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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

За сетен път в живота ми на вяра аз се убедих колко непредсказуем и

неизследим е нашият Господ Исус Христос. За сетен път сърцето ми получи

потвърждение, че човек може само да предполага, докато Бог винаги

разполага. Казвам ти това, понеже книгата, която сега държиш в ръцете

си, не е била предварително планирана, нито съм се молил за нея, нито на

ум ми е дохождала. Истината е, че това е една книга, която е в отговор на

ужасно сатанинско предизвикателство. Затова нека да ти разкажа как се

роди тя.

Като човек, който с цялото си сърце обича Господ Исус Христос, аз

искрено се радвам на всичките Божии дела по земята и искрено негодувам,

когато очите ми видят шествия на демоничното нечестие. Нека не те

смущава думата “шествие”, ако виждаш в нея смисъл на тържество. Защото

днес е тържеството на нечестивите, цъфтежът на всичките сатанински

плевели и краткотрайният им пир преди пълното им погубление.

За последните десет години Исус нееднократно ми показваше една

страна, в която има гигантско струпване на демонични сили. Тази страна

съвсем заслужено и с право ще носи оттук и до края на света библейското

име, което й подобава, а именно:

“Великий Вавилон! Майка на блудниците и на гнусотиите по

земята!”

С това никак не искам да огранича духовното влияние на Вавилон

върху целия свят, но да наблегна, че най-силното му влияние върху народите

ще идва от Съединените Американски Щати. Защо оттам ли?

Виж следващите аргументи в подкрепа на моето съждение:

Първо: Това е страната на всичкия възможен световен просперитет,

изливан и лично ръководен от Мамон, който е ковчежникът на дявола! До

самият край на света доларът ще остане властващата валута на света!

Второ: Това е страната на всичкото възможно световно чародейство,

вдъхновявано и лично ръководено от духа на Езавел! До самия край на
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света американската теология ще има претенциите да бъде всеведуща и

всезнаеща Свещеното Писание!

Трето: Това е страната на най-големите войнолюбци, разполагащи с

колосален военен потенциал от бомби и ракети, от самолети и танкове, от

подводници и самолетоносачи! И самите войнолюбци, ръководени лично от

духа на Корей, отдавна са станали Капитолийски вълци, които дори не си

правят труда да се крият в овчи кожи, понеже много нации и правителства

треперят от силата им. Такива до самия край ще искат да водят и ще водят

мръсните си войни по всяка точка на земното кълбо.

Четвърто: За последните петдесет години САЩ стана световен жандарм,

цензор и съдник върху всички нации, всички религии, всички езици и

всички култури! И до самия край тя ще иска и ще налага модела на своята

демокрация, която все повече се утвърждава като “демонокрация”. А в тези

дни Америка простря гнусните пипала на своето войнолюбие и към земята

и народа на България!

Няма да скрия от теб, че при визитата на Кондолиза Райс в България аз

плаках пред Бог и Го молех да осуети сатанинското дело, което българското

продажно правителство щеше да легитимира като държавен акт. Но било

че се молех на Исус, гнусотията се състоя. Мазни и ухилени политици

ръкопляскаха на подписания договор за разполагане на американски бази

в България, а след това стиснаха ръцете на американския държавен

секретар с такава радост, сякаш, че това бяха Господните прободени ръце,

даряващи мир и Благодат, а не ръцете на една хладно пресметлива, твърде

амбициозна и безкрайно лукава в последователността си пионка на дявола.

Има мигове, когато Господ не може да бъде разбран. Има мигове, когато

молитвите ни рикошират в божествено намерение, различно от нашето

човешко намерение, в допуснати съдби, които ние всячески искаме да

отхвърлим. И тогава ни е нужно смирение. Толкова голямо и толкова

дълбоко смирение, щото да признаем пред нашия Спасител, че Неговото

Слово стои по-високо от нашите желания, и Неговите пророчески думи

няма да бъдат отместени от никакви молитви и от никакво духовно усилие

на Божиите чеда. Ето такъв миг беше и допуснатата сатанинска гнусотия,

станала държавен акт на една нация, чиито водещи политици са готови да
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я продадат навсякъде и за всичко. Те просто пуснаха насилника в дома ни

и му дадоха да разполага с двора, за да може оттам евентуално да опожари и

опропасти съседите. А когато съседите се вдигнат на защита срещу

насилника, те непременно ще забележат от кой дом той е излязъл, за да им

стори злото. И ако тогава (не дай Боже) съседите започнат война срещу

насилника, те ще припознаят и собствената ни държава като насилник.

Представяш ли си това, братко мой! Мирен и кротък народец от

няколко милиона души, свикнал да търпи всички несгоди на гърба си, в

един момент ще бъде покрит с черен воал на сатанински насилник. Към

земята му ще бъдат изпратени войнствени фанатици, готови на всякакво

отмъщение, понеже от територията му ще излязат американски самолети,

натоварени с бомби, които ще се взривят върху следващата стратегическа

цел на президента Джордж Буш.

Има една истинска пословица, която гласи:

“Приятелите на моите врагове, са и мои врагове, а враговете на моите

врагове са мои приятели!”

Разбираш ли сега каква е цялата сатанинска гнусотия и ужасяващо

зло, което се случи в България?

То е такова, щото нашият държавен и политически елит поиска да има

приятелство на военна основа с най-големият световен агресор и насилник

– Съединените Американски Щати. Да стане част от бъдещите военни

доктрини на президенти-войнолюбци, които са решили да превъзпитават

света с дрънкане на оръжие и свистене на ракети, а не с Христовата Любов

и Божието дълготърпение.

Защо тогава тази американска нация се нарича християнска, след като

покорява народите не с Евангелието на Исус, а с доктрините на Пентагона?

Защо вместо благовестители с библии в ръцете си, тя праща в страните на

друговерците рейнджъри с автомати и танкове? Защо не поиска да раздели

благоденствието и просперитета си с гладуващите и боледуващите племена в

Африка, а търси да прегази онези географски ширини, в които мирише на

петрол? Защо, когато терористи й ударят едната буза, тя не обърне и

другата, ами направо е амбицирана да счупи милиони зъби и да избоде

безброй очи? Защо всеки американски президент полага клетва за вярност
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пред Библията, когато е готов още на следващия ден да похули всичкото

Свято Божие Слово и да хвърли страшен и грозен укор върху благовестието?

Защо, като помислиш, един Любящ Отец на небесата, Чието Име е Йеова,

може двадесет века да търпи и да чака човеците от всички народи да

дойдат на покаяние и да познаят Спасението на Исус, а един президент от

Белия дом във Вашингтон не може да се стърпи дори четири години без да

води войни? Защо един Бог на небесата може да дава слънце и дъжд,

реколта и чадородие на всичките народи, без да взима на предвид нито

верската им принадлежност, нито това дали са грешни или праведни, а

един разпасан каубой от Тексас, седнал в коженото си кресло, е готов с

лека ръка да подписва смъртни присъди, нападения и войни?

Аз не мога да стоя безразличен при толкова парещи и страшни

въпроси! И ето тук, братко мой, се яви предизвикателството на тази книга!

Аз за първи път видях Сатана от духовния свят, като княз на въздушната

власт, който днес действа в синовете на непокорството. Аз видях черните

му крила, които се надигаха над целия свят, а под тях видях строени

стотици милиони демони, готови да покорят света на волята му и на

засеняването му. И тогава си помислих:

“О, Господи мой! Колко ли могъщ и Свят трябва да е бил кристалният

поднос на Божията Отеческа Правда, та от него да излязат ония лъчи, които

изпепелиха крилата на Сатана във виденията за “Веригата и присъдата”?

И не затова ли днес дяволът е толкова яростен и погубителен, понеже

знае, че му остава малко време? Но как да разбирам това видение, което

ми даваш, Господи? Как да разбирам тези страшни крила на дявола и

строените под него демонични пълчища? Как да проумея страшния факт,

че една цяла българска нация стои като омаяна и в несвяст, докато

беззаконието на дявола тържествува в продажните й политици?”

В отговор на въпросите ми, Господ Исус ми проговори, казвайки:

“Ти все още явно не си разбрал кои са най-силните атаки на

въздушната власт на дявола. Но ето – днес е тяхното време да

бъдат изобличени, осветени и поразени. Затова сега Ме послушай и

просто си включи телевизора, за да видиш как медиите отразяват

договора за американските бази в България...”
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Братко мой! Ако ти кажа, че не гледам телевизия, ще се окажа лъжец

и истината няма да свидетелства на устните ми. Гледам, разбира се! Но ако

ти кажа, че за първи път в живота си пуснах телевизора по изричната

заповед на моя Господ, то това ще бъде съвършено вярно. Ето защо аз

наистина пуснах телевизора си и то на държавния информационен “Канал

1”. А след това – дочакал часа за новините – започнах да гледам и да

слушам. О, недоумение! О, ужас! Една приветлива говорителка отразяваше

подписването на договора за американските бази по неприемлив за сърцето

ми начин. Тя говореше с такава безобидност, с такъв апломб, с такъв

възторг и с такова удовлетворение за подписването на договора, щото

сякаш не ставаше дума за политическо съгласие с войнолюбци и убийци, а

по-скоро – за изпълнението на въжделенията и надеждите на няколко

поколения българи. Не издържах на този канал и превключих на “bTV”. Но

и там – същият възторг и същото удовлетворение, че дори и по-големи.

Отидох и на телевизия “Европа”, а след това и на “Нова телевизия”.

Навсякъде – един и същ коментар, едно и също задоволство, една и съща

трактовка. Тези телевизии все едно, че бяха си преписали новините една

от друга. Сякаш не съществуваше друга гледна точка, друг подход, друг

коментар или друго тълкуване на новината. И понеже самото подписване

на договора беше придружено с протестен митинг на граждани с будна

съвест, то и самият им митинг беше интерпретиран в новините като

сбирщина на лумпени и провокатори.

Какво беше това, което гледах? Телевизионни канали ли? Новини ли?

Вярно отразяване на събитията ли?

Не, не и пак не! Това беше мощно излъчване на дух! Това беше

въздушната власт на дявола и нейната най-голяма сила днес – силата на

медиите! И когато отпосле се замислих, че всяка вечер няколко милиона

българи си пускат телевизорите, а и няколко милиарда чуждоземци вършат

същото, аз изтръпнах. Изтръпнах така, сякаш че току що бях станал

откривател на нов смъртоносен вирус, който убива много по-успешно

отколкото всичките познати вируси, взети накуп.

Моля те да се замислиш над това, братко мой! Моля те просто да

отвориш прозореца на дома си и да погледнеш нагоре към небето!
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Какво ще усетиш?

Несъмнено – въздушна власт, ефир, който е невидим за очите ти. По-

прозрачен от въздуха, който дишаш. По-неуловим от прашинките, които

вятърът поднася. Но там, в областта на невидимото, гъмжи от демони,

гъмжи от послания, гъмжи от медии. И всяка медия, разположена в своя си

диапазон от еди колко си килохерца или мегахерца, чака да я пуснеш в

живота си. Чака да отвориш очите си и ушите си за нея. И най-вече – чака

да плени сърцето ти. Трябва ли тогава да ти казвам, че както при всичко

добро или зло в живота ни, и тук става въпрос за избор? Понеже медията

няма сама да включи щепсела на твоя телевизор в контакта. Ти ще

направиш това със собствените си ръце, воден от собственото си желание.

А след това – хванат във вихъра на самата медия – ще понесеш всичките

последствия от нейните послания в сърцето си.

Аз нямаше да разбера колко дълбока, сериозна и страшна е темата за

въздушната власт на дявола, ако Господ не беше започнал да говори на

сърцето ми с Дух на съвършено посвещение. Ето какви думи ми каза Той,

преди да ме посвети във всичките видения на тази книга:

“Стефане! Виждам, че сърцето ти е пренаскърбено от събитията,

които се случиха в България. Защото наистина е голямо зло един

мирен народ да отстъпва част от територията си на насилник, който

и в този час воюва и убива. Но сега ти казвам, че в Сърцето на Отца

Ми има повече скръб от твоята.

Как мислиш тогава? Замислят ли се Божиите чеда колко силна

е станала властта на медиите? Замислят ли се изобщо човеците, че

стават роби и изпълнители на самите медии? Впрочем, кажи Ми:

Във времето, когато Аз живях на земята, имаше ли медии?”

“Не, Исусе! По Твоето време медии нямаше! Нямаше вестници, нямаше

радио, нямаше телевизия! Евангелието ни показва, че тогава хорската

мълва и директно общуване превръщаше събитията в “слух”, според както

е писано:

“И слух се разнесе за Него по всичките околни места...” 1

1 (Лука 4:37)
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“Точно така е! По Моето време мярката за информация се

наричаше “слух”. А това беше така, понеже случката се разнасяше

от уста на уста до ухо на ухо, докато наистина се превърне в “слух”.

Как мислиш тогава? Не е ли бил дяволът ограничен именно поради

липсата на онези технологии, с които да скъсява времето за

посланието, което иска да внуши на човеците?”

“Да, Исусе! Твърде много усилия са коствали тогава разпространението

на каквато и да било новина или информация на далечно място. Но Твоят

Свят Дух още тогава е дал на евангелистите и Апостолите най-съвършеният

способ за разпространението на информацията, а именно – писаното слово...”

Господ се усмихна на последните ми думи и продължи да ми говори,

като казваше:

“Нека отново се върнем на днешната реалност, такава, каквато

е. И ти, като знаеш, че днес медиите са десетки хиляди, помисли и

Ми кажи:

Не решава ли Сатана с тези медии един съществен проблем на

своята същност, а именно – че е ограничен, а не е вездесъщ?”

“О, Господи! Като си помисля, че милиони човеци лягат и стават с

медиите на дявола, то излиза, че ако и да е ограничен като личност,

дяволът е способен да стигне с медиите си навсякъде. Тъй щото медиите го

правят изкуствено вездесъщ...”

“Което и подсказва следващия Ми въпрос към теб:

Каква е днес най-голямата сила на въздушната власт на дявола

и кои са днес синовете на непокорството, за които ви писа Павел в

“Посланието към Ефесяните”?”

Без всякакво съмнение или бавене, аз отворих устните си, като казах

на Исус:

“Господи мой! Явно е, че най-голямата сила от въздушната власт на

дявола днес са медиите. Те са ефирът, с който Сатана контролира и

манипулира умовете и сърцата на синовете на непокорството. А тези

непокорни човеци, оставяйки се да бъдат съблазнявани и тровени със

сатанински послания, сами стават проводници на умноженото беззаконие...”
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“Именно умножено беззаконие, слуго Мой! Умножено не десет

или стократно, но хилядократно! Защото вие днес живеете във

времето, когато чрез медиите Сатана развращава вървежа на целия

свят според собствената си воля. Медиите са прожекторите за

всичките му тъмни послания. Медиите са вихри от въздушната

власт, които отразяват всеки повей на крилата му, всяка дума на

устата му, всяко движение на ръката му.

Ето заради това в България нямаше единен отпор срещу

американската арогантност и войнолюбие. Защото медиите са

формирали общественото съзнание с нужната за дявола нагласа, с

нужното фалшиво спокойствие, с нужната измама, която да приспи

съвестите на мнозина. Защото и самата дума “медия” ще рече

“посредник”. А когато това е посредникът между дявола и човеците,

то той ще бъде твърде страшен и лукав в активността си.

Ето, Аз сега ще ти покажа изотгоре въздушната власт на

Сатана. И ти ясно ще видиш и запишеш на книга най-силните

медийни вихри, с които дяволът управлява света, който му е

предаден до време от Отца Ми.

А на всички Мои днес не просто казвам, но заповядвам:

Последвайте Ме във виденията, които ще дам на пророка Си.

Защото с тях ще ви освободя от въздушната власт на Сатана и от

всичките погубителни вихри на демоничните медии!

Аз, Господ и Бог Исус Христос, все още говоря и не млъквам!”



11

1. КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз моля моят Господ да те покрие с благодатното присъствие на

Святия Си Дух, за да може нещата, които ще прочетеш, да не те уплашат,

но да те направят бдителен и трезвен.

Защо бдителен и трезвен?

Именно защото Господ ни е предупредил, че когато човеците спяха,

неприятелят дойде и пося плевели между житото, а след това се скри да не

го забележат.

Виждаш ли заглавието на тази глава?

То е толкова голямо предизвикателство срещу Сатана, че за виденията,

които го разкриват като княз на въздушната власт, аз трябваше да

претърпя цяла седмица от непрестанен натиск и ужасяване. Но било, че

дяволът ме натискаше надолу, Господ простря ръката Си и ме издигна

нагоре. И когато се намерих в Неговия свят, в Светлината на Духа, Той

започна да ми говори, като казваше:

“Кажи Ми, какви мисли и асоциации възникват в тебе, когато се

замислиш за княза на въздушната власт?”

Самият въпрос на Господ така докосна сърцето ми, щото си спомних

цялата седмица, която преживях като агония и натиск до пръсване. А

тогава Му отговорих, казвайки:

“О, Исусе! От мига, в който Ти дойде и ми каза, че ще пиша книга за

княза на въздушната власт, аз усетих колко жестока може да бъде

съпротивата на дявола. Едно налягане, което не е като атмосферното

налягане, понеже не е от въздух. Едно притискане, с което дяволът целеше

да ме уплаши, тъй щото да се откажа да мисля за книгата, която ми

даваш...”

“Да, така е! Налягане наистина имаше и то беше голямо върху

сърцето ти. Но както виждаш, Аз съм при тебе и ти си при Мене! И

нищо от онова налягане на дявола не е успяло нито да те уплаши,

нито да те откаже от пророческите видения в тази книга. А сега

отново помисли за княза на въздушната власт.
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Как си представяш този княз? Как си представяш дявола и как

– въздушната му власт?”

“О, Исусе! Още когато дойде да ми говориш, аз си представих дявола

като един тъмен орел, който е разперил черните си крила над всичките

сили, които управлява. И както един естествен орел лети в небето и се рее

във въздуха, така и Сатана лети в отредената му въздушна власт и

засенява с присъствието си...”

Господ се усмихна на последните ми думи, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Представата ти е донякъде вярна, но не е пълна. Затова нека

те попитам така: Каква е въздушната власт на дявола, след като

знаеш, че Сатана не е плът, но е дух? Един дух няма ли да лети по

духовен начин? И няма ли пространството, в което лети, да не е от

обикновен въздух, но също да представлява духовна реалност?”

“Да, Господи! Така е! И ако Апостолът Ти Павел нарече дявола “княз

на въздушната власт”, то не е за да обявяваме въздушните пластове над

земята за демонично пространство, но да се замислим, че както Бог има

присъствие, в което обитава и то се нарича Небе, така и дяволът има свое

присъствие, в което да обитава и то се нарича “въздушна власт”...”

Тук Спасителят отново ми проговори, като казваше:

“Помниш ли как преди няколко години ти давах виденията за

“Свърталището на мерзостта”? Помниш ли как ти показах, че в

Сион няма въздух, но има Божие присъствие? Тъй щото и крилата

на Божиите ангели не се разперват, за да загребват въздух, но да

се издигат и извисяват в Божието присъствие.

А сега проумей, че и във въздушната власт на дявола няма

въздух, но по-скоро има сатанинско присъствие. Тъй щото и

крилата на демоните не се разперват, за да загребват въздух, но да

се придвижват в сатанинското присъствие. И ето това духовно

присъствие на дявола се нарича въздушна власт. То отговаря на

неговото тъмно засеняване, сиреч на тъмните мисли и послания,

които Сатана е способен да излъчва от сърцето си върху всички,

над които владее и които управлява.
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Но ти и Божиите чеда няма да разберете, нито да проумеете

всичко това, ако не ви дам видението, свързано с раждането на

въздушната власт на дявола. Затова ти сега гледай! Понеже ще дам

на сърцето ти да види мига, в който Отец Ми, Всемогъщият, изхвърля

Сатана от Небето заедно с онези ангели, които го одобриха и

застанаха зад богоборческите му амбиции и претенции...”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми. И ето, че

аз гледах на Хълма Сион някак отстрани, в пустотата на тъмното. А само

след миг очите ми видяха как Божията Ръка се надигна отсред Божието

Светилище. И тогава към дланта на Божията Ръка изневиделица се стрелнаха

милиони огнени искри. Тези искри влизаха в дланта и потъваха в нея,

подобно на вълни от хиляди огнени водопади. Това беше едно изсмукване

на Огън от всичките кътчета на Небето. То беше толкова кратко, щото

докато очите едвам биха запомнили гледката, тя просто беше приключила.

Но тогава стана ново знамение. Защото Божията ръка се надигна над

Хълма Сион и пръстите й се простряха върху цялото Небе. А отсред нея

мигом блеснаха милиони мълнии, които удариха по всичките кътчета на

Небето, изхвърляйки като черна шлака или по-скоро като милиарди

прашинки пепел всичките разбунтували се ангели заедно с вдъхновителя

им Луцифер.

Братко мой! Представи си, че се навеждаш над угаснало огнище и

пълниш бузите си с въздух. А след това с всичка сила духваш в самата

пепел... Прашинките се разхвърчават настрани и започват да падат,

витаейки из въздуха...

Ето такова нещо виждах и аз. С тази разлика, че Отец не се наведе, за

да духне с устата Си пепелта, но я прогони от Царството Си с мълнии от

ръката Си. Тъй щото всяка мълния поразяваше лично в сърцето оня

Небесен служител, който не беше опазил достойнството си, но се беше

поддал на бунта и измамата на дявола. И той изглеждаше като прашинка

от пепел, изгубила Огъня на Божията Святост.

Падайки от Небето, надолу и все по-надолу, прашинките пепел се

събираха на земята, като се стелеха една върху друга. И ето, че над
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всички тях размаха крилата си самият Сатана. Той изрева със силен глас

на падналите с него, като им казваше:

“Кой е вашият господар? Кой е князът, на който ще служите в идещите

векове? Кой е херувимът, който единствен намери сила в сърцето си, за да

се възправи срещу омразната Небесна теокрация?”

“Ти, Денница! Ти си господарят! Ти си князът! Ти си нашият бог!”

“И такъв ще бъда завинаги!” – изкряска отново херувимът. А след

това, размахвайки крила с всичката си сила, той правеше демоничната

пепел да лети насам-натам, като крещеше отново:

“В Небето на Йеова издигат Любовта и Святостта! Но при мен ще ви

въздигат Амбицията и Гордостта! В Небето на Йеова имахте крила на

Преклонение и Благоговение, но пред мен ще ви трябват крила на

Ужасяване и Угодничене! В Небето всеки знаеше мястото си поради Реда,

но при мен всички ще се борите за призвание поради Хаоса! В Небето

всички бяхте роби на Сътворението, а при мен ще бъдете инициатори на

Разрушението! В Небето пиехте от водите на Мъдростта, а при мен ще

помрачавате в пламъците на Магията! В Небето всички бяхте служители на

Духа, а при мен ще се научите да оцелявате в пръстта! Тази е моята

въздушна власт и затова нека всеки се научи да лети в нея! От нея ще

дишате, от нея ще зависите, от нея ще се коват успехите ви и в нея ще

обричате всичкото си съществуване!

Има ли някой, който да оспорва волята ми! Има ли някой, който да ми

представи претенции?”

В отговор на сатанинските крясъци, всичката пепел зашумя, като му

казваше:

“Връщане назад нямаме! Тебе последвахме и на тебе се обричаме! Ти

ни учи, княже! Ти ни направи като урагани във въздушната си власт!”

В отговор на демоничните възлияния, Сатана премина с бръснещ полет

над всичките си паднали ангели, и отново крещеше:

“Аз съм князът! Аз съм богът! Аз съм господарят! Аз съм въздухът,

който дишате! Аз съм смисълът, заради който съществувате! Аз съм всичко

за всички вас и вие сте всичко за мен!”
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Господи мой! Едва сега разбирах какво е въздушната власт на дявола!

Едва сега проумявах, че тази въздушна власт щеше да търси всички

пътища, всички начини и всички възможности, за да влиза в сърцата на

човеците и да ги прави развратни, блудни, бунтовни и противни на Бога. А

когато видях всичко това, вдигнах ръката си и закрих очите си, като

казвах на Исус:

“Ах, скъпоценни мой Спасителю! Прекрати това видение пред сърцето

на слугата Си! То е страшно и не може да се издържи! То е всичкият

възможен ужас, който някога се е случил и едва ли нещо друго, толкова

зло може да се случи!”

“Напротив, Стефане!” - ми отговори Господ и продължи:

“Ти видя раждането на ужаса в едно изначално време на

земята. Но на този ужас, сиреч, на тази страшна демонична власт, й

предстоеше да се разраства и да се уголемява. И ако първият успех

на тази власт беше в убийството на Авел от брата му Каин, то само

можеш да си представиш какво върши тя в последните дни на

земята.

Не казах ли на всички ви, че последните дни ще бъдат дни на

умножено беззаконие? И ако всички днес живеете във времето,

когато ще се яви човекът-Антихрист, то каква ли ще е станала

въздушната власт на дявола? Колко ли убийствени ще са станали

ураганите и бурите й? Колко ли смъртоносни ще са станали

сатанинските вихрушки?

Не трябва ли днес Църквата Ми да има Божии помазаници,

които да бъдат заслон от вятъра, и прибежище от бурята? Не трябва

ли всички да се скриете в Господа, Който е Спасителната ви

Канара? И ако наистина искате да го сторите, то се пригответе да

видите какви са днес тъмните вихри на въздушната власт! За да

избягате от тях и да спасите душите си! Аз, Спасителят на Божието

домочадие, все още говоря и не млъквам!”
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2. ТЪМНИТЕ ВИХРИ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли има нещо по-пагубно от това – да стоиш безучастен по време

на война. Защото там – на фронтовата линия се сблъскват меч с меч, щит с

щит и слово със слово. Всички Небесни сили на Светлината и Любовта са

застанали в страшна битка с демоните на Сатана и въпреки, че самата

битка не се вижда – тя отеква в материалния свят.

Една от големите заблуди, която битува в умовете на много човеци, е

измамата, свързана с видимата численост на противника. Тоест – човек е

склонен да се предовери на големия брой неприятели, застанали зад дявола,

отколкото да разсъди, че в една война не побеждава по-многобройният, а

по-силният. Въпреки, че и в това отношение силите на Светлината в

никакъв случай не са по-малко от силите на тъмнината. Просто – Бог

действа от Небето, което не се вижда, докато дяволът е строил войските си

на земята и това го прави видим.

“Как така видим? Нали дяволът и всичките му демони са невидими?” –

ще попита някой. Да, те наистина са невидими, понеже плътските ни

сетива не могат да ги уловят, нито да ги регистрират. Но не така стоят

нещата с духовните ни сетива. Не така стоят нещата със сърцата ни.

Защото човешкото сърце се отваря с вяра, която прави видими всичките

невидими неща.

Помисли тогава, братко мой, че даже и един демоничен вентилатор да

е невидим, пак течението, което той създава, ще бъде усетено. Вятърът ще

блъсне сърцата ни и ние ще усетим, че като Божии чеда някъде не сме

желани, нито сме добре дошли. Какво се е случило тогава с нас?

Нищо повече от това, че сме застанали пред дулото на противника, а

той яростно стреля против нас, искайки да прекърши вярата ни в Исус,

искайки да ни повали и да ни победи.

Ето затова в началото на тази глава казах, че е пагубно да стоим

безучастни по време на война. Защото безучастният може само да регистрира

духовната битка или да усеща ударите от нея, но не и да се сражава. А
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днес духовните реалности са такива, щото всяка пасивност и всяка апатия

ще се окажат фатални за оня, който ги проявява.

Както разбра от предишната глава, днес има една ужасяваща духовна

реалност, наречена “въздушна власт на Сатана”.

Всеки, попаднал под влиянието на тази въздушна власт, се определя

като “син на непокорството”, в чието сърце действат помислите,

намеренията, посланията и желанията на дявола. Като велика и прекрасна

алтернатива на тази въздушна власт Бог е излял на земята присъствието

на Святия Си Дух. Тъй щото всеки, който е повярвал в Господ Исус

Христос, да се намери съвършено защитен и скрит от въздушната власт на

дявола. И нещата наистина биха били твърде добри и щастливи за нас, ако

във въздушната власт на дявола не бяха се появили тъмни вихри, които да

засмукват и да съблазняват не просто езичниците на света, но и голяма

част от спасените с вяра в Исус. Тази е причината Апостол Павел да ни

предупреждава, че явлението на човека-Антихрист няма да се случи,

докато не се яви отстъплението, сиреч, докато всред самите църкви не

започне да действа непокорството и да се насажда мерзостта, която

докарва запустение. Виждаш ли, че когато стане дума за езичниците, то

сме готови да махнем с ръка за тях и да ги обявим за синове на

непокорството. Понеже те наистина не се покоряват на Евангелието и в

живота им личат всички белези на греха и бунта против Бога. Но когато

трябва да говорим за непокорството на вярващите, то тогава мнозина

онемяват и смятат темата за табу.

“Как така ще приравняваме вярващи с езичници? И най-лошият

вярващ е по-добър от най-добрия езичник!”

Така ли мислиш и ти, братко мой? А не е ли по-вярно това, че лошият

вярващ е по-зъл и от най-злия езичник? Не разпъва ли лошият вярващ

Исус повторно в сърцето си? Не Го ли пробожда с фалшиви доктрини и

несвята обхода? Кой тогава е по-зъл? Дали този, който никога не е имал

Исус, нито Го е познавал, или оня, който Го е познал, но Го е предал и

повторно Го е разпнал?
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Но ето това е страшната трагедия на последното време! Трагедия за

тези, които вместо още повече да се скрият в Бога, толкова повече се

откриват за дявола и стават мишени за полезрението му.

Нека сега да ти кажа как Господ ми разкри тъмните вихри на въздушната

власт. Той дойде при мен и започна да ми говори, като казваше:

“Последвай Ме, слуго Господен! Защото сега ще те изведа и

поставя под самата въздушна власт на Сатана. Аз ще те пазя и тя

никак няма да те докосне. Но докато те пазя ще ти дам да видиш

какво върши дяволът с тези, които не искат да бъдат пазени от

Господа...”

След тези Свои думи Исус ме постави във видение. Аз стоях с Него в

една мрачна долина, над която бяха надвиснали тъмни и тежки облаци.

Тези облаци бяха толкова страшни и реални, щото имах чувството, че

всеки миг биха смачкали земята със силата си. И ето, че Господ ми даде

знак да гледам в долината. Така аз видях как там се появиха двама

човеци, държащи библии в ръцете си. Видимо доволни, те седнаха на

тревата в долината, а единият от тях каза на другия:

“Колко жалки хора са езичниците! Те никак не са за завиждане!

Странни на Живота на Бога и помрачени в сърцата си, те всички до един са

осъдени!”

“Амин, така е!” – отговори му другият и продължи:

“Да бяха имали Божието Слово, та да прочетат каква е сетнината на

света и греха, те до един биха се спасили. Но ето – те нехаят и не искат

дори да пристъпят до входа на църквата!”

А тогава първият отново каза на втория:

“Нека не мислим за тях, но за нас самите! Защото Бог нас ни е направил

повече от победители!”

Слушайки разговора им, Господ свъси Лицето Си. А след това, като

вдигна ръка и посочи към черните облаци, ме попита, казвайки:

“Виждаш ли колко е страшна въздушната власт на дявола? И

забелязваш ли, че това са не просто облаци, но пълчища от демони,

готови да подействат според както им заповяда Сатана?”
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Отново погледнах към облаците, когато наистина забелязах, че само

отдалеч те наподобяваха на облаци. Но внимателният взор ги разкриваше

като демонични пълчища. Затова с вълнение казах на Господа:

“О, Исусе! Във въздушната власт на дявола наистина са струпани

твърде много демони. И сега си мисля, че мястото на тези вярващи не е

никак безопасно. Вместо да отсъждат за езичниците и да се хвалят, че са

повече от победители, те трябваше да се възкачат на Твоя Свят Хълм, за

да бъдат свидетели на Твоя град. Защото град, поставен на Хълм, не може

да се укрие. И ако езичниците бяха видели добрите им дела, те скоро биха

напуснали въздушната власт на дявола...”

“Да, така е! Но тези тук нехаят. Те са представители на

нехайното християнство, на егоистичното християнство, в което

всеки се радва, че е спасен, но не протяга дори кутрето си, за да

покаже Божията Любов и Светлина на оня, който ги няма. А такива,

като стоят в долината, под самата въздушна власт на дявола, със

самия си пример му казват:

“Ела и ни погълни, ако можеш!”

А може ли дяволът да погълне тези човеци?”

Погледнах отново на облаците, а след това със свито сърце казах на

Исус:

“Господи мой! Толкова е близо въздушната власт на дявола, щото тези

двамата сякаш са обречени!”

“Гледай тогава какво ще се случи. Защото то днес се случва

навсякъде!”

Отново погледнах към притъмнялото небе, когато видях как един от

облаците започна да се спуска към земята. Той се спускаше точно така,

както се спуска торнадо. Хиляди демони се завъртяха във вихър. И самият

вихър, като образува черен ръкав, слизаше все по-надолу и надолу. Така

вихърът докосна земята в долината и започна да вдига прах и невъобразим

шум. А когато двамата вярващи попаднаха във властта на вихъра, те

просто бяха засмукани и изтеглени във въздушната власт на дявола.

Демоните разпиляха и разкъсаха библиите им, а самите те – погълнати от

облака – престанаха да се виждат.
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Самата гледка – страшна до най-малката си подробност – ме накара да

стисна здраво ръката на Исус и да Го попитам:

“Какво стана, Господи мой? Защо от въздушната власт на дявола

излезе този тъмен вихър, та да засмуче и разкъса тези човеци?”

А Исус ми отговори:

“Компромисът на тези вярващи с Моето Слово, с Моя Пример и

с присъствието на Святия Дух беше фатален за тях. И ето така той

ще се окаже фатален за всички църкви, които днес отстъпват от

Завета на Господ и не искат да се възкачат на Неговия Свят Хълм.

Но Аз в действителност искам да разбереш какво представляваше

този тъмен вихър. Защото днес не просто човеците отиват в мрака,

но мракът отива с вихрите си при човеците, за да ги погълне и

унищожи. Затова нека те въздигна изотгоре, над самата въздушна

власт на дявола. За да видиш с очите си и да чуеш с ушите си как

дяволът прогласява пред демоните си стратегията да погълне и

разруши целия свят...”

Останал без дъх от вълнение, аз още по-силно стиснах ръката на моя

Господ. А Той, като ме хвана здраво, въздигна ме над въздушната власт на

дявола. И когато двамата с Него застанахме косо над Сатана и демоничните

му пълчища, Исус посочи с показалец надолу, като ми казваше:

“Гледай и слушай! Слушай и гледай! И като запомниш всичко,

напиши го на книга за всички Божии чеда. Защото това настъпление

на дявола и пълчищата му е започнало съвсем отскоро, от края на

по-предишния и началото на изминалия вече век...”

Отново гледах с вълнение към въздушната власт, когато дяволът

размаха крилата си над всичките си демони, и като се възвиси над тях, им

изкрещя, казвайки:

“Хиляди години чакахме този миг! Хиляди години усърдно търсихме

врати, през които да влезем, та всячески да погълнем света. Днес е

времето на нашия възход. Днес е времето, когато невъзможното става

възможно! Днес е времето, когато аз вече съм вездесъщ и мога да вляза

във всеки дом, през всяка врата и през всеки прозорец!
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Вижте, ангели мои! Гледайте на този свят, който отвори врати за

нашите послания, каквито врати нямахме в древността! Гледайте на този

свят, който ни приготви отрупани маси за нашето жадувано пиршество!

Ето, във въздуха вече се носят вълни, които чакат да бъдат обяздени!

Човекът си създаде технологичен ефир, твърде близък до моята въздушна

власт! Какво още да чакаме? Нека влезем в ефира му! Нека моята мъдрост

и моето засеняване изпълни целия ефир! Нека във вълните на човешката

технология се влее пределът на всичката ми погубителна сила! Искате ли

това, ангели мои?”

“Да бъде, княже наш! Да бъде!” – зашумяха с крилата си демоничните

пълчища. А тогава, с изключително задоволство, Сатана вдигна ръката си

и посочи надолу, като казваше на демоните си:

“Седем Божии духове по цялата земя смущават делото ми! Затова

седем тъмни вихъра от моята въздушна власт ще влизат в човешкия ефир и

ще поглъщат синовете на непокорството!

Затова се обръщам към първия си вихър и му казвам:

Вдигнете се, мои религиозни духове! Разперете крилата си и бъдете

тъмният медиен вихър на религията, с който ще помрача Вярата в Христос!

Затова се обръщам към втория си вихър и му казвам:

Вдигнете се, мои окултни духове и вие – духове на източния вятър!

Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на бездната и ада, с

който ще воювам против Мъдростта на Йеова!

Затова се обръщам към третия си вихър и му казвам:

Вдигнете се, мои политически духове! Разперете крилата си и бъдете

тъмният медиен вихър на политиката, с който ще воювам против Любовта

на Христос!

Затова се обръщам към четвъртия си вихър и му казвам:

Вдигнете се, мои съблазняващи духове! Разперете крилата си и бъдете

тъмният медиен вихър на шоубизнеса, с който ще воювам против Чистотата

и Святостта на Христос!

Затова се обръщам към петия си вихър и му казвам:
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Вдигнете се, мои духове на суета и безумие! Разперете крилата си и

бъдете тъмният медиен вихър на рекламата! Защото чрез вас ще воювам

против блаженството, с което Христос призовава към Себе Си!

Затова се обръщам към шестия си вихър и му казвам:

Вдигнете се, мои духове на демонична измама! Разперете крилата си и

бъдете тъмният медиен вихър на шарлатанството! Защото вие сте, с които

ще победя Простотата и Чистотата на Христос!

Затова се обръщам и към последния си седми вихър и му казвам:

Вдигнете се мои духове на демонични знамения! Разперете крилата си

и бъдете тъмния медиен вихър на НЛО! Защото чрез вас ще подготвя света

за явлението на Антихрист!”

Докато дяволът призоваваше пълчищата си, отсред въздушната му

власт се появиха седем гигантски торнада. И тези вихри, като се стрелнаха

по земята, започнаха да изпълват всичкия възможен медиен ефир с

тъмните послания и лукавства на Сатана. И тогава дяволът отново изрева с

огромно задоволство във въздушната си власт, като казваше:

“Хвалете ме! Превъзнасяйте ме! Обожествявайте ме! Нека всичкото

битие на човеците да се върти около мен! Нека всичките човеци на земята

да търсят мен, да искат от мен, да се възхищават от мен! Направете ми

ореол на бог! Защото аз ви дадох плячка, каквато не сте имали от създанието

на света! Влизайте, поглъщайте, разкъсвайте, убивайте! Живейте живота

на човеците вместо тях! Обладайте телата им! Пресушете душите им!

Опожарете съвестите им! Защото аз непременно ще спечеля битката за

света!”

Братко мой! По-чудовищен заговор и по-ужасяваща стратегия аз не

можех и да си представя. Но именно това бяха думите на дявола, хвърлил

поглед върху всичките телевизионни и радиовълни, изпълнили изкуствения

технологичен ефир, създаден от човека. И тогава разбрах, че това

наистина е последната задушаваща демонична прегръдка, с която Сатана е

сграбчил света. Нещо повече – Господ с голяма скръб в Гласа Си ми

проговори, казвайки:

“Това, за което на дявола в древността му трябваше година,

днес му трябва само секунда! И именно по тази причина ти се дават
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тези най-съкрушителни за дявола видения. Защото с тях цялата Ми

Църква ще напусне местата на демоничните вихри и ще се възвиси

в Святост и Твърдост на Хълма Господен!

Ето, категорично заповядвам на всичките Божии чеда да

приемат виденията от тази книга като Небесен щит против всичките

демонизирани медии!

Тези, които Ме послушат, ще намерят Канарата, като прибежище

от бурята, и като заслон от демоничните вихри! Тези, които не Ме

послушат, ще приемат съдбата на двамата безумци, които ви показах

във видението, дадено на слугата Ми! Аз, Господ на седемте Божии

духове, все още говоря и не млъквам!”
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3. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА РЕЛИГИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

От цялото си сърце копнея да проумееш всяко изречение от тази

книга. Защото тя е написана да спаси душата ти от задушаващата прегръдка

на злото. Ние наистина живеем в най-скръбното, най-страшното, но и най-

славното време на земята. Време, когато истинските Божии войни ще

поставят прът в колелата на сатанинската машина и ще предизвикат пълно

объркване в дяволските планове за погубление и разрушение на целия

свят.

Досега ти може никога да не си гледал на електронните медии като на

потенциални източници за дяволски послания и съблазни, но аз в никакъв

случай не искам да плаша сърцето ти, нито да ужасявам душата ти. Просто

– нещата са такива, каквито са. Помня, че когато бях малък, често обичах

да излизам на слънце и да взимам очилата на баща ми. А след това, взел

някоя дъсчица, започвах да фокусирам слънчевия лъч през стъклената

лупа, тъй щото дървото започваше да пуши и гори, а аз изписвах името си

върху него. Но ти погледни и виж, че с медиите Сатана върши нещо

подобно. Всяка медия става като лупа в ръката му и той я фокусира върху

човешкото сърце. И тогава всички съблазни, изкушения и гнусни послания

от медията, стават като огън, с който дяволът изписва собственото си име в

сърцето на човека. Зная, че това, което пиша, може да ти изглежда

крайно, но и моят Господар, Който говори на сърцето ми, също е краен –

понеже идва от най-високото на Небето, за да говори в най-дълбокото на

сърцето.

А сега нека вече да ти разкрия и първият от медийните вихри, който

Исус ми показа във видение. Ето думите, с които Господ го разкри пред

сърцето ми:

“Да се не смущава сърцето ти, нито да се ужасяваш от вихъра,

който ще ти покажа. Защото той е твърде реален и всички са го

забелязвали, ако и да са нямали Моето водителство, за да си го

обяснят. Затова сега Ме последвай! Понеже ще те заведа над
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въздушната власт на Сатана, за да видиш как първият от

демоничните вихри ще изпълни волята му...”

След тези Свои думи Исус ме хвана здраво, като ме въздигна над

въздушната власт на дявола. Така аз отново видях Сатана да разперва

крилата си и да крещи към демоничните си пълчища, казвайки думите:

“Вдигнете се, мои религиозни духове! Разперете крилата си и бъдете

тъмният медиен вихър на религията, с който ще помрача Вярата в Христос!”

Ето, че дочули думите му, стотици пълчища образуваха вихър с крилата

си. Те се въртяха във вихъра и крещяха на господаря си, казвайки:

“Какво да сторим княже? Как да ти угодим? Как да помрачим Вярата в

Христос?”

А тогава Сатана простря ръка към земята, като им казваше:

“Нека повечето от вас се насочат към престола ми във Ватикана, а по-

малката част от вас да се спуснат върху троновете на Православието. И

като изринете с ръцете си всичката кал и тиня от тези места, разпръснете я

по всичкия медиен ефир на земята. Нека човеците гледат и съзерцават оня

смъртен началник на земята, който моята религия е нарекла “папа”. И като

отворят устните си – да го наричат “Свят Отец”. Така непременно ще унижа,

ще помрача и ще покваря всичката Вяра в Христос, Който наричаше “Свят

Отец” само Йеова на небесата!

Нека на всичките религиозни празници хората да гледат идоли в

телевизорите си. Колкото повече идоли – толкова по-добре! Светът нека се

не отърве от идоли! Нека мощни магнити на религиозни чувства да

действат повсеместно по цялата земя. Тъй щото всяка стъпка, всяко дело и

всяка проява на “Светия Отец” да става мигновено достояние до всички

канали. Нека емисари на Рим бълват моята кал и тиня всякога! И нека

православни попове и патриарси да стоят пред камерите на всички

новинари! Нека нито едно важно дело на езическия свят да не може да се

случи, без на него да се осигури постоянното присъствие на религиите!

Искам кал и тиня да пръскате всякога! Плачещи статуи на мадони нека

стават моментален хит в новините! Чудотворни икони и мощи нека бъдат

всякога на медиен фокус! Нека пред катедралата в Рим да се събират хиляди

по хиляди, а храмовете на Православието да не могат да си поберат
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идолопоклонниците! Нека се снимат курбани и свещи! Нека се филмират

панихиди и литургии! Нека целият свят бъде покрит в кал и тиня! И в

калта нека едни да виждат Вяра, а в тинята други нека да виждат Отец,

Сина и Святия Дух! Тиня и кал, кал и тиня! Докато човеците заприличат на

жаби в поклонението си, и на червеи в мерзостта си!”

Братко мой! Дяволът все така крещеше на тъмния си вихър, когато

онези стотици пълчища мигновено се пръснаха по цялата земя. И като

изринаха всичката тиня и кал от всичките места на религия и запустение,

разпръснаха я по всичкия медиен ефир на цялата земя. И ето, че кал и

тиня започнаха да пръскат и потопяват всяка къща и всеки дом, в който

някой ги гледа и ги приема с вяра. А тогава стана наистина страшно.

Защото целият свят си повярва, че е набожен, и всичките човеци, били те

езичници или фанатично предани поклонници на Православието и

Римокатолицизма, започнаха собствената си игра на християнска религия.

Те препълваха храмовете на Рождество и Великден. Едни от тях палеха

свещи, други пееха меси, трети проливаха сълзи на безумие пред папата,

застанал на отколешния си прозорец. И всичко това продължаваше с

години. С още повече религия, с още повече празници, с още повече дни

на светци и светии, с още повече кал и тиня. И колкото повече тъмния

медиен вихър на религията действаше от синия екран във всяка къща и

всеки дом, толкова повече Сатана беснееше и настояваше за още и още

кал и тиня. Но въпреки тоталната религиозна кампания, едно място на

Хълма Господен блестеше с Христовата Светлина и дразнеше тъмните очи

на херувима. Тъй щото, бесен както никога, той разпери страшно крилата

си, като изрева на демоничния си вихър:

“Защо очите ми виждат място без тиня и кал? Защо там все още не сте

стигнали? Нима не можете да превземете целия свят и да го покорите на

волята ми?”

“О, княже!” – отговориха му тогава началниците на Римокатолицизма и

Православието – “Да беше това място от твоя свят, то наистина да бяхме го

покорили, както покорихме всичките други места! Но ето – там има заслон,

направен лично от Христос! И думи светят от заслона, та изцяло ни блокират

и ни спират, та никак не можем да пристъпим!”
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Думите на началниците сякаш, че наляха газ в огъня на сатанинското

сърце. И дяволът, амбициран да им докаже, че бъркат, разпери крилата си,

като полетя към заслона на Хълма Господен. Но точно тогава Небесни лъчи

от заслона се кръстосаха пред него, като вързаха крилата му. И с тези

лъчи самият заслон казваше на Сатана:

“Тук свършва твоят свят и тук не действа твоят тъмен медиен

вихър! Тук ти нямаш власт над никое от Божиите чеда и тук всичката

ти религия се превръща в лъжа! Тук са истинските поклонници на

Отца, които живеят изреченото от Христос:

“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се

покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат

поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и

истина трябва да се покланят...” 2

Дръпни се назад от Хълма, дяволе! И никак да не си припарил

тук с кал и тиня! Да не би Божията Вечна Правда да изпепели

крилата ти, преди да им е дошло времето!”

Слушайки посланието на лъчите, и усетил Огъня на Божия Гняв, Сатана

побърза да отлети встрани, казвайки на тъмния си демоничен вихър:

“Тук аз не мога да подействам! Но вие продължавайте да хвърляте кал

и тиня в света! Защото тези на Хълма са малцина, а на земята ние сме

мнозинството. И това ме радва! Да, това много ме радва...”

Слушайки преправения глас на дявола, аз извърнах глава към Исус,

като Му казах:

“О, Господи мой! Защо Сатана лъже собствените си пълчища? Защо ги

мами, че се радва, когато именно Божиите люде на Хълма са свидетелство

за собственото му поражение?”

А тогава Исус ми отговори:

“Както неведнъж съм ти казвал, Сатана не е щастлив поради

погълнатото. Той е нещастен поради онова, което не е погълнал. И

на всички, които не искат да бъдат погълнати от дявола, днес

казвам:

2 (Йоан 4:23-24)
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Люде Мои! Най-погубителният от тъмните демонични вихри на

дявола, е вихърът на религията. Вихър, който е взел тотален контрол

върху всички медии. Вихър, който днес прави религиозен целия свят.

Вихър, който превръща човеците в уродливи идолопоклонници!

Вихър, който ги кара да обожествяват човеци и да ги наричат с

обръщението, което подобава само на Отца Ми! Вихър, който лъже

с кал и мами с тиня! Кал – за да повярват на лъжата, че светът не

лежи в лукавия, а на Свята постеля в Сион! Тиня – за да се уповават

човеците на онова, което виждат! Да целуват икони, да палят свещи,

да жертват на бесове, да вярват в женски божества и богини!

Но ето, Хълмът Господен стои! И заслонът на него съм Аз,

Канарата Христос! Елате при Мене и Аз ще ви защитя от вятъра!

Бъдете поклонници в Дух и Истина, и Аз непременно ще ви бъда

прибежище от бурята!”

Братко мой! Разбираш ли това видение? Не ми казвай, че не си гледал

телевизия и не си виждал калта и тинята, с които действа първият от

демоничните вихри на Сатана! Не ми казвай, че не си виждал брадатите

пръчове на християнската религия, които с лъскави епитрахили скриват

всичката духовна нечистота, на която са предадени! Не ми казвай, че не си

виждал папата, в когото са влюбени всички телевизионни камери!

Няма да ти повярвам!

Защото всички ние сме виждали този първи демоничен вихър, но не

всички сме имали онази нетърпимост и безкомпромисност, с които да

отидем под заслона на Канарата Христос!

Затова в края на това видение ти казвам:

Бъди свободен от медийния вихър на религията!

Бъди свободен от тинята и калта на религиозния свят!

Бъди свободен от жабите и червеите на светското християнство!

Амин и Амин!
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4. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ОКУЛТИЗМА И ИЗТОЧНИЯ

ВЯТЪР

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз съм сигурен, че всеки от нас – волно или неволно – е имал първото

си собствено сблъскване с магията и източния вятър на дявола. Било като

дете – когато е ококорвал очите си, слушайки измислици за вещици и

вълшебници. Било като младеж – привлечен от окултни книги. И ако за

нещата на детството бихме казали, че са просто увлекателни приказки, то

не така стоят нещата с истинския окултизъм и с реалния източен вятър на

дявола. Защото последните са огънят на дявола. А съприкосновението с

огън винаги оставя белези от изгаряне или дори от пълно изпепеляване.

Дълго време аз не можех да си обясня на какво се дължи тоталната

апатия на това българско племе, което сякаш е изгубило всичките си

рефлекси за самосъхранение и самозащита. Дълго време сърцето ми е

страдало, гледайки как в съдбовни дни и мигове цялата нация стои като

опиянена с твърде силен алкохол. Дяволът разперва крилата си и цвъка

гнусотии и мръсотии в парламент, в министерски съвет, в общини и

кметства. И няма кой да се възпротиви на гаврите му. Хората навеждат

глави и не смеят да погледнат беззаконието в очите. Виждат нечестията,

измамите, кражбите, арогантността, перверзиите, убийствата. Но в зениците

им няма нищо друго, освен едно пасивно съгласие със злото, едно страшно

неверие, че нищо от тях не зависи, едно ужасно малодушие, един

парализиращ страх. Сякаш че цялата ни държава е една огромна клиника

за наркомани, в която всеки е надрусан до пълен делириум.

Зная, че това което ще напиша по-долу ще бъде стряскащо и ужасно,

но аз отдавна вече не пиша това, което се харесва да бъде четено. Понеже

предпочитам грозната истина пред всичките захаросани измами на лъжата.

България е омагьосана от дявола! И последните й петнадесет години

бяха години на активна сатанинска магия! Магия, която прогони стотици

хиляди българи навън, за да останат вътре все повече човеци, които се

поддават на психическо и духовно манипулиране. А самите манипулатори
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на дявола, следвайки точните инструкции на по-мощни и властни от тях

сатанински големци, ще продължат да омагьосват българите, докато това

племе изцяло се стопи и изчезне от картата като геополитическо понятие.

Знаеш ли, братко мой, с какво се характеризира едно омагьосване? То

е такова, щото върху духовните сетива и върху самата съвест на човека се

хвърля покривало от измама. Тъй щото това покривало изцяло интерпретира

усещанията и реакциите на човека според предварително написания план

на дявола. Тогава такъв човек става податлив да бъде лъган, угнетяван,

малтретиран, изнасилен, ограбван, поруган и смачкан без всякаква

вътрешна опозиция. А когато вече става дума не за отделен човек, но за

цяло общество, то тогава наистина говорим за тотална магия.

Моля те да не мислиш, че България е едва ли не номер едно в

плановете на Сатана. Нищо подобно. Тя е само една брънка от веригата,

едно болтче в машината, една тухличка в стената. Истината е, че днес

дяволът се готви да омагьоса целия свят, за да може всички да посрещнат

човека-Антихрист и да му се поклонят като на Господ и Бог.

Зная, че след всичко написано, ти ще ме попиташ:

“С какво ще подкрепиш твърденията си? Как ще ме убедиш, че всичко,

за което пишеш, е Истина?”

Разбира се, че ще подкрепя твърденията си. И не просто ще ги

подкрепя, но ще се помоля горещо на моя Господ да простре ръката Си и

да извади час по-скоро Своите люде от сатанинската магия и от източния

вятър, който тресе и обрулва цялата ни държава.

И така, братко мой, за втори път Господ дойде при мен и ме въздигна

над въздушната власт на Сатана. А тогава Той ми каза:

“Има ревност в сърцето ти, слуго Мой! Ревност – не просто да

говориш Истината, но да викаш с цяло гърло, за да спасиш

омагьосаните и да отрезвиш опиянените. И ето заради тази ревност

Аз отново те въздигнах над въздушната власт на дявола. Защото

вторият от тъмните му вихри, е наистина ужасен. И с него дяволът

омагьосва не просто България, но целия свят. Затова виж сега

отново как дяволът ще говори на демоничните си пълчища. И като
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внимаваш на всичките му думи – запиши ги на книга за

предупреждение на цялата Ми Църква...”

С вълнение погледнах надолу, към Сатана и демоничните му пълчища.

И ето, че дяволът разпери крилата си, като казваше на милионите, събрани

около него:

“Вдигнете се, мои окултни духове и вие – духове на източния вятър!

Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на бездната и ада, с

който ще воювам против Мъдростта на Йеова! Нека адът разтвори черната

си паст, и нека духове на магия тръгнат с огнени стрели по земята!

Въздигни се от бездната и ти, Авадоне!

Излезте по земята, вие, скакалци на източния вятър!

Жилете непрестанно човеците, и нека отрова и омайване сполетят

душите им! Скоро ми съберете душите, които не гледат към звездите на

Сион! Защото на тях ще дам да гледат съзвездията на ада! Със зодии ще

лягат, със зодии ще стават, със зодии ще се наричат, до зодии ще се

допитват, зодии ще четат, за зодии ще слушат!

Нека няма медия на земята, която да откаже да се покланя на Астарта

и да търси дрехата на Левиатана!”

Докато дяволът крещеше, демоничните пълчища мигом се разпростряха

по всичкия медиен ефир на земята. И като запъваха огнените стрели на

Зодиака, подпалиха с тях всяка телевизия и всяко радио. Но това все още

не удовлетворяваше лукавия. И той отново размаха крила, като крещеше с

всичката си сила:

“Скоро ми съберете душите, които не се допитват до пророците на

Йеова, но очите им са обърнати към ада на мъртвите. Скоро ми съберете

екстрасенси и контактьори, енерготерапевти и ясновидци, шамани и врачки,

вещери и чародеи. Дайте им ефир и светско благоразположение! Дайте им

най-гледаното време в телевизиите! Нека всичките човеци се допитват до

мъртвите и аз непременно ще им отговарям! Нека копнеят за магии! За

черни магии – тези които искат да струват зло! За бели магии – тези, които

искат да се упражняват в лукавство! Нека мислят за аури и енергии! Нека

копнеят за нумерология и хороскопи! Нека копнеят за карти таро и за
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прокобяване! Нека има поколение на ада, което да погълне всичките живи,

да! Всичките живи!”

И този път крясъците на дявола имаха мигновен ефект. Защото

демоничните пълчища продължаваха да обстрелват с огнени стрели медиите

и радиата. И тогава адският огън пламна толкова силно, щото пламъците

му влизаха в домовете и стаите на милиони безумни човеци. Те се

отдаваха на контакти с екстрасенсите и ясновидците и така пускаха огъня

на дявола в сърцата си. Но и това никак не удовлетвори Сатана. И в един

по-следващ момент той с нова и страшна сила отново размаха крилата си,

като крещеше на демоните си:

“Моят враг, Христос, рече в противното Си Евангелие да доведат при

него дечицата, понеже на такива било Божието Царство! Ще се съглася ли

аз с това? Ще приема ли децата да бъдат Негови, когато трябва да бъдат

мои? Скоро да измислите и да хвърлите огнени мрежи от всякаква

магьосническа мания по света! Нека децата се влюбят в моята магия! Нека

мечтаят за магьосничество, а не за думите и Царството на Христос!”

Дочули крясъците на началника си, най-силните окултни демони се

събраха около него, държащи черна и страшна мрежа в ръцете си. И като

му се покланяха, казаха му:

“Вдъхни, княже, огън от собственото си сърце! Запали тази мрежа с

всичката сила на безпределното си лукавство! Защото само ти можеш да

събереш дечицата около себе си! Само ти можеш да заплениш сърцата на

младите!”

Тези думи на демоните накараха Сатана да поеме дълбоко дъх и да

издуха в черната мрежа свистящи пламъци от огън. А след това да им каже:

“Магьосническа мания искам! Мания, която да подлудява и опожарява

всичките дечица! Ето ви чудна история за млад магьосник! Скоро намерете

човек, който да я опише! А аз ще я направя по-четена и по-купувана дори

от Библията!”

Взели пламналата мрежа, демоните полетяха из краищата на земята.

Така те намериха в Англия писателката Джоан Роулинг. И като хвърлиха

върху нея пламналата мрежа, вдъхновиха я да опише всичките дяволски

послания. И ето, че медии, радиа, издателства и кина започнаха да
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заливат света с приключенията на Хари Потър. Така пламналата мрежа се

разшири, уголеми и разпростря по всичките държави, народи и езици.

Появи се “Хари Потър манията”. И колкото повече тази мания обикаляше

света с нови и нови филми за магьосничеството на сатанинския угодник,

толкова повече деца и младежи биваха въвличани в окултизма и магията.

Заредени с желание да подражават на идола си Хари Потър, те вече търсеха

всякакви извори, всякаква литература, предавания и филми с които да

задоволят огъня в сърцата си. Но и тази мания никак не удолетворяваше

Сатана. И той, като посочи силния си демон Авадон, му изкрещя, казвайки:

“Нима ще оставя теб вън от надпреварата за омагьосване на света? Не,

казвам ти! Ти вече си надминал всички демони, които са действали преди

тебе! Излез за последен път по земята, Авадоне! Задухай с източния си

вятър и нека той изпълни всичкия ефир по земята! Нека се умножават

поклонниците на карате и кунг фу, поклонниците на бушидо и айкидо,

поклонниците на йога и трансцедентална медитация, поклонниците на Буда и

Кришна, поклонниците на Ин и Ян, поклонниците на И-Цзин, поклонниците

на Висарион и Анастасия, и изобщо поклонниците на всичката бесовска

мъдрост, с която изобилно те надарих! И като гледаш на християнската

религия по земята, продължавай да я забъркваш с източна мъдрост!”

Братко мой! Едва ли бях виждал толкова силен, страшен и ужасен

вихър, какъвто беше медийният вихър на Авадон. Той премина като ураган

и обиколи многократно земята. Създаде медии и радиа, хиляди филми, и

стотици милиони поклонници! Премина през необятните степи на Сибир и

въздигна сектите на Висарион и Анастасия! Премина през всички нови

демокрации и изобилно ги нацвъка с кришнари, будисти, йогисти и

каратисти. Остави личния си почерк и демонично благоволение и върху

България, издигайки лъжеучението на Петър Дънов и гнусния култ към

Петричката врачка. Филмите на негови идоли като Брус Ли и Стивън Сегал

започнаха да се въртят по хиляди телевизии. А книгите на слугите му, като

О-шо, Елена Блаватска, Карлос Кастанеда и Пако Рабан, станаха хляб и

вода за милиони човеци. Но въпреки всичката страшна активност на

магията и източния вятър, пак едно място на Хълма Господен остана светло
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и незасегнато от огнените стрели на демоничните пълчища. И лично

началниците на дявола се явиха и му докладваха, казвайки:

“Княже, никак да не се подлютява сърцето ти, но има място, където

властта ни не действа! Има място, където стрелите ни отскачат и мрежите

ни не действат! Там Небесни лъчи от Канарата Христос ни спират с думите

на Апостола Му Яков:

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

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

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

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

животинска, бесовска; защото, гдето има завист и крамолничество,

там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е

отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима,

пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна...” 3

Людете, събрани на Неговия Хълм, са възлюбили Неговата Мъдрост и

Сам Той ги пази!”

Слушайки думите на тъмните си началници, Сатана изкриви лицето си

от несподавена ярост и злоба. А след това успя само да каже:

“Да, зная това! Зная го и тази гледка ме убива! Но докато тя ме убива

и аз ще убивам! Няма да се спра и вие няма да се спрете! Няма да

престана и вие няма да престанете! Този свят е мой и аз ще го омагьосам

заради себе си!”

Този свят е сатанински, братко мой! И в него наистина действат магиите

и източният вятър на Сатана.

Сега разбираш ли защо България е омагьосана? Разбираш ли защо

милиони българи са като дрогирани и омаяни? Та как няма да са дрогирани,

след като от сутрин до вечер радиостанциите и синият екран ги заливат

със зодии, екстрасенси и източен вятър? Как няма да са омаяни, след като

самият сатанински огън прегаря съвестите им и ги прави безволеви

изпълнители на всякакво зло? Как няма да са омагьосани, след като нямат

сила да изключат сатанинския канал, нито да смъмрят окултните духове?

3 (Яков 3:13-17)
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Но ето, Господ за сетен път призовава чедата Си на Хълма. И на

всички тях Той сега казва:

“Люде Мои! Излезте от магията на дявола! Излезте така, както

Израил излезе от Египет – с пълна вяра, че Аз непременно ще бъда

вашият огнен стълп нощем и облак денем! Излезте от зодиите на

дявола! Не ги споменавайте и дори на ум нека не ви дохождат!

Защото вие не вярвате в Скорпиона или Стрелеца, нито във Везните

или Девата, нито в Лъва или Козирога, нито във Водолея или

Рибите, нито в Близнаците и Телеца!

Не! Вие вярвате в Агнеца! В Божия Агнец, Който разби

лостовете на смъртта и ада, за да ви даде Вечен Живот! Излезте от

магията на дявола, люде Мои и не отваряйте сърцата си за източен

вятър и източна мъдрост! Защото Небето не благоволи нито в Буда,

нито в Кришна, нито в Брус Ли, нито в Хари Потър, но в Петър и

Павел, във Филип и Андрей, в Яков и Вартоломей, в Матея и Марко,

в Лука и Йоан! Който има и пази тези Мои думи, той ще се възкачи

на Хълма Господен и Аз, Сам Аз ще му бъда заслон от източния

вятър и прибежище от окултния вихър на Сатана!

Аз, Канарата на Хълма Господен, все още говоря и не млъквам!”
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5. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ПОЛИТИКАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Откакто Господ Исус ме е родил с Духа Си и е положил Огъня Си в

сърцето ми, аз искам само едно – да се изпълня с Неговата Любов и да

обичам с тази Любов както човеците на земята, така и Отец на небесата.

Няма да те успокоявам, че подобно дело е лесно изпълнимо. Защото за

Любовта на Исус трябва да придобиеш и Образа на Исус. А този Образ

никак не се понася със света, нито може да намери съгласие с него. Затова

и Апостол Йоан написа някога в посланието си за всички нас:

“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...” 4

Когато посветиш живота си в изпълнението на всичките думи от тези

библейски стихове, тогава непременно разбираш, че на Божията Любов в

сърцето ти светът ще противопостави леденият вихър на всякаква омраза,

безчувствие, апатия и закоравяване.

През последните петнадесет години сърцето ми забеляза как в

България се разиграваше един и същ уродлив модел на отношение между

измамници и измамени. Измамниците заставаха пред измамените с речи и

политически платформи. Биеха се в гърдите и скандираха лозунгите си.

Бяха готови едва ли не да умрат за тези, които мамеха. А мамените от своя

страна бързаха да им повярват и да им дадат доверието на своите сърца.

Така измамниците ставаха политици, а измамените – електорат. И този

електорат, станал свидетел на хиляди измами и мръсотии, вършени от

измамниците, нито за миг не изтрезня, нито се отказа да дава доверието си

на тези, които го бяха мамили. Така нещата не просто, че се повтаряха

отново и отново, но с всяка изминала година ставаха все по-уродливи и

сатанински. Тъй щото днес България е скована от един страшен лед,

задържащ в себе си всичкия вкочанясал електорат.

4 (1 Иоаново 2:15-17)
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Аз нямаше да разбера колко тотална е станала трагедията, ако Господ

отново не беше дошъл при мен, за да ме въздигне над въздушната власт на

дявола. И ето, че когато въздигаше сърцето ми, Исус ми каза:

“Зная, че нещата които ще видиш, непременно ще наскърбят

сърцето ти. Но Аз ти казвам да се закрепиш в Огъня на Моята

Любов и да издържиш. Защото тъмният демоничен вихър, който

сега ще ти покажа, е главното острие на дявола против Моята

Любов. Затова гледай и запиши на книга всичко, което ще ти бъде

разкрито...”

След последните думи на Исус аз отново гледах на въздушната власт

на дявола. И ето че Сатана за сетен път размаха крила над всичките си

демонични пълчища. А след това изкряска, казвайки:

“Вдигнете се, мои политически духове! Разперете крилата си и бъдете

тъмният медиен вихър на политиката, с който ще воювам против Любовта

на Христос!

Вие, духове на измама, развейте крилата си и скоро ми съберете

човеците, които искат власт и могъщество на всяка цена!

Вие, духове на пресметливост, развейте крилата си и направете

лидерите на народите амбицирани, корумпирани и коварни!

Вие, духове на хладина и закоравяване, развейте крилата си и

направете политиците безсърдечни и безмилостни!

Вие, духове на политическа манипулация, прислужвайте на тези,

които изпращам преди вас! И като влезете във всяка медия, направете

политиците на постоянен фокус, за да бъдат всякога прицел за ония, над

които владеят и управляват! Нека никога и никъде, в нито една медия и в

нито едно радио да не се чуе дума за Божия Любов, нито за Христос. Нека

човеците по цялата земя да свикнат с мисълта, че ще бъдат управлявани от

политика, а не от боголюбие, и от държавна власт, а не от братолюбие.

Чухте ли думите ми? Никакво боголюбие и никакво братолюбие! Тези

две думи да станат табу! Напълно ги изличете и задраскайте от речника на

всички държавници, управители и политици! Нека боголюбието да отстъпи

пред политическия интерес! Нека братолюбието да отстъпи пред кариеризма,

корупцията и бюрокрацията! Нека думата “партия” стане многократно по-
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предпочитана от думата “църква”! Защото само така ще спечеля битката

против Любовта на Христос! Само така Неговият Огън ще престане да гори

по земята!”

Чули думите на тъмния си княз, демоничните пълчища разпериха

крилата си и се разпростряха във вид на тъмни ледени вихри по цялата

земя. Гдето и да минеха с крилата си, те сковаваха всичко в лед и студ. А

тогава всичките онези световни медии започнаха да отразяват мерзостите

на световните управници. Канали като CNN, BBS и Еuro News хвърляха

пелени от лед върху цялата земя. Тъй щото едни и същи образи на едни и

същи политически величия се запечатваха в съзнанието на стотици милиони

и милиарди човеци. Тези демонични вихри никак не отминаха и България.

Защото и в нея едни и същи телевизионни канали започнаха да проектират

в общественото съзнание едни и същи лица на грабители, престъпници и

мафиоти. И като им създаваха имидж на човеколюбци и радетели на

доброто, скоро измамиха целия народ. Така, от сутрин до вечер, човеците

трябваше да слушат за парламент, партии, правителство, програми,

Европейски съюз, дати за присъединяване. И всичкият леден дъх на тези

новини свиваше и закоравяваше още повече сърцата на човеците.

Нито дума за Христос! Нито дума за Небесния Отец! Нито бегъл намек

или намерение в политиците за изява на Божията Благост и Милост, на

Божията Любов и Опрощение.

Братко мой! Когато целият медиен ефир на една държава, или дори на

целия свят е впрегнат от дявола, за да засенява с мерзостите и лукавствата

на сатанинските избраници, то тогава горко на такава държава, и трижди

пъти горко на такъв свят. Защото такава държава и такъв свят са сковани

от леда на човешката и демонична измама, от леда на политическата

амбиция и нечисти интереси, от леда, в който всичките замръзнали ще

умрат.

Защото какво ще ги стопли човеците, та всяка вечер да гледат и

слушат за мерзостите на президента Буш и за скандалите в белия му дом?

Какво ще ги стопли човеците, та всяка вечер да гледат как костюмирани и

лъскави политици се събират на поредната среща на високо равнище,

когато от нея мирише на сатанизъм и хладна пресметливост? Какво ще ги
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стопли човеците, когато видят как политически опоненти се джавкат и

обвиняват едни други в корупция и измама, когато в крайна сметка ще

победи оня, който е по-угоден на дявола?

Какво ще ги стопли човеците, та да гледат демонстрации на миротворци

и антиглобалисти, когато полицейските палки ще се стоварят върху

гърбовете на инакомислещите, за да им напомнят, че този свят не се

управлява от тяхната съвест, нито от правото им на избор, но от една шепа

масони, олигарси и мултимилиардери? Какво ще ги стопли човеците, дори

когато осъзнаят, че благоволението на Сатана пази невредими и недосегаеми

най-големите престъпници и мафиоти?

Няма топлина в това, братко мой! Няма любов в медиите на този свят!

Топлината е в Огъня, а Огънят е в Христос, Който е Канарата на Господния

Хълм. Защото след всичката си ледена кампания върху всички нации и

всички медии, началниците на демоничните пълчища се събраха пред

дявола, като му казваха:

“Княже наш! Светът вече е ледена топка в ръката ти! Сковали сме

всичко в лед и студ. Всичките ти политици са алчни, безскрупулни и

прекомерно амбицирани. Те ще стъпчат всеки, който им пречи. Ще

унищожат всеки, който им се противи. Медиите са наши и отразяват така,

както ти искаше. Но пак едно място не можахме да победим, и до него

нямаме никакъв достъп. Небесни лъчи от Канарата Христос там ни спират с

думите Му:

“Вие знаете, че управителите на народите господаруват над

тях, и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде

така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде

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

също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и

да даде живота Си откуп за мнозина...” 5

И сега какво да сторим, княже? Как да победим с политика място,

което никой никога не е побеждавал?”

Думите на началниците озвериха дявола. И той, като скубеше с нокти

мантията си, им рече:

5 (Матея 20:25-28)
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“Още студ искам! Още лед и още вихри! Още политика и още амбиция!

Нека Христос Си остане на Хълма с Неговите! А аз, докато съм княз на този

свят, ще го владея и подарявам на когото си ща!”

Христос е на Хълма с Неговите, братко мой! Ти от Неговите ли си? Ако

наистина е така, то побързай да освободиш сърцето си от ледения вихър

на политиката. И осъзнай ненарушимия духовен принцип, който гласи:

Дяволът не издига в света човеци, но само и единствено демоните,

които са в човеците! Също така и Бог не издига в Духа Си човеци, но само

и единствено Христос, Който е в човеците!

Затова те моля:

Отречи се от този свят и погледни нагоре! Далече по-нагоре! Защото

там царуват боголюбието и братолюбието! Там няма партии, но има Църква!

Там няма пресметливост, но има всеотдайност! Там няма кариеризъм, но

има възвисяване! Там няма бюрокрация, но Бог Отец, Който е всичко във

всички! И Синът на Този Небесен Бог сега говори в сърцето ми, казвайки:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри да отвърнат лицата

си и сърцата си от всичката политика и от всичките политици на

света. И като погледнат към Моя Хълм, да се възкачат при Мене с

боголюбие и братолюбие. Защото който люби братята си, той люби

Канарата, а който люби Бога и Отца, той пребъдва в Канарата и

Канарата пребъдва в него! Изпълнете с Дух и Живот тези Мои думи,

за да се изпълните с Огъня Ми! Защото само тогава ледниците на

света няма да имат никаква власт над сърцата ви! Защото само

тогава вие сте Мои и Аз съм ваш!”
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6. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ШОУБИЗНЕСА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Една огромна скръб е притиснала сърцето ми. Една непрестанна болка

изгаря всичките ми помисли. Защото живея в обречен свят с още по-

обречени хора. Какво ли не направих, за да им помогна? Как ли не

простирах ръцете си към всичките човеци, та дано биха осъзнали, че не е

във Волята на Бога да останат в греха и в света? За съжаление – само

малцина повярваха на виденията, които получих от Господ Исус Христос.

Повечето просто махнаха с ръка и продължават да го правят и до днес.

Преди да ти разкрия най-потресаващото от всичките видения, които

Исус показа на сърцето ми, аз искам да отделя няколко изречения за

съдбата, която касае синовете на непокорството.

Виждаш ли, братко мой, става дума за това, че рано или късно всеки

от нас ще застане пред Пречистия и Свят Бог. Ще застане пред Него не с

парите си, нито с къщата си, нито с която и да е земна придобивка! Не!

Ще застане пред Бога с едничката си душа!

Тази душа, която е трябвало през годините на земния живот да се

приготви да обитава в Божието Свято присъствие. И тогава синовете на

непокорството ще осъзнаят, че имат жесток проблем.

Проблемът на осквернените с грехове и беззакония души!

Проблемът на мръсната и нечиста дреха, с която никой не може да се

яви на Сватбата на Агнето!

Едва тогава, пред Христовото съдилище, мнозина ще разберат, че им е

бил нужен не “Ариел” или “Ехо Савекс”, но дълбоко и очистващо покаяние.

Едва тогава безумците ще проумеят, че безвъзвратно са закъснели, понеже

кредитът им от Бога е бил профукан за живот в грях и мръсотия. И аз сега

те моля, братко мой, да започнеш да гледаш на собствения си живот, като

на най-скъпоценния кредит, който Бог ти дава от Небето. Защото

Милостивият Отец не бърза да погубва и унищожава никого, но Сатана

бърза и прави именно това. Защото Бог иска от добра воля и с вяра в

сърцата си да Му се покорим и да се изпълним със Святия Дух, докато

Сатана днес изнасилва волята, помислите и сърцата на всички човеци, до
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които намери достъп. Много пъти през годините мои братя и сестри ми

задаваха един и същи въпрос в писмата си:

“Как така Бог ти даде достъп в Небесните места и пред Своето

Светилище? Защо с виденията си ти ходиш там, където ние не можем да

отидем? Какво е това благоволение и как изобщо си го спечелил?”

Виждаш ли, братко мой, аз не съм специален случай, нито съм някакъв

феномен, та хората да се учудват на обходата ми с Бога. Няма нищо чудно

в тази обхода. И достъпът, който Той даде на мен, дал го е на всички,

които искат да го получат. Но ето тук вече настъпва проблемът. Защото

Святият Отец на небесата има изисквания, за да те допусне при Себе Си.

Още в началото на моята вяра Исус ми показа тези изисквания и ме

предупреди, че докато не ги изпълня, то няма никога да бъда готов за

Божия употреба. Аз работих с години върху Божиите изисквания. Убивах

всичко мое, за да оживее всичко Христово в сърцето ми. Молех се и

непрестанно проявявах усърдие в изискванията на Отца. А тези изисквания

ни е открил Апостол Павел в посланието си, където е записал за всички

нас:

“Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо

имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с

тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво

съучастие има вярващият с невярващия? И какво споразумение

има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на Живия Бог,

както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще

им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде". Затова - "Излезте изсред тях

и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз

ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и

дъщери", казва Всемогъщият Господ...” 6

Следвайки Духа на тези библейски стихове, аз побързах да изляза и

да се отделя от тях. Но от кои тях?

Именно от тези, които имаха споразумение с идоли, демони и всякакво

беззаконие. И когато го направих, остана втората още по-радикална стъпка в

моята вяра. Стъпка, за която Всемогъщият категорично заповядва:

6 (2 Коринтяни 6:14-18)
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“И не се допирайте до нечисто!”

Виждаш ли, братко мой! Не можеш да застанеш пред Всемогъщия Отец

с дреха по която личат петна от общение с нечистота. Не можеш да застанеш

в Божието Светилище, което е Огън пояждащ, ако има неща в тебе, които

да са противни на Бога и на Словото Му.

А знаеш ли с колко нечисти неща днес ни преследва дяволът? Знаеш

ли колко страшен и отвратителен е станал арсеналът на сатанинската

мерзост и поквара? Знаеш ли, че в ефирът над главите ни днес летят

милиарди гнусотии и нечистотии, които са прицелени така, че да влязат в

човешките сърца? Защо тогава се учудваш, че са малко човеците, които

имат достъп до Бога и Отца и са спечелили благоволението на Господа? В

крайна сметка не сме ли ние тези, които правим избор със свободната си

воля – било да не се допираме до нечисто, било не само да се опрем, но

изцяло да се омърсим и наклепаме? Кой от нас тогава ще има увереност и

самочувствие, че ще премине без укор през Христовото Съдилище? Не

казва ли Исус в “Откровението”:

“Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дой-

дат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. А от-

вън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонни-

ците и всеки, който обича лъжата и лъже...” 7

Виж тогава кои са първите, които са отвън. Не са ли това псетата? И

не предупреждават ли именно за такива стиховете от “Притчи Соломонови”:

“Както кучето се връща на бълвоча си, така безумният повтаря

своята глупост...” 8

Искрено се надявам, че след прочита на тази пророческа книга много

безумни ще престанат да повтарят глупостите си. За да станат разумни и

да изперат дрехите си със сълзи на покаяние и с води на Святост.

А сега нека вече да те въведа във видението, което Господ Исус

разкри на сърцето ми. Ето думите, които Той ми каза, когато отново ме

въздигна над въздушната власт на Сатана:

“Сега ще преживееш погнуса, каквато рядко си преживявал. Но

ти непременно трябва да видиш това заради всичките Ми братя и

7 (Откровение 22:14-15)
8 (Притчи 26:11)
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сестри. Защото Небето вече не моли, но заповядва да се погнусите

от всичките мерзости и нечистотии на дявола. Колко повече –

когато те са станали тъмен медиен вихър, с който дяволът погубва

всичките народи по земята.

Виж тогава отново как князът на въздушната власт ще говори

на демоничните си пълчища. И като видиш и чуеш, запиши всичко

на книга за свидетелство против нечестивите и за предупреждение

към всичкото Божие домочадие...”

След последните думи на Господа аз отново виждах Сатана, разперил

крила над всичките си черни пълчища. И ето, че той изкрещя с пронизителен

глас, като им казваше:

“Моят враг, Христос, предупреди в противното Си Евангелие, че е

неизбежно да дойдат съблазните! И ето, неизбежното наистина се случва!

И аз ще го направя с такъв размах, щото цялата земя скоро ще се превърне в

клоака и всичките езичници ще станат като подвижни фекалии!

Вдигнете се, мои съблазняващи духове! Разперете крилата си и бъдете

тъмният медиен вихър на шоубизнеса, с който ще воювам против Чистотата

и Святостта на Христос!

Разперете крилата си, вие духове на рок-музика! И нека всичките

медии по цялата земя се проглушат от хард рок и от хеви-метъл рок!

Влезте в рок-изпълнителите и ги направете магнит за душите на младите!

Вкарайте мои текстове и мантри в посланията им! Нека рокът връзва с

железни вериги сърцата на човеците и от тях да няма развързване!

Разперете крилата си, вие духове на хип-хоп и рап-музика! И нека

хип-хоп и рап-музиката станат постоянни проповеднички на гнусотията по

всичките телевизии и радиа! Влезте в изпълнителите и ги направете магнит

за всичката човешка плът и плътско мислене! Всеки текст от песните им

нека преминава през половите им органи! Така собственото ми семе

свободно ще тече в сърцата на младите!

Разперете крилата си, вие духове на поп-музиката!

Влезте в изпълнителите и ги направете сладострастни и провокативни!

И нека поп-музиката стане моя невидима примка, с която ще съблазнявам

тези, които биха избягали от металния звук на рока!
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Разперете крилата си, вие духове на чалга-музика!

Разголете изпълнителите си! Направете ги ефектни и прелъстителни, с

лъскави дрехи и силиконови подплънки! Направете милиони еротични и

съблазняващи клипове и нека ефирът се задръсти от тях!”

Ето че първото от демоничните пълчища на съблазънта полетя с бясна

скорост, за да изпълни волята на дявола. Така земята беше обиколена

многократно за период от няколко десетки години. Всяка обиколка оставаше

по земята милиони опустошени и омърсени в душите си човеци. Появиха се

сатанински рок-групи, като Rolling Stones, Venom, KISS, AC/DC, Iron Maiden,

Black Sabath, Judas Priest, които пеят и проповядват отявлен сатанизъм.

Появиха се гнусни рапъри като Eminem и MC Hammer, чиито песни станаха

синоним на гнусна бруталност и перверзно мислене. Появиха се поп-идоли

като Мадона, Дженифър Лопес и Бритни Спиърс и техните песни и клипове

превърнаха стотици милиони млади хора в идолопоклонници. А този първи

демоничен вихър в медиите никак не отмина и България. Защото тук

“цъфна” и “блесна” чалга-идолът Азис. Покрит от огромното благоволение

на дявола, той стана магнит за стотици хиляди плътски човеци. И неговите

перверзии, сценично поведение и гнусни текстове го направиха като

некоронован крал на езическите души в България. А покрай този Азис една

цяла плеяда от фолк-звезди започна да се надпреварва с него по перверзия

и демонични провокации. Но нещата не останаха само с Азис. Защото се

появиха Устата и Играта, Колумбиеца и М’глата, Румънеца и Енчев, Ъпсурт

и Мишо Шамара и цял куп други “харизматични рапъри”. Така и рап

музиката също избълва сатанински мръсотии върху цялата нация и дори

побърза да се смеси с чалгата. И никой не усети в това дяволския план за

поквара и стъпкване в пръстта на цяло едно поколение от българи. Но това

все още беше само първото от демоничните пълчища на шоубизнеса. А

Сатана вече посочваше и второто, като му казваше:

“Само музика не ми е достатъчна, за да съблазня света! Нужни са ми

човеци, които ежедневно да впрягат най-низките човешки страсти. Искам

да има алчност и сребролюбие в медиите! Искам да има постоянен секс и

порнография! Искам също да има шумно и непрестанно богохулство, което

да превръща и самите зрители в богохулници!
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Разперете крилата си, вие духове на алчност и сребролюбие! Създайте

хиляди лотарии и парични игри по земята и напълнете с тях всичкия

медиен ефир! Нека целият езически свят копнее за бързи пари, за късмет

и за забогатяване!

Разперете крилата си, вие духове на блудство и порнография! Нека

има телевизионни канали, които непрестанно да бълват сношения и

семеизливане!

Разперете крилата си, вие духове на шоу! Намерете гнусни човеци с

прегорели съвести и им създайте шоу предавания, в които те да са готови

да отварят устата си и всекидневно да хулят и омърсяват Името на Христос

и всичкото Му Слово! А аз непременно ще ги пазя и позлатявам!

Разпери крилата си и ти, душе на Корей! Защото искам да ти дам

специално живо телевизионно шоу, което ще превръща гледащите го във

вълци спрямо ближните си! Приеми това като чудесно развлечение за

погубителната ти сила! Помниш ли как Каин уби брата си Авел? Не го ли

направи под твоето внушение? Иди тогава по земята и нека твоето шоу

бъде шоу за последните Каиновци! И понеже Каин беше по-голям от брат

си Авел, то нека шоуто ти бъде наречено “Биг брадър”. Този голям брат ще

разделя зрителите и участниците, за да владее над тях! Той ще хипнотизира

не просто сто или двеста човека, но цели нации! Той ще настройва едни

човеци срещу други човеци, а предаването му ще бъде една от моите топ-

съблазни!

А сега летете, летете, летете! Загребете всичките нечистотии на

човеците по земята! Загребете фекалии и гнусотии, семеизливане и

повръщано! И като напълните вихъра си с него – скоро омърсете всичките

медии по земята!”

Братко мой! Не искам да ти казвам на какъв чудовищен натиск от

погнуса беше подложено сърцето ми. Но това беше реалният княз на

въздушната власт, който впрягаше и даваше наставления на всичките си

демони, за да развратят, омърсят и погубят душите на човеци по цялата

земя. А второто му пълчище се оказа повече от усърдно в поставените

цели. Защото духовете на алчност и сребролюбие превзеха медиите по

целия свят, създавайки хиляди парични игри и телевизионни лотарии.
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България също не беше подмината и тук тези демони изцвъкаха

предавания като “Стани богат” и “Треска за злато”. И ако духовете на

алчност бяха толкова последователни, то и духовете на порнография и

шоу не останаха по-назад. Те също създадоха хиляди порнографски

канали и шоу-предавания, които не подминаха и нашата страна. Защото

тук се пръкна “Шоуто на Слави Трифонов”. И този водещ наистина започна

да отваря устата си и да изрича хули против Бога, подигравки с човеци и

изобилни порции от мръсни скечове и безвкусни вицове. Същият дръзна да

похули Небесния Цар Исус, правейки аналогия на Името Му с името на

българския гангстер Злати Златев Златистия и наричайки Господа “Исус

Исусов Исустия”. Същият изпя песни в прослава на Вавилон и се включи

със свои гнусни песни в нашествието на чалга-музиката. Но сякаш, че

последната от съблазните на дявола в ефира наистина беше “топ-съблазън”

според думите на самия Сатана. Преминала като ураган, събрал в себе си

всичко най-долно и най-омерзяващо, тази съблазън кацна и в България. И

самото предаване “Биг брадър” наистина сложи капак върху казана от

разврат, в който умират и се задушават последните поколения българи.

Самото предаване, водено от Ники Кънчев, (който е неоспорим лидер

и в предаването “Стани богат”) разпали толкова силно огъня на съблазънта,

щото доведе до всенародна истерия. Чудно ли е тогава, че няколко

милиона зрители в България предпочетоха да ги засенява Сатана, а не да

ги осени Святият Дух? Чудно ли е, че ако светът е изправен пред пропаст,

то България вече протяга ръце от дъното на пропастта, като вика към

другите нации:

“Хайде, скачайте! Какво толкова?”

Ще приеме ли тогава Всемогъщият Бог да нарече Свой оня народ,

който примира за чалга и порнография! Ще приеме ли Отец човеци, които

се кикотят на съблазнителния клип и си припяват рефрена на Румънеца и

Енчев:

“Пипни ме тук, и тук, и тук, навсякъде ме пипай! И не питай защо била

съм снощи с друг!”

Ще приеме ли Отец да нарече Свои синове и дъщери тези, които пускат

телевизорите си и стоят като хипнотизирани пред Ники Кънчев и Слави
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Трифонов? Ще приеме ли Отец да излее Небесните Си благословения в

сърца, които потреперват от задните части на Азис и не могат да откъснат

поглед от демоничния грим на очите му, докато той им припява:

“Със влажни устни пий ме, със задни части бий ме,

земята ще обърна ти да си добре...”

Ще приеме ли Отец да погали с ръката Си и да изпълни с Духа Си

човеци, които като полудели пускат SMS-и, за да изгонят този или оня от

къщата на “Биг брадър”?

Братко мой! Със сълзи на очи трябва да ти кажа, че стотици сатанински

угодници покриха България с фекалиите на всичкото си перверзно мислене!

Те направиха това, понеже князът на въздушната власт ги възнаграждава

щедро за злодеянията им. Те направиха това, за да се изгубят сред

човеците понятия като “морал” и “чест”, като “съвест” и “свян”, като

“смирение” и “чистота”. Те направиха това, имайки постиженията на онази

технология, с която не е нужно да търсиш злото и съблазънта, след като те

сами ще се появят на екрана ти. Но аз искам да ти напомня думите на

Господ Исус Христос, ако и мнозина да са ги забравили, а други дори да не

искат да ги прочетат:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и

хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав,

отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния

огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за

тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл...” 9

Днес времето е такова, щото всички искат да имат две ръце, два крака

и две очи! Две ръце, за да ги простират към всичко, което съблазнява и

опорочава! Два крака, за да ходят по пътищата на всяко беззаконие! Две

очи – за да си пуснат телевизора и да превключват каналите, докато

попаднат на някоя демонична съблазън! А кой от тези човеци знае или

разбира, че е дал живота си на демони, които да го изживеят вместо него?

9 (Матея 18:7-9)
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Кой от тях разбира, че самата съблазън е храната за демоните, които са го

обладали? И най-вече – кой от тях разбира, че в деня на Страшния Съд ще

бъде осъден не само духовният съблазнител, но и душевния изпълнител?

Защото този изпълнител е дал съгласието на свободната си воля, сиреч,

ръцете си, нозете си и очите си на дявола.

Аз отново ще призова всички човеци с тази книга! И на тези, които са

повярвали в Името и Делото на Господ Исус Христос, ще кажа, че

единственото място, където можем да бъдем скрити от демоничния вихър

на съблазънта, е Канарата на Господния Хълм. Тази Канара, Която направи

лицето ми твърдо, тъй щото да не се боя нито от вятъра, нито от бурята,

нито от заплашванията на Сатана. Тази Канара, Която в този час казва на

всички вас:

“Напуснете местата на всяка съблазън и затворете сърцата си

за всичките гнусотии на дявола! Светът няма да става по-чист, но от

ден на ден ще става все по-мръсен и зловонен. Затова отсечете

съблазнената ръка и крак, и извадете съблазненото око. Елате при

Мен и ще ви очистя! Пристъпете на Хълма и ще ви осветя! Защото

лъчи светят отсред Канарата, които никоя съблазън не може да

пребори, нито да помрачи! Мислете за онова, което е горе и

пребъдвайте в страх и трепет пред Отец Ми, Всемогъщия! Защото

Той скоро ще прониже с Меча Си гнусния и извратения! И горко

тогава на ония, които е употребявал за всичките си мерзости!”
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7. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА РЕКЛАМАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Помниш ли чувството, което те изпълва, когато ти предстои да

заминеш на дълго пътуване или жадувана почивка? Една треска, едно

вълнение да не изпуснеш нито една от подробностите, да не забравиш

нещо в последния момент. Така ти стягаш багажа си, викаш таксито и

отиваш на гарата, където ще пристигне влакът...

Нека да продължа в този дух на мисли, но да прибавя към него и

неочаквана развръзка. Влакът предстои да пристигне само след десет

минути, а ти в последния момент осъзнаваш, че си забравил в къщи

единият от куфарите, пълен с дрехи и вещи за твоята почивка. Какво да

правиш? Да се качиш на влака с един куфар по-малко или светкавично да

се върнеш и да вземеш куфара, а след това да се върнеш навреме на

гарата? И понеже няма време за губене, ти избираш втория вариант.

Хващаш отново такси и се връщаш в дома си. Взимаш куфара и се качваш

в таксито, като му казваш да потегли с пълна газ за гарата. Но ето, че на

пътя се е случил инцидент, който води до задръстване на колите...

Може би ще решиш, че умело рисувам пред тебе един лош сценарий,

който рядко би ти се случил в живота.

Да, така е! Но аз не направих това, за да те плаша или да

обременявам мислите ти. Не, братко мой! Аз направих това, за да те

подготвя за един тотален и ужасяващ сценарий, написан лично от княза на

въздушната власт. Сценарий, при който увлечени от суетата на погиващия

свят, милиарди ще пропуснат да преминат през стеснения път и да влязат

през тясната порта на Спасението. Те ще направят този фатален пропуск

не защото не са имали достатъчно време да потърсят Спасение за душите

си, а защото са били подлъгани да прахосат това време във всичката

дяволска суета на света.

Виждаш ли, Бог е толкова верен на Словото Си и толкова Благост и

Милост изпълват Сърцето Му, щото дори в последния миг на живота си, ако

се покае, човек ще бъде спасен от Него и душата му ще отиде в Небесното
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Царство. Спомни си тук как единият от разбойниците, прикован на кръст

до разпнатия Господ, Му рече през плач:

“Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството

Си...” 10

А тогава Спасителят кротко му отговори:

“Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая...” 11

Когато Господ обещае нещо, то обещанието Му е Истинско и Свято. Но

не това ще се окаже проблемът на човеците, прахосали в суета всичкото

си време за покаяние и обръщане към Бога. Проблемът при тях ще е този,

че те никога няма да видят никакъв разпнат за тях Господ, нито на ум ще

им дойде, че се нуждаят от нещо повече за суетния си живот. Тъй щото

изненадата им ще бъде страшна, внезапна и неочаквана. Те ще разберат

твърде късно, че са били жертви на Сатана. Жертви на най-безобидната

част на човешкото битие, каквато е светската суета. Но аз нека повече да

не отлагам видението, което Господ Исус разкри пред сърцето ми. Защото

Той отново ме въздигна над въздушната власт на дявола и започна да ми

говори, като казваше:

“Помисли и Ми кажи: Кога един престъпник може да счита

мисията си за успешна? Когато е бил забелязан от тези, които

ограбва, или когато е влязъл в тайно и си е свършил работата, без

да бъде видян?”

“О, Господи! Всеки престъпник иска да върши работата си в тайно, без

да бъде видян. И само тогава престъпната му мисия е успешна...”

“Къде тогава се подвизават най-престъпните демони на

лукавия? Там, където всички биха изревали от злото им, или там,

където злото им не се забелязва приживе, но отпосле?”

“То е ясно, Исусе! Разбира се, че колкото са по-скрити демоните на

Сатана, толкова по-убийствена и смъртоносна е мисията им...”

След последните ми думи Господ погали главата ми, като ми казваше:

“Приготви се да видиш демонични пълчища, скрити толкова

успешно, щото само духовно извисените и духовно просветените да

забелязват активността им. Те са елитни части на Сатана, един

10 (Лука 23:42)
11 (Лука 23:43)
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своеобразен връх на неговата извратена мъдрост и лукавство.

Именно с тях дяволът е създал един от най-убийствените и най-

смъртоносни вихри на земята – демоничният вихър на рекламата. А

сега виж онова, което ти показвам...”

След последните думи на Исус пред очите ми се появи въздушната

власт на дявола. И ето, че тъмният княз отново разпери крила над всичките

си демонични пълчища, като извика със силен глас:

“В какво трябва да превърнем света преди явлението на сина ми?”

“В пустиня, в пустиня!” – изреваха в един глас пълчищата. Това

накара Сатана да се ухили и с провлачен и дрезгав глас да попита отново:

“А с какво е пълна една огромна пустиииня-я-я?”

“С пясък, с пясък, княже наш!” – изреваха отново демоните. В този миг

лицето на дявола се измени. И той, като погледна с всичката си възможна

омраза към човеците по целия свят, измени гласа си в крясък, викайки на

демоните си:

“А има ли пясък в битието на човеците? Има ли от онзи желателен за

нас пясък, на който моят враг Христос заповяда никой от Неговите да не

строи къщата си?”

“Доволно е, княже! Има достатъчно, господарю наш! И човеците не се

насищат нито от гледане, нито от слушане...”

Последните думи на някои от тъмните началници, накараха Сатана да

размаха крилата си и да започне да прави кръгове над демоничните си

пълчища. Така той кръжеше и крещеше:

“Окото им не се напълвало с гледане, а? Нито пък ухото им се напълвало

със слушане? Ами нека тогава да пълним окото с гледане, докато се пръсне

с гледаното! И нека пълним ухото със слушане, докато се пръсне от

слушаното! Чувате ли ме, мои прилепи? Чувате ли ме и вие, скорпиони?

Нека прилепите да разперят крилата си и да влязат в технологичния ефир

на човека! Искам да измислите милиони реклами, с които да прилепяте

човеците към всичкия пясък и към всичката възможна суета на света!

Нека този пясък влезе във всичките медии! Нека той затрупа битието

на човеците! А когато над пясъка останат само главите им, с които гледат,

слушат и говорят, тогава възлезте вие, мои скорпиони! И като ужилите



53

смъртоносно с хипнотични послания и лукаво измислени изречения очите и

ушите на човеците, оставете ги и отидете да убивате на други места.

Защото ужилените вече ще бъдат мои - в дух, душа и тяло...”

Братко мой, очите ми едвам удържаха да гледат как от въздушната

власт на дявола се отделиха две демонични пълчища. Едното беше от

прилепи, а другото – от скорпиони. И ето, че прилепите образуваха

демоничен вихър, който започна тотално да напада и превзема всичкия

технологичен ефир на човека. Прилепите влизаха и ефирът мигновено се

задръстваше от “безобидни реклами”. От реклами за пуканки до реклами

на автомобили. А самите реклами, уподобени на пясък, започнаха да влизат

в живота на всички, които ги гледат, харесват и прилепят към тях сърцата

си. Така, не след дълго, аз трябваше да видя, че духом целият свят се

беше превърнал в пустиня. И там, в пясъците на пустинята, като черни

точици се въртяха главите на стотици милиони и милиарди човеци.

Гледката беше толкова печална и страшна, щото извърнах глава към моя

Господ и Му казах:

“О, Исусе! Какво ми даваш да гледам? Та ето, че битието на милиарди

човеци е затрупано с пясъка на суетата, с пясъка на вещите и рекламите?”

А тогава Господ строго ми отвърна, казвайки:

“Защо спря да гледаш точно тогава, когато започва истински

страшното? Не разбираш ли, че все някой трябва да види най-

убийствените демонични вихри на дявола? Не разбираш ли, че

прилепите са именно прилепи, за да прилепят, а скорпионите, за да

жилят. Виж тогава отново какво ще стори дяволът със скорпионите

си. Защото пясъкът вече им отваря много работа...”

Отново гледах във видението, когато забелязах как милиони скорпиони

плъзнаха по всичките пясъчни дюни на света. И ето, че тези демони забиваха

отровните си жила в ушите и очите на човеците, тъй щото главите им

мигом изсъхваха и ставаха като мъртви. Това беше едно масово и страшно

убийство. Една жестока и проклета кампания за тотално унищожение на

човешкия род. Самата кампания накара князът на въздушната власт да

лети над пясъците на света и да прави пируети и лупинги, удоволствайки
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се безкрайно от прилепите и скорпионите. И ето, че в един миг Господ

посочи с ръка на едно определено място в пясъците, като ми казваше:

“Нека те заведа на това място. Защото то е нацията на българите.

И като те сниша до самите скорпиони, ще ти дам да чуеш какво

нашепва отровата в ушите на човеците, и как действа в очите им...”

Ето, че Исус наистина ме сниши в пясъците на българската суета. И

тогава видях скорпион, който вече жилеше ушите на един човек, а

отровата му действаше с определени хипнотични послания:

“МТел – това е твоят глас!”

“Глобул – когато искаш да те чуят!”

“Вива Тел – всички говорят!”

След самите послания, дошли в ушите му, скорпионът ужили и очите

на човека. И тогава този човек започна наистина да си въобразява, че

може би МТел е неговият глас, Глобул – когато искат да го чуят, а Вива Тел

– че наистина всички говорят. Всеки от трите мобилни оператора в

България идваше с мощно послание, което трябваше да накара човека да

избира къде да си активира закупения GSM. Но ето, че Господ ме докосна с

ръка, като ме попита:

“За какво Отец Ми създаде човека? Или защо му даде глас?”

“О, Исусе! Отец създаде човека, за да общува с него. За да бъде Негово

дете, което се радва да живее в присъствието на Неговия Свят Дух!”

“Какъв тогава трябва да е гласът на човека по Съвършената

Воля на Отца Ми?”

“О, Господи! Гласът трябва да е отражение на сърце, изпълнено със

Святия Дух. Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.

Същото ни призова и Апостол Павел, който написа в посланието си:

“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява

Божии словеса...” 12

“Разбираш ли тогава каква е отровата, която скорпионът

изстреля в очите и ушите на този суетен човек?”

12 (1 Петрово 4:11)
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“Да, Исусе! Тази отрова цели човекът да повярва, че говоренето по

GSM трябва да изпълва цялото му битие. Когато искат да го чуят – да

говори по GSM. И когато всички говорят – да го правят по GSM-и...”

“А успял ли е някой някога да потърси Отец, Мен или Святия

Дух по GSM? Успял ли е да набере Личния Ни номер или да Ни

изпрати SMS?”

“О, Спасителю мой! Това са гнусни психологически послания на

дявола! С тях Сатана иска да закрепости човеците в технологичното им

битие, сиреч, в пясъка на всичката суета, тъй щото никой никога да не

намери време да отвори сърцето си за Тебе, та да общува със Спасителя на

душата си, а не с погубителя...”

Исус кимна утвърдително на думите ми, а след това посочи скорпиона,

като ми казваше:

“Сниши се и разбери каква е следващата отрова на този елитен

демон на Сатана! Защото тя е стопроцентово успешна в последното

време...”

Отново се наведох над скорпиона, който се готвеше да нападне друг

човек. И ето, че жилото му се заби в ушите на човека, а отровата му

действаше с думи, които гласяха:

“Вярвай в себе си! Повярвай на инстинкта си! Пий Кока Кола!”

“Някои вярват в пиърсинга! Други – в кожените дрехи! Кока Кола!

Винаги има в какво да повярваш!”

След самите послания, дошли в ушите му, скорпионът ужили и очите

на човека. А тогава прилив на гордост изпълни сърцето му, тъй щото

ужиленият наистина реши, че е голямо нещо да вярва в себе си, или да

повярва на инстинкта си. А след това мисълта за пиърсинга и кожените

дрехи му се стори твърде хубава. Защо пък не? Толкова хора си дупчат

носовете, ушите, пъповете, езиците. Толкова хора носят кожени рокаджийски

дрехи... Наистина винаги има в какво да повярваш...

И този път Господ ме докосна, като ме запита:

“В себе си ли да вярваш, слуго Мой, или в Мене? На инстинкта

си ли да вярваш или на обещанията в Моето Слово? Дупчене с
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метални дрънкулки ли да привлича сърцето ти? И с рокаджийски

дрехи ли да тръгнеш към Кръста Господен и Хълма Господен?”

“О, Исусе! Твърде страшно е това! Това е поредната демонична хипноза,

с която дяволът убива човешките сърца! Той наистина има защо толкова да

се радва и да прави лупинги и пируети във въздушната си власт. Защото

тези негови послания се въртят нон-стоп по телевизиите. И човеците ги

приемат без всякаква вътрешна опозиция, за да умрат духовно, инжектирани

със сатанинска отрова...”

“Виж тогава следващата порция отрова, с която този скорпион

ще инжектира трети от суетните човеци в този пясък...” – ми

заповяда Исус. И този път, по подобие на предишните два, аз се наведох

над скорпиона и го видях да забива отровното си жило в ушите на човека.

А тогава отровата се разля в ума му във вид на послания, които гласяха:

“Подчини се на жаждата! Пий Спрайт!”

“Гладен ли си – грабни сникерс!”

“Пий Фанта – бъди Бамбуча!”

“Водка Флирт – готови ли сте за довечера?”

“Манастирска гроздова – дар от Бога!”

О, Боже мой! Колко пъти тези изречения са преминавали край ушите

ми, но моят Господ е пазил сърцето ми от сатанинския скорпион? Колко

пъти демоничният вихър на рекламата е искал да пробие сърцето ми, но е

рикоширал в Канарата Христос? Аз наистина вече не искам да спестявам

на никого болезнените въпроси на моя Господ. Защото те са необходимото

горчиво лекарство, което ще направи мнозина да изтрезнеят. А ето, че

Господ отново ме запита:

“За какво си жаден и гладен? И за какво трябва да бъдат

гладни и жадни всичките Божии чеда?”

“О, скъпоценни мой Господи! Всякога гладувам и жадувам за Твоята

Правда!”

“А този човек, който приема с ушите си дяволската отрова на

рекламата, за Моята Правда ли ще бъде гладен и жаден? Какво ще

рече някой да е гладен, а в следващия момент да грабне сникерс?

Хубав ли е глаголът “грабя”? Не превръща ли той човеците в
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грабители? Или какво ще рече недомислицата да пиеш Фанта и да

бъдеш “Бамбуча”? Не е ли измислицата “Бамбуча” твърде близка

до растението “бамбук”, чиито пръчки са кухи отвътре, а то най-

често вирее в тресавищата и блатата? Не иска ли тя подсъзнателно

да накара човеците да бъдат кухи? Кухи отвътре ли ви иска Господ

или изпълнени със Святия Дух? С водка Флирт ли трябва да сте

готови за Вечерята на Агнето, или с Моето Вино за Моята Сватба? И

кога Господ всред всичките Си Небесни дарове за човеците е заръчал

и едно шише “Манастирска гроздова”, та да я определят като “дар

от Бога”? Не прозира ли зад всички тези реклами истинското

желание на Сатана – да бъде бог в живота на всичките човеци и те

да го величаят и превъзнасят, както не му подобава? Но ето затова

всичките поклонници на суетата са затънали в пясък – понеже

нямат Канарата и не са се възкачили на Хълма, за да я намерят.

Но ти виж и последната отрова на скорпиона, за която ще ти

говоря. Защото ако трябва да изброя всичките скорпиони с всичките

им смъртоносни послания по целия свят, то не биха стигнали

всичките години на живота ти...”

За сетен път, приведен над пясъка на суетата, аз виждах как скорпионът

забиваше отровното си жило в ушите на човек. И тогава отровата подейства

в него със следните изречения:

“За да сте безупречни – нужен ви е Ариел!”

“Хем по-чисто, хем по-лесно – с помощта му е чудесно! Мистър Пропър!”

Докато човекът слушаше с ушите си, скорпионът нападна и очите му.

И тогава той се видя с чисти и бели дрехи, ходещ по чист и бял мрамор.

Белите му дрехи – изпрани от Ариел. Белият мрамор – почистен от мистър

Пропър. Каква по-голяма измама и каква по-гнусна манипулация със

съзнанието на този човек! Той вече си вярваше, че това е то чистотата в

живота. Да си переш дрехите с Ариел и да си чистиш пода с мистър

Пропър. Но моят Господ отново започна да ми говори, казвайки:

“С Ариел ли изпра дрехата Си Давид, когато съгреши с

Витсавия? И с мистър Пропър ли Йоан Кръстител направи прави и

чисти пътеките за Господа?”
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“Не, Господи мой! Давид изпра дрехата си със сълзи на покаяние, а

пророкът Ти Йоан направи прави и чисти пътеките Ти с проповядване на

покаяние!”

“Ще помисли ли за покаяние тогава този човек, който разчита

на Ариел и чисти външното, докато вътрешното остава мръсно и

осквернено? Ще направят ли прави и чисти пътеките за Господа

тези човеци, в чиито къщи има мраморни коридори, а в този час

нозете им търчат по пътищата на всяко беззаконие? Ще разбере ли

някой от всичките тези ужилени човеци, че дяволът открай време

ги е хипнотизирал и е вързал сърцата им със суета и безумие?

Люде Мои! Твърде много ви говорих чрез слугата Си и пак

виждам, че мнозина от вас остават в пясъка! Твърде много ви

призовавах да се възкачите на Хълма и да се скриете в Канарата, и

пак мнозина от вас останаха неразумни! Докога още ще се бавите и

битието ви ще се оплита от пясъка на суетата? Докога ще давате

пари за онова, което никак не ползва, а няма да принесете Святи

жертви на Хълма Господен? Има ли нещо в тази книга, което да

показах на слугата Си, а вие да отречете, че не е реалността, която

ви заобикаля? Има ли нещо, за което да твърдите, че е измислица,

когато смятате, че слугата Ми вече ви отеготява с виденията, които

му давам?

Но ето, краят на всичко вече е наближил твърде много! И нека

Моите думи се закрепят в сърцата ви, за да стоите в Твърдостта на

Човешкия Син. Твърдост, която скорпионите няма да пробият!

Твърдост, която прилепите няма да отместят! Твърдост, с която ще

ви направя победители на Вяра! С Моята Вяра над пясъците и над

всичкия демоничен ефир! Аз, Канарата на Господния Хълм, дадох

това видение на пророка Си!”
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8. МЕДИЙНИТЕ ВИХРИ НА ШАРЛАТАНСТВОТО И НЛО

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако трябваше отново да избирам как да изживея живота си, то без

всякакво съмнение аз бих избрал да бъда слуга на Господ Исус Христос и

Той да ме води във всичките прекрасни и удивителни места на Святия Дух.

Но ако в този повторно избран живот бих нанесъл някакви корекции, то

това непременно бих сторил. Защото, преди да позная моя Господ, аз бях

тровен в ума си и сърцето си. Тровен от хиляди измами и безумия, тровен

от светско образование, от светски поглед върху битието. А по-късно

тровен от религия, окултизъм и източен вятър. И когато Святият Дух влезе

в сърцето ми, Той трябваше да изхвърля от мен хиляди заблуди и да ме

очиства от всякакви поражения. Ето тези заблуди и поражения аз повторно

никога не бих искал да преживея. Бих ги спестил на ума и сърцето си, за

да вляза в Евангелието, да хвана ръката на Исус и да Го следвам. За

съжаление – толкова благоприятен и чудесен вариант на човешкия живот

рядко се случва. Той може да бъде успешен, само, ако още от детинството

си човек бъде представен на Господа и изпълнен със Святия Дух. Но дори

и тогава остава жестокият проблем, свързан със светското образование,

което – иска или не – човек трябва да приеме като даденост. И като не

прилепя сърцето си към никоя от светските науки, да се съхрани за Свята

Божия употреба.

Последните демонични вихри, които Исус ми показа в това видение,

бяха чудовищни в силата си да погубват човешките сърца и умове. Като

връх и предел на сатанинското лукавство, тези вихри днес владеят целия

свят. Затова нека да започна оттам, че Господ отново ме въздигна над

въздушната власт на дявола. И като докосна с ръка сърцето ми, започна да

ми говори, казвайки:

“Знаеш ли, слуго Мой, колко години бяха нужни на сърцето ти,

за да чува ясно Гласа Ми и да вижда видения в Духа Ми?”

“О, Исусе! Зная, че Ти ме намери по бърдата, където аз бях изгубена и

заблудена овца, оплела вълната си в острите тръни на всичкия сатанизъм в

света. Но Ти поради преголямата Си Любов, с която ме възлюби, спаси
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душата ми и с голямо дълготърпение ме чакаше през всичките години на

моето очистване и осветяване. Тъй щото Аз наистина ще Ти остана длъжник

не само в този живот, но и в цялата вечност. Понеже не бих бил нищо без

Тебе...”

Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

като казваше:

“Знай тогава, че както намерих теб, така намирам и много

други. И всеки от тях, идващ при Мене с пораженията от стария си

живот, уповава на Святия Дух, с Който изпълвам и очиствам сърцето

му. Но сега ти казвам, че ако Аз бързам, то и дяволът бърза. Ако Аз

спасявам, той погубва. И последните демонични вихри, с които той

е влязъл в медиите, търсят максимален убийствен ефект върху

човешките сърца. Кажи Ми тогава:

С какво те заплени Моето Евангелие? Какво те накара да се

влюбиш в него и така да станеш Мой верен и добър слуга?”

“О, Исусе! Винаги, когато съм имал причина, аз съм споделял с

всичките си братя и сестри, че аз продължавам да съм влюбен в

Простотата и Чистотата на Твоето Евангелие. Влюбен съм в това Слово,

което се разтваря в душата ми с всичко Вечно, Истинско и Благодатно.

Влюбен съм в Хляба и Солта, във Виното и Водата, в Лозата и

Гроздовете, в Маслината и Смокинята, в Слънцето и Небето, в Мрежата и

Рибите, в Пастиря и Стадото, в Добрия Самарянин и Неговата Благост и

Милост. Твоето Слово е меко, Господи! Думите Ти са кротки и искрени!

Бремето Ти е леко и игото Ти е благо! Всичко в Твоето Евангелие е Живот!

В него няма високопарни фрази, нито отвлечени понятия. В него няма

надутост, нито презрение към човеците. В него блика пределът на Твоя

Живот, на Твоята Любов, на Твоята Съвършена Светлина...”

“А искат ли днес човеците Простотата и Чистотата Ми? Не стана

ли животът им твърде сложен, твърде наситен от всякакви понятия,

логии, догми и предразсъдъци? Не даде ли Отец Ми само десет

заповеди на Синайската планина, които светът презря, за да си

създаде стотици хиляди закони, правила, членове, алинеи и

разпоредби? Не даде ли Отец Единствения Си Хляб и едничката Си
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Лоза, та да ядат хората Хляб и да пият Вино? Защо тогава човеците

се отказаха от Виното и Хляба, а потърсиха всичкия пясък,

всичката сложност и всичкото безумие на света?”

От въпросите на Исус сърцето ме заболя. Една скръб нахлу в мене и

изпълни очите ми със сълзи. И тогава Му проговорих, казвайки:

“О, Господи мой! Ти Си Канарата и всичко в Тебе се сплотява! Но

дяволът е змия в пясъците, която обича всичко да раздробява. И сега в ума

ми блестят стиховете на Апостола Ти Павел, изпълнени с всичкото му

безпокойство. Защото написа на всички ни в посланието:

“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христа...” 13

“А как или с какво змията измами Ева, та да се разврати умът й?”

“О, Исусе! Змията подмами Ева, за да яде от дървото за познаване на

добро и зло. А Ева видя в него “дърво желателно, за да дава знание”.

Така тя вкуси от плода му и даде и на Адам, тъй щото и той яде с нея...”

“Разбираш ли тогава какъв е жестокият проблем на последните

поколения от човеци? И проумяваш ли, че те все още повтарят

греха на Ева, понеже искат знание. Не Моята Простота и Чистота,

нито Моя Свят Дух, нито Моето Слово. Не! Човеците искат знание.

Искат да напълнят сърцата си с всякакви логии, но не и с Истината

на Моето Евангелие. Как мислиш тогава? Ще пропусне ли змията да

разврати умовете им? Ще пропусне ли да изплюе отровата си в така

желателните логии?”

“Не, Господи! Дяволът няма да пропусне. Защото развращаването и

убиването на човеците е едничката му цел. Той открай време е човекоубиец

и в него няма Истина...”

“Виж тогава тъмния демоничен вихър, с който човекоубиецът

воюва против Простотата и Чистотата Ми! Виж как неговите духове

на шарлатанство днес развращават целия свят и плюят отрова във

всички медии...”

13 (2 Коринтяни 11:3)
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След последните думи на Исус аз отново виждах князът на въздушната

власт. И този път, разперил крилата си, той крещеше с всичката си сила на

демоничните си пълчища, като им казваше:

“Ангели мои! Човечеството иска наука и ние му я дадохме! Човечеството

иска да раздробява, дълбае и издирва! А какъв по-голям успех за нас от

този – да накараме жертвите ни да изкопаят собствените си гробове?

Какъв по-голям успех за нас от този – да бутнем в рова на погибелта тези,

които сами го изкопаха?”

“Дай ни този успех, княже! Нека бутнем човеците в рова!” – закрещяха

в един глас милиони демони. А тогава дяволът вдигна ръката си, за да

въдвори тишина и отново им каза:

“Аз ще смеся истина с лъжа, факти с догадки, съмнения с постижения!

И тогава непременно ще се насладите на всичката ми погубителна сила.

Ето, ефирът на човека просто чака да бъде обладан. Вълните само чакат да

бъдат яхнати. А с какво друго да ги запълня, ако не с шарлатанство?

Затова сега ви заповядвам:

Тръгнете по земята, вие, бесове на животински страсти! И като

внушите на човеците, че са просто животни, накарайте ги да повярват, че

няма никакъв Йеова на Небето, нито Творец над творението!

Нека шарлатанството на биологията се превърне в медиен вихър по

цялата земя! Нека човеците приемат в сърцата си, че не са нищо друго,

освен потомци на маймуни! Накарайте ги да ровят, изследват, сравняват,

класифицират! Не се спирайте пред нищо, докато не внушите на света, че

няма Бог и Създател, но има еволюция! Да, еволюция! Един чудесен

аргумент, с който ще изхвърлим понятието Бог от битието на човеците...”

Ето, че бесовете наистина тръгнаха по земята. И като намериха човек

на име Чарлз Дарвин, внушиха му да напише книгите “Произход на видовете”

и “Произход на човека и половия подбор”, с които да обори божествения

произход на живота. И тези книги първо направиха фурор в тогавашните

вестници, а десетилетия по-късно – когато се появиха и електронните

медии, влязоха и в тях. Така целият свят гръмна с лъжеучението на Дарвин.

Учени тръгнаха да събират “доказателства” от черепи, кости, и научни

обосновки. И стана така, че шарлатанството на биологията наистина се
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наложи тотално. Езичниците наистина повярваха, че произлизат от маймуни

и побързаха да изхвърлят Библията от живота си. А биологическото

шарлатанство, развило се тотално за последните петдесет години, накара

Сатана да вие от възторг.

Но ето, че князът на въздушната власт отново събра пълчищата си.

И като разпери пред тях крилата си, им закрещя, казвайки:

“Неверието нарасна, но сякаш с това нарасна и вярата. Христос е

намерил противовес против тази моя измама и затова трябва да измислим

нова, още по-коварна от нея. В последните години ефирът на човека

просто жадува за сензации и открития. И ние непременно ще му ги дадем.

Но затова е нужно човекът да рови и копае. Непрестанно да рови и копае

собствения си гроб. Главното за нас е да помрачим Евангелието. То не

трябва да спасява. Човеците трябва да се усъмнят в неговата истинност.

Какъв по-удобен случай да си изкопаят нови евангелия? Защо трябва да са

само четири? Нека са пет, шест, седем!

Ето, ефирът ви очаква, мои къртици!

Нека шарлатанството на археологията да се превърне в медиен вихър

по цялата земя! Измислете филми, направете предавания, подгответе света

за тази наша медийна изява. Защото сега е моментът човеците да копаят и

търсят Кивота и Светия Граал, ако и Йеова отдавна да ги е прибрал на

Небето! Сега е моментът всичко окултно, мистично и археологическо да

изригне с пълна сила!”

Послушали своя княз, къртиците му мигновено образуваха демоничен

вихър. И ето, че скоро по земята се появиха впечатляващи филми за

приключенията на археолога Индиана Джоунс, който стреля с пищова си и

простира бича си във всякакви тайнствени пещери, търсейки божествени

артефакти, свързани с Ковчега на Завета и Светия Граал. Но това беше

само началото на сатанинската измама, което трябваше да послужи за

сондаж и настройка на човешкото съзнание. Защото шарлатанството на

археологията скоро се превърна в хит по всичките медии. Появиха се

“Кумрански ръкописи” от пещери край Мъртво море, които трябваше да

убедят света, че има още Евангелия, които Църквата е пренебрегнала. А

съвсем наскоро се пръкна и “Евангелие от Юда”. Реномирани телевизионни
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медии като “Дискавъри” и “Нешънъл Джиографик” побързаха да раздухат

археологическата топ-сензация. И пред тях експерти от Швейцария,

обладани именно от къртиците на дявола, започнаха да аргументират

колко истинско е намереното Евангелие. А докато видението се развиваше

пред очите ми, Господ внезапно ме попита, казвайки:

“Как мислиш, слуго Мой? Слаб ли е бил твоят Господ и Неговият

Отец, та да не могат да Си съберат Евангелията, та чак след две

хиляди години по-късно човечеството евентуално да ги открива

при археологически разкопки?”

“О, Господи мой! Никой от тези археологически шарлатани не е познал

нито Тебе, нито Отца, та да проумеят, че Бог е Верният и ревнив пазител

на Словото Си...”

“А как ти приемаш научните аргументи за достоверността на

“Евангелието от Юда”? Писал ли е Юда Евангелие за Мене?”

“О, Исусе! Това е гнусно сатанинско шарлатанство! Как може оня,

когото Ти посочи и нарече “дявол”, да пише Евангелие? Как може оня,

който се обеси преди Твоето Възкресение, да пише за Блага Вест? Та нали

Възкресението Ти е същината на Евангелието, прицелът на свещения

текст? Нали Твоите Апостоли се помолиха на Тебе, казвайки:

“Ти, Господи сърцеведче на всички, покажи оногова от тези

двама, когото си избрал, да вземе мястото в това служение и

апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място...” 14

Тъй щото с цялата спекулация около “Евангелието на Юда” дяволът

цели да внесе спокойствие във всичките си юди...”

Исус кимна утвърдително с глава, а след това ми даде знак да продължа

да гледам на знаменията от демоничния вихър на дявола. А те никак не

закъсняха, понеже се появи нова сатанинска провокация на страшно

богохулство. И за тази провокация Сатана заповяда на къртиците си,

казвайки:

“Археологическото шарлатанство е силно, но не е достатъчно! Искам

още шарлатанство, още измама, още богохулство! Искам шарлатанство,

свързано с човек, от когото човечеството се възхищава! Леонардо Да

14 (Деяния 1:24-25)
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Винчи, например! Велик мислител, художник и гений на Ренесанса! Нека

обърнем Леонардо против Христос и да видим какъв ще е ефектът! Намерете

някой писател, който да опише лъжите, които смятам да забъркам!”

Къртиците дори и не чакаха подкана, но твърде бързо намериха

писателя Дан Браун. И като развратиха сърцето му, накараха го да напише

богохулната книга “Шифърът на Леонардо”. А с личната амбиция на Сатана

тази книга беше филмирана и премина като ураган от шарлатанство през

всичките световни медии, като се опитваше да убеди целия свят, че Исус е

просто човек, а не Божий Син. И като човек е имал любовна връзка с

Мария Магдалина, която дори Му е родила деца, от които произлизала

кралската династия на Меровингиите. И отново “авторитетният” медиен

канал “Дискавъри” даде думата на Дан Браун, за да говори чрез къртиците,

които го бяха обладали. А Исус, като докосна отново главата ми, ме

попита, казвайки:

“Кажи Ми, слуго Господен, каква беше мисията Ми на земята?

Човешкото Си семе ли дойдох да излея в нечия утроба на жена, или

Семето на Благовестието, което ражда Младенеца в сърцата ви? За

земна жена ли слязох да се оженя или да подготвя Моята Църква за

Сватбата Ми в небесата?”

“О, Исусе! Господи мой! Къртиците на дявола ровят в земята и изкарват

на показ най-низките човешки помисли и най-страшните богохулства! Това

са демонични фекалии, които сатанински угодници хвърлят към Небето, та

дано по някакъв начин биха Те осквернили! Но аз зная, че фекалиите

скоро ще паднат върху собствените им глави! Защото никой не може да

омърси Господ и Бог, обитаващ в непристъпна Светлина! Това е най-

яростната дяволска кампания против Твоето Евангелие! Най-гнусната, най-

долната и най-проклетата медийна изява на дяволските къртици! Но както

каза князът на въздушната власт пред всичките си демони, земните човеци

просто копаят собствените си гробове и простират ръцете си към рова на

погибелта...”

“Да, така е! Но ти виж и последният от демоничните вихри на

дявола! Защото с него той вече наистина подготвя света за явлението

на човека-Антихрист...”
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Ето, че отново гледах как князът на въздушната власт събра своите

демонични пълчища. Видимо доволен, той разпери крилата си, като казваше:

“Нека направим измамата перфектна! Нека още веднъж и за последно

да яхнем всичките медии! Нека още веднъж да направим демоничен вихър!

Защото за него ще използвам всичките си бухали и кукумявки!”

Дочули думите му, демоничните пълчища нададоха възторжени

възгласи, а дяволът просто посочи избраните отсред тях, като казваше:

“Разперете крилата си, мои бухали и кукумявки! И бъдете тъмния

демоничен вихър на НЛО, с който ще измамим света, че е посещаван от

извънземни цивилизации. Нека светът се разтърси от моите демонични

знамения! Нека летящи чинии кръстосват из небето, нека рисунки в житата

изумяват суеверните! Нека целият свят повярва, че НЛО e истинско и

реално! Защото ще дойде време Христос да грабне омразната Си Църква и

тогава ще трябва да убеждаваме света, че изчезналите са похитени от

извънземни! Искате ли да бъдете извънземни, мои кукумявки и бухали!

Искате ли да направите фурор по всичките медии на света!”

“Искаме, княже наш! Искаме!” – зашумяха демоните. И тогава Сатана

им изкряска, казвайки:

“Ами бъдете тогава извънземни! Които не сме могли да извратим с

измамите ни на земята, нека да ги побъркаме с шарлатанство извън земята!”

Ето, че последният демоничен вихър от бухали и кукумявки полетя из

цялата земя, въоръжен с всичката измамителна и окултна сила на Сатана.

Така, като начало, медиите подготвиха света за шарлатанството, пускайки

филми за НЛO, между които най-много нашумя “Извънземното” на Стивън

Спилбърг и поредицата за “Досиетата Х”. А след това, с летящи чинии,

житни кръгове и всякакви свидетелства на зомбирани човеци, заблудата

набираше все по-голяма и по-голяма сила. Но колкото и медийният вихър

на демоничните знамения да обикаляше земята, пак Хълмът Господен остана

недосегаем за амбициите на дявола. Събрал Званите, Избраните и Верните,

Хълмът светеше с лъчите си над цялата земя, докарвайки Сатана до лудост

и преливаща ярост. И на този Хълм Господ за последен път проговори на

сърцето ми, казвайки:
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“Слуго Мой! Иди и предупреди всичките Божии чеда да копнеят

за Простотата и Чистотата на Моето Евангелие! Иди и кажи на

всички, че нито едно от лъжливите чудеса и знамения на дявола не

може да помрачи човеците, преживели Истинското Чудо.

Чудото на новорождението!

Чудото – да преминете с Мене неопетнени и неосквернени през

всичката медийна съпротива на Сатана! Чудото – да знаете, че вече

сте вечно живи в Живота на Вечно Живия!

Аз ви дадох да разпознаете най-страшните демонични вихри на

дявола, с които той днес развращава всичките медии по целия свят!

И като се отречете от тях – да извисите умовете и сърцата си в

Святия Дух, за да стоите на правилното място, когато се завърна за

всички вас! Има един Господен Хълм, на който Господ е вашата

Канара! Има един Господен Хълм, където с твърдост ще придобиете

душите си! Всичко останало е прах и пепел, мъгла и дим, пръст и

пясък, и суета на суетите! Аз, Канарата на Господния Хълм, дадох

тези видения на пророка Си!”


	КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
	1. КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ
	2. ТЪМНИТЕ ВИХРИ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ
	3. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА РЕЛИГИЯТА
	4. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ОКУЛТИЗМА И ИЗТОЧНИЯ ВЯТЪР
	5. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ПОЛИТИКАТА
	6. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ШОУБИЗНЕСА
	7. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА РЕКЛАМАТА
	8. МЕДИЙНИТЕ ВИХРИ НА ШАРЛАТАНСТВОТО И НЛО

