез него Сатана упражнява властта си върху

целия свят, а лостовете на тоталния дяволски контрол са именно

седемте колони, които се спускат от покрива до основата му. Чрез

този тъмен пантеон лукавият създаде всичките си световни империи

2 (1 Йоаново 5:19)
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– от времето на падението си до днешните най-последни дни на

умноженото беззаконие. И ти никак не се учудвай, че виждаш

латински надпис на върха на пантеона и отделни латински надписи

по самите му колони. Защото тези колони са стълпове на умноженото

беззаконие, а надписът над тях – сатанинската идея, на която те

винаги служат.

И ето, слуго Мой! Твоят Господ ще ти даде да напишеш тази

книга, с която просветените чеда на Светлината ще станат още по-

просветени, а мнозина пленници на дявола ще бъдат изтръгнати от

тъмницата! Защото ти казвам, че в тези видения Скъпоценният

Камък от Сион ще застане против тъмния пантеон на дявола! За да

разруша стълповете му на прах и да противопоставя на латинските

надписи на древен Рим огнените думи на Отеческата Святост!

А ти сега се възправи и Ме последвай, защото Силата Ми в теб е

по-голяма от духовния натиск на нечестивия…”

След последните думи на Исус аз поисках да се изправя, когато една

могъща и бляскава Десница изпод гърба ми ме повдигна нагоре, а от

мълнията на пръстите й целият пантеон започна да се тресе и пропуква,

тъй щото тъмното творение се дръпна встрани от духа ми, а чудото за мен

беше такова, че полетях нагоре с Господ. Свободата беше така сладка и

блажена, щото в един миг се замислих от какво са лишени толкова много

човешки души, които остават вързани във властта на лукавия. И аз сега те

моля, скъпи ми братко, да се смириш под мощната ръка на Бога и Отца,

защото имаме съдба от Исус – да се извисим с Него своевременно!

Далече по-горе от властта на дявола!

Далече по-горе от тъмните стълпове на неговия ужасен контрол!

Далече по-горе от умножените беззакония на Цезаря и блудницата!

Господ Исус Христос все още говори и не млъква чрез слугата Си!

Блажени чедата на Светлината, които познават Гласа Му и следват

Духа Му! Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЯ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още в мига, когато пред духа ми се яви тъмният пантеон с латинския

надпис, аз разбрах, че съкрушаването на дявола ще бъде твърде болезнено и

страшно. И като помня и зная, че слугувам на чрезмерно велик и могъщ

Бог, сега ще отдам цялата Слава на Господ Исус Христос, при Когото

оставах с духа си, за да следвам видението Му. А то вече се разгръщаше с

голяма яснота и подробности пред очите ми, защото виждах самия дяволски

пантеон някак отгоре. И ето, че Исус протегна Десницата Си напред и ми

посочи латинския надпис върху високите стълпове, като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой! Виж латинския надпис на тъмния пантеон,

чиито думи гласят:

“Divide et impera!”

И знай от твоя Господ, че значението на тези думи е:

“Разделяй и владей”!

А ти сега помисли и Ми кажи защо този надпис е положен над

всичките стълпове на умноженото беззаконие? Той ли е главното

кредо на Моя противник, дявола?”

“О, Исусе! Едва ли има други думи, които толкова лаконично да

определят смисъла на дяволското съществуване. Сатана не би бил тъмният

княз на света, ако не го раздели, за да го владее. Защото в разделението е

слабостта на всяко нещо, понеже то престава да бъде единно и твърдо. А

Ти Си предупредил всички ни колко голяма е разликата между разделения

пясък и сплотената Канара! Ето затова този надпис е същината на дяволската

амбиция и главната причина за успеха на тъмното му засеняване…”

“Точно така е, слуго Мой! Разделяйки, да владее – това е

кредото на лукавия! За шест хиляди години това тъмно кредо е

реализирано във всяка област на човешкото битие, която дяволът

би желал да засенява, контролира и извращава. Но ти сега виж, че

под този надпис на върха на пантеона се спускат седем високи

колони. Седем стълпа на умноженото беззаконие, които правят

надписа над тях абсолютно успешен. Затова нека да ти покажа и
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самите стълпове, защото под тяхната зловеща сянка живеят всички

народи и езици на света.

Първият и най-важен стълп в средата на пантеона повтаря

латинския надпис над него. Той е главната имперска амбиция на

дявола да засенява и въздига своите угодници по върховете на

светската или религиозна йерархия. Ето затова е нужен стълпът

“Разделяй и владей”! А отляво и отдясно има по още три стълпа,

които следват латинското послание на главния стълп. Трите стълпа

вдясно са свързани с повелята “Разделяй”. Трите стълпа вляво са

свързани с повелята “Владей”…”

Докато Господ ми говореше, аз съвсем ясно забелязвах всичко, което

ми показва. А Той, прегърнал ме с Десницата Си, ме приближи при основата

на пантеона, където продължи да ми говори, казвайки:

“Виж като начало трите стълпа, свързани с повелята да разделят.

Първият от разделящите стълпове засенява света с латинския

надпис, който гласи:

“Homo homini lupus est!”

Смисълът на тези латински думи означава:

“Човек за човека е вълк!”

Вторият от разделящите стълпове засенява света с латинския

надпис, който гласи:

“Si vis pacem, para bellum!”

Смисълът на тези латински думи означава:

“Ако искаш мир – готви се за война!”

Третият от разделящите стълпове засенява света с латинския

надпис, който гласи:

“Roma locuta, causa finita!”

Смисълът на тези латински думи означава:

“Рим каза – въпросът е приключен!”

А сега виж стълповете отляво, свързани с повелята да владеят.

Първият от владеещите стълпове засенява света с латинския надпис,

който гласи:

“Si vivis Romae, Romano vivito more!”
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Смисълът на тези латински думи означава:

“Ако живееш в Рим, живей по Римските обичаи!”

Вторият от владеещите стълпове засенява света с латинския

надпис, който гласи:

“Panem et circenses!”

Смисълът на тези латински думи означава:

“Хляб и зрелища!”

Третият от владеещите стълпове засенява света с латинския

надпис, който гласи:

“Omnis distaedere - pecunia nunquam!”

Смисълът на тези латински думи означава:

“Всичко омръзва – парите никога!”

Ето така, слуго Мой, ти вече видя тъмния пантеон на дявола и

основните му седем стълпа, с които той разделя и владее света. И

нека никой не тръгва да търси този пантеон по плът в днешен Рим,

понеже той се намира в тъмния духовен свят от много хилядолетия,

и на стълповете му се покоряват всички началства и власти на

нечестието, всичките демони и бесове, всичките явни и скрити

поклонници на Луцифер. Всеки Кесар и религиозен лидер. Всички

насилници и безумци. Всички, които обичат лъжата и лъжат.

Но ти, Стефане, виж сега продължението на видението Ми. И

нека с теб да го видят всички чеда на Светлината. Защото Аз не съм

довел слугата Си, за да му показвам величието на дявола, а по-

скоро – страшната му уязвимост и сигурен провал. Понеже върху

един разделен свят непременно биха натегнали Святите Ми думи от

Евангелието:

“Всяко царство разделено против себе си, запустява, и дом

разделен против себе си пада. Така, също, ако Сатана се раздели

против себе си, как ще устои царството му?” 3

А ти, пророко Господен, гледай внимателно какво ще стори

Скъпоценният Камък от Сион на този тъмен пантеон…”

3 (Лука 11:17-18)
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След тези думи Исус смръщи страшно Лицето Си и се отдели от мен,

като се въздигна високо над дяволския пантеон. В следващия миг от

устните Му излезе двуостър Меч. И докато не бях си поел дъх от вълнение,

Спасителят се преобрази като Скъпоценен Камък, тъй щото Мечът светеше

отсред средата Му. Така Камъкът се завъртя и спусна към тъмния пантеон…

Братко мой! Думите са слаби, за да опишат всичкия ми възторг и

благоговение от случващото се във видението. Защото първата Свята

мълния излезе от двуострия Меч и порази надписа на пантеона, който се

посипа на прах в мрака. А след това втора мълния от Меча се стрелна и

удари главния стълп “Разделяй и владей”, тъй щото той се напука страшно,

сгромолясвайки се пред нозете ми, без отломките му да могат да ме

засегнат. Но и с това видението не приключваше. Защото Скъпоценният

Камък се завъртя на първата от стените Си, заставайки срещу първия от

трите стълпа на разделението, наречен “Човек за човека е вълк”. И Образ

на Агнец проблесна отсред Камъка, като унищожаваше образа на вълк от

стълпа, догдето стълпът се напука, разруши и превърна на прах. След това

Камъкът се завъртя на втората от стените Си, заставайки против втория от

стълповете на разделението, наречен “Ако искаш мир – готви се за война”.

И Образ на Кръст проблесна отсред Камъка, унищожавайки образа на

кървав меч от стълпа, догдето стълпът се напука, разруши и превърна на

прах. Така Камъкът се завъртя на третата от стените Си, заставайки против

третия тъмен стълп с наименованието “Рим каза – въпросът е приключен”.

И Образ на Тръба проблесна отсред стената на Камъка, унищожавайки

образа на пръстен с извити рога отсред стълпа, догдето стълпът се напука,

разруши и превърна на прах. А тогава Камъкът се приближи против

другите три стълпа на владеенето. И като се завъртя на четвъртата от

стените Си, застана против първия от стълповете, наречен “Ако живееш в

Рим, живей по Римските обичаи!”. И Образ на Олтар проблесна отсред

Камъка, унищожавайки образа на огнен жезъл отсред стълпа, догдето

стълпът се напука, разруши и превърна на прах. Без никак да се бави

Камъкът се завъртя и на петата от стените Си, заставайки против втория от

стълповете на владеенето, наречен “Хляб и зрелища”. И тогава Образ на

Жертвен юнец проблесна отсред Камъка, унищожавайки образа на осквернен



13

от копие хляб, догдето напука стълпа му, като го разруши и превърна на

прах. А накрая, за последен път, Камъкът се завъртя на шестата от стените

Си, заставайки против третия от тъмните стълпове на владеенето, наречен

“Всичко омръзва – парите никога!”. И Образ на Златен Светилник проблесна

отсред Камъка, унищожавайки образа на ръждясала монета с лика на

Кесаря, догдето го напука, разруши и превърна на прах…

Гледах и ликувах, а сърцето ми пееше на Господ и Славата Му!

От страшното творение на дявола не беше останала дори и следа,

защото бляскавите мълнии на Скъпоценния Камък бяха унищожили всяка

прашинка и помен от стълповете на умноженото беззаконие. Тогава

Спасителят отново се преобрази във видението и се приближи до мен, като

ме попита:

“Забеляза ли знаменията, които се случваха, докато Аз

заставах със Стените Си против дяволския пантеон и срещу всеки

от стълповете му?”

“Да, Исусе!” – отговорих с вълнение аз, и продължих, казвайки:

“При сблъсъка на всяка от Стените Ти със стълповете на пантеона, се

явяваха образи като изява на духовни символи. Веднъж – Образи от

Твоите Стени. И втори път – образи от тъмните стълпове…”

“Наистина е така, слуго Мой! Защото последното време на света

е битка между образи, понеже те се наслагват духом в човешкото

сърце. И както сам видя – дяволските образи са безсилни пред

Божиите и не могат да устоят на мълниите от Господната Светлина.

Но ти не мисли, че с това видение нещата приключиха, защото те

тепърва ще се отключват във всичките страници на тази Свята

пророческа книга. А Моята Победа ще бъде явна само за Званите,

Избраните и Верните. За всички останали, които не Ме вярват,

пантеонът ще остане засеняващ и смъртоносен до свършека на

света. И затова Аз ще ти покажа духовния Ми сблъсък с всеки от

тъмните стълпове поотделно. Защото Моите братя и сестри трябва

да видят и проумеят къде се коват победите на дявола, и къде

настъпват пораженията му. Понеже тези стълпове на беззаконието

хвърлят тъмни сенки върху света, за които всички трябва да



14

разберете. И Моите мълнии, които разрушават стълповете, са

Господни думи, които всички трябва да чуете и повярвате. Едва

тогава ще имате духовните основания да се наречете победители

над дявола и царството му. За да бъдете Моят Небесен Триумф над

тъмния пантеон на умноженото беззаконие.

Аз, Скъпоценният Камък от Сион, все още говоря и не млъквам!

Блажени всички, които обичат Истината и мразят лъжата! Те са

светилата на Сион всред опакото и извратено поколение на света!

Звезди на Бога и Отца, за които са запазени бъдните добрини на

Милениума и Обновлението!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ГЛАВНИЯ СТЪЛП НА РАЗДЕЛЯНЕТО И

ВЛАДЕЕНЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Има мигове в живота, когато Бог допуска върху нас да се стовари цялата

сила на врага. Едва тогава разбираме от какво сме направени и до колко сме

утвърдили душите и сърцата си в Канарата, която е Исус. Да предупреждавам

Божиите чеда, че времето е зло и последно, едва ли има смисъл. Защото

ако те не са разбрали това в стотиците книги, които написах на Господния

Хълм, то не биха го проумели и в тази последна книга. Но ако истинно и в

Святия Дух бих заявил, че самият дявол и Сатана застана против мен, за

да ми се възпротиви за предстоящото видение, то тогава скъпоценният залог

на тази книга напълно би се оправдал. Защото кой друг, освен дяволът, да

е главният стълп на умноженото беззаконие? На кой друг да би прилягало

да бъде кръстен “Разделяй и владей”, ако не на злия клеветник и насилник,

за когото важат Господните думи, че идва само, за да “открадне, заколи

и погуби”? Аз няма да успокоя никого, че личният сблъсък със Сатана е

толкова банален, колкото да пропъждаш с молитви рояци от демони. И ще

посъветвам всички, ако се хвалят, с Господ Исус да се хвалят, и ако

говорят – думите им да бъдат малко. Защото винаги идва миг в живота ни

на Вяра, когато седма глава от “Евангелието на Матея” трябва да се превърне

в проверка...

“И заваля дъждът, придойдоха реките, и духнаха ветровете…” –

казва на всички ни Спасителят. И било, че бихме удържали над дъжда,

реките и ветровете, пак това все още не ни прави победители. Защото

идва сюблимен миг, когато тъмният княз събира всичките дъждове, реки и

ветрове в една единствена дълбока чаша, пълна с отрова. И животът в

Канарата бива изпитан със смърт по Канарата. А онези кървави капки пот

по челото на Исус в Гетсиманската градина стават нашето лично съучастие

в страданията на Човешкия Син.

Как мислиш, любезни мой братко? Току-така ли дяволът ще се съгласи

да бъде посечен от Господния Меч в една помазана пророческа книга?



16

Току-така ли ще претърпи мисълта, че Славата на Исус за сетен път ще

заблести над тъмните му зловония и над извратеното му сърце? Дух, който

шест хилядолетия разделя и владее света, не е ли твърде силен, за да му

устои само Сионски диамант? Дух, който разпилява и върти съдбите на

предадените му езичници, така, както вятърът издухва изсъхналите листа,

не се ли побеждава само с Вярата на Божия Син?

Но ето затова аз свидетелствам истинно в Святия Дух на Отца и Сина,

че главният стълп на умноженото беззаконие дойде против сърцето ми с

всичкия си мрак и ярост, на които е способен. Дойде с единственото

намерение да ме спре и да не пиша нито ред повече от това Небесно

послание. И аз вече бях приел за себе си, че и този път ще пострадам по

плът заради Истината…

Но какво беше учудването ми, когато една, невероятно твърда и Свята

Стена спря съпротивата му. Това не беше личната стена на духа ми, защото

аз добре познавам трептенето й от демоничните удари, които преживявам

в последните десет години. Не! Това беше Стената на Скъпоценния Камък

от Сион! Духът Исус Христов, в Чието Присъствие бях скрит по Волята на

моя Господ! Това искрено ме възрадва, тъй щото паднах на колене пред

Спасителя, като Му казвах:

“Господи мой! Сърцето ми е неизразимо блажено и възрадвано зад

Стената на Духа Ти! И сега виждам, че дяволът не може да осъществи нито

едно от усилията си, та дано би съкрушил или отместил духа ми. Но защо,

Исусе, Си постъпил така със слугата Си? Нали в много други видения Ти

допускаше да пострадам за Теб?”

В отговор Господ ме обгърна с лъчи от Благост и Любов, като ми каза:

“Стефане! Товарът, който носиш на рамената си, вече е твърде

голям и свръхестествен – дори за слуга, който върши Волята на

Господаря си. Главната тежест на всеки Небесен товар са думите

Господни, които вършат съдба на света. Така се сбъдва именно

писаното от пророка:

“Понеже товар ще бъде на всекиго Неговото слово…” 4

4 (Еремия 23:36)
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Как мислиш тогава? Много ли са слугите Господни, които да

носят свръхестествен товар от Бога? И за една преумножена тежест

не е ли нужна преумножена Благодат?

Но ето затова ти ще напишеш всичките видения на тази книга,

гледайки ги през Стената на Моя Дух. Така в сърцето си ти ще

преживееш онова Мое водителство, с което те благослових, когато

написа виденията за Мъдростта на Агур.

А ти сега помисли и Ми кажи:

От какво най-много е разярен дяволът точно в този миг? Не от

това ли, че твоят Господ ще разкрие в двете любими сатанински

думи цялата същност на най-нечестивото сърце във Вселената?

Проумяваш ли, слуго Мой, какво се крие зад думите “Разделяй и

владей!”? Изпитваш ли с Моята Вяра и с погледа на Корена Давидов

нещата от самото им начало, та до самият им край? Ако Аз съм

Алфата и Омегата, то не подобава ли на Сатана да бъде “Divide et

impera”?

Но ето, слуго Мой, гледай сега през Стената Ми към изкривеното

от ярост лице на Моя противник. Защото двуострият Меч отново ще

се яви на устните Ми. И мълния ще излезе от Меча, за да издири

отговорите в дяволското сърце и ти сам да видиш кога Сатана обикна

нечестивото си кредо…”

Преливащ от вълнение, аз погледнах през Стената на моя Господ,

когато Мечът се яви на устните на Исус. И Той, с властен Глас проговори

през самото острие на Меча, а думите Му излязоха като мълния, която

прониза дявола и го направи да трепери и агонизира, без да може да се

защити с крилата си. А самите Господни думи гласяха:

“Мечо Господен! Пронижи със Светлината Ми главния стълп на

умноженото беззаконие и издири раждането на нечестивия му

надпис!”

И ето, че самата мълния на Меча извика древно видение от дяволското

сърце, което беше от мига преди бунта и падението му от Небето. А тогава

във видението аз видях херувим с ослепителна красота, който магнетично
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привличаше около себе си множества Небесни ангели. И като се възкачваше

на височината на Хълма Сион, обръщаше се към всички тях, казвайки им:

“Величайте ме, защото съм съвършен по хубост и пълен с мъдрост!

Хвалете ме, защото съм най-достоен сред достойните, и най-славен сред

славните! Въздигайте ме в сърцата си, защото без моите химни и засеняване

Сион би помръкнал, а всяко създание би изгубило усещането за красота и

съвършенство!”

“Ти си съвършеният! Ти си ни достойният! Ти си най-красивият!” –

зашумяваше множеството ангели, а херувимът, ликуващ от щастие, отново

им казваше:

“О, ангели мои! Аз съм не просто съвършен! Аз съм постоянно

усъвършенстващо се съвършенство! И затова напълно заслужавам да бъда

подобен на Всевишния!”

Докато продължавах да гледам, аз видях как един тъмен лъч излезе от

сърцето на херувима, като влизаше в сърцата на хвалещите го ангели,

които мигом изгубваха светлината на крилата си. А във видението самата

мълния на Меча изписа латинската дума “Divide”. И аз вече бях разбрал, че

това е мигът, когато Луцифер за пръв път е дръзнал да разделя. Понеже е

искал да дели равенство с Бог Отец и е внесъл разделение в сърцата на

подкрепящите го ангели, което е било равносилно на покваряване на

тяхното достойнство. Но видението още продължаваше. Понеже две огнени

ръце се простряха от височината на Хълма Сион. И като загребаха в

шепите си Луцифер и множествата му, запокитиха ги вън от границите на

Царството и Вечната Светлина. И когато цялото изгонено множество се

намери на земята, онзи “син на Огъня и Светлината” вече беше гнусно

изчадие на пепелта и мрака. А аз продължавах да се взирам във видението,

понеже исках да видя как ще се появи втората дума “Impera”. Но тя все

още не се появяваше, а дяволът продължаваше да агонизира пред пантеона

си от мълнията на Меча Господен. Това ме накара да се обърна към Исус и

да Го попитам:

“Ах, Господи мой! Ще покажеш ли на слугата Си как се появи думата

“Владей” в битието на дявола? Защото досега аз видях само как се роди

думата “Разделяй”!”
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Господ се усмихна на въпроса ми и погали главата ми. А след това ми

проговори, казвайки:

“С втората дума нещата са много по-съдбоносни, дълбоки и

разтърсващи, отколкото с първата. Затова Аз нека те попитам, а ти

Ми отговаряй:

Къде за първи път срещаш Божията благословия за човека в

Свещеното Писание?”

“О, Исусе! Тя се среща в двадесет и осмия стих от първата глава на

Битие, където е записано:

“И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се

размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над

морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество,

което се движи по земята…” 5

“И какво прочиташ в този стих, Стефане?” – ме попита отново

Господ, и Гласът Му промени дълбочината си, сякаш, за да ме накара да

внимавам. А отговорът просто бодеше очите ми, тъй щото с вълнение не

само отговорих, но извиках:

“О, Спасителю чудесен! Та аз виждам тук именно втората дума “владей”!

И е ясно като бял ден, че по някакъв начин тя е попаднала от битието на

човека в битието на дявола…”

“Не просто дума виждаш, слуго Мой, но истинска власт! Власт,

която Отец Ми даде на първите човеци! Власт, която можеш да

уподобиш като златна корона върху главата на Адам.

А сега отново гледай през Стената Ми към тресящия се дявол и

виж как мълнията на Меча Господен ще издири второ видение от

битието на падналия…”

Отново гледах през Стената, а сърцето ми ускори туптенето си. А

тогава видях как мълнията на Меча извика второ видение от сърцето на

дявола. В него той имаше лукаво изражение на змия и вече ходеше сред

дърветата на Едемската градина, където видя голата Ева. И като я изкуси,

накара я да откъсне плода от дървото за познаване на Добро и Зло, за да

го вкуси. А тя, възрадвана и все още неосъзнаваща какво е сторила, се

5 (Битие 1:28)
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затича, за да сподели забранения плод с Адам. И ето, че в пълно съгласие

с казаните ми думи от Исус, аз виждах голия Адам с положена златна

корона, която беше не плътска, но духовна. Послушал жена си, той взе

нахапания плод от ръцете й, като побърза да го вкуси и да надигне нагоре

лицето си от възхищение. Но точно тогава короната падна от главата му, а

дяволът ловко пропълзя, грабвайки я в ръцете си. И като я сложи на

собствената си глава, с неизразимо удоволствие изрева:

“Досега бях силен само да разделям! Но от този миг вече съм могъщ да

владея! Разделяй и владей – това е съдбата ми и аз много я харесвам! Ах,

колко много си я харесвам!”

Докато гледах без дъх, мълнията изписа върху видението думата

“Impera”, а тежкото помазание на Святия Дух нахлу в сърцето ми, тъй щото

бях пълен с думи, които исках да кажа на Исус. И Той, като знаеше какво

мисля, ме подкани само с поглед, за да Му проговоря, а аз това и чаках.

Понеже точно след Исусовата покана от устните ми излязоха думи, с които

Го питах:

“О, Исусе! Когато изкусителят Те заведе на високата планина, за да Ти

предложи властта над света, той Ти каза:

“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства,

(защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), - и тъй, ако

ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” 6

Не държеше ли дяволът в този миг златната корона на Адам, за да Ти я

предложи срещу Твоя поклон? Не превърнаха ли именно човеците дявола в

господар, който да владее над тях, когато в изначалната Божия благословия

Адам и Ева трябваше да владеят над дявола, понеже бяха създадени по

Божия Образ и Божие подобие? “На мене е предадена властта…” – каза

в онзи миг дяволът. Защото ставаше дума именно за предателство от

страна на човеците. В противен случай златната корона щеше да му бъде

подарена или просто дадена, но не и предадена. Така ли е, Исусе?”

В отговор на въпроса ми, Господ се взря с дълбоките Си и Святи

зеници в мен, тъй щото очите Му стигаха чак до дъното на сърцето ми. А

след това ми проговори, казвайки:

6 (Лука 4:6-7)
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“Да, слуго Мой! Така е! И това библейско знание е твърде тежко

и Свято, за да се проумее от плът и кръв! Но ти виж колко благ е

твоят Господ към Своите чеда. Защото когато събрах Моите ученици

около Себе Си и ги посветих в Небесното благовестие, Аз положих

върху главите им златната корона на Адам, като им казах:

“Видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви

власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила

на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на

това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са

написани на небесата…” 7

Как мислиш, Стефане? Защо предупредих Моите да не се

радват на получената власт, но по-скоро да се радват, че имената

им са записани на небесата? Какъв е рискът за оня, който се радва

на власт?”

“О, Исусе! Той рискува да се възгордее и да падне пред лицето на

Всевишния или най-малкото да бъде като Адам в Евиното изкушение!”

“Правилно Ми отговори, но сега отново ще те попитам:

Какви имена се записват на небесата? Имената на тези които

царуват, или имената на тези, които слугуват!”

“О, Исусе! Само Твоето Име се записва на небесата, ако съумеем да го

носим достойно и да го съхраним в сърцата си! А Ти имаш Име на слуга,

защото придоби Образ на слуга и се смири до смърт на Кръст!”

В този миг Спасителят силно ме прегърна с ръцете Си, а очите Му се

просълзиха. И Той с твърде нежен и съкровен Глас тихо ми каза:

“Сега разбираш ли как Скъпоценният Камък от Сион пръсна

главния стълп на умноженото беззаконие? Ако името на дявола беше

“Разделяй и владей!”, то какви Небесни думи твоят Отец е положил

в Сърцето на Единородния Си Син, за да съкруши противника Си и

да го порази? Прочети именно тези думи, защото с тях е заредена

мълнията на Меча Ми!”

7 (Лука 10:18-20)
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Слушах моя Господ, а две Святи и благодатни думи твърде силно

заблестяха от мълнията на Меча и озариха като слънце духа ми. И аз,

прегърнал на колене нозете Му, тихо казах:

“О, Господи мой! Отец непременно Те е кръстил “Сплотявай и

Слугувай!”, за да съкрушиш главния стълп на беззаконието.

“Сплотявай” – за да бъде вярно писаното за Теб в “Колосяни”:

“В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; в

Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко

създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на

небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или

господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе

създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява…” 8

“Слугувай!” – за да се сбъднат Твоите думи в “Евангелието от Марк”:

“Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите,

господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между

вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде

служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на

всичките. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат,

но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина…” 9

Сплотявайки – Ти ни правиш да пребъдваме в Святия Ти Дух и да

станем скъпоценни камъни с Твоята Твърдост! Слугувайки – Ти ни правиш

да пребъдваме във Вечното и Свято Име на Отца! И как да би устояло това

извратено изчадие срещу Святата мълния на Твоите думи “Сплотявай и

Слугувай!”, когато аз виждам един агонизиращ и тресящ се дявол, който

не може да удържи рухването на тъмния си стълп и изпепеляването на

латинския си надпис?”

Очите ми се пълнеха със сълзи от възторг, а аз все така не исках да

пусна нозете на моя Господ. А Той, като ме възправи при Стената Си,

отново ми проговори, казвайки:

“Запиши това Свято видение на книга и кажи на всички Мои, че

Аз съм Цар на царете и Господ на господарите. И ако някой иска да

8 (Колосяни 1:14-17)
9 (Марк 10:42-45)
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стои в триумф над тъмния стълп на умноженото беззаконие, нека

твърдо спазва Небесния принцип на Моето благочестие:

Когато си слуга на Бога и Неговото домочадие, тогава си цар и

господар над дявола и бесовете му!

Но ако някой изврати Небесния Ми принцип, за да става цар и

господар над Божиите чеда, то такъв непременно е бил помрачен и

извратен от тъмния стълп, за да служи на злия, който разделя, за

да владее! А дяволът има по три чудовищни стълпа от ляво и дясно,

за да бъде властта му над нечестивите абсолютна и тотална!

Ето, Скъпоценният Камък ви призовава към Себе Си!

Бъдете на молитва в Духа Ми, за да Ви покрия със Стените Си!

Бъдете със смирен и покаян дух, за да ви въздигна в Светлината Си!

А ти, слуго Мой, се закрепи в Моята Твърдост и Вярност! Защото Аз

непременно ще довърша с теб започнатото в тази книга!”
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3. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА УВЪЛЧВАНЕТО

И БРАТОУБИЙСТВОТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Когато Светлината свети в мрака, дяволът плюе на петите си и бяга

надалеч, колкото му държат силите. Той няма нито едно ефективно оръжие

против мълнията на Меча Господен. Той няма нито една успешна стратегия

против Скъпоценния Камък от Сион. Всичките си жалки успехи Сатана успява

да постигне само срещу глинени тухли, сиреч, плътски човеци, останали

със старото Адамово естество. Но ние, бидейки кръстени и изпълнени със

Святия Дух, преживяваме онова новорождение, с което старото е преминало,

и всичко в нас е станало ново. А силата на новия човек е именно тази – да

вижда пораженията на стария и да не престава да се уподобява в Образа и

Примера на Господ Исус Христос.

За последните седемнадесет години, в които пиша пророчески книги

под водителството на Исус и с помазанието на Святия Дух, аз многократно

успях да се убедя колко зловещо е падението на този стар свят, който

обича дявола и иска да бъде ръководен от вълците му. Дори още помня

всяка подробност от виденията в една пророческа книга, която се казваше

“Разпознаване на вълците”. В нея Господ ми показа дявола именно с

лицето му на вълк. И то не просто вълк, който живее в гората, но такъв,

който е основал древния Рим, за да го превърне в империя на собствената

си кръвожадност чрез един от най-властните си началници, наречен “дух

на Корей”. Едва ли има смисъл да преразказвам това след като против

вълка на Луцифер се написаха няколко пророчески книги. Но в Светлината

на последното видение, което описвам в тази книга, аналогията с предишни

видения от моя Господ става повече от наложителна.

Виждаш ли, мили братко, че първият от разделителните стълпове на

умноженото беззаконие засенява света с латинския надпис:

“Homo homini lupus est!”, сиреч, “Човек за човека е вълк!”

Кой и кога реши, че човек за човека трябва да е вълк? Кой и кога реши,

че създания, сътворени от Бога, трябва категорично да изгубят Образа и
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подобието на Бога и Твореца, за да се облекат с дрехата на насилието и

кръвожадността, та да стават вълци? И има ли по-убедителен пример от

световната история, който да ти показва катастрофалния резултат от

увълчването, освен примера с Рим? Та нали в собствената древна митология

на Рим е записано, че градът е бил основан от двама братя, които са били

отгледани от вълчица на хълма Капитолия? А когато някой е сукал вълче

мляко и то е проникнало не просто в жилите му, но в сърцето му, то и

градът, който той би основал, непременно ще бъде свързан с вълци. И като

помислиш, че нашият Господ се яви като “Божият Агнец, Който носи

греха на света”, то виж свидетелствата на Живота Му и познай, че не

друг, но Рим проля Кръвта на Драгоценния.

Римски прокуратор изми лукаво ръцете си и издаде присъда да бъде

разпнат Божия Син! Римски бич с оловни топчета се стовари върху гърба

Исус Христов, за да го разкъса и превърне месата Му в кърваво желе! Римски

стражи сплетоха венец от тръни, за да го забият в Главата на Спасителя!

Римски гвоздеи се забиха от Римски чук в благодатните Ръце и Святите

Нозе на Спасителя! Римско копие прободе ребрата Му, от които изтече Вода

и Кръв!

Твърде много “Рим” има в Евангелието, за да не бъде забелязан! Твърде

много вълци е имало против Агнеца, за да останат скрити в беззаконията

си! И ако се доверим на мъдрите стихове от “Еклисиаст”, че няма нищо

ново под слънцето, то тогава онзи беззаконен Рим, оставил сянката на

кръвожадността си в древна Юдея, е същият Рим, който и днес владее

света. Защото в тъмния духовен свят има един пантеон на дявола, наречен

“Разделяй и владей”, а първият от разделящите му стълпове е “Homo

homini lupus est” - стълпът на увълчването и братоубийството.

Когато Господ във видението Си ми показа сянката, хвърляна от този

стълп върху света, аз бях поразен от нейните чудовищни мащаби. Тя се

простираше върху всички земни територии. И нямаше народ и език на света,

който да може да й противостои. Пленявани от злоба и коравосърдечие,

човеците наистина се превръщаха във вълци, готови всякога да разкъсват,

насилстват и погубват. Една страшна немилост и едно неизразимо насилие

се превръщаха в най-остри зъби на погубителна смърт. Но най-непоносимата
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гледка от тази сянка бяха човешките съвести, прегорели от дяволски огън.

Вършенето на зло не просто, че задоволяваше нечестивите, но определено

ги забавляваше, тъй щото една злина се превръщаше в насърчение за

друга злина след нея. А обсебването на престъпниците от насилнически

демони ги превръщаше в садисти и психопати, изгубили всякаква връзка с

реалността, и покоряващи се на мрачните помисли на злите си вдъхновители.

И докато аз си мислех, че по-голям ужас от този Господ не би ми дал да

видя, Той Самият простря ръка през Стената Си към тъмния стълп, като ми

казваше:

“Слуго мой! Явното зло, което забелязваш като засеняване от

този стълп, касае само видимите поражения от него. Защото при

тези поражения наистина става дума за увълчване. Но ти сега

проумей, че този стълп има и друга тъмна мисия пред дявола.

Тайна мисия, която е по-страшна от явната. Мисия, свързана не

толкова с увълчване, колкото с братоубийство. Защото едно е човек

да се увълчи поради многото други вълци в битието му, а съвсем

друго – да посегне и пролее братовата си кръв. А какво значи

някой да пролее кръвта на брата си, Стефане?”

“О, Исусе! Това значи да падне в твърде тежък грях и в най-ужасно

престъпление пред баща си! Защото така убиецът чрезмерно би наскърбил

сърцето на онзи, който го е родил…”

Следващите думи на Господ бяха твърде тежки, за да ги понесе

сърцето ми, понеже Той ми каза:

“Ами ако бащата на двамата сина не е от кръв и плът? Ако

родителят е Небесният Отец, Който и двамата братя е родил с Духа

Си? Как би изглеждало тогава едно братоубийство пред Святия Му

поглед?”

“Ах, Господи мой! То би било равносилно на това някой да прободе

Теб, Който Си Младенецът в сърцата на повярвалите. И тогава беззаконието

на такъв убиец е неизразимо по-тежко и осъдително от престъплението на

онзи, който убива по плът…”

“Спомни си тогава от Писанието за Ева, която роди първия си

син. Не каза ли тя при раждането му думите:
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“С помощта на Господа придобих човек…” 10

Не придобивате ли вие Мен именно с “помощта на Господа”,

сиреч, с Божията Благодат?”

“Така е, Спасителю мой!”

“А колко от вас четат Словото, пълни със Святия Дух? Колко от

вас зачитат думите на Апостола Ми Павел, който, пишейки за Адам

и Ева, имаше на предвид голямата тайна за Христос и Църквата?

Спомни си думите му:

“Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже

към жена си, и двамата ще станат една плът…”. Тая тайна е голяма;

но аз говоря това за Христа и за църквата…” 11

И ако първата Ева роди Каин, а след него и Авел, то няма ли и в

Моята Църква да се повтори същото библейско знамение? Не

предупредих ли Аз в Евангелието с думите:

“Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се

подигат против родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени

от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде

спасен…” 12

Виждаш ли от думите Ми, че първият брат предава на смърт

втория, а не обратно? И не предупреди ли и Апостолът Ми Йоан в

своето послание, че тези, които Ме пробождат, също ще излязат от

Църквата, сиреч, от утробата на последната Ева? Спомни си и

неговите думи:

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

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

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

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

явно, че те всички не са от нас…” 13

Разбираш ли сега в какво е най-страшен този първи стълп на

разделянето?”

10 (Битие 4:1)
11 (Ефесяни 5:31-32)
12 (Матея 10:21-22)
13 (1 Йоаново 2:18-19)
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“Да, Исусе! Той е най-страшен, когато от него се раждат вълците по

дух, силни да разкъсват Младенеца. Защото именно за тези вълци Апостолът

Ти Павел предупреди Ефеските презвитери…”

“Гледай тогава какво ще стори Скъпоценният Камък от Сион на

тъмния стълп на разделянето…”

В следващия миг на устните Господни се яви двуострият Меч на Божията

Правда. И мълния излезе от Меча в едно с думите Исус Христови, които

гласяха:

“Мечо Господен! Пронижи със Светлината Си първия от

разделящите стълпове на умноженото беззаконие и издири

раждането на неговия надпис “Homo homini lupus est!”…”

Докато още слушах Божиите думи, Образът на Агнеца изпълни Стената

на Скъпоценния Камък, а в тъмния стълп се яви образ на вълк, в когото

безпогрешно разпознах духа на Корей. И ето, че Господната мълния удари

сърцето на злия дух, тъй щото издири видение от най-дълбоката древност.

В него аз виждах как вълкът на дявола е захапал с челюстите си сърцето

на млад човек. А тогава Господ ме попита:

“Кой е този млад човек, Стефане? Защото именно върху него

ще падне тъмната сянка на братоубийството…”

“О, Исусе! Нямам никакво съмнение, че това е Каин, братът на Авел!

Той изпълни сърцето си със завист, понеже Отец погледна благосклонно на

приноса на Авел, а към неговия не погледна така…”

“А защо Отец Ми погледна благосклонно върху приноса на

Авел?”

“Господи мой! Отец припозна в този принос Теб, Самия! Защото знаеше,

че ще Те даде като Жертвен Агнец за Спасението на света…”

“Чудно ли ти е тогава, че Образът, който изпълни Стената на

Моя Камък, е Агнец, а образът в тъмния стълп е на вълк?”

“Не, Спасителю! Никак не ми е чудно!” – казах аз, а Исус отново ми

даде знак, за да гледам във видението. Там Каин вече възлизаше против

брат си на полето. И като извади нож, приближи се и го заби в гърба му,

тъй щото Авел издъхна, а вълкът на дявола тържествуваше върху сърцето
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на убиеца. В един по-следващ миг от време Господ се яви на Небето, като

казваше на Каин:

“Где е брат ти Авел?” 14

А убиецът троснато Му отговори:

“Не зная; пазач ли съм аз на брата си?” 15

И тогава тежкият и гръмовен Глас на Господ тресна с мълния земните

хълмове, казвайки на Каин:

“Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене

от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да

приеме кръвта на брата ти от твоята ръка. Когато работиш земята тя

няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на

земята…” 16

А братът на Авел, примрял от тежката Божия присъда, едвам успя да

изрече:

“Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето

лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме

намери, ще ме убие…” 17

Докато още гледах твърде живата картина от видението, Господ ме

попита, казвайки:

“Как разбираш думите на Каин, слуго Мой? Какво е това тежко

наказание, което убиецът не може да понесе? Дали е това, че земята

вече няма да му дава силата си, или е това, че ще бъде бежанец и

скитник по нея в останалите дни на живота си? Какво е това

наказание, при което някой бива скрит от Лицето на Бога? Какво

стои пред Лицето на Бога, за да бъде отпосле скрито от Каин?”

Дълбокият въпрос на Исус ме остави безмълвен, тъй щото дълго не

можех да намеря отговора. А Исус отново реши да ме попита:

“С какво имат проблем всички, които вършат престъпление, за

да не могат отпосле да го понесат? Защото именно то се превръща в

тяхното постоянно наказание…”
14 (Битие 4:9)
15 (Битие 4:9)
16 (Битие 4:10-12)
17 (Битие 4:13-14)



30

Когато Господ реши да доведе слугата Си до верен и истинен отговор,

Той винаги съумява да го стори. Така стана и този път, защото отговорът

мигновено проблесна в сърцето ми, тъй щото Му казах:

 “Исусе! Всички престъпници имат проблем с гузната си съвест! Тя ги

изобличава и те нямат покой нито денем, нито нощем! А именно гузната

съвест е скрита от Лицето на Бога, защото е осквернена с грях и тъмнина!

А пък Словото ни казва, че Правда и Съд са Основа на Божия Престол. И

ако някъде някой е сторил неправда и зло, той вече бива скрит от Божието

Присъствие, за да се превърне в бежанец и скитник. И когато Каин казва

“всеки, който ме намери, ще ме убие” – той има на предвид именно

демоните, за които е станал видим, когато е изгубил Присъствието на

Бога…”

Одобрителния поглед в очите на Исус ми подсказа, че отговорът ми е

точен и правилен. Но Той отново ми заговори, като казваше:

“Виж как продължава нататък библейският разказ. Защото е

записано, че:

“…Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой,

който го намери…” 18

И дори в предходните думи на стиха му се обеща, казвайки:

“Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно…” 19

Какъв е тогава белегът на Каин? Защото именно с този белег Аз

съм силен да поразя образа на вълка отсред тъмния стълп на

беззаконието?”

За втори път Исус ме довеждаше до мълчание с дълбоките тайни на

въпросите Си. И понеже аз се бавех да Му отговоря, Той пак ми проговори,

казвайки:

“Спомни си за Савел, който стана Павел! Защото и той гонеше

Агнеца, за да Го убие! Но и върху неговото сърце Слънцето на

Правдата бе поставило същия белег на Каин, който не позволяваше

на демоните да го убият…”

Само след миг отговорът блесна с цялата си сила в сърцето ми, тъй

щото развълнуван казах на моя Господ:

18 (Битие 4:15)
19 (Битие 4:15)
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“Ах, Спасителю мой! Благословена нека бъде Светлината на устните Ти!

Белегът на Каин е призивът за покаяние! Защото само с покаяние образът

на вълка може да се разруши, а вместо него да се възцари Образът на

Божия Агнец! И докато Божията Милост дълго търпи, за да доведе някого

до покаяние, то и до този момент белегът на Каин пази престъпника от

заслужено въздаяние за нечестието му!”

В този миг Исус се просълзи и ме прегърна. А след това усили мълнията

на Меча Си върху тъмния стълп на увълчването и братоубийството, като

казваше на злия дух, агонизиращ в Светлината Му:

“Враже Господен! Вълко на дявола! С белега на Каин Моите

всякога ще побеждават сянката на тъмния ти стълп! И с този белег

Аз ще проглася думите Си към всички престъпници, участвали както

в греховете на увълчването, така и в греховете на братоубийството!

И на тези, които се явиха като вълци към Божието Стадо, Аз сега ще

кажа:

Елате при Агнеца, Когото сте пробождали, като преживеете

спасителното покаяние, което ви дава Святият Ми Дух! Хванете се

здраво за белега на Каин, за да избегнете Божиите присъди и

въздаяния върху умноженото беззаконие! Днес и сега се оставете

от насилието и първенствуването, за да ви дам изходен път и

отново да намерите първата си любов!

И на другите, които в езическото си битие се превръщаха в

насилници и убийци за ближните си, Аз сега ще кажа:

Отречете се от греховете и престъпленията си, които сте

сторили в мрак и заблуда, и поискайте за сърцата си капчица от

Кръвта Ми, защото е силна да ви изкупи от властта на смъртта и

ада! Изповядайте в Духа Ми и Светлината Ми, че човек за човека е

Агнец, понеже на Кръста Аз платих не само за вашето опрощение,

но и за Вечния Живот в Царството на Моя Бог и Отец! И тогава този

латински надпис “Homo homini lupus est” няма повече да има

никаква сила върху сърцата ви!”

След последните думи на Исус тъмният стълп на разделението се

пропука страшно, а надписът му беше унищожен от мълнията на Господ. И
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самите отломки на рухващия стълп се превръщаха на пепел и прах, тъй

щото сърцето ми се преизпълни от неизразима радост и блаженство. А тогава

Господ ме прегърна и силно ме притисна до Сърцето Си, като ми казваше:

“Слуго Мой! Станал си ужас за вълците и кошмар за насилниците!

Затова всякога остани в Духа Ми като един, който върши делото си

заради Агнеца в сърцата на човеците!

Верните, искрените, пламенните и любящите, непременно ще

познаят, че чрез свидетелството на пророка Ми Аз разруших и

изпепелих първия от стълповете на разделението. И ако някой иска

бъде Стълп от Вечните и Святи Стълпове в Храма на Моя Бог и Отец,

то нека такъв – днес и сега – да участва в Моя Триумф над тъмния

пантеон на дявола. А ти, слуго Мой, Ме последвай във видението с

втория от разделящите стълпове, който е стълпът на войнолюбието

и кръвопролитията…”
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4. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ВОЙНОЛЮ-

БИЕТО И КРЪВОПРОЛИТИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма как да не забележиш, че този втори разделящ стълп е твърде

близък по дух до първия. Каква е тогава разликата? Разликата е такава, че

първият касае демоничното засеняване върху отделни човеци, били те

духовни или езически насилници и убийци, докато при този вторият на

прицел вече са цели общества и поколения. Ето затова, когато историята

говори за древния Рим, тя определя неговото влияние като “Римска империя”.

А самата дума “империя” отново има за произход онзи главен надпис върху

тъмния пантеон на дявола, който гласи “Divide et impera”, сиреч, “Разделяй

и владей!”. Така разбираме, че империята не е нещо друго, но именно

световно владичество. Друг е въпросът по какви начини се постига подобно

владичество. Защото това винаги са начините на злия, който разделя, за

да владее. И едва ли е нужно да изровим всички исторически хроники от

древните векове, за да се убедим как Рим е постигнал световното си

величие и господство. Защото под лаконичните текстове за една или друга

спечелена битка или война стоят стотици хиляди и милиони погубени

човешки животи. Чудовищно сеене на смърт в името на пропаднали каузи!

Пожари, разрушения и реки от кръв, за да наричат днес Рим “вечният град”!

Ужасяващ терор и зловеща сянка от безмилостни легионери, за да останат

в историята гръмки фрази, като например ето тази:

“Всички пътища водят към Рим!”

Аз не зная дали в този стар свят някой ще съумее да раздели докрай

човешкото от бесовското, но със сигурност ще се подпиша под долното

твърдение с името си и живота си:

“Всички пътища на света водят до тъмния пантеон на дявола и сетнината

им е в огнения пъкъл!”

Друг е въпросът, че човек трябва да има могъщото водителство и

Свята защита от Бога, за да може докрай да издири влиянието на дявола и

смъртоносната сила на неговото зловещо засеняване – този тъмен пантеон
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на умноженото беззаконие, който Исус разобличава в тази пророческа книга.

И голямото предизвикателство пред нас не е да търсим втория разделящ

стълп в отминалите векове на човешката история, но да видим днешното

войнолюбие и всички кръвопролития, които се вършат по лицето на земята.

Защото и двадесет века след раждането на Спасителя думата “война” не е

отживелица, и думата “кръвопролитие” се е напълнила с още по-ужасен

смисъл от древната. Нека ти споделя това, че когато Господ ми показа

тъмното засеняване на втория стълп от изминалите десет години на новия

век, аз видях една последна Капитолийска вълчица, чиито зли войнолюбци

най-безцеремонно нападнаха две суверенни страни като Афганистан и Ирак,

като нарекоха войните си “миротворчески мисии”, за да се огледат напълно

в латинския надпис, който ги засенява:

“Si vis pacem, para bellum!”, тоест, “Ако искаш мир, готви се за война!”

И за да бъде ужасът пълен, главните войнолюбци САЩ и Англия лукаво

събраха около себе си съюзници, които да споделят напълно нечестието

им. В търсенето на един призрачен терорист Осама Бин Ладен и в усиленото

преследване на една изплъзваща се терористична организация като Ал

Кайда, войнолюбците бяха готови да съсипят цели две държави и да хвърлят

на териториите им стотици хиляди войници. А на фона на опустошенията и

жертвите, дадени от Ирак и Афганистан, терористичната атака срещу

Световния търговски център в Ню-Йорк избледня до такава степен, че

ужасът от последвалите войни стана несъвместим за сравнение с повода,

който отприщи англо-американската военна машина. И докато аз гледах

през Стената на Скъпоценния Камък към тъмната сянка на втория стълп и

си мислех, че това е върховният ужас, който Господ може да покаже пред

очите ми, Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Да гледаш на видимите поражения, които този

тъмен стълп на дявола е силен да причини на света, не е голямо

нещо, понеже те се виждат от всички хора – били те езичници или

християни. За Сатана войните в света са забавление за засеняващата

му сила, понеже той винаги разделя, за да владее. Но Аз сега искам

да ти покажа тайното в този тъмен стълп. Защото в него ще се

появи един кървав меч, докато на Моята Стена ще се появи Кръстът
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на Голгота. И едва тогава ще видиш онова, което дяволът скрива от

човеците.

А ти сега гледай и виж знамението от сблъсъка между Моята

Стена и тъмния стълп…”

След последните думи на Исус пред Стената Му се яви Кръстът на

Голгота, облят от Светлина. А в тъмния стълп на разделението се забеляза

кървав меч, на който скрити в мрака ръце държаха основата му. Точно

тогава в устните на Господ отново се яви двуострият Меч на Божията

Правда, а отсред него блесна мълния, която премина през Кръста Господен,

като отиде оттатък Стената. И ето, че Спасителят извика с властен Глас,

казвайки:

“Мечо Господен! Пронижи със Светлината Си втория от

разделящите стълпове на умноженото беззаконие и издири

раждането на неговия надпис “Si vis pacem, para bellum!”…”

При изговарянето на Святата заповед, мълнията на Меча се заби със

страшен тътен в тъмния стълп, осветявайки кървавия меч и онзи който го

държеше в ръцете си. Това беше духът на Амалик, грабителят на Сатана.

Вързан в сърцето си от Господната мълния, той се тресеше и измъчваше,

като правеше безполезни опити да скрие меча под мантията си. А тогава

лъч от мълнията освети изцяло протежението на кървавия меч, на който

бяха изписани същите латински думи, както и върху стълпа:

“Si vis pacem, para bellum!”, тоест, “Ако искаш мир, готви се за война!”

И ето, че Исус вдигна ръката Си и посочи беззаконния дух, като ме

попита:

“Как мислиш, Стефане? Защо духът на Амалик се опитва да

скрие кървавия си меч, след като надписът по протежението му е

същият, какъвто е и върху стената на стълпа?”

“О, Исусе! Амалик явно иска да опази някаква тайна, свързана с тъмната

му мисия и с дяволското засеняване от този стълп…”

“Ами нека и ние видим тази тайна, слуго Мой! Защото сега

мълнията на Божията Вечна Правда ще обърне кървавия меч откъм

другата му страна. Понеже и там има надпис, който Амалик ревниво

крие…”
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Ето, че показалецът на Исус се протегна напред към Стената Му, като

направи кръгови движения, а това накара Амалик с последно усилие да се

вкопчи в меча, та дано би скрил надписа от другата му страна. Но мълнията

просто подпали ръцете му, изтръгна меча от властта му и го обърна от

другата му страна. А там надписът по протежението гласеше следните думи:

“Тичай на корист, бързай на грабеж!”

И ето, че Господ отново ме попита:

“Можеш ли да Ми кажеш кой от двата надписа е по-стар? Или

кой кого е родил? Дали нечестивите вършат войните си, за да имат

мир с дявола? Или пък користите и грабежите са главната причина

за тяхното войнолюбие?”

“О, Исусе! Аз мисля, че надписът, свързан с мира между дявола и

човеците е по-старият. А користите и грабежите са само сатанински

поощрения за тези, които вършат волята му…”

Господ одобрително поклати Главата Си като отговор на думите ми. А

след това продължи да ме пита, казвайки:

“А против Кого в крайна сметка водят своите войни всички тези

войнолюбци на Сатана, вдъхновявани от духа на Амалик? И каква е

цената за краткотрайния мир, който дяволът предлага на своите

нечестиви?”

Във въпроса Си Исус така натърти на името “Амалик”, щото един стих

от Словото блесна в сърцето ми. И аз развълнуван Му казах:

“Ах, Спасителю мой! Когато пророк Моисей въздигна Олтара, посветен

на Йеова Нисий, той изрече паметни думи против този дух на Амалик,

които гласят:

“Ръка се подигна против Господния престол; затова, Господ ще

ратува против Амалика от поколение в поколение…” 20

“А какво ще рече Господ да ратува, сиреч, да воюва против

духа на Амалик от поколение в поколение? И кой е Господният

престол, против който този проклет дух е вдигнал не просто ръката

си, но кървавия меч, който виждаш?”

20 (Изход 17:16)
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“О, Исусе! Това в никакъв случай не е Святият Престол на Бога и Отца

в Сион! Това е другият престол, с който Отец, Ти и Святият Дух царувате в

човешкото сърце! Този престол е прицел за духа на Амалик! И заради този

престол се състоя великата война на небесата, когато Архангел Михаил

възлезе с Божиите ангели против падналите ангели на дявола!”

“Виж тогава тайната, която духът на Амалик не можа да опази

скрита от мълнията Господна. Защото тази тайна гласи, че:

С явната сянка на войнолюбието от този стълп Сатана води

езическите си войни по лицето на земята, но с тайната сянка на

кръвопролитието той води хилядолетната си война против Бога на

небесата!”

“Каква е разликата между явното войнолюбие и тайното кръвопролитие,

Господи?” – попитах аз. А Исус ми отговори, казвайки:

“Явно войнолюбие има там, където езичник пролива кръвта на

езичник, а тайното кръвопролитие е там, където умноженото

беззаконие прави напразно проливането на Господната Кръв за

Спасението на света! Тъй щото Божиите да разберат, че освен

езически Рим на войнолюбието, съществува и религиозен Рим на

кръвопролитието! И ако в земните войни дяволът подарява победата

на по-алчния грабител, във войната против Бога и Отца всички от

страната на дявола са проклети и осъдени да изгубят Вечността на

Обновлението!”

Думите на Исус бяха толкова тежки и правдиви, щото от устните ми се

възляха думи, с които Го питах:

“Господи мой! Не е ли Рим именно онзи Вавилон на човешко-

демоничните религии, чиито водачи тичат на корист и бързат на грабеж, за

да бъдат в мир с дявола? Не е ли блудницата, за която в Откровението е

записано, че се е опила от кръвта на Светиите? Не направи ли именно Ти

служението на пророка Ти да стане част от тази страшна духовна война

между Светлината и мрака?”

В отговор на думите ми, Спасителят отново протегна ръката Си към

тъмния стълп, като ми казваше:
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“Виждаш ли как чрез този тъмен стълп дяволът засенява

човешките сърца и им казва:

“Ако искате мир с мене, гответе се за война против Бога!”

А няма ли твоят Господ да обърне латинския надпис на Сатана,

за да послужи за собственото му разрушаване?

Кръстът Господен, който се яви на Стената на Моя Камък, не е

ли Победата и Триумфът от една вече спечелена война против

дявола? И няма ли Аз от Своя страна да кажа на всичките чеда на

Светлината:

“Ако искате Мир с Бога – участвайте в спечелената война против

дявола!”

Може ли Амалик да посегне на Божия престол в сърцата ви, ако

всячески сте се отрекли от тичане на корист и бързане на грабеж?

Може ли нечестивият свят да посегне на вашите блаженства в Сион,

ако с Моята Святост събирате съкровища на небесата? Може ли духът

на кръвопролитието да ви отнеме скъпоценната капка Кръв, ако

стоите съразпнати с Господ на Неговия Кръст? Може ли религиозният

Рим да полети на битка срещу Небесния Ерусалим, когато е вързан

с най-здравите въжета на грабителството и користолюбието?

Най-сетне – ще се намери ли могъщ войн или дух от

умноженото беззаконие, който да изтрие Вечните и Святи стихове

от Откровението, които са некролог за цялото сатанинско царство,

за всичките му войнолюбци и яростни кръволоци. Защото в тези

стихове е записано:

“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите

ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите

ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на

небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия

която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален

биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух

силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението,

силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос;

защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети
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денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на

Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха

живота си до толкоз, щото да бягат от смърт…” 21

И ето, двуострият Меч на устните Ми изявява мълнията, с която

унищожавам втория от разделящите стълпове на дявола. Мълния, с

която стоварвам върху духа на Амалик и кървавия му меч цялата

ослепителна Светлина на Кръста Господен! Божия Вечна Правда, с

чиито лъчи разрушавам стълпа на войнолюбието и кръвопролитието!

Участници в тази мълния ще бъдат всички, които победиха дявола

чрез Кръвта Ми, и чрез словото на своето свидетелстване, защото

не обичаха живота си до толкоз, че да бягат от Кръста Господен…”

След последните думи на Исус, мълнията Му се усили многократно,

влизайки в самия Кръст, откъдето се отвориха могъщи снопове от

изпепеляваща Светлина. Това бяха белезите, където се бяха забили

гвоздеите в ръцете и нозете на Спасителя. И тези снопове, стрелвайки се

мигновено, се забиха в тъмния стълп на разделянето, като поядоха надписа

му, меча в сърцевината му, и самият дух на дявола, дръзнал да посегне на

Божия престол в сърцата на човеците. Така, в оглушителен грохот, стълпът

се сгромоляса, а лъчите Господни го изпоядоха до последната му прашинка.

А аз, паднал на коленете си, заплаках от непосилно вълнение, като казвах

на Исус:

“Ах, Господи мой! Ти, Който Си Драгоценният Агнец, изкупил ме от

смъртта и ада! Благословено да е Името Ти! Благословен да е Мечът Ти!

Благословена да е мълнията на Светлината Ти! Дано всички Твои участват

в Святия Ти Триумф над този тъмен стълп на дявола!

Дано всички се намерим като чеда на Мира Ти, и като вестители на

Правдата Ти! За да прогласим на света, че Сатана е смазан под Нозете Ти,

и всичките му користи и награди са отдавна приготвени за Огъня на Божия

Яростен Гняв!”

В отговор на думите ми, Господ ме привдигна в ръцете Си. И като се

усмихна пред лицето ми с най-благодатната Си усмивка, отново ми каза:

21 (Откровение 12:7-11)
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“Крепи се, възлюбен от Отца Ми! Защото по Волята на Господаря

си в тези видения Аз те изправям срещу най-сгъстената тъмнина на

дявола, сътворила чудовищния му пантеон! А на такава тъмнина –

Святата мълния от Меча Ми е напълно заслужена!

И на всички Мои, които познават Гласа Ми и следват Духа Ми,

сега ще кажа:

Никак да не отстъпвате назад, но непременно последвайте

пророка Ми до последния ред и последната дума в тази книга!

Защото на слугата Си дадох да бъде в най-предния фронт на

последната битка между Сион и Вавилон. Понеже самият Вавилон в

Духа на тези пророчески видения, е древният имперски Рим –

зловещата дяволска утроба на умноженото беззаконие, в която

двуострият Меч от устните Ми ще забие Святата Си мълния!

За да съсипя делата на дявола!”
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5. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ЦЪРКОВНИЯ

ДОГМАТИЗЪМ И РЕЛИГИОЗНИЯ ФАНАТИЗЪМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Имайки изричното потвърждение от моя Господ и Спасител, аз зная, че

посланията на тази последна пророческа книга в никакъв случай няма да

се приемат еднозначно от всички, които ще ги прочетат. Едни ще намерят

във виденията онази чакана и измолена Небесна Сила, с която да строшат

оковите си и да излязат от тъмницата, в която са били пленени от дявола.

Други обаче още повече ще се закоравят в измамата на греха, решавайки,

че този драскач Главчев съвсем е изгубил ума си, за да пише врели-

некипели. Но аз просто ще съхраня сърцето си в Мира Господен, защото

зная, че съм вестител на лъчите на Божието Провидение и на могъщото

Отеческо Предузнание.

Когато погледнеш днешното духовно състояние на света, то няма как

да не ти направи впечатление, че религиите изглеждат като неразрушими

здания с дълбоки основи, които се издигат високо, за да впечатляват всеки,

който ги погледне. Сякаш, че всичко при тях вече е казано и доказано,

изчислено и утвърдено, наложено и защитено. Всички те са с вековен

авторитет и ненарушима традиция. Имат си поклонници и проповедници,

власт и влияние, бизнес и банки. Сраснати с политика и икономика, и

разпрострели корените си във всяка възможна почва, те нямат никакво

намерение да се променят или да отстъпят от извоюваните си позиции. И

при все, че всячески усещат дяволското кредо “Разделяй и владей”, те нито

престават да разделят, нито престават да владеят. Тъй щото, ако човек би

имал погледа на птица, за да погледне на света някак отгоре, то да го види

като една огромна топка, хваната в мрежа от религиозни граници.

Аз не искам никой да прави прибързани изводи и да реши в сърцето си,

че прицелът на тази пророческа книга касае единствено Римокатолицизма,

понеже латинският му надпис “Рим каза – въпросът е приключен” е

изключителен императив на католическата църква и на нейния ръководен

център Ватикана. Защото догматизмът и фанатизмът са влияния от тъмния
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стълп на дявола върху всяка религия, но изобличенията в тази пророческа

книга касаят цялата християнска религия с всичките й разклонения по света.

Виждаш ли, мили мой братко, че не е възможно да има допирни точки

на съгласие между Онзи, Който е Сплотяване и Слугуване, с онези, които

са разделяне и владеене? Защото какво споразумение да би имало между

съзиданието и разрушението, и между пожертвуванието и първенствуването?

Знаеш ли какво ми е коствало на мен като слуга Господен, за да отстоявам

Сплотяване и Слугуване в един свят, който лежи в лукавия? Знаеш ли

колко реален и жив стана за мен Кръстът Господен, на който ме разпнаха

не езичниците на света, но пастори-наемници, теолози и църковни чародеи?

Разбра ли изобщо някой от тях, че златната корона на властта дяволът

дава само на онези, които му се поклонят в пустинята? Проумяха ли

църковните лидери, че меките кресла, на които се изживяват като царе, са

най-голямото им проклятие от Бога? Защо ли? Именно защото нищо меко и

гладко не може да отвори Рани Господни в духа ти, нито да те направи да

съучастваш в страданията на Исус! И ако Отец е допуснал срещу слугите

на Небесното благовестие всякога да застават гвоздеите и копията на Рим,

то нека се подвизаваме всячески, за да се удостоим да пострадаме за

Царството. Защото освен трънливия път към Господната Слава има и един

друг път, който не е трънлив, но покрит с всичкия човешки възторг и

одобрение. Страшното на този път е това, че докато религиозният щастливец

обира ръкоплясканията, овациите и користите, той пропуска да забележи

как една огромна и страшна сянка притегля с неудържима сила всички

участници в отстъплението от Завета Господен и от Примера и Делото на

Господ Исус Христос.

Какво да кажа на такива безумци? Или как да ги оплача? Можеш ли да

убедиш слепия в разликите между черно и бяло, когато целият му живот е

мрак и тъмнина? Можеш ли да убедиш глухия колко различна е песента на

славея от граченето на гарвана, когато всичкото му познание е тишина?

Можеш ли, най-сетне, да убедиш помрачения колко са приятни лъчите на

Истинското Слънце, когато в пещерното си битие той е свикнал само с

крясъка на прилепите и със скърцането на къртиците? И ако Господ Исус

изрично ме предупреди, че в тази книга се поразява най-гъстия мрак на
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сатанинското засеняване, то колко ли страшен ще се окаже за християнската

религия латинският надпис:

“Roma locuta, causa finita!”, тоест: “Рим каза, въпросът е приключен!”

Имаш ли, Църкво, просветени слуги на Царя, които да ти кажат на кои

демонични началници принадлежи този надпис? Имаш ли просветени

Небесни пратеници, на които да им стиска да разпорят тайната религиозна

завеса, за да стане явно гнусното зловоние на дяволските червеи? Или

всички с тщеславно задоволство празнуват, че наближавала Сватбената

вечеря на Агнеца? Ами нека тогава да прочетат верните и истинни стихове

от Откровението, които казват за Невястата:

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

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

И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото

висонът е праведните дела на светиите…” 22

Ще кажа “Амин” за всички, които са облекли светлия и чист висон на

Благовестието, за да бъдат блажени участници в Сватбата на Агнето!

Ще кажа “Амин” за всички, които вършат праведни дела, за да блести

Господното Име по целия свят!

Но непременно ще извикам “Анатема!” за всички онези, по чиито дрехи

цвъкат червеи, защото те не са достойни дори за прахта под сандалите на

моя Господ. Защото не е възможно да се покоряваш на примери и модели,

вдъхновени от дявола, без по духовната ти дреха да полепне нечистотата

на духа, пред чието тъмно засеняване си се преклонил.

“Рим каза – въпросът е приключен!” – ще размахат пръст църковните

величия, считайки, че догмата на един религиозен фараон тежи колкото

проляната при Завета Кръв, събрана пред Божия Свят Олтар!

“Рим каза – въпросът е приключен!” – ще изкряскат тесногръдите

теолози, подковани с планина от доктрини, считайки, че една папска

енциклика тежи повече от Книгата на Живота!

“Рим каза – въпросът е приключен!” – ще изблее “набожно” всеки един

религиозен пръч, който не може да повдигне гърба си от поклоните пред

дявола, за да види, че собствените му рога са проболи Божия Младенец!

22 (Откровение 19:7-8)
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Но след толкова много “Рим” в религиите една Златна Тръба ще разтърси

със страшен трус тъмния разделящ стълп на християнството. И в тази Тръба

мнозина ще познаят Гневния Глас на Бога и Отца, Който казва:

“Аз казах от Престола Си, че въпросът не е приключен, но

непременно ще го приключа!”

Нека тогава да последваме видението на нашия Господ, братко мой!

Защото въпросът наистина трябва да бъде приключен. За да разберат

всички Божии чеда, че Христос е Главата и Пастиреначалникът, Владиката

на душите ни, пред Когото скоро ще застанат Верните и неверните,

праведните и нечестивите, добрите и злите. И там всички ще разберат, че

тежките думи на Рим са по-леки от лъх, по-долни от ада, и по-проклети от

лъжите на всяка друга религия.

Когато Господ насочи Стената на Скъпоценния Си Камък към третия от

разделящите стълпове, аз видях, че тъмнината около него мигновено се

сгъсти до такава степен, че приличаше на смола. Тя изглеждаше твърде

чудовищно, понеже тъмният стълп се изгуби в сгъстяването й. Така аз

нямах никакво съмнение, че влиянието на този трети стълп е многократно

по-голямо от предишните два. И докато още гледах към гъстата смола,

пред Стената на Господ се появи Златна Тръба, а Той започна да ми

говори, като казваше:

“Слуго Мой! Никак да не се впечатляваш от гъстата тъмнина на

дявола, защото тя е лъх и паяжина пред мълнията на Меча Ми. Но

наместо това нека впечатлението ти се превърне във възхищение

от Златната Тръба, която се яви върху Стената Ми!

Да, казвам ти! От Тръбата на Отца Ми да се възхитиш, защото тя

е гръмливият Му Глас против нечестието на Сатана и всичките

дяволски чеда. И сега мълнията от Меча Ми непременно ще

премине през Тръбата, за да я направи да прогърми против третия

от разделящите стълпове, чието латинско име е “Roma locuta, causa

finita!” А ти, Стефане, гледай, и нека сърцето ти не изпуска нито

една подробност от това тежко видение…”
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След последните думи на Господ, на устните Му отново се появи

двуострият Меч на Божията Вечна Правда. И мълния излезе от Меча,

заредена с властните Господни думи, които гласяха:

“Мечо Господен! Пронижи със Светлината Си третия от

разделящите стълпове на умноженото беззаконие и издири

раждането на неговия нечестив надпис…”

С голямо вълнение погледът ми се прикова към Златната Тръба, защото

мълнията на Меча вече преминаваше през нея. А тогава от Тръбата излезе

разрушаващ звук, като Глас от много води. И като премина през Стената,

нападна сгъстената като смола тъмнина, издухвайки я така, както вятър

издухва плява по полето. Знамението беше толкова велико и Свято, щото

аз затаих дъх, гледайки как тайнствения стълп на дявола става явен. Така

скоро забелязах че в сърцевината на стълпа има черен печат във вид на

пръстен, а върху основата на печата бяха излети два железни рога,

вплитащи се един в друг. И ръка на един дух държеше единия от роговете,

а ръка на друг дух държеше втория. А самата мълния раздели латинския

надпис на две половини. Тъй щото първата част “Рим каза…” застана откъм

първия дух, а втората част – “…въпросът е приключен!” отиде към втория

дух. Аз все така не можех да разпозная кои са тези тъмни духове на

дявола и затова погледнах въпросително към моя Господ, Който просто ми

даде знак да продължа да наблюдавам. А видението продължаваше да се

развива, защото след гърмящия звук от самата Златна Тръба се яви свитък

с Господното Евангелие, който удари тъмния стълп и след това се разгърна

по протежението му, сякаш, за да бъде четен от сатанинските духове. И

ето, че думи Исус Христови, пълни със Святия Дух заблестяха от свитъка, а

в посланието им аз познах писаното:

“И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е

вашият Отец, Небесният. Недейте се нарича нито наставници,

защото Един е вашият Наставник, Христос…” 23

Блясъкът на Евангелието накара тъмните духове да изкрещят от ярост.

А след това те заедно вдигнаха черния печат на пръстена с извитите рога.

23 (Матея 23:9-10)
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И като пропълзяха по стълпа, удариха с печата думите Исус Христови, тъй

щото те потъмняха. А тогава първият дух изкрещя:

“Рим каза: Никой на небето да не наричате свой отец и наставник,

защото един е вашият отец и наставник – святият отец във Ватикана! Той е

папата, когото ще слушате, и наставникът, на когото ще се покорявате!”

А вторият дух допълни:

“От днес нататък това е църковна догма на Рим и с нея считаме въпросът

за приключен!”

В този миг Господ страшно смръщи Лицето Си против тъмния стълп. А

след това с прелял от божествена ревност Глас ме попита:

“Кой е този дух, който лишава вярващите от родството им с

Бога и Отца? И кой е другият дух, който узаконява беззаконието му,

за да го превърне в религиозна доктрина?”

Едва сега бях прогледнал! И затова с вълнение отговорих на Исус:

“Ах, Господи мой! Първият тъмен дух е Едом, който е духът на

презряното първородство! А вторият тъмен дух е духът на Езавел!”

“Да, слуго Мой! Именно това са двата мерзостни духа на дявола!

Първият прокарва църковният догматизъм, а вторият – религиозния

фанатизъм! Но ти продължи да гледаш какво ще сторят тези

беззаконници с други Святи послания от Моето Евангелие!”

Отново гледах към тъмния стълп и свитъка на Евангелието, когато там

заблестяха други Христови думи, които гласяха:

“На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите;

затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им

не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат. Защото свързват

тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на

хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат. Но

вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото

разширяват филактериите си, и правят големи полите на дрехите

си, и обичат първото място при угощенията, и първите столове в

синагогите, и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората:
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учители. Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият

Учител, а вие всички сте братя…” 24

И този път блясъкът на Евангелието подразни тъмните духове, тъй

щото те удариха с черния печат и тези Христови думи, при което духът на

Едом изкрещя:

“Рим каза: Никой на Небето да не наричате свой учител, защото още

сте на земята! Но нашите учители да имате на почит, и на религиозните

доктрини всякога да се покорявате!”

А духът на Езавел допълни:

“Ако някой не зачита доктрините на върховната църковна власт, в тоз

час нека да бъде обявен за еретик и изпъден вън от лоното на светата

църква. И с това считаме въпроса за приключен…”

Докато гнусният чародеен дух още не беше изговорил думите си,

свитъкът на Евангелието проблесна с други Христови думи, които гласяха:

“Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? Ето майка Ми и братята

Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата,

той Ми е брат и сестра и майка…” 25

Това накара Едом и Езавел да изреват с пронизителен вой, а след това

отново да се покатерят по тъмния стълп и да ударят с черния печат върху

Святите думи на благовестието. И в този миг Едом изкряска, казвайки:

“Рим каза: Никой да не би посмял да се нарече брат, сестра или майка

на Исус, но да признае върховното посредничество на светата дева!”

А духът на Езавел побърза да допълни:

“Който влезе в разрез с тази църковна догма от Ватикана, в тоз час да

бъде обвинен като носител на гибелни ереси и бесовски учения. И с това

да считаме въпросът за приключен!...”

Яростта на беззаконните духове продължаваше да се усилва, защото

от свитъка на Евангелието заблестяха други Христови думи, които гласяха:

“Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.

Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките,

защото те ще наследят земята. Блажени които гладуват и жадуват

за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите,

24 (Матея 23:2-8)
25 (Матея 12:48-50)
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защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце,

защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се

нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е

тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят,

и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте

се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже

така гониха пророците, които бяха преди вас…” 26

И този път, пълзейки нагоре по тъмния стълп, Едом и Езавел удариха с

черния си печат Христовите думи. А тогава Едом изкрещя с пронизителен

рев:

“Рим каза: Никой не може да се нарича блажен, нито да вярва, че е

блажен, нито да се почувства блажен, ако преди това не бъде одобрен за

блажен с папски указ. Също така никой по никакъв начин да не се нарича

светец на Христос, нито да се смята за светец, ако не бъде изрично посочен

за светец с папски указ…”

А Езавел допълни към думите му:

“От днес нататък църковната догма за блаженство ще се нарича

беатификация, а тази за Божиите Светии – санктификация. Само с тези две

канонични догми ще се определя за някого дали е следвал Господния

пример, за да заслужи да бъде наричан блажен и светец. Спазвайте

беатификацията и санктификацията и да считаме с това въпросът за

приключен…”

Колкото повече двата богоненавистни духа пълзяха по стълпа, за да

слагат черния си печат върху свитъка на Евангелието, толкова повече аз

разбирах какво се беше случило през изминалите векове с християнската

религия. Едом – духът на презряното първородство, ковеше църковния

догматизъм, за да го превръща в червено ястие за богоотстъпници, а

Езавел – с мощните си чародеяния и теологически доктрини тласкаше

мнозина нечестиви в най-чудовищното нечестие – да блудстват и да ядат

идоложертвено, сиреч, онова червено ястие на Едом, което да ги превръща

в религиозни царе. Така дойде миг, когато целият свитък на Евангелието

беше изгубил Светлината Си поради тъмния печат от светските трактовки

26 (Матея 5:3-12)
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на Едом и гнусните тълкувания на Езавел. И аз, като паднах в нозете на

моя Господ, казвах Му:

“Ах, Всемогъщи мой Исусе! Простри скоро мълнията на Меча Си, та

изпепели този най-проклет и чудовищен стълп на сатанинското засеняване.

Защото той е главната причина за тази демонизирана християнска религия,

за този широк път, който води в погибел. Понеже едва сега виждам и

разбирам, че нечестивото съгласие между презряното първородство и

църковното чародейство е равносилно на дълбока и черна пропаст, която

поглъща душите и сърцата на всички нечестиви. Понеже никой от тях не е

искал да мисли за сетнината си, но е приел за чиста монета най-гнусните

извращения, на които са способни тези демонични началници…”

В отговор Господ вдигна Десницата Си против тъмния стълп на

умноженото беззаконие, като ми казваше:

“Слуго Мой! Рим може да е казал, и адът след него да е

замазал, но въпросът все още не е бил приключен! Въпросът ще

приключи с Моето Славно Пришествие когато с дъха на устните Си

ще поразя Антихрист и отстъпилата църква!

Но сега Аз непременно ще поразя стълпа на църковния

догматизъм и на религиозния фанатизъм. Защото при все, че Едом и

Езавел помрачиха Евангелието Ми – те сториха това само в сърцата

на богоотстъпниците, които нямаха непоколебим дух за Бога.

Затова сега изричам присъда против Едом и рогът на презряното

първородство, издълбан върху печата на тъмния дяволски пръстен:

Лелекай, Едоме! Защото се срина стълпа на догматизма ти!

Никое от Божиите чеда не ще отнемеш от ръката Господна, и никой

от блажените и от Светиите не ще отклониш от Пътя Господен! В

смола се зачена нечестието ти и смола ще погълне тебе и твоите –

за да горите в огъня на вечното осъждение – от сега и до века!

Изричам присъда и против Езавел, духът на чародеянията и

рога на религиозния фанатизъм, издълбан върху тъмния дяволски

пръстен, като й казвам:

Гримът ти вече е размазан, гнусна чародейке, тъй щото никой

от Божиите да се не съблазни от отблъскващата ти грозота! Срина
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се стълпът на чародейния ти фанатизъм, и всичките ти доктрини са

прах и пепел, с които никак да не можеш да гримираш книжниците

си! Рим каза, но Рим рухна! А руините след миналото му величие са

приготвени за вълните на огненото езеро, което гори с жупел!

Бъдете изпепелени, духове на религиозното нечестие! Аз,

Господ, съм против вас с двуострия Меч на устните Си, със Златната

Тръба на Отца Си, и с мълнията на Божията Вечна Правда!”

След последните думи на Исус мълнията от Меча Му избухна като ярко

слънце пред самия тъмен стълп на умноженото беззаконие. И тъмните

забранителни печати върху Евангелието пламнаха и изгоряха, тъй щото

Христовите думи възвърнаха цялата Си благодатна Светлина и Сила! Така

свитъкът с Евангелието се върна в Златната Тръба, а самите бляскави езици

на мълнията нападнаха и пояждаха тъмните духове. Онзи черен пръстен

във вид на печат с рога мигновено се изпепели, а в следващия миг страшен и

невъобразим гръм от мълнията се стовари върху цялото протежение на

стълпа, като го напука на парчета, които се разпадаха на пепел и прах,

докато от чудовищното сатанинско творение не остана и следа.

Гледах с прекомерно вълнение, а сълзите отново бликнаха на очите ми.

Нямах думи, които да кажа на моя Господ, защото Той виждаше и знаеше

всичките ми мисли. Но пак Десницата Му ме привдигна, а Той ми проговори,

казвайки:

“Много удари от злострадание понесе душата ти, слуго Мой! Но

сега ти казвам, че съпротивата от тези два духа към служението ти

превишава многократно съпротивата на останалите. Защото те

всячески се опитваха да опазят тъмния си стълп от Златната Тръба

на Бога и Отца, чийто звук тръбеше от сърцето ти. И за свидетелство

на цялата Ми жива Църква, която познава Гласа Ми и Духа Ми, сега

ще заявя думите Си:

Не е възможна омраза против пророка Ми и делото му, освен

чрез духа на Едом и чрез духа на Езавел! Чрез Едом – защото е духът

на онези, които презряха първородството си от Бога и похулиха

Святия Дух, ставайки наемници на заплата и договор, когато

трябваше да бъдат и да останат безкористни и смирени слуги на
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Небето! Чрез Езавел – защото е духът на теолозите, чародеите и

всички лъжепророци!

Слугата Ми изпи Чашата, която му дадох да пие! До дъно я

изпи! Но сега Аз непременно ще дам да я пият гонителите му – без

да им бъда утеха, без да им бъда опора, без да им бъда застъпник и

ходатай пред Бога и Отца! Защото всички те, които мразеха един

слуга, станал жертвен юнец на Царството, Мен и Отец Ми преди

него са намразили! А на такива грешници идещите наказания и

страшни въздаяния са справедливи! Да, напълно справедливи!

А ти, слуго Мой, продължи да Ме следваш в могъщите видения

на тази книга. Защото след трите стълпа на разделянето Аз ще ти

покажа и трите стълпа на владеенето!

Блажен оня, който Ме вярва!”
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6. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ЛЮБОВТА

КЪМ СВЕТА И ПОКЛОНА КЪМ ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли хората биха приели свойски някой пришелец, ако са коренни

жители на мястото, където живеят. За тях ще са чужди, странни и непонятни

всички свидетелства на пришелеца, защото те никога не са ги преживявали.

И едва когато решат да последват пришелеца до отечеството му – те биха

разбрали и приели неговата искреност. По Волята и Предузнанието на

Небесния Отец ние се раждаме като земни жители и трябва да изживеем

живота си в телесно естество, като приемем всички предизвикателства и

трудности на битието. И там някъде – на житейския път – в един прекрасен

ден ни пресреща Господ Исус Христос. Пресреща ни Един Небесен Пришълец,

Който иска да ни даде най-вярната представа за понятия като Живот, Смърт

и Вечност. Пресреща ни Онзи, Който се превръща за нас в Небесен Мост

към едно друго измерение и една друга реалност, неизразимо по-смислена,

жадувана и прекрасна.

Реалност, в която няма грехове и престъпления.

Реалност, в която няма тъга и нещастие.

Реалност, в която няма насилие и смърт.

Реалност, за която всички трябва да платим една по-висока цена от

тази, която плащаме за всички други придобивки на земния живот.

Реалност, за която е нужна Вяра.

И точно когато приемем, че тази реалност наистина съществува и е

абсолютно истинска, против сърцата ни застава дух, който не желае да

платим цената за Божията реалност, но ни заплашва и притиска да останем

жители на вече дадената реалност, която най-простичко сме свикнали да

наричаме “свят”. Било, че светът ни харесва или не ни харесва, злият дух

иска да ни внуши, че той няма алтернатива. Било, че искаме да имаме право

на избор, дяволът е решил да направи избора вместо нас. Още преди шест

хиляди години той с лукавство е откраднал дадената ни от Твореца власт.

И с едно огромно число от паднали ангели е решил всячески да ни държи
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като роби на греха, тъмнината и тлението. За да може при мига на

физическата ни смърт да има основателни претенции за безсмъртните ни

души, които да задържи завинаги отделени от Бога.

И ето тук, мили мой братко, идва сериозното изпитание пред сърцето

и душата на всеки човек. Онзи избор, с който ще платим за мястото си във

Вечността. Онова решение да направим стъпката на Вяра в Господ Исус

Христос, Който плати с Кръвта Си, за да ни изкупи от света на дявола, и да

ни подари света на Святия Небесен Отец.

От шест хиляди години в тъмния духовен свят дяволът е утвърдил един

зловещ пантеон на засеняването си, който е нарекъл “Разделяй и владей”.

И през всичките векове стълповете на този пантеон са хвърляли своята черна

сянка върху душите и сърцата на езичниците, за да ги държат отделени от

Бога и вършещи волята на дявола. Шест хиляди години битието на

езичниците е било, е, и ще остане пясък, в който душите са разделени

песъчинки, тласкани от вълните на нечестието и неспособни дори на най-

малкия възможен отпор срещу падналия херувим. А от две хиляди години в

една от главите на “Евангелието от Матея” Господ е оставил послание за

Сплотяване, с което можем да превъзмогнем над духа на света, за да не

бъдем песъчинки, но скъпоценни камъни, съградени в Канарата на Вечното

Спасение. Това Сплотяване, което гласи:

“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се

оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха

се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара…” 27

Искат ли обаче всички човеци да се съберат на Канарата?

Копнеят ли да заживеят един славен и превъзходен живот за Исус?

Истината, братко мой, е такава, че плътският и духовният човек имат

различна представа за славата и превъзходството. Ако духовният е решен

да предаде телесната хижа и всичките си чувства на всякакво страдание

заради Светлината на Сион, плътският не е готов да предаде дори един

атом от себе си на гонение и притеснение. Ако духовният човек се

отвращава от света, плътският му се възхищава. Ако духовният човек се

27 (Матея 7:24-25
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ръководи и управлява от Божия Свят Дух, плътският е роб на тъмните

стълпове на умноженото беззаконие. И след всичко казано дотук, аз

отново ще се върна към основната мисъл, с която започнах:

Божият човек е чужденец и пришълец на този свят, защото тук не е

неговото отечество!

Вниквайки в същината на латинския надпис върху първия от владеещите

стълпове на дявола, (“Ако живееш в Рим, живей по римските обичаи”), ние

непременно ще разберем, че Исус Христовите последователи нямат друга

алтернатива, освен всякога да си останат странни и пришелци. Защото

образът на този свят е “Рим” и дяволът желае жителите му да живеят в

него по римските обичаи. А какви са римските обичаи? Не са ли такива, че

да отговарят на най-ниското морално и духовно падение, което е възможно

да съществува? Не са ли в крясъците на тълпата, в пиршествата и оргиите,

в преклонението пред демони и бесове, в далаверите и мръсотиите, в

суетата и кича, в пъстрата гнус от всякакви съблазни и изкушения?

Аз в никакъв случай няма да напасвам думите си, тъй че наужким да

отговарят на реалната действителност, но непременно ще те помоля да

отвориш очите си и да видиш къде днес древният Рим е копиран на сто

процента, защото именно там стълпът на дяволското засеняване ще бъде

най-влиятелен. Понеже онзи Рим от древността си имаше политически център

на властта, наречен Капитолия. Но същата тази Капитолия съществува и

днес във Вашингтон, столицата на САЩ. Онзи Рим от древността имаше

Сенат, в който сенаторите водеха публични дебати и дискусии. Но същият

Сенат съществува и днес в САЩ. Онзи древен Рим беше олицетворение на

пиршествата, блясъка и просперитета. Но на същите пиршества, блясък и

просперитет залагат и богатите американци. В онзи Рим на патриции и

робовладелци лъскавите величия живееха със сатанинския принцип “След

нас и потоп”. Но и в днешния последен Рим дяволските протежета живеят с

абсолютно същия принцип.

Как мислиш, братко мой? Променил ли се е светът към по-добро за

последните две хиляди години от Рождението на Исус? Не е ли вярно тъкмо

обратното, а именно, че днес са времената, когато беззаконието многократно

се е умножило? Кой и как го умножи? Кой и как раздели човеците в битието
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им, за да има доволно пясък за лукавството си? И защо една държава като

САЩ, която се има за изключително християнска, прави най-лошите реклами

на Кръста Господен, като демонстрира пред останалия свят гръмко тщеславие

и излишна разточителност? Не е ли заради модела на Рим, който е заложен

в нея още при основаването й? Понеже до времето на великите географски

открития Америка не е съществувала по начина, който ни е познат днес.

Но когато се отвори вратата към “Новия свят” огромни емигрантски вълни

си потърсиха ново отечество, като се изсипаха с кораби в страната с

неограничените възможности. И след малко повече от двеста години

американска история, се разбра, че “Новият свят” не е нещо друго, но е

същият стар свят, който лежи в лукавия. С една съществена разлика – че

по стандарт на живот, консуматорско отношение към земните блага, и брой

на милионери и милиардери, САЩ превъзхождат всички нации на света. И

ако аз отделям толкова много място в разсъжденията си именно върху

САЩ, то е, защото във видението, дадено ми от Исус, не видях нито една

друга държава, която да засенява толкова мощно човеците с владеещия

стълп на любовта към света и поклоните пред дявола.

Да, братко мой! Такава е Господната Истина! И ако някой не иска да я

преглътне, то аз няма насила да го карам да приеме за вярно онова, което

пиша. Има над духа ми един Господар, Който е Силен да потвърждава с

Духа Си свидетелствата на слугата Си. Защото не е страшно да живееш в

беден и мизерен свят, който по никакъв начин не може да те накара да го

желаеш и възлюбиш. Понеже в бедността си човек е много близко до Бога

– в прицела на Неговия Избор, за който Апостол Яков ни писа:

“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са

сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството,

което е обещал на тия, които Го любят?” 28

Какво обаче се случва, когато става дума не за сиромаси в светски

неща, а за богаташи, които изживяват “американската мечта”? За какво

дяволско засеняване става въпрос, когато финансовият просперитет се е

превърнал в главна доктрина на тщеславните американски църкви? Да не

би случайно Небесният Отец да е преразгледал отношенията Си с църковните

28 (Яков 2:5)
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им лидери, та за тях да не важи Божият Избор върху сиромасите в светски

неща? Дали Онзи, “у Когото няма изменение, нито сянка от промяна”

случайно не е направил пълна ревизия на Свещеното Си Писание, та да

намери за оправдани и изкупени най-гнусните съблазнители и беззаконници

от създанието на света до днес? Не е ли по-скоро вярно твърдението, че

църквите в Америка бяха покорени от твърде мощното засеняване на

латинския надпис:

“Si vivis Romae, Romano vivito more!”, тоест:

“Ако живееш в Рим, живей по римските обичаи!”

Ами ако случайно откажеш да живееш по тези обичаи? Какво ти се

пише тогава? Какво ще се случи с теб, ако откажеш да участваш в бизнеса

на църковните търговци? Как ще изглежда съдбата ти, ако заклеймиш като

дяволска съблазън всички светски модели, наложени за следване и приемане

от тщеславните общества на Америка? С колко последователи ще останеш,

ако посочиш целият лъскав каймак от “богоизбрани” шоу-евангелисти и

заявиш на света, че те са придобили публична известност, защото са

гнусното семеизливане на лукавия, което се носи по вълните на светското

лицемерие?

Нека ти кажа, че за свят, който лежи в лукавия, Истината е привилегия

само за скъпоценните камъни на Господ Исус Христос. За всички останали

има купища от полу-истини и полу-лъжи, както и всякакви фарисейски и

книжнически “правди”, които не струват и пукнат грош в духовната битка

между Светлината и мрака. И ако аз, като слуга Господен, посветих живота

си, за да участвам в тази битка откъм страната на Светлината, то трябва ли

да се чудя, че мракът мобилизира всичките си демонични ресурси, за да ги

хвърли против служение “Мория”? Трябва ли да недоумявам защо църковните

търговци със зъби и нокти задържаха удобното си положение на доктринални

и божествено оправдани, като безсрамно излъгаха и продължават да лъжат

безпътните паства, че сергиите им са вдъхновени от Святия Дух? Трябва ли

да се облека във вретище и да поръся с пепел главата си, че така и не

успях да доведа дори и един теолог до покаяние, та дано би разкъсал

дипломата си с тази божествена ревност, с която Павел и Варнава разкъсаха

дрехите си при Юпитеровото капище? Трябва ли, най-сетне, да предам
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сърцето си на чрезмерна скръб и съкрушаване, понеже Господ е бил Верен

да ми покаже дословното изпълнение на онези Свои думи, в които казва:

“И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и

човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата

им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и

не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който

постъпва според истината отива към светлината, за да се явят

делата му, понеже са извършени по Бога…” 29

Забелязваш ли, любезни мой братко, че в цитираните стихове Господ

никъде не говори за тъмнината, като дошла на света, но казва това само за

Светлината? Това не иде ли да ти покаже, че самият свят е роден от

тъмнината, защото никога не е бил светъл? Понеже ако подредим правилно

хронологията на събитията, то ще видим, че първо се случи бунтът и

падението на дявола с една трета част от Небесните ангели, а чак след

това – грехопадението на Адам и Ева. Защото именно това е тайната в

надписа “Разделяй и владей!”. Дяволът първо раздели ангели от Бога, а

след това започна да владее и над човешкия род. Тъй щото - изгонени от

Едемската градина – човеците вече бяха в света на мрака и тъмнината, в

света на падналите ангели и безмерното сатанинско лукавство.

“Светлината дойде на света…” – ни казва Исус, и продължава:

“…но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото

делата им бяха зли…”

А какво значи едно дело да бъде зло?

Отговорът е, че такова дело е вдъхновено от лукавия и върши волята

му. И дори някой извратен адвокат да си намери сто причини да оправдае

такова дело като редно и правилно, пак не човеци, но Бог ще го осъди един

ден именно чрез думите на Сина Си в тази трета глава на “Евангелието от

Йоан”. А за всички будни и разумни, които искат да отидат към Светлината,

за да се явят правдивите им дела, аз сега ще продължа със самото

видение, което Господ разкри пред сърцето ми, защото духът ми все така

оставаше с Него – зад Стената на Скъпоценния Му Камък. И ето, че Той

започна да ми говори, казвайки:

29 (Йоан 3:19-21)
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“Слуго Мой! Никак да не отпада сърцето ти поради умноженото

беззаконие на света, нито да терзаеш душата си, че беше така

тотално и категорично отхвърлен от чедата на дяволския мрак.

Защото да бях те пратил с едно видение или едно послание към

църквите, а те да те отхвърлят, то да беше решил, че е възможно да

не си изпитал духа на словата, които са ти дадени! Но когато в

последните седем години си станал жертвен юнец пред Престола на

Отца Ми, а църквите са отхвърлили не едно видение, а сто и

шестдесет книги, пълни с Дух и Истина, и седемнадесет години в

живот на слугуване, даване даром и Небесна саможертва, то тогава

проблемът изобщо не е твой и падението на нечестивите не те

касае. Да, казвам ти! Защото в Деня на Пламенния Гняв Господен

никой от осъдените няма да те посочи с пръст, та да каже, че си

утаил Словото на Святия, или си спестил дори една дума или йота

от Дъха на устните Му. Защото нечестивите ще се осъдят не от Мен,

а от Словото, което съм изговорил. За да се сбъдне изреченото:

“И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото

не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля, и не

приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то

ще го съди в последния ден…” 30

А какво друго да вършех чрез теб, слуго Мой, ако не именно

това – да явявам Словото Си? И ако нечестиви люде, дръзнали да се

наричат “християни” и сборищата си “църкви”, те похулиха и

предадоха на жестоко угнетение и най-страшна изолация, то не

показаха ли такива пред мнозина свидетели кой е баща им, и кои

са тъмните стълпове, които ги засеняват? В колцина остана Моят

Разум и Мъдрост, та да проумеят, че дяволът отначало съгрешава, и

пак от начало е събрал около себе си червеите на безмерното си

лукавство? Не казах ли Аз, че на нечестивото поколение ще му

бъде като в Моето предупреждение, че когато злият дух излезе от

къщата, той минава през безводни места да търси покой и не

намира. И тогава се връща със седем по-зли духа в онази пометена

30 (Йоан 12:47-48)
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и наредена къща, която Святият Дух е оставил празна, поради

нечестието на собственика й. А последното състояние на онзи човек

става по-страшно от първото му състояние на невярващ езичник.

И ако ти, Стефане, написа няколко книги, в които изяви на

Църквата Ми колко страшни са седемте червея на дявола, то и в

тази последна пророческа книга пак те са главните участници. Но

този път Моята брадва е при корените на злото дърво. За да ги

отсече и погълне с мълнията на Божията Вечна Правда. Защото

било, че седмината зли се подвизаваха при “Реките на Вавилон”

или в “Мерзостта, която докарва запустение”, пак тогава Мечът

Господен сечеше клоните, а не корените. Но сега Аз те върнах в

самото начало на дяволското падение – там, където Сатана стана

“разделяй и владей”. Защото тези две думи са алфата и омегата на

зловещото му битие в едно изначално време на света, когато той

сътвори тъмния си пантеон и канализира засеняващата си сила

през тези седем духа, чрез които разделя и владее.

Виж тогава през Стената на Моя Камък как изглежда първият

от стълповете на владеенето. Защото ти непременно ще познаеш

кой е духът, който го управлява…”

С огромно вълнение погледнах през Стената към тъмния стълп, където

видях дух, който държеше огнен жезъл. Той размахваше жезъла и

постоянно удряше с него тъмния стълп, тъй щото огнени искри тръгваха по

протежението на сянката му, за да предизвикват пожари на всяко място по

света. А докато още гледах – пред Стената на моя Господ се появи Божия

Свят Олтар в цялата си пламенна Святост. И ето, че двуострият Меч отново

се яви на Христовите устни, а мълнията Му се зареди с думите Му, които

гласяха:

“Мечо Господен! Пронижи със Светлината Си първия от

владеещите стълпове на умноженото беззаконие и издири раждането

на неговия нечестив надпис, който гласи:

“Si vivis Romae, Romano vivito more!”…”

В следващия миг мълнията премина през пламъците на Божия Свят

Олтар. И като се стрелна оттатък Стената – удари силно тъмния стълп на
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владеенето и самия дух, държащ пламналия си жезъл. А тогава отсред

сърцето на злия се яви видение, в което аз го виждах застанал пред

разгаряната пещ на огромна тухларна. В нея човеците хвърляха тухли, за

да ги изпекат в огъня. И когато някой от тях се приближеше до пещта, за

да хвърли тухлата с ръцете си, злият дух протягаше пламналия си жезъл и

го дамгосваше, казвайки:

“Бъди един от младенците на господаря ми, и една от тухлите за

славната му кула!”

Можех ли да не позная онзи отвратителен и проклет дух на Молох,

който е тухларят на Сатана и подпалвачът на съвести?

Разбира се, че го познах! И тогава развълнуван извиках към Исус:

“Ах, Господи мой! Духът, който владее този стълп, е Молох! И сега

виждам, че жезълът му разпалва света с онзи огън на страстта, за който

някога Отец проговори чрез пророка Си Моисей, казвайки:

“Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да

оскверниш името на своя Бог. Аз съм Йеова…” 31

А по-късно заяви против нечестивите думите Си чрез пророк Еремия,

казвайки:

“Те обърнаха гръб към Мене, а не лице; и при все, че Аз ги

учех, като ставах рано и ги поучавах, пак те не послушаха и не

приеха поука; но поставиха мерзостите си в дома, който се нарича с

Моето име, та го оскверниха; и съградиха високите места на Ваала,

които са в долината на Еномовия син, за да превеждат синовете си

и дъщерите си през огъня на Молоха, - нещо, което не съм им

заповядал, нито е идвало на сърцето Ми мисълта, че ще сторят тая

мерзост та да направят Юда да съгрешава…” 32

Господ поклати одобрително Главата Си, а след това отново ме попита,

казвайки:

“А как ти, слуго Мой, разбираш латинския надпис, който е

написан на тъмния стълп на Молох? И защо по духовен път древният

Рим се свързва с древния Вавилон, където човеците започнаха да

строят кулата си?”

31 (Левит 18:21)
32 (Еремия 32:33-35)
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“О, Исусе! Самия латински надпис има задължаващ характер, понеже

повелява на човеците, които живеят в Рим, да живеят там по римските

обичаи. Казано по друг начин:

Ако приемаш Рим, приемаш и духът на жителите му, който е един и ги

владее!

Но същото знамение го има и при Вавилон. И там има един дух, който

владее всичките човеци и нечестиво ги съгласява – така, както всичките

съчки в едно огнище пламтят от един и същи огън. Дори в библейския

текст е записано, че когато Господ слезе да види града и кулата, която

строяха човеците, Той каза:

”Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което

са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво

да било нещо, що биха намислили да направят…” 33

Така разбирам, че именно Молох е духът, който успява да съгласи

всички нечестиви, за да обичат дявола и света, който лежи в лукавия.

Защото той е еднакво успешен както при Вавилон, така и при Рим…”

“Виж тогава нечестивите искри, които излизат от тъмния стълп,

за да пламва светът във всякакви дяволски пожари. И като

последваш с погледа си Моята мълния – виж къде пожарите са най-

ужасни и чудовищни…”

След думите на Исус с мен стана нещо чудно. Защото погледът ми

последва мълнията Господна, като премина през Стената на Господ и

продължи към тъмния стълп, за да достигне онези искри на Молох, които

бях видял в началото на видението. И ето, че тук и там по пътя на тъмното

засеняване пламваха пожари от искрите, но Святият Дух подсказваше на

сърцето ми, че това са малки пожари, които не са прицел на видението. А

когато преминах с мълнията още напред – върху територията на днешна

Америка - някъде отдолу започнаха да лумват огромни пожари, сякаш се

взривяваха петролни рафинерии. Точно там Духът спря мълнията на Меча,

като ми казваше:

“Погледни надолу, слуго на Всевишния Бог, и виж какво са

подпалили искрите от огнения жезъл на Молох…”

33 (Битие 11:6)
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О, върховен и неподправен ужас! Сърцето ми виждаше гледка, която

не искаше да приеме за реална, но Духът на Истината свидетелстваше, че

е твърде истинска, за да бъде измислена. Чудовищните пожари, които се

издигаха под тъмното засеняване на Молох, бяха църкви, пламнали в

любов към света, и разжегнати в поклони към дявола. И докато аз вече

исках да извърна погледа си, до сърцето ми долетя строгият Глас на Исус,

Който с Гняв и божествена ревност ми казваше:

“Да не си посмял да извърнеш погледа си, докато не видиш

всичко в тези пожари, което Святият Дух ще ти покаже…”

Отново погледнах към чудовищните пожари и острия дим, който се

въздигаше като зловонно превъзнасяне. А тогава Духът ме попита, казвайки:

“Помниш ли, Стефане, онези Святи думи, които Апостол Йоан

ви остави в посланието си? Защото в тях слугата Исус Христов ви

говореше именно за падението на онези, които любят света…”

“О, Святи Душе! Помня тези думи. И в тях Йоан каза на всички ни:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, -

похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, -

не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти;

а който върши Божията воля, пребъдва до века…” 34

“Помисли тогава върху онзи латински надпис, положен върху

тъмния стълп на Молох, който гласи:

“Ако живееш в Рим, живей по римските обичаи!”

Какво е обичаят, слуго Господен?”

“О, Святи Душе! Обичаят е нещо, което човеците обичат да правят! И

именно затова е наречен обичай!”

“А тези долу, пламналите… Те какво обичат да правят? И какви

са обичаите им?”

Можех ли да не зная какви са обичаите на пламналите долу, след като

думите на Йоан светеха в сърцето ми?

Разбира се, че знаех! Ето защо казах на Святия Дух:

34 (1 Йоаново 2:15-17)
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“Мили Душе! Тези долу обичат света и всичко, каквото е на света! Те

обичат последния Рим на дявола, и всичко, свързано с него! И в техните

обичаи участват похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието

на живота! Похотта на плътта пламва от искрата на Молох! Пожеланието на

очите превръща пламването в чудовищен пожар! А тщеславието на живота

е гъстият и черен дим, който се въздига, за да дразни Божиите ноздри.

Понеже именно за тези долу Святият Отец е казал:

“Простирах ръцете Си цял ден към бунтовнически люде, които

ходят по недобър път след своите помисли, люде, които непрестанно

Ме дразнят в лицето Ми, като колят жертви в градини, и кадят

върху кирпичени олтари: като живеят в гробищата, и нощуват в

подземията; като ядат свинско месо, и държат в съдовете си вариво

от нечисти неща; като казват: Стой надалеч, не се приближавай до

мене, защото аз съм по-свет от тебе, такива са дим в ноздрите Ми,

огън горящ през целия ден…” 35

В следващия миг Святият Дух ми каза:

“Виж отново тези долу през самите стихове на Исайя. Защото те

принасят суетни жертви в своите представителни градини, без да

разсъдят, че Жертва Господна подобава на съкрушен слуга във

вретище и пепел, а не на костюмиран бизнесмен с евтин религиозен

блясък! Тези кадят върху олтари от кирпич, понеже няма и един

скъпоценен камък в събранията им, нито е останало нещо от

Златото и Среброто на Месията! Тези живеят в гробищата, защото

са пленени от Легион! Тези нощуват в подземията на плътските си

помисли, и ядат свинско, влизайки в общение със словото на

лъжепророка! Тези държат в сърцата си варива от нечисти неща, а

имат чрезмерната наглост да възпират всеки езичник, понеже се

считат за по-святи от него, без да знаят, че са паднали в неизразимо

по-дълбока пропаст на нечестие! Виж ги, слуго Господен! И знай от

Духа на Живия Бог, че пожарите им са неугасими, а блудството им

– гнусно и проклето за вечни векове! Те няма да се покаят от

думите на Апостола Господен, който именно за тях написа:

35 (Исайя 65:2-5)
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“Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е

вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света,

става враг на Бога…” 36

Те няма да се откажат от сергиите си, от проклетите си бизнеси

с човешки души, от гнусните светски модели, с които наричат

събиранията си, от религиозната йерархия, на която залагат с

дипломите си, от конгресите и семинарите си! Те всякога ще тъпчат,

хулят и презират простотата и чистотата на Христовото слугуване, и

Небесната Святост на Господния Образ, защото са родени от друг

дух, друг Исус, и друго благовестие, и до един ще се разжегнат в

пламъците на тъмната троица!

Тухларят на Вавилон ги владее!

Разпалвачът на Сатана ги опожарява!

В образа на един проклет Нерон, подпалил Рим, за да хвърли

вината за опожаряването му върху християните!

Пророкувай против този най-проклет от властните стълпове на

дявола, слуго Мой! И върни сега погледа на сърцето си при Стената

на твоя Господ, за да видиш как Той ще въздаде на Молох от

Свещения Си Гняв…”

Братко мой! Сълзи напълниха и преизпълниха сърцето ми, защото

думите на Святия разтърсиха духа ми. А само след миг аз вече бършех очите

си в Присъствието на Исус. И Той, като ме погледна с пламенна ревност,

казваше ми:

“Разбра ли сега що ще рече някой да живее в последния Рим

по римските обичаи?”

“Да, скъпоценни мой Исусе! Святият Ти Дух ми показа всичко, което

трябваше да разбера! И аз видях как подпалвачът на дявола е силен да

владее върху всички, които не са пожелали да носят Твоя Кръст и да се

съразпнат с Тебе, но са останали под властта на плътта, за да пламват

всякога от огнените искри на Молоха. И сега напълно разбирам защо

църквите, към които Ти ме прати, никога не се отказаха от търговията с

Божието, и от проклетите светски модели, които изповядват в събранията

36 (Яков 4:4)
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си! Те просто са били отдавна опожарени от огъня, който не казва “Стига!”

И за техните подкупни религиозни величия в пълна сила се отнасят думите

на Апостола Ти Петър:

“Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността

подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от

живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а те сами са роби на

разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.

Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез

познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях света заповед…” 37

Докато още изговарях думите на Апостола Му, Господ изпълни очите

Си със Свещен Гняв. И като посочи към тъмния стълп на Молох, извика със

силен Глас против беззаконния дух:

“Дяволски подпалвачо! Аз съм против теб и тъмния стълп на

проклетото ти засеняване! Огън се възправя против огън! Меч

против жезъл! Святост против поквара! Мълнията Ми ще те пояде,

Молохо! И Огънят от Божия Свят Олтар ще изсипе пламъците си

върху умноженото ти беззаконие!”

След последните думи на Исус, мълнията от Меча Му мигновено уголеми

размерите си, защото беше обгърната от Огъня на Божия Свят Олтар. И

като се стовари със Свещена Ярост върху тъмния стълп, проряза го в хиляди

пламъчни разрези. А самият Молох се сбръчка като пламнало листо, губейки

се в Божиите пламъци. Така стълпът рухна внезапно, а отломките му дори

не успяха да стигнат до основата на пантеона, понеже бяха поядени от

Господната мълния до пълно изчезване. И тогава Господ отново проговори,

като ми казваше:

“Слуго Мой! Има един исторически роман, вдъхновен от Духа

Ми, който е точното предупреждение, свързано с този тъмен стълп.

В него Апостолът Ми Петър Ме пита:

37 (2 Петрово 2:18-21)
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“Quo vadis, Domine?” “Къде отиваш, Господи?”

А Аз му отговарям:

“Отивам в Рим, за да бъда отново разпнат! Отивам да умра с

Моите братя, които дори и изгаряни на Кръста не се отрекоха от

Святата Ми Вяра!”

Ще дойдеш ли с Мене, Моя Църкво, за да бъдеш разпната, или

ще живееш в Рим по римските обичаи?

Ето, тези които обичат Рим и се покланят на дявола, до един

забиха гвоздеи в ръцете Ми и нозете Ми! Ето, тези които са на духа

на Нерон, хилядократно пробождаха слугата Ми с копията си и

поругаха главата му с тръни, а в църковните събрания си полагаха

лаврови венци и се упражняваха в свирене на арфа!

О, несмислени и проклети църковни императори! Защо са Ми

хваленията ви, когато на първия ред в залата ви ръкопляска дяволът,

а на амвона проповядва Молох с жезъла си?

Изринете сергиите си, за да ви възвърна!

Изгорете дипломите си, за да ви просветя!

Ослепейте, за да прогледнете!

Онемейте, за да проговорите!

Оглушейте, за да Ме чуете!

Отречете се от привилегиите си, и изпепелете титлите си, за да

не остане нищо друго пред името ви, освен Святата дума “слуга”!

Само тогава може да сте сигурни, че Огънят от Божия Свят

Олтар, и мълнията от Меча Ми са ви освободили от властния стълп

на любовта към света и поклона към дявола!

А ти, слуго Мой, очаквай следващото Ми видение, свързано с

втория от владеещите стълпове – стълпът на хляба и зрелищата!”
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7. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ХЛЯБА И

ЗРЕЛИЩАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма по-непоносима гледка за сърцето ми от тази – да виждам как

пленниците на дявола препускат към ада смеейки се. Защото да се смее

някой за сетнината си в един неописуем и вечен ужас, то значи, че нещо в

ума му е прещракало и той е бил безнадеждно увреден и поразен до лудост.

И при все, че човечеството отдавна е създало специализирани клиники за

психично болни, пак няма нито една построена клиника, която да се

занимава с лечение на духовно болни. Защото последните се имат за здрави

в собствените си очи. И не просто здрави, но достатъчно арогантни да

демонстрират бесовете си. Искам или не – аз живея в държава, която

прекомерно наскърбява духа ми поне в последните петнадесет години.

Защото това е държава на хляба и зрелищата. Държава на шутове и

супермени, политици и пияници, тълпи и агитки, битаци и простаци,

проститутки и сводници, спекуланти и прекупвачи, крадци и лъжци,

малцинства и мнозинства, панихиди и курбани, чалга и шопска салата.

Държава, в която народът обича гонителите си, и с телешка безропотност

ги следва, ако и да го водят към дъното на пропастта. Държава, в която

народът мрази светилниците си, но всячески обича съблазнителите си.

Аз няма да успокоя никой от християните, че нещата в България вървят

към привидно оправяне, понеже знам от моя Господ, че те ще се влошават

още повече. И причината за влошаването е именно заради втория от тъмните

стълпове на умноженото беззаконие, който се нарича “Хляб и зрелища”.

Защото този е стълпът, който в най-голям процент формира мирогледа на

българите и отношението им към реалностите на битието. Понеже е

достатъчно пет човека да се съберат в кръг на градския площад, за да си

говорят нещо, и само след десет минути ще съберат вниманието на петдесет

и пет. И щом тълпата се събере – интересът набъбва.  А ако прибавим към

тези пет човека една сцена с две-три фолк-певачки с оркестър – зрелището е

гарантирано. Защото ето това иска българската душа – зрелища, зрелища,
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зрелища. И към тях едно парче хляб, една бутилка бира и две кебапчета

на скара… Знам, че е възможно някой да реагира, казвайки:

“Защо си изпълнен с такъв нихилизъм и проповядваш отрицание? Всеки

народ си има зрелищата и хляба, но има и извисени духовни водачи? Нима

ще отречеш това?”

Не, не бих отрекъл в никакъв случай, защото е вярно!

Но на какво залагат тук “извисените” духовни водачи? Не прибягват

ли отново до зрелищата? Каква е тази църква, изживяваща се като духовна

опора на българския род, след като притегателната й сила са зрелища?

Какво друго да представлява едно литийно шествие, ако не зрелище? Какво

друго да са изнасянето на мощи и чудотворни икони по улиците, ако не

опит да се впечатли плътта, която иска да докосне, види и чуе? Какво друго

да е последната религиозна истерия свързана с някакви въображаеми мощи

на Божия пророк Йоан Кръстител, които вече са изложени за поклонение в

Созопол? По дух ли се покланя там религиозният безумец или по плът,

като е забравил Святите думи на Спасителя, че “Духът е, Който дава

Живот, и плътта нищо не ползва?” И като помислиш, мили ми братко,

че по света има още пет религиозни места с претенции, че държат мощите

на Божия пророк, то накрая ще се съберат минимум пет черепа, тридесет

зъба, седем-осем ръце, и още толкова долни крайници с претенции, че

принадлежат на една и съща личност. Но какво значение да има това,

когато България вече е на път да развие мощен поклоннически туризъм, а

паричните постъпления от свещи, такси и религиозни сувенири са добре

дошли за брадатия бизнес? Тъй де! Няма само Ерусалим, Витлеем и Ватикана

да са на печалба от наплива на религиозни поклонници, въпреки че

религиозният календар е претъпкан от жития на Светии и празници, за да

бъдат зрелищата целогодишно гарантирани. Ако човек не е Петър или

Андрей, то ще е Иван, Йордан, Васил, Тодор или Христо, за да си намери

повод за някоя празнична литургия. Ако не е жената Мария или Елисавета,

то непременно ще е кръстена на някое цвете за Цветница или на блажено-

почивша мъченица, която да пришпори религиозните й чувства!

Хляб и зрелища, братко мой! Хляб и зрелища – от поколение за

поколение, защото такава е традицията ни! Защото който яде хляб – не
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роптае, и който гледа зрелища – не скърби! Но ти не мисли, че този тъмен

стълп с латинския надпис е проблем само за българите!

Не! С него Сатана засенява целия свят не от вчера или отпреди месец,

а от много хилядолетия. Още от древната арена за боеве на гладиатори в

Колизеума той е разработил със зловещо лукавство способността си да

владее над тълпите, като задоволи напълно плътта им. Стомасите с хляб, а

очите със зрелища. Защо? – ще попиташ ти.

Ами именно затова – да ликвидира всяка възможна опозиция от

човешка съвест, разум и дух. Понеже дяволът знае, че никога няма да

стане бог в същинския смисъл на думата. Но като не може да стане – то

поне да се утешава, че поклонниците му го смятат за такъв и с възгласи

цепят въздуха, крещейки:

"Vox populi, vox Dei!" “Глас народен – глас Божий!”

Но далеч да бъде гласът на пясъка да има претенции, че е Гласът на

Канарата! Защото “глас народен” подобава на светска демокрация, а Гласът

Божий е Волята на Небесния Отец! И ако някой дръзне да подбужда Бог

към ревнивост, то нека съдбата на Ирод да бъде в ума му. Защото и този

нечестивец държа реч пред тълпите и им стана зрелище, което нечестивите

харесаха до такава степен, че обявиха речта му “Глас Божий, а не

човешки...” (Вж Деяния 12:22). Но там Гневът Господен порази Ирод с

червеи, както и днес с абсолютно същите червеи се поразяват всички

дяволски съблазнители.

Разбираш ли това, за което ти говоря вече няколко страници?

Проумяваш ли най-сетне, че Бог е твърде Свят и извисен, за да дръзне

някой да Го снишава до страстите на плътта? Не търсеха ли именно така

фарисеите знамения от Божия Син, за да задоволят крастата на очите си?

Не искаха ли от Него да им прави зрелища? Но с какви думи им отговори

Господ? Не им ли каза съвсем ясно:

“Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение

няма да му се даде, освен знамението на (пророка) Йона…” 38

38 (Матея 16:4)
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И как да мога да продължа посланието в тази глава, ако не ти предам

отново думите, които Исус проговори на сърцето ми, миг преди видението с

втория от владеещите стълпове на дявола. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Виждам сърцето ти и зная колко много угнетение

си претърпял от дяволското засеняване на този втори стълп.

Защото едно е да понасяш ударите от един железен чук в гърба си,

а съвсем друго – да търпиш зловонието на мазна слуз, която се

опитва да се полепи по очите, ушите, носа и устните ти. Защото

чукът би ти донесъл страдание, но лепкавата слуз ще ти донесе

погнуса. А страданието е за предпочитане пред погнусата. Защото

страдание всякога си готов да приемеш – било като стрели, гвоздеи

или тръни, но погнусата те кара да повърнеш.

Ето такъв е тъмният стълп на хляба и зрелищата – най-

непоносимата погнуса за духовния човек. И непоносимостта идва

оттам, че духът и плътта са несъвместими в копнежите си. И както

плътското е непоносимо за духа, така и духовното е непоносимо за

плътта. Но сега, слуго Мой, Ми кажи какво се случва, когато

плътското си повярва, че е духовно? Понеже именно тогава то

става прицел на стълпа, наречен “Хляб и зрелища”…”

“О, Исусе! Когато плътското си повярва, че е духовно, то тогава то си

създава един мисловен идол, който нарича “бог”. Посланията на този

измислен “бог” стават плътският “хляб”, а знаменията му се превръщат в

“зрелища”…”

“Помисли тогава върху Моя Живот и мисия на земята. Защото

имаше мигове в слугуването Ми към Отца, когато Аз сътворявах

чудеса, като например чудото с хляба и рибите. Кажи Ми тогава:

Превърна ли се Моето чудо в “хляб и зрелища” за умовете и

сърцата на многохилядните множества, които Ме следваха? Най-

малкото – с какъв дух в сърцата си Ме следваха човеците – с Духа

на Отца Ми или с духа на Рим?”

Въпросът на Исус беше толкова откровен и директен, щото в първия

момент готовия отговор в сърцето ми ме смути. Защото бях готов да кажа,

че множествата следват Божия Син с Духа на Отца в сърцата си. Но в
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следващия момент усетих, че желанието да идеализирам зрителите на

Христовото чудо, е твърде подхлъзващо, за да бъде вярно. Ето защо

проговорих на моя Господ, казвайки:

“Исусе! Как бих искал да Ти кажа, че всички множества Те следваха,

понеже се бяха покорили на Духа на Отца! Но сърцето ми се смущава, че в

такъв отговор липсва правотата. Защото Сам Ти каза отпосле на неколцина

юдеи:

 “Истина, истина ви казвам, търсите Ме, не защото видяхте

знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте…” 39

В този миг Господ се развълнува, а очите Му се напълниха със сълзи.

И ето, че Той отново започна да ми говори, като казваше:

“А как продължи разговорът Ми с тези юдеи, когато им казах да

работят за храна, която не се разваля, сиреч, да повярват в Хляба

на Отца, който съм Аз? Не сложиха ли веднага Хляба до зрелищата,

за да се изявят досущ като роби на Рим? Ето, прочети думите им в

Словото, което държиш разтворено в ръцете си…”

Погледнал евангелските стихове, аз започнах да ги чета, а те гласяха:

“Тогава Му рекоха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим

и да Те повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в

пустинята, както е писано: "Хляб от небето им даде да ядат"…” 40

В този миг Гласът на Господ стана твърде сериозен. И Той отново ме

попита, казвайки:

“Може ли да молиш за знамения Онзи, Който Сам е Знамение от

Отца в живота ти? И би ли мислил, когато си с Мен за земен хляб,

след като Всевишният е благоволил да ти дари Небесния Хляб?”

“Ах, скъпоценен мой Исусе! Аз не бих искал знамения от Тебе, Който

Си Отеческото Знамение, и не бих мислил за земен хляб, докато духът ми

възрастява с Небесния…”

“Да, слуго Мой! Ти наистина би извършил очакването на

Господаря Си, защото познаваш Сърцето Ми? Но колцина познават

Хляба на Живота? И колцина се изпълват с Духа на Отца и Сина? И

когато ти гледаш в българската нация как една църква с вековна

39 (Йоан 6:26)
40 (Йоан 6:30-31)
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традиция залага на литургии, панихиди, икони, мощи, камбани,

клепала, раса, тропари, акатисти и всякаква религиозна утвар, то

не са ли станали твърде много зрелищата за плътта, която иска

много да вижда, за сметка на ослепялото сърце, което е лишено от

възможността да вярва? Не е ли вярата убеждение за неща, които

не се виждат, според както ви учи в единадесета глава “Посланието

към Евреите”? Защо тогава мнозина искат да виждат зрелища и

търсят хляб за плътта? Не затова ли, понеже има дух на дявола в

тъмния му пантеон, който е силен да съблазнява както езичници,

така и християни?

Виж тогава този тъмен дух през Стената на Моя Скъпоценен

Камък, и разбери как се е родил тъмният му латински надпис:

“Panem et circenses!”, тоест: “Хляб и зрелища!”…”

Защото сега повелявам на Меча Си, казвайки:

Мечо Господен! Пронижи със Светлината на мълнията Ми

втория от владеещите стълпове на умноженото беззаконие и

издири раждането на неговия нечестив надпис…”

След последните Исусови думи на устните Господни отново блесна

двуострият Меч на Божията Вечна Правда със Свята мълния на острието

му, а на Стената се появи Жертвен юнец, поръсен със сол. И ето, че

мълнията обгърна Жертвения юнец и премина през него оттатък Стената

Господна, където блясъкът й стана многократно по-силен. Така тя удари

тъмния стълп на владеенето, а във вътрешността на стълпа съзрях

сатанински дух, който държеше гладиаторско копие, забито в хляб. И

видение се яви отсред сърцето на духа, в което аз видях как дяволът го

ръкополага на огромна пясъчна арена, като му казва:

“Верни ми Моаве! Душе на Содом и Гомор! Много плът изгуби в огъня

и сярата, които Йеова изсипа от Небето, но многократно повече плът ще ти

прибавя от Рим нататък! Ти ще бъдеш римското копие, което забивам в

хляба! И докато плътта човешка вижда в копието ти зрелище, а в хляба -

корист, тя всякога ще владее над духа човешки! Въздигни се сега на

стълпа, на който те поставям, защото чрез тебе ще умножа беззаконието

както чрез никой друг дух…”
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Докато видението отсред сърцето на тъмния дух още не бе завършило,

аз видях как мълнията Господна яви над него латинския надпис:

“Panem et circenses!”

А тогава Моав вдигна копието си с нанизания на него хляб и го простря

по протежението на сянката, оставяна от тъмния стълп върху лицето на

целия свят, като изкрещя:

“На езичниците – език ще бъда! За да ядат хляб и да не се насищат!

Да гледат зрелищата на копието ми и да не им омръзват! Да бъдат всякога

пленници на плътта, та да носят наслада и утеха на господаря ми!

“На търсещите Йеова – желязно копие ще бъда! И като се забия в

Хляба, Който Той ще им даде, скоро ще ги пресея, за да задържа всичкия

пясък на арената в Рим, а камъните да низвергна до смърт на кръст! И с

вас, които любите пясъка, а не Канарата, ще създам една религия на

зрелищата, в която хлябът е замесен с кваса на господаря ми! За да

дъвчете и плюскате! За да плюскате и дъвчете! И всякога да бъдете готови

за зрелищата, които съм силен да ви дам!”

След скверните и проклети думи на Моав, (чието старозаветно име е

Ваалфегор), римското му копие полетя напред до Хълма на Голгота, като се

заби в ребрата на моя разпнат Господ. А след това – увеличавайки зловещия

мрак – започна да преминава през времената и столетията, събирайки

всичкия пясък на една своеобразна арена на Рим, където никога не

свършваха хляба и зрелищата. В едната част на арената езичниците

пълнеха битието си с безумен възторг от всякакви сблъсъци – в началото

гладиаторски, а в последните векове – от всякакви спортни състезания с

боен характер, като бокс, кеч, ръгби и борба, и с много други зрелищни

спортове като футбол, баскетбол и всякакви високо скоростни ралита. В

другата част на арената религиозното християнство постоянно обогатяваше

сценария на зрелищата си и ги заковаваше с копието на Моав като

общоцърковни догми и канони. Така дойдоха и последните години преди

свършека, когато към арената на традиционното религиозно християнство

с гръм и трясък се настани и модерното църковно тщеславие на Америка, в

което “знаменията” следваха едно след друго, като песъчинки в тънкия

процеп на пясъчен часовник. И докато аз продължавах да гледам, сърцето
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ми се стегна в страшен спазъм, тъй щото усетих как черното копие на Моав

премина през областта на ребрата ми. Това ме накара да падна в нозете на

Исус и да простена, казвайки:

“Ах, Господи! Та нали Стената Ти ме пази? Защо черното копие на

Моав намери начин да ме прободе?”

А Исус ми отговори:

“Защото ти не си просто ти, но съм Аз в теб! Ти си Жертвеният

юнец на Небето, който се яви на Стената Господна, и когото мълнията

на Меча Ми обгърна като Верен и Истинен!

Виж живота си за Царството, Стефане! Виж, че докато земното

християнство си търсеше хляб и зрелища, ти изпълни сърцето си с

Хляба на Живота, и Отец те превърна в знамение и предвещание за

великата блудница, легнала на седемте хълма на умноженото

беззаконие! И как да беше останал незабележим, след като Отец

допусна да се родиш, живееш и благовестяваш в една държава,

чийто народ е омаян от хляб и зрелища, без значение дали става

въпрос за езичници или религиозни християни! Но Аз сега ти казвам

никак да не се уплашиш, че копието на Моав те прониза. Защото

това ти е Небесен белег и свидетелство, че се уподоби на Разпнатия,

за да стоиш в Славата на Възкръсналия! А сега чуй думите, с които

поразявам Моав и тъмния му стълп. Защото Господната мълния му

въздава от Гнева на Отца Ми, а Аз му казвам:

Душе на Моав! Зловонен началнико на Содом и Гомор! Хлябът

вече е преседнал на гърлото на поклонниците ти и скоро ще ги

задави и убие! Върхът на копието ти вече е ръждясал и не може да

устои! Пясъкът по арената ти ще потъне в дълбините на огнения

пъкъл! И зрелищата ти – зрелищно ще бъдат изпепелени от мълнията

на Меча Ми!

Бъди поразен, началнико на всяка плътска похот, и нека духът

ти се стопи вътре в тебе за времето на Страшния Съд, когато ще те

хвърля до тъмния ти господар във вълните на огненото езеро! Аз

поразявам със Святата мълния на Божията Вечна Правда стълпът ти

“Хляб и зрелища!”...”
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Миг след думите на Исус мълнията на Меча Му удари със страшен гръм

тъмния стълп на Моав, тъй щото дим и зловоние от цвърчене на плът

избухнаха отведнъж. И духът на плътската похот изтърва желязното копие

и хлябът на заблудата, като сви крилата си, които бяха опърлени и

изпепелени, тъй щото скелетът им се сви всред крясъка на Моав. И в този

миг тъмния стълп се разпадна на пепел и гъст дим, а отсред мълнията

Господна излязоха още много лъчи, които пояждаха пепелта и дима,

докато от тях не остана нищо. И тогава, с неизразима Небесна благост и

нежност, Господ докосна с ръка ребрата ми, като ми казваше:

“Блажен си, слуго Мой! Защото, както ти казах в книгата за

Ветил, така и тук отново ще ти потвърдя, че си станал Сила Господна

за Спасение и Вечен Живот! И докато сърцето ти бие отсред ребрата

ти – то ще кърви за Моите Верни, които днес правя поколение на

просветените! А на всички, които Ме вярват, сега ще кажа:

Ако някой люби Небесния Хляб в сърцето си, нека Го поръси

със Солта на Отца, като посвети живота си в делото на Божия

Пророчески Дух! Защото с Хляб и Сол Аз ви правя да пребъдвате в

Моя триумф над умноженото беззаконие! А ти, слуго Мой, сега Ме

последвай в последното видение на тази пророческа книга, което е

с най-властния от стълповете на умноженото беззаконие. Стълпът

на Мамон, който ще разруша с мълнията на Меча Си!”
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8. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА АЛЧНОСТТА И

СРЕБРОЛЮБИЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

С всичката възможна искреност в сърцето си искам да ти кажа, че съм

готов да платя с живота си, за да може тези видения да се сбъднат за теб и

всеки друг, който прочита тази пророческа книга. Казвам “да се сбъднат”,

а не просто да бъдат прочетени за информация. Защото едно е християнинът

славно да триумфира, а съвсем друго – просто да се информира. И е

напълно възможно някой неразбрал да си зададе въпроса след края на

книгата:

“Ако във виденията на този Главчев Господ Исус Христос порази

стълповете на умноженото беззаконие, то значи ли това, че вече няма да

забележа демоничното им влияние в света?”

Нека да се изкажа по този въпрос, защото отговорът е твърде

съдбоносен. Виждаш ли, мили ми читателю, че светът не е просто свят. Той

е проекция в твоя ум и твоето сърце. Той е съзнателното ти отношение към

всичко, което те заобикаля, било то видимо или невидимо. Ако Спасителят

е извършил нещо за нас, Той го е извършил за тези, които ще го приемат с

вяра и ще кажат “Амин” на Делото Му. Тъй щото тези видения не са

обществени, но дълбоко лични. За един ще се сбъднат, а за друг – не! А

обещанието на Божия Син за всички нас стои записано от близо две

хилядолетия. И в него Исус ни казва:

“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…” 41

Самата мълния в двуострия Меч на Исус е освобождаващата Сила на

Истината, която напълно разрушава делата (разбирай крепостите) на

дявола. И ако ти стигна дотам, че вече да прочиташ последното видение в

тази книга, свързано с третия от стълповете на владеенето, то това означава,

че мълнията на Истината е освободила сърцето ти от влиянието на

предишните тъмни стълпове. Защото човек или приема с вяра свободата,

41 (Йоан 8:31-32)
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която му дава Господ, или я отхвърля със съмнение и неверие. А Истината

на Вечната и Свята Библия ще ти потвърди, че Отец порази дявола чрез

Сина Си на Голготския Кръст, и направи Единородния Си да тържествува

славно над тъмнината при Възкресението Му от мъртвите. Голямо нещо ли

е тогава Господ отново и отново да упражнява освобождаващата Си Сила

чрез пророка Си? Голямо нещо ли е върху плешивото теме на беззаконния

да се стовари мълнията на Меча, която го е развенчала и съсипала още

преди две хиляди години? И ако самата дума “пантеон” в гръцкия си корен

означава “всичките богове”, то не е ли могъщ Господ Исус, за да разруши

измисления им езически статут и да им покаже, че не са богове, а

нищожества, събрани около главното си нищожество?

Но ето затова отново казвам, че съм готов да платя с живота си, за да

видя изхвърлени всички “богове” от тъмния пантеон на дявола на бунището

на отрицанието, където им е мястото. А нищожеството, за което сега

започвам размишленията си, е със статут на император. И същият този

властен дух отнесе дълбоки и страшни поражения от Словото на Божия

Пророчески Дух, така че няма да е голямо нещо Господната брадва да

отсече и неговия корен в извора на Злото.

Още помня как преди тринадесет години Спасителят ми показа

властното влияние на Мамон върху целия свят. Още ми парят сълзите, които

пролях, като видях в живите видения на Исус, че Мамон е съсредоточил

всичката си погубителна власт в един единствен прицел – Църквата Исус

Христова. Какво можех да сторя в онези години, когато вече бях сериозно

екипиран в Силата на Святия Дух? Да стоя и да гледам как Святото място

се тъпче от разбойници ли? Или да мълча в малодушие, понеже не мога да

сторя нищо против търговците в Храма?

Нищо подобно! Аз щях да пребъдвам седмици и месеци в Святия Дух и

да събера Силата Господна в сърцето си, за да участвам в Божията Славна

битка против всичките пълчища на сатанинското нечестие. И при все, че

само малцина християни щяха да приемат за боговдъхновени книгите,

които пиша, пак това нямаше да ме събори в отчаяние или малодушие,

защото знаех мисията си и призванието си.
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Мисия – да събирам малкото скъпоценни камъни сред всичкия пясък и

чакъл на умноженото беззаконие.

Призвание – да въздигна тези скъпоценни камъни до превъзходно

познаване и общение с Господ Исус Христос.

А когато вътрешно съм се борил със страховете си, че е възможно

дяволът да отмъкне приятелите ми или да ги обърне против мен, пак Господ

ме е утешавал с мисълта, че онези, които не устоят с мен в трънливото и

тежко поприще, всъщност никога не са ми били приятели. Защото истинските

приятели един за друг дават живота си, докато фалшивите скоро си

омръзват. И такива, на които аз вече съм им омръзнал, непременно ще

бъдат препънати от латинския надпис:

“Omnis distaedere - pecunia nunquam!”, тоест:

“Всичко омръзва - парите никога!”

“Тъй де! Какво толкова си въобразява този Главчев, като пише книгите

си? Че е голямата работа? Че му говорил Господ? Не му ли омръзна на този

да пише книгите си, след като на нас отдавна ни омръзна да ги четем? Ах,

как ни омръзна тази досада – да четем книги, уж от Господ написани!...”

Ами не ги четете, след като са ви омръзнали! Човек е проекция на

собствения си избор! Ако иска нещо – върши го според намерението си!

Ако не иска нещо – отказва го според намерението си! То и затова дяволът

в лукавството си е познал най-лесните пробойни в умовете и сърцата на

човеците, като е разбрал, че човешкото племе никога не цени онова, което

има. И го обезценява до най-страшната степен, която се нарича “омръзване”.

Но едновременно с лукавството, че “всичко омръзва” Сатана е поставил

едно тире, като е добавил – “парите никога”! Тоест – всичко може да ти

омръзне, но не и парите! Ето така и аз, като посланик на Бога, е възможно

да съм омръзнал на мнозина по простата причина, че давам даром и съм

достъпен, понеже всеки може да се снабди с книгите ми! Но дори и да съм

омръзнал, пак никога няма да превърна Божиите дарове в стока, даже с

цената на най-дълбока мизерия. А колкото до по-дълбоките и неизявени

тайни, свързани с латинския надпис върху тъмния стълп на Мамон, аз сега

отново ще запиша думите, които Господ проговори на духа ми в последното

видение пред дяволския пантеон. Ето какво ми каза Той:
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“Слуго Мой! Ако има най-верен и истинен печат за Небесно

благородство върху духа ти, то този печат е постоянството, с което

Ми слугуваш през всичките години на младостта си. А ти знаеш ли

какво е постоянството?”

“О, Исусе! Това за мен е неизменимата същност на духа, даден ми от

Бога и Отца!”

“Как точно и ясно го каза – неизменимата същност на духа ти!

Но какво ще рече самата ти неизменимост? И как ти си

обясняваш това, че остана неизменим през всички тези години,

въпреки бурите, трусовете и всичкото гонение, което преживя за

Името Ми?”

“О, Господи мой! Когато Филип Те помоли да му покажеш Отца, Ти му

каза думи, които приемам за отговор на въпросите Ти. И Твоите думи към

ученика Ти гласяха:

“Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е

видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца? Не

вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз

ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец

върши Своите дела…” 42

И ето в това – Отец да пребъдва с Духа Си в Твоите - аз виждам

причината за неизменимостта на всеки от слугите Ти…”

Господ се усмихна на думите ми и ме прегърна. А след това посочи

към Стената Си, като ми казваше:

“Гледай, Стефане! Защото сега върху Стената на Моя Камък ще

се яви Златният Светилник на Отца. И ти, като докоснеш златната

му повърхност, сподели на твоя Господ усещането си…”

С неизразимо благоговение в сърцето си погледнах към Стената

Господна, където се яви Светилникът на Отца. И приближил се до него, аз

го погалих с ръката си. А онова Отеческо Злато – плуващо в блясъка на

мека и любовна Светлина – сякаш говореше на духа ми. И един прилив от

Свято благородство и пребъдване премина през мен, сякаш за да ме

42 (Йоан 14:9-10)
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съедини духом с Божието Сърце. А тогава аз паднах на колене пред

Стената, и извърнах очи към Исус, като Му казвах:

“Ах, драгоценни мой Спасителю! Давай всякога на слугата Си да

докосва Златото на Отца! Защото така уверявам сърцето си, че Отец

пребъдва в мене, и аз в Него! Понеже това Отеческо Злато ще блести с

този мек блясък за вечни векове, без да претърпи никакво изменение или

сянка от промяна!”

В следващия миг Господ пристъпи до Стената, като ме възправи на

нозете ми. А след това посочи през нея към тъмния стълп на Мамон, като

ми казваше:

“Виждаш ли най-властният от духовете на дявола? Забележи и

ръждясалата монета в ръката му с образа на Цезар, а след това Ми

кажи:

Защо тази монета, която уж трябваше да е златна, е отдавна

ръждясала? За благородство ли свидетелства тя или за проклетия?”

Погледнах през Стената към тъмния стълп на Мамон, като го видях да

стиска крайчеца на ръждясалата си монета с още по-ръждясалия образ на

Цезар. И тогава с пълна увереност казах на моя Господ:

“Исусе! Тази монета в ръката на Мамон е ръждясала, защото не е

пръстна, но е духовна! Тя е покваряващото учение на дявола, което лишава

човешките духове от благородство и ги покрива с ръждата на проклетията!”

“А каква е самата проклетия, слуго Мой? Не е ли тя изцяло

свързана с латинския надпис “Omnis distaedere - pecunia nunquam!”,

който означава, че всичко омръзва, но парите – никога? И ти, като

знаеш вече какво са неизменността и постоянството, потвърдени

духовно като Отеческо Злато, кажи Ми какво би било омръзването?”

“О, Господи! Омръзването е равносилно на ръжда, на изменяемост и

непостоянство! И ето, че тъмният дух на дявола засенява човеците с една

голяма лъжа – защото лъже света, че всичко омръзва, а парите никога. Но

всъщност именно монетата в ръката му е ръждясала, понеже се е изменила!”

“А защо Мамон лъже света с монетата си? Не затова ли, за да

демонстрира претенциите си на най-властен и могъщ дух? Понеже,

ако всичко би омръзнало, а парите никога, то човек би загърбил
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всичко друго, но не и благоволението на Мамон! Така ли е, пророко

Господен?”

Тежкият въпрос на Исус ме накара дълбоко да въздъхна, а след това

да Му кажа:

“Господи мой! Даже Твоите верни чеда да са изключение от тъмния

латински надпис, той остава абсолютно валиден за света, който лежи в

лукавия. Понеже в “Еклисиаст” беше писано:

“Угощения се правят за веселба, и виното весели живота; а

парите отговарят на всичко…” 43

А с извратения прочит на лукавия, този стих се превръща в аргумент

за Мамон, защото той заявява на света, че ако парите отговарят на всичко,

то всичко друго стои под парите. Тъй щото “всичко омръзва – парите

никога”. И ето затова Ти, Исусе, нарече Мамон “господар”, защото така ни

предупреди, че той е най-властният от беззаконните духове на дявола. И

Твоят Небесен ултиматум е твърде радикален, за да бъде заобиколен или

задраскан. Защото гласи:

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

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

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

на мамона…” 44

Докато отговарях на Исус, очите Му се изпълниха с божествена ревност.

И Той вдигна Десницата Си и посочи към тъмния стълп на Мамон, като ми

казваше:

“Гледай, Стефане! Защото сега мълнията от двуострия Меч на

устните Ми ще удари сърцето на Мамон и ще издири времето и

мястото, където Сатана го легитимира като най-властният сред

властните с покварата на латинския надпис…”

В следващия миг Мечът се яви на устните на Господ, а Той с могъщ и

Свят Глас извика, казвайки:

“Мечо Господен! Пронижи със Светлината на мълнията Ми третия

от владеещите стълпове на умноженото беззаконие и издири

раждането на неговия нечестив надпис…”

43 (Еклисиаст 10:19)
44 (Матея 6:24)
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След Святата повеля на Исус, мълнията тръгна от Меча Му като премина

през Златния Светилник на Отца, отгдето се зареди със златен блясък. И

като възлезе пред Стената, удари със страшен взрив тъмния стълп на

Мамон, а върха на мълнията се заби в сърцето на властния дух, тъй щото

оттам се яви видение. Така аз виждах как в самото видение дяволът и

Мамон стояха някъде встрани, наблюдавайки как Мария Магдалина приготвя

благоуханно миро, за да помаже с него нозете на Исус. И там Сатана

проговори на Мамон, като му казваше:

“Виждаш ли я тази Мария, която изгубихме от властта си? Да вземе и

да закупи с всичките си пари, които имаше, това миро, та да помазва нозете

на противния ни Христос! Тази гледка не те ли прекомерно наскърбява,

Мамоне!”

“Ах, принце мой! Много ме наскърбява, но нищо не можем да сторим!”

“Как нищо? Как нищо?” – изкряска дяволът и продължи – “Ако за тази

Мария Исус е неизмеримо по-скъпоценен от тези триста динария, които тя

изхарчи само за да помаже нозете Му, то няма ли ние да обезценим Христос

поне десет пъти? Казвам ти, Мамоне – ще го направим! Защото човешката

природа е на наша страна. И на човеците всичко би им омръзнало, дори и

Синът на Бога! Виж само Юда от Искариот с каква съблазън в очите си

гледа на стореното от Мария? Той не иска Христос в духа си, за разлика от

другите! И ти сега отиди, та докосни с монетата в ръката си сърцето му, за

да чуеш думите, които ще изговори…”

В отговор на дяволското повеление, Мамон скочи, та се приближи до

Юда, като не просто докосна, но прободе сърцето му с монетата си. И тогава

Юда с нескрито раздразнение каза на Исус:

“Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се

раздадат на сиромасите?” 45

И като се наведе над мирото, готвеше се да го вземе от ръцете на

Мария, за да изпълни намерението си. Но Господ го спря, казвайки:

“Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.

Защото сиромасите всякога се намират между вас но Аз не се

намирам всякога…” 46

45 (Йоан 12:5)
46 (Йоан 12:7-8)
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Докато връщаше мирото в ръцете на Мария, Юда помрачи лицето си,

като доведе дявола до възторг. И той, като скочи и се приближи до Мамон,

казваше му:

“Виждаш ли, Мамоне, че Юдея си остава Римска провинция и влиянието

на пантеона ни не отслабва, но нараства? И онзи любим латински надпис

“Всичко омръзва – парите никога!”, напълно се реализира пред очите ни!

От днес нататък аз го превръщам в главен надпис на стълпа ти, защото

този Юда ще остане завинаги златният медал в колекцията ти от покварени!

Всичко омръзва – парите никога! С този надпис ще владееш езичниците! С

него ще поквариш и Църквата на Този, омразният на царството ни! Ха да

видим тогава кой ще владее над човеците! Ха-ха-ха!   Хе-хе-хе!”

Гнусотата на лукавия беше твърде голяма, но аз знаех, че Господ иска

да я видя. И когато мълнията написа над самото видение, че именно това е

реализацията на латинския надпис, Исус отново ми заповяда, казвайки:

“Продължи да гледаш, за да видиш какво ще стори Мамон чрез

тъмния стълп на засеняването си!”

Продължих да гледам с погнуса към тъмния стълп, когато под него

пробягаха времена от столетия и цели епохи до последните месеци и години

на света. А тогава сянката на Мамонския стълп беше придобила чудовищни

размери. В нея се намираха всички църкви, в които се реализираше

отстъплението от Завета Господен. И едно и също демонично знамение

тотално се повтаряше, и повтаряше, и повтаряше. Защото човеците влизаха

златни в църквите си, понеже изповядваха Исус за Господ и Бог. Но при

докосването им от тъмната сянка на Мамон златото потъмняваше и се

превръщаше в ръждясало желязо, тъй щото за кой ли път думите от

посланието на Яков към богатите, че златото и среброто им се превръщат в

ръжда, се реализираше постоянно. И в този миг аз разбрах, че не мога да

прибавя нищо от вече дадените ми послания и видения от Господ, които

касаят Мамон. Защото той беше и оставаше най-властният демоничен

началник, който отнема благородството на човешкия дух и го прави да

ръждяса. Било чрез търговците, които продаваха, или чрез измамените,

които купуваха! Било чрез свинете, които проповядваха измамен финансов

просперитет, или чрез кучетата, които се връщаха на бълвоча си – Мамон
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беше “все во все” за измамените под сянката му. На тях всичко им

омръзваше, но парите никога! Омръзваха им къщите и си купуваха нови!

Омръзваха им колите и ги подменяха с нови! Омръзваха им блеещите паства

и си купуваха нови! Омръзваха им църковните постове и си купуваха нови!

Но при цялото безумие на това умножено беззаконие парите никога не

омръзнаха на никой! И аз, като заплаках от непосилна скръб пред самата

Стена на Господ, извиках към Него, казвайки:

“Ах, скъпоценен мой Исусе! Прекрати този кошмар за очите ми! Утеши

слугата Си, защото е прекомерно наскърбен от това, че Ти толкова бързо

омръзваш на всички тези човеци, за да ги превръща отпосле Мамон в

оръдия на умноженото си беззаконие!”

В отговор Господ хвана двете ми ръце с ръцете Си. И като ги въздигна,

постави ги в самия пламък на Златния Светилник на Отца, като ми казваше:

“Ето, слуго Мой! Утешен бъди! И прочети през пламъка на

Златния Ми Светилник думите, с които ще заредя мълнията Си, за

да разруша стълпа на Мамон!”

Погледнал през благодатния пламък на Отеческия Огън, аз прочетох

най-любимите си стихове от посланието на Апостол Павел, които гласяха:

“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох

за Христа. 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…” 47

 И докато думите на Апостола разпалваха духа ми, Господ отново ми

проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Тези две изречения, пълни със Святия Дух, и

написани от Павел са по-силни от стълпа на Мамон! Защото ако

Мамон казва, че всичко омръзва, а парите никога, Апостолът Ми го

съкрушава и закопава със Святостта на посланието:

“…всичко считам за измет, само Христос да придобия…”

И сега твоят Господ ще изсипе пламенния Гняв на мълнията Си

върху този тъмен стълп, върху тази римска измет на дявола! И на

47 (Филипяни 3:7-8)
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властния Мамон, който е разпадаща се ръжда пред Стената Ми,

казвам:

Бъди разрушен, Мамоне! Бъди съкрушен, скубачо на злато!

Бъди изпепелена в мрака – нечестива ръжда с отминало величие!

Стълпът ти се сгромоляса, и авоарите ти се стопиха! Пълен и страшен

е последния ти банкрут, който заповядвам върху тебе! Колкото по-

славно е миналото ти величие, толкова по-жалко е бъдещото ти

опропастяване, защото Аз ще запокитя в пъкъла всичките ти

кесари, всичките ти търговци и всичките ти банкери, а тебе лично

ще съдя, за да те хвърля всред вълните на огненото езеро! И с един

Мой Апостол, който беше гражданин на Рим, но стана Светия в

Сион, Аз подписвам присъдата ти и те считам за измет, която бъдните

поколения няма да помнят, нито ще им дойде наум за Мамон и

ръждите му! Бъди изпепелен Мамоне – ти и тъмният стълп на

умноженото ти беззаконие! Такава е присъдата против тебе от

Мене, Мъздовъздателят над делата ти!”

След последните думи на Господ мълнията от устните Му удари тъмния

стълп на Мамон с неизразима и страшна сила. И дъжд от чекове, комисиони,

хонорари и банкови сметки, спечелени с нечестие, започнаха да пламват и

изгарят всред стълпа! А само след миг мълнията се превърна на огнено

бесило, което се обви около шията на Мамон, а той всячески се опитваше

да се отскубне от нея! И онзи тъмен стълп, като проскърца със звука на

старо и ръждясало желязо, се разкъса на различни по големина отломъци,

които биваха пояждани от Светлината Господна! А самият тъмен дух, вързан

от мълнията, беше запокитен в мрака, за да чака присъдата си от Съдията.

И там, при последното въздаяние от мълнията Господна, от тъмния пантеон

на дявола не беше останало нищо. Така Господ докосна главата ми и

обърна лицето ми към Себе Си, като ми казваше:

“Слуго Мой! Аз ти дадох тези видения, за да съкруша най-

страшната изява на дявола – тази на тъмното му засеняване, с

което той разделя и владее света! За всеки, който Ме е повярвал и

приел виденията Ми за истински, е дошъл мигът да бъде свободен!



86

Толкова свободен, колкото Аз обещах на учениците Ми, когато им

казвах:

“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и

ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…” 48

И нека Моите, които просветих чрез слугуването ти, да внимават

най-много в скъпоценното послание “пребъдвате”! Защото само

така виденията в тази книга ще имат за тях действителна и

освобождаваща сила!

А накрая ще кажа на Църквата Си думите:

Люде Мои! Не любете света, но възлюбете Сион и сетнината на

Божиите праведници! Не любете Рим, който е обречен да се изгуби

с латинските си надписи във вълните на огненото езеро! Но всякога

помнете, че победата над Рим е на Кръста Господен, и триумфът

над Рим е зад Стената на Скъпоценния Ми Камък!

Елате при Мен! Съберете се в Духа Ми! И бъдете съградени в

Канарата Израилева, Която стана за вас Освобождение, Изкупление

и Отеческо Освещение!

Аз, Скъпоценният Камък от Сион, дадох тези най-славни видения

на пророка Си, и ги потвърдих с мълнията на двуострия Меч, който

излиза от устата Ми! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

48 (Йоан 8:31-32)
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