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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преди да напиша каквото и да е изречение от тази книга, аз искам да

благодаря на моя Господ Исус Христос. Да Му благодаря затова, че Неговата

Вярност е по-висока от облаците и по-дълбока от морето. Да Му се преклоня

затова, че продължава да ме запазва жив и неповреден от съпротивленията

на дявола и от всичките огнени стрели на неописуемата му ярост.

Последните месеци от моя живот са белязани с печата на една

непосилна и страшна скръб, едно угнетяване и духовна опресия, каквито

не съм имал никога в живота си. Самата съпротива на Сатана стана

тотална. За разлика от предишни години, когато бурите и злите дни идваха

и си отиваха, сега изпитанието ми стана такова, щото да претърпявам

постоянна буря и постоянно зло. При такова състояние всяко навеждане и

залитане към плътта, към мислите и делата на плътския човек, е свързано

с чрезмерни усилия, за да се върнеш отново в Присъствието на Святия

Дух. Чувстваш се притиснат на земята, в пръстта, а трябва непременно да

“отлепиш”, за да се изправиш и вършиш Божията Воля.

За мен, като слуга и пророк на Господа, вършенето на Божията Воля е

именно в това – да довеждам до сърцата на Божиите чеда повеленията на

Господния Глас. Повеления, които ще стават толкова по-радикални и

строги, колкото повече наближава свършекът и идва денят на Страшния

Съд. И ако нещата опираха само до това – да опиша във видения Небесния

Ерусалим и Славата на моя Господ, то аз бих бил най-щастливият и най-

блажен човек на света. Защото Хълмът Сион, Царството на красотата и

Благодатта, е най-съкровеното и желателно място за духовния човек.

Място, където Исус ме въздигна десетки пъти, и аз го описах в пророчески

книги. Но когато става дума за светът на дявола и за белезите на неговото

демонично управление, то тогава нещата се обръщат на сто и осемдесет

градуса. Защото Сатана не е съгласен нищо от неговото царство да бъде

осветено от Истината и пронизано от острието на Меча Господен. Той владее

чрез заблуда, насилие и магия и би направил всичко по силата си, за да
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останат човешките сърца вързани в неговата власт. Виждаш ли, братко

мой, в духовния свят много от нещата се обясняват именно с връзване и

развързване. Спомни си, че когато нашият Господ даде на рибаря Симон

новото име “Петър”, Той му каза именно тези думи:

“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам

ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще

бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде

развързано на небесата...” 1

В пророческата книга за “Галилея” аз изпитах именно Небесната

привилегия, дадена на Петър. Господ ме благослови, за да уловя въжето на

Неговото Възнасяне. Тъй щото когото вържа с това въже на земята, да

остане вързан и на небесата. Сиреч – в деня на грабването да бъде

въздигнат при Исус, понеже е повярвал на словото, дадено на пророка Му.

Но забелязваш ли как Господ продължава и казва на Петър:

“...а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на

небесата...”

Знаеш ли кои са нещата, които се развързват на земята, за да бъдат

развързани и на небесата?

Това са човеците, които в мисъл, слово и дело категорично се отказват

от Христовото Спасение. Те не желаят да бъдат вързани с въжетата на

Христовото Възнасяне, както казват това категоричните стихове от псалома:

“Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно,

против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека

разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата

им...” 2

Когато някой не иска да бъде вързан с въжетата на всичката Божия

Благост и Милост, то такъв човек непременно се превръща в антихрист. И

трагедията на този антихрист е тази, че се вижда свободен от въжетата на

Бога, но не се вижда как е вързан от въжетата на дявола.

Моля те да запомниш това!

Всяко връзване от единия те развързва от другия!

1 (Матея 16:18-19)
2 (Псалом 2:2-3)
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Ако си вързан от Бога, развързан си от дявола!

Но ако си вързан от дявола, развързан си от Бога!

И понеже вече написах пророческа книга за връзването ни от Христос

с въжето на Неговото Възнасяне, то непременно е дошло времето да пиша

за връзването от дявола с въжето на неговото превъзнасяне. Тази беше

причината Господ да ми каже да напиша на всичките Божии чеда да

очакват пророческите видения, свързани със Сенаар, сиреч, земята на

сатанинското превъзнасяне. Моля те още отсега да разбереш, че всичко на

Небето и земята, в Рая и ада, в този свят и в бъдещия, се върши под

изричната Воля и Съвършения контрол на Бога. Тъй щото няма нищо, което

да изненада Всемогъщия, понеже Той го е заповядал – било за добро или

за зло. И ако досега си мислил, че Господ Исус много горчиво съжалява, че

само малцина са хванали Неговото въже, а мнозината държат дяволското,

то час по-скоро се освободи от тази помисъл. Защото в ръката Господна

има две тояги. Едната се нарича Благост, а другата Връзки, според както е

пророкувал Захария:

“И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-

бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох

Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото...” 3

Когато Исус заявява, че пасе обречено на клане стадо, то Той говори

именно за отстъпилите от Името Му, които си мислят, че са свободни да

правят каквото си искат. Да живеят както си искат. Да вършат каквито си

искат дела. И точно тук е голямата им измама. Защото тоягата Връзки в

ръката Господна е самият дявол и Сатана. И ако някой презира Благостта

Господна и не се покорява на Божията Воля, той просто преминава от

властта на едната тояга под властта на другата.

Как мислиш тогава? Каква ли ще да е тоягата Връзки, с която Божият

Гняв приготвя стадото за клане? Какви ли ще да са Връзките на дявола?

Какво ли ще да е неговото въже, с което всичките плевели ще бъдат вързани

на снопове за изгаряне?

Ето за това въже ще говоря с всичките пророчески видения в тази

книга:

3 (Захария 11:7)
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За въжето на превъзнасянето, с което дяволът мами, завлича и връзва

завинаги своите пленници в земята Сенаар.

И в началото на книгата, от Христова страна те моля:

Пристъпи със смирение, благоразумие и страх от Господа към всичките

видения в тази книга. Защото за тях се е платила цена, многократно по-

голяма от цената, която ти ще платиш, за да ги прочетеш!

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЯТА СЕНААР

Братко мой! Верни ми приятелю!

В тази пророческа книга като духовен човек ще пояснявам неща на

духовни човеци и не искам никой да разбира думите ми плътски и превратно.

Понеже плътското разбиране е един от най-големите козове на дявола в

битката му за човешките души. Както виждаш от заглавието, тук аз ще

говоря за земята Сенаар. И не просто за някакво историческо понятие

Сенаар, което се е стопило и изчезнало в пластовете на хилядолетната

човешка история, но за духовното понятие Сенаар, което днес е актуално

и злободневно повече от всякога.

Нека да започна с това, че преди тринадесет години написах книга,

която се казваше “Широкият път или религията като смърт”. Именно

тогава за първи път сърцето ми се сблъска с понятието “Сенаар”, записано

съвсем лаконично в следния библейски текст:

“А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И

като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската

земя, гдето се и заселиха...” 4

Още помня как Святият Дух изпълни цялото ми сърце, а пръстите ми

затракаха с вълнение по пишещата машина, тъй щото листовете излизаха

един след друг. А когато написах цялата глава за “Вавилонската кула”,

Господ докосна с пръсти главата ми, казвайки едни единствени думи:

“Продължавай да пишеш! Защото наградата ти от Мен е

извънредно голяма!”

За творец, който пишеше едва втората книга в живота си, тези Господни

думи бяха голямо насърчение за сърцето ми. Ето защо аз продължих да

пиша. И не просто довърших книгата за “Широкият път или религията

като смърт”, но след нея продължих да пиша неуморно и постоянно през

годините, според както ми даваше Святия Дух.

Зная, че би ме попитал:

“Защо ми даваш този пример от живота си? Как да разбирам, че Господ

ти е обещал извънредно голяма награда?”

4 (Битие 11:1-2)
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А аз ще ти отговоря така:

През всичките две хиляди години от Възкресение Христово и до днес

най-непримиримият и най-жесток противник на Бога е именно духът на

земята Сенаар. И когато някой простре Господния Меч, за да прободе този

дух и да порази делата му, то тогава Божието Сърце се изпълва с голяма

радост. И Святият Дух отваря пролом от Светлина между Небето и земята,

тъй щото християните наистина започват да общуват с Отца в Дух и

Истина, като безплътни и искрени поклонници, които не са били омотани и

вързани с въжетата на плътската вяра.

Сам Апостол Павел казва на всички ни, че:

“...нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата,

срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните

места...” 5

Виждаш ли, братко мой, преди няколко хиляди години в земята Сенаар

човеците въздигнали една кула. Започнали да я строят с тухли и смола. И с

всеки следващ етаж желанието им да я направят още по-висока, ставало

още по-силно. В крайна сметка те искали да си спечелят име, та да останат

в града си в Сенаарската земя и да не се разпръснат. Но тогава Сам Господ

слязъл с могъщите Си ангели, за да види града и кулата, която строяли

човеците. И като разбъркал езиците им, за да не могат да се разбират

помежду си, разпръснал ги по лицето на цялата земя. Така човеците

престанали да строят кулата, а градът бил наречен Вавилон и кулата им –

Вавилонска. Мисля, че вече ти става ясно защо историческият Вавилон бил

обречен. Въпреки, че просъществувал известно време, съдбата му била да

изчезне и да остане на територията на днешен Ирак, като любопитна

археологическа забележителност.

Но нека сега да дам ход на разсъжденията си за земята Сенаар.

В последните петдесет години на територията на Ирак се редуват

управления – веднъж на шиити, веднъж на сунити. Така там се появява един

сунитски лидер на име Саддам Хюсеин, който от малък живее с втълпена в

главата си мисия, че е посочения от Аллах, който ще възстанови древното

величие на Вавилон. Нещо повече – изживявайки се като некоронован

5 (Ефесяни 6:12)
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обединител на арабските нации и мюсюлманския свят, той си вярва, че е

настъпило времето историческият Вавилон отново да блесне с пълна сила.

Така Саддам Хюсеин прави генералната си грешка да нападне Кувейт, за

да го присъедини към територията на Ирак.

Да, ама не!

Защото Кувейт с огромните си петролни запаси е стратегически партньор

на САЩ. И ето, че вавилонските амбиции на Саддам Хюсеин удрят на камък.

Защото с нападението над Кувейт той прави заявка в духовния свят, като

заявява на духовните началства и власти приблизително следното:

“Не ме вълнува как сте си поделили света и сферите си на влияние!

Искам древният Вавилон да процъфти, както някога! Искам той да стане

последното и най-възхитително чудо на света! Защото аз ще бъда последният

му Навуходоносор!”

Това вятърничаво заявление определено не се е харесало на

началствата и властите в духовния свят, но е предизвикало буря. И тогава

князът на християнската религия, който е самият дух на Антихрист, е

изревал от мястото си, казвайки:

“За какъв се взима този земен човек Хюсеин? Как смее да дръзва да

възстановява древния Вавилон, когато аз си имам настоящ Вавилон? Как

смее да въздига влиянието на Исляма, след като последното време е на

човека-Антихрист, който ще дойде да мами земята не като пророка

Мохамед, а преправен като Исус? Какъв е този противен вятър, който една

земна черепка дръзва да направи в духовния свят?”

Думите на лъжепророка в оня миг са били абсолютно достатъчни, за

да накарат Сатана да смъмри княза на Исляма и да му заповяда да кротува. А

след това да каже на лъжепророка:

“Никой не може да застане против последния ти Вавилон! Иди и въздай с

буря на оня дребен самохвалко, за да не се мисли за голямата работа!”

Ето така “вятърът” на Саддам Хюсеин предизвикал и отговорът –

“Пустинна буря”. И тогава американската армия заедно със съюзниците си,

ръководена от Джордж Буш старши, прави една показна наказателна

акция, освобождавайки Кувейт и принуждавайки Багдад да капитулира.

Защо ти говоря за всичко това ли?
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Именно, за да разбереш, че днес има един духовен Вавилон, една

последна земя Сенаар, която географски категорично не съвпада с древната

земя Сенаар. Защото центърът на последния духовен Вавилон и мястото на

последната Сенаарска земя е в Съединените Американски Щати. И ако

Джордж Буш старши сложи началото на въздаянието над земята на древния

Вавилон, Джордж Буш младши просто довърши започнатото. Пълното

разрушаване на Ирак при последната война, водена от Америка и нейните

съюзници, както и тоталната хегемония на американските военни сили и

интереси в този район идат да ни покажат, че САЩ никога няма да се

откаже да претендира и демонстрира пред света, че именно тя е последното

царство, наречено “Великий Вавилон” в “Откровението”.

И след всичко казано дотук, нека продължа с изричните думи, които

Господ Исус проговори на сърцето ми, когато ми показа видението със

земята Сенаар. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Нека бъде внимателно сърцето ти, за да приеме

всичко, което ще му покажа. Защото всичките Божии чеда трябва да

разберат къде е най-силното влияние на змея, звяра и лъжепророка

в последното време. Сатана наистина е издигнал една последна

Вавилонска кула в една последна земя Сенаар. И ако трябва да

сравниш древната Вавилонска кула с последната, то е все едно да

сравниш една малка кибритена кутийка с онова здание в Ню Йорк,

което се нарича Емпайър Стелт Билдинг.

Да, Стефане! Точно такива са пропорциите и разликите! Но сега

искам много да внимаваш в думите на своя Господ. Защото ако е

вярно, че Божиите люде като живи камъни се вграждат в Святия

Дух, за да бъдат Храм Свят на Господа, то и дяволът ще вгражда

неговите в неговата кула.

Защото вавилонската кула е храмът на дявола, в който той се

изживява като господ и бог! А сега виж това, което ти показвам...”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй че пред

очите ми се разкри потресаваща картина. Аз виждах последната Вавилонска

кула и нейното величие и могъщество поразяваше всяко въображение.

Широка не по-малко от два километра в основата, тя се издигаше на
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десетки километри в небето. Краят й, скрит от облаци, ме накара да разбера,

че това е възможно най-мащабното духовно творение на старовременната

змия. В самата основа на кулата имаше тълпи от милиони човеци, които

дюдюкаха, свиркаха, викаха и махаха с ръце, чакайки реда си, за да станат

част от великото сатанинско творение. Обиколена отвсякъде с огнени

мостове, кулата не пускаше до себе си никой, който не е преминал през

огън. А преминалите през огъня придобиваха едно типично червено

изражение на изпечена глина. И като стояха в основата на кулата, гледаха

нагоре към хилядите й етажи, очаквайки нещо да им се случи. В този миг

Господ ме докосна, като ми казваше:

“Нека да те приближа до самата кула. И не просто до кулата, но

до самия й връх. За да видиш какво върши дяволът, седнал на

златен трон най-отгоре...”

След тези думи Господ ме хвана със силните Си ръце, тъй щото

двамата с Него полетяхме нагоре, за да видим върха на кулата. Така дойде

миг, когато видях, че на самия връх наистина стоеше дяволът, седнал на

златен трон. Покрит от сгъстено и черно облачно присъствие, той държеше

края на мантията си и го разплиташе с костеливите си ръце, като казваше

на седналите до него демонични първенци:

“Гледайте тази моя мантия, това мое превъзходно превъзнасяне!

Колкото и да я разплитам на нишките й, тя все ще остане неразплетена. Но

вие вижте въжето, в което се превръща мантията ми. Защото е тройно

сплетено въже, с което успешно мамя и ще мамя до свършека.

Ето, първото въже е възвисяващият кариеризъм! С него ще издигам

при себе си тези, които не искат да слугуват, но да господаруват. А такива

светът ми е наспорил в изобилие!

Ето, второто въже е възвисяващата алчност! С него ще издигам при

себе си човеците, които не искат да бъдат бедни и немотни, но всячески

искат да се обогатят с моите подаръчета и възнаграждения!

Ето, третото въже е възвисяващата гордост! Най-скъпото от въжетата ми,

най-милото на сърцето ми, най-черното от мантията ми. С него ще въздигам

човеците, които искат да получат сърцето ми, образа ми, мене самия!
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Вземете въжетата ми и ги пуснете през прозореца на кулата, докато

стигнат долу! За да ги пожелаят човеците и да ги обикнат. И като ги

обикнат – на тях да посветят живота си. Всеки, когото завържете с кое и

да е от въжетата ми, го накарайте да копнее и за останалите две въжета.

Защото всичките въжета имат една майка – моята мантия, от която се

разплитат. Тъй щото трите въжета трябва да се сплетат в едно най-здраво

тройно въже, което е личното ми превъзнасяне против Йеова, против

противния Му Трон и още по-противното Му Небе!

Това искам от вас и затова работете през всичките години до свършека!

Ония тухли долу няма да ми свършат работа, ако не бъдат развратени и

погубени докрай! Намажете въжетата ми със смолата на мъдростта ми!

Изобилно ги намажете, да! Нека смола да капе от тях, тъй щото тухлените

човеци докрай да се насмолят и омажат в нея. И като прилепнат към

кулата ми, да не се отлепят до века!”

Слушах и гледах чудовищното съвещание на Сатана с демоничните му

първенци. И тогава от устните ми се изтръгна вик, с който казвах на

Господа:

“Ах, Исусе! Какво Си дал на слугата Ти да гледа? Та ето, че Сатана

разплита мантията си и прави от нея тройно погубително въже, а мантията

му така и не намалява. Как да разбирам това?”

А тогава Господ ми отговори, казвайки:

“Както Святостта и Светлината от твоя Господ извират и няма

никога да свършат, така и мерзостта и покварата извират отсред

сърцето на дявола и няма никога да свършат. Сатана е бил създаден

като засеняващ херувим, слуго Мой! Засеняването е същност на

духа му, пулсиране на сърцето му, извор отсред дълбочините му.

Тъй щото колкото и да извира, да не свършва никога! Понеже този

дявол не само че излъчва тъмнина, не! Той също така и поглъща

тъмнината, която му е предадена! И сърцето му, подчинено на

демоничния кръговрат на ненаситността му, ще го прави всякога да

бълва зло и нечестие срещу Бога и срещу всичките Божии творения

и създания.
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Но ти виж отново въжетата му. Трите въжета, които се сплитат,

за да се превърнат в собственото му превъзнасяне. Помниш ли как

на хълма Галилея Аз ти показах въжетата на Моето Възнасяне?”

“Да, Исусе! Те станаха най-жадуваната мечта на сърцето ми и най-

чистия порив за душата ми...”

“Знай тогава, че ако някой не желае въжето на Моето Възнасяне,

ще го привлече тройното въже на сатанинското превъзнасяне! И

именно за това привличане от сатанинското въже ще ти говоря във

всичките видения на тази книга. Защото цялата Ми Църква трябва

непременно да види и да направи разлика между Възнасяне и

превъзнасяне, между Святост и поквара, между Светлина и

лукавство! Понеже там, долу, при основата на кулата, стоят и

примират за сатанинско благоволение милиони човеци. Те вече са

били измамени да разменят Моето Спасение и Благодат за користите

и поощренията на самия Сатана!

Ето, Господ още говори и не млъква! И като е предал слугата Си

на злострадание и изкупителна жертва, призовал е и отново ще

призове всички ви! Елате след Мен и станете свидетели на виденията,

които ще дам на пророка Си. Защото искам да ви вържа с Моето

въже и да изпреваря смъртоносните амбиции на дявола.

Който Ме послуша, ще живее! Да, ще живее и ще се завърже с

въжето Ми на Хълма Галилея, за да дочака завръщането Ми! Който

не Ме послуша, ще дойде при кулата, при обреченото на клане

стадо, за да бъде предмет на Божия Яростен Гняв! Аз, Изкупителят

и Усъвършителят на Моята Църква, все още говоря и не млъквам!”
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2. ТРОЙНОТО ВЪЖЕ НА САТАНИНСКОТО ПРЕВЪЗНАСЯНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако Господ би благоволил да ми подари още десет живота, освен този,

пак искрено ти заявявам, че щях да ги изживея в слугуване към Него и към

всичките Божии чеда. Не съжалявам за нищо от онова, което преживях. Не

съжалявам нито за храчките и хулите, нито за лъжите и опозоряването,

нито за стрелите и камъните, нито за предателствата и отстъпленията.

Защото всичко, което ми се случи и ще продължава да ми се случва, е най-

категоричното доказателство, че Христос е оживял съвършено в живота ми.

А когато Божият Син стане съвършен и реален в живота на християнина,

то тогава срещу Господния последовател Сатана ще възправи всичката си

възможна сила, всичките си духове, всичката изобретателност на гнусното

си лукавство. Аз се учудвам, но е факт, че сърцата на милиони вярващи са

заслепени. Или по-скоро бих казал – неправилно фокусирани. Когато

вземеш един бинокъл в ръцете си и започнеш да въртиш окуляра му, то ще

забележиш, че в зависимост от фокуса едни образи избледняват и се

замъгляват, а други стават кристално ясни. И тогава, в зависимост от

онова, което искаш да гледаш, ти оставаш бинокъла на предпочитаната

настройка. Въпросът е:

На каква настройка днес е фокусирана сърдечната вяра на мнозинството

от християните? Какво или кого гледат те? От какво или на кого се

възхищават? Помним ли всички стиховете, които Апостол Павел ни даде

като пример за сърдечна настройка:

“Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен;

но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа

Исуса. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като

забравям задното и се простирам към предното, пускам се към

прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в

Христа Исуса...” 6

Павел имаше прицелна точка и това беше горното от Бога призвание в

Христос Исус. Павел беше хванал на фокус Образа на Божия Син и беше

6 (Филипяни 3:12-14)



15

готов да изгуби всичко, само и само да придобие този Образ. За съжаление

днес битуват едни други прицелни точки, един друг фокус, с който дяволът

е хипнотизирал милиони сърца. И това е фокусът на кариеризма, алчността

и гордостта.

Още помня дните на моето християнско детство, когато в някоя от

залите на НДК трябваше да ръкопляскам на църковни величия, дошли най-

често от Америка. Още помня бляскави християнски лидери, като Павел

Игнатов, Пламен Цолов и Любомир Бозмаров, които на не една и две

конференции искаха да убедят човеците в претъпканите си зали, че ако

прожекторите осветяват скъпите презокеански гости, колко повече ги

осветява Святият Дух и Христос свидетелства на всичките им думи и

послания. Още помня всичката възможна Вавилонска гнусотия, която

измамно се разля из всички по-големи градове в България, а човеците я

приеха спонтанно като съживление, като посещение от Небето, като Огън

и Свято Миро, дадени от Христос за Неговата Църква.

Истината е, че след подобни конференции и събрания мнозинството

просто се запали от дяволския огън. И посочените сред него побързаха да

дадат мило и драго, за да заминат в страната на неограничените

възможности. Там, откъдето ще се върнат амбицирани, костюмирани,

дипломирани и гримирани, за да вършат злото, за което са посочени от

Сатана. Но можеше ли детето Стефан да забележи перфектно направената

измама? Можеше ли един младенец с няколко месеца вяра зад гърба си да

види Вавилонската кула и тройното въже, което дяволът пуска от върха, за

да издига угодниците си? Можеше ли един едва кретащ от мизерия младеж

да съпостави единствения си чифт дънки и износени маратонки с костюми

и обувки за по няколко хиляди долара и с ризи, извадени току що от най-

модерните каталози на западния просперитет? Можеше ли в онова време

преди петнадесет години дори да помечтае да бъде сниман с камера, когато

дори една фотографска снимка беше въпрос на престиж?

Но ето, че всички новоизлюпени български пастирчета и проповедници

даваха мило и драго, за да спретнат поредната конференция. Събираха

всички възможни дарения и десятъци от църквите си, за да осигурят на

скъпите гости от Америка луксозни стаи в реномирани хотели.
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Беше ли в този миг българската Христова Църква като онази бедна

вдовица от Сарепта Сидонска, която е готова да даде последното си масълце

и шепа брашънце на слугата на Вечния Йеова?

Не, братко мой! Това заблудено и объркано общество от нароили се

църкви в зората на демокрацията изглеждаше другояче. То не търсеше

отговор от Небето. То не искаше отговор отгоре, от Христос и от Небесния

Отец! То търсеше отговор само и единствено от Вавилонската кула в

последната земя Сенаар. То протягаше ръце именно към издигнатите от

дявола съблазнители, които трябваше да дойдат в България и да поставят

властта на змея, звяра и лъжепророка.

На другия дух, другия Исус и другото благовестие!

На просперитета, теологията и тщеславието!

Нима мога да забравя как проповедникът Робъртс Лиардън крещеше в

зала “Универсиада”:

“Просперитет, просперитет, просперитет!”

Нима мога да забравя как пред входа на залата търговците бяха

затрупали сергиите си с неговите книги и с тези на Любомир Бозмаров?

Нима мога да забравя как в зала “България” пастор Пламен Цолов един час

правеше реклама на американска вратовръзка, на напитката “Кока Кола” и

на лъскавите американски църкви по Бродуей? Нима мога да отрека, че

като младенец е трябвало да ям и пия всичката сатанинска помия, дошла

от Америка?

Не, братко мой! Не мога да отрека! Защото детето Стефан трябваше да

порасне до младеж. И като вземе Меча на Божието Слово – да го простре

срещу всичките врагове на вярата в Исус. Защото младежът Стефан

трябваше да се укрепи докрай. И изпълнен с Христовото благоволение да

стане баща. За да ражда в Небесното благовестие всички, които имат чисти

и искрени сърца за Царя от Сион. Защото бащата Стефан, смирен и отрекъл

се от себе си, трябваше да приеме за неизбежен път и жребий истината, че

Христос се придобива със слугуване. Не с превъзнасяне и търговия, не със

скъпи дрехи и дипломиране, не с шумни и бляскави конференции, но със

слугуване. С ежедневно себеотричане и умиране, с пробождане и изпиване

на цялата Господна чаша. С мисълта, че наградата му е горе, а не долу.
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Със свидетелството от Дух и Истина, че е отричан и гонен заради Правдата

от вяра.

След всички тези навременни и извикани от темата думи, аз искам

отново да те направя свидетел на видението, което Господ показа пред

очите ми. Защото Той отново ми проговори, като казваше:

“Ела след Мене, слуго Мой! За да видиш как дяволът хвърля от

кулата тройното въже на своето превъзнасяне...”

С вълнение последвах моя Господ, когато пред очите ми отново се

появи Вавилонската кула. И ето, че аз видях как в основата й стояха

неизброими множества от човеци. Всички те вдигаха нагоре ръцете си,

като викаха:

“Господи, господи, господи! Покажи ни благоволението си! Издигни ни

при себе си! Направи ни свидетели на името си!”

Докато тълпите крещяха, стана знамение. Защото от височините на

кулата започна да се спуска въже към тълпите. Този път то не изглеждаше

черно и покрито от смола, според каквито бяха изричните инструкции на

дявола. Тъкмо обратното – въжето светеше, сякаш че беше събрало в себе

си хиляди слънчеви лъчи. Падайки надолу, към основата и при множествата,

то многократно осветяваше вече съградилите се в кулата тухли, придавайки

им ореол на светци. Това докарваше човеците до религиозен делириум,

тъй щото всички замаяни продължаваха да викат:

“Господи, господи, господи! Дай ни въжето си!”

Думите на множествата явно се харесаха на Сатана. И ето, че той

самият, разперил крилата си, започна да се снишава при човеците. Но този

дявол, който виждаха очите ми, нямаше никакви признаци да прилича на

дявол.

Не, братко мой! Черната му мантия, от която падаше собственоръчно

изплетеното му въже, беше станала бляскава и бяла. Смолата по въжето му

наподобяваше на Свято Миро, а образът на Сатана бе измамливо божествен,

като дословно изпълнение на стиховете от посланието на Апостол Павел:

“И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел;

тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят
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на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според

делата им...” 7

Не разпознали измамливо преправения дявол, тълпите още повече

закрещяха и протягаха ръце към него. Но ето, че Сатана вдигна ръцете си,

за да въдвори тишина, като казваше:

“Мир на вас, Божии чеда! Мир на всички близки и далечни, които са

дошли да търсят благоволението при храма ми! Чух гласовете ви и слязох

при вас, за да ви загърна с всичкото си благоволение! Искате ли го, чеда

мои?”

“О, искаме го, господи!” – закрещяха тълпите. А тогава дяволът

повдигна въжето, слизащо от мантията му, като казваше:

“Който ме люби, той ще поиска да се завърже с въжето ми! Тъй щото,

гдето съм аз, там с мене да бъде и поклонникът ми! Аз ще ви въздигна с

въжето си, а от вас искам само да се завържете с него.

Ето, от три въжета е сплетено въжето ми. Първото въже е въздигането

в Господното име! С него ще ви направя управители над Господните люде!

Второто въже е благословението в Господното име! С него ще ви направя

за ублажаване и пример над Господните люде! Третото въже е царуването

в Господното име! С него ще ви направя мои царе и свидетели по целия

свят! Нима някой би се отказал да се върже с въжетата ми? Нима някой би

презрял такова изобилие от моето благоволение?”

Чули измамните думи на Сатана, човеците още повече протегнаха

ръцете си към тройното въже на дявола. А той, като го разклати и залюля

по цялото протежение на кулата, отново извика:

“Този е храмът ми, в който влизат само посветените ми! В тях благоволя

и на тях показвам всичката си божествена щедрост и благоволение! Скоро

започнете да се състезавате, за да ми угодите! Защото мнозина тичат по

игрището, а само един получава наградата! Така тичайте, щото да я

получите!”

В следващия миг дяволът ловко разплете въжето си на другите три

въжета, от които то беше сплетено. И като даде знак на висшите си демони,

за да хванат въжетата, рече им тихо:

7 (2 Коринтяни 11:14)
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“Разплетете всяко от трите ми въжета на нишките, от които е

направено! И като лъжете и мамите човеците пред кулата, скоро ги

вържете и изтеглете нагоре – всеки до етажа, който му подобава. А аз ще

ви гледам от върха на кулата и ще управлявам всичките ви работи!”

Думите на Сатана ме изумиха до сетен предел. Той беше не просто

лъжец, но перфектен измамник с невъобразимо лукавство. Ето защо

развълнуван казах на моя Господ:

“О, Исусе! Голяма е измамата на Сатана и още по-неуловимо е

лукавството му. Той нарече кариеризма си “въздигане в Господното име”.

Той нарече алчността си “благословение в Господното име”. Той нарече

гордостта си “царуване в Господното име”. А накрая се оказа, че всяко от

въжетата му е сплетено от още по-малки нишки...”

Чул думите ми, Исус погали главата ми. А след това с твърде загрижен

и сериозен Глас ми проговори, казвайки:

“А ти какво си очаквал, слуго Мой? Нима си мислил, че една

старовременна змия с хилядолетен опит би позволила провал в

измамата си? А как ще реагираш, ако ти кажа, че само човеци,

изпълнени със Святия Дух и духовно преселени в Небето могат да

разделят нейните въжета от Моите? И не затова ли Моят Апостол

Йоан каза в “Откровението”:

“Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но

горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много

разярен, понеже знае, че му остава малко време...” 8

Но ето затова ти се дава тази пророческа книга. Защото с нея

Божиите чеда ще имат верния фокус на сърцата си. За да разпознаят

Вавилонската кула и да разделят Възнасяне от превъзнасяне,

въздигане от кариеризъм, благословение от алчност, и царуване от

гордост. А ти, като смириш сърцето си до смърт, подобна на Моята,

очаквай следващото Ми идване при теб, когато ще ти дам да видиш

трите въжета на дявола и нишките от които те са направени...”

8 (Откровение 12:12)
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3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩИЯ КАРИЕРИЗЪМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има погнуса, която в пълна степен да съблазнява човешките сърца

и да отделя цели църкви от присъствието на Святия Дух, то тази погнуса е

сатанинското въже на възвисяващия кариеризъм. Затова нека да започна с

въпрос към теб:

Ти знаеш ли какво е кариеризмът? Знаеш ли какво представлява онази

система на издигане в църковната йерархия, за която мнозина биха дали

мило и драго, само и само да получат шанса да “заблестят” над вярващите?

Колкото до света, ние всички сме забелязвали, че там отношенията

между човеците изцяло зависят от кариеризма. Навсякъде има началници

и подчинени. Навсякъде ще видим поразяващата разлика в социалната

стълбица, тъй щото едните наистина са “горе”, а другите “долу”. Но какво

се случва когато нещата, характерни за света, станат характерни и за

църквата? Случва се това, че човек не може да направи разлика между

света и църквата. Нещо повече – по своето падение и морално разложение

църковните кариеристи са в пъти по-зли и гадни, отколкото който и да е

светски кариерист. Най-малкото – светският кариерист преследва кариерата

си, залагайки на образование, професионална реализация и постоянно

усърдие в преследването на целите си. Тъй щото, от позицията на своята

кариера той не може дори с пръст да бъде бутнат, понеже е изпълнил

задължителните условия за издигане в професионалния или социалния си

статус.

Но нека сега отново да погледнем към църковния кариеризъм, сиреч,

към издигането в църковната йерархия.

Какво би трябвало да бъде това издигане?

Несъмнено – издигане към Господ Исус Христос с постоянно вършене

на Неговата Воля и печелене на Неговото благоволение.

Но ето тук настъпва първият разрив между човешките и божествените

критерии. Защото в църковния кариеризъм те категорично се разминават,

както по посока, така и по призвание.

Какъв е божественият критерий за издигане в Господното име?
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Несъмнено – изпълняването на долунаписаното Господно повеление в

Дух и Истина. Ето това повеление:

“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...” 9

Както виждаш, братко мой, нещата отпреди две хиляди години и до

днес никак не са се променили. И днес управителите на народите

господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но нашият Господ

категорично заявява, че между нас “не ще бъде така”. И ако някой от

нас иска да стане големец между всинца ни, трябва да ни бъде служител,

или ако иска да бъде пръв между всинца ни – трябва да бъде слуга.

Днес трагедията на мнозинството е твърде страшна. Страшна не по

друга причина, а защото се намериха нечестивци, които оспориха думите

на Исус. И с примера си и делата си те всъщност Му казаха:

“А-а-а-а, не така Господи! Ти казваш, че ”не ще бъде така”, но ние

Ти заявяваме, че ще бъде така. И не просто ще бъде така, както ние

решим, но ще накараме целия свят да се възхити и преклони пред

църковния кариеризъм...”

Братко мой! Думите ми са слаби и недостатъчни, за да опиша всичката

си сърдечна погнуса, когато Господ отвори очите ми, за да видя на какви

мерзости е способен църковният кариеризъм. Помисли само върху факта,

че и най-големите световни властници стигат дотам, че да управляват от

няколко милиона до няколко стотици милиона човеци. Такива са кралете,

президентите и премиерите, облечени с власт в собствените си държави.

Едни от тях са сменяеми по длъжност и статут, а други – несменяеми. Но

всички те, събрани заедно, бледнеят пред шокиращите свидетелства на

църковната йерархия. Защото, когато тръгнат да обикалят света и да

правят визити на високо равнище, спират в Рим и след това прехласнати

пристъпват във Ватикана. За да наведат глави и да се поклонят на един

9 (Матея 20:25-28)
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смъртен човек, наречен “Свят отец”, който ръководи два милиарда

католици. Къде са милионите поданици, къде са дори и стотиците милиони,

когато в църковната йерархия става въпрос за два милиарда? Слугува ли

този папа на всичките християни, за да изпълни Святата Христова заповед,

която вече цитирах? Слугува ли личната му армия от кардинали и

архиепископи на християните по цялата земя? Намериха ли тези лъскави

папски поклонници поне едно основание в живота си, та да изповядат

искрените думи на Христовите Апостоли:

“...ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние

немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени. Ние до тоя час

и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, трудим

се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като

ни гонят, постоянстваме; като ни злословят, умоляваме; станахме

до днес като измет на света, измет на всичко...” 10

Иди тогава във Ватикана, братко мой! За да видиш ония, които са

станали измет на света, измет на всичко. Иди и ги виж как и до този час

гладуват и жадуват, скитат се голи и биват бити. И бъди сигурен, че само

за златните украшения по една лилава туника на един високопоставен

кардинал ще ти трябват спестяванията от няколко години труд. А след това

отново се замисли върху Христовите думи. Защото, за да ги изрече, Исус е

имал нещо твърде важно в предвид. А именно, че Той ще се възкачи на

Небето, а земята всякога ще има нужда от присъствието Му. Тъй щото

именно Неговите “големци”, имащи призванието да слугуват между братята

си, да компенсират отсъствието на Господ, изявявайки съвършено Неговото

присъствие.

Именно тук се случи най-голямата измама на църковния кариеризъм.

Защото амбицираните кариеристи решиха, че щом Христос отсъства, то

трябва изцяло да Го игнорират и да тръгнат да управляват църквата, както

си намерят за добре. А когато някъде отсъства Христос, тогава там присъства

дяволът. И този откачен и проклет Божий противник няма да направи нищо

друго, освен да завърже самозванците и властолюбците с въжето на

възвисяващия кариеризъм. Затова нека повече да не размишлявам върху

10 (1 Коринтяни 4:10-13)
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кариеризма, но да ти предам Личните думи на моя Господ, когато Той показа

на сърцето ми видението с първото от въжетата на дявола. Ето думите Му:

“Слуго Мой! Никак да не отпада сърцето ти от мерзостта и

беззаконието, на които ще те направя свидетел. Защото, въпреки

милиардите вярващи, пак твоят Господ има само една шепа верни,

които да не обичат живота си дотолкоз, че да бягат от гонение и

смърт. Затова виж сега въжето, което дяволът ще спусне от кулата

върху всичките си поклонници, а демоните му ще го разплетат на

трите му нишки...”

След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй че пред очите

ми се появи Вавилонската кула. И ето, че аз наистина виждах въжето, за

което Господ ми даваше видението. Блестящо с измамна и лукава светлина,

то накара милионите долу да ахнат от възбуда и пожелание. Така край

въжето се появи самият дух на Езавел. И като разплете въжето на три

отделни нишки, наведе първата над поклонниците, като извика:

“Искате ли да бъдете угодни на вашия господ? Искате ли да спечелите

благоволението му?”

“Ангел господен ни говори!” – пощуряха тълпите. А след това те

единодушно извикаха:

“Искаме, искаме...”

В този миг духът на Езавел се наведе още повече с първата нишка,

като казваше:

“Гледайте нагоре, към храма на господа, вашия бог! И вижте колко

много човеци той е направил свидетели на името си. Покорявайте се на

тези, които той вече е въздигнал и запечатал като свои. Угаждайте им

така, сякаш че угаждате на Христа! Колкото повече угаждате, толкова

повече ще спечелвате благоволението господно. За да дойде миг, когато

лично господ ще ви върже с въжето си и ще ви въздигне в храма си!

Искате ли това, деца божии?”

“Искаме, искаме! И на неговите въздигнати ще угаждаме!”

Думите на тълпите, силни като вятър, накараха духът на Езавел да се

ухили с ехидна усмивка. А след това отново да извика:
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“Главното е угаждане! Защото само които угаждат, те ще се нарекат

угодници! Угаждайте, угаждайте, угаждайте!”

Докато нечестивият дух подгряваше тълпите, настъпи масова истерия

около нишката на първото въже. Милиони ръце се протегнаха, за да я

хванат. А тогава самият дявол разклати въжето от кулата, тъй щото

настъпи знамение и първото от разплетените му въжета започна да се

размножава. А с размножаването край духа на Езавел се събраха стотици,

хиляди и милиони демони, заети с едно и също нещо – да връзват сърцата

на човеците с нишката на човекоугодничеството. Всичко това ме накара да

извърна погнусен главата си към Исус и да Го попитам:

“Какво ми даваш да видя, Господи? Та ето, че Езавел измами и омая

цялото множество, тъй щото всички пожелаха да станат човекоугодници. И

как утре такива ще искат да се наричат Твои слуги, след като не угаждат

на Тебе, а на вече издигнатите от дявола?”

В отговор Господ ми проговори, като казваше:

 “А чете ли някой от тези човеци Новия Завет, който прилежно

е пъхнал в джоба на сакото си?

Казвам ти, Стефане!

Човеците пред тази кула са слепи и не могат да четат Завета на

Господа. Нито буква, нито дума, нито Дух от Духа на Отца Ми би

могъл да ги спаси и просвети. Но за свидетелство на Моята Църква

ти си спомни писаното от Моя Апостол Павел в “Посланието към

Галатяните”. Защото това бяха думи, свързани именно с правилното

угодничество...”

Докато Исус ми говореше, в сърцето ми нахлуха искрените думи на

Павел, които гласяха:

“Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви

проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека

бъде проклет. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на

Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на

човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя,

че проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз
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нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез

откровение от Исуса Христа...” 11

В следващия миг Гласът на моя Господ стана гневен и страшен. И Той,

с огнени искри в очите Си, посочи към връзващите се с нишката поклонници

край кулата, като извика:

“Кои са безумците, които размениха Господното благовестие за

човешки брътвежи и гнусотии? Кои са безумците, които тръгнаха

да угаждат на смъртни човеци, а не помислиха за сетнината на

проклетията, на която са предадени? Кои са омаяните и извратени

по сърце, които забравиха простичката истина, че Ме придобиват

само човеците, които слугуват? И не затова ли се напълни кулата

на Моя противник с милиони души, понеже всички те се отказаха

да Ме следват с простота и чистота? Какво значи това, че поклонници

ще примират от възторг и благоволение, докосвайки само крайчеца

от някоя попска или кардиналска мантия? Какво значи, че такива

ще угаждат и боготворят в сърцата си плевели, които са предадени

на проклетия и изгаряне?

Но ето това е първата от нишките на възвисяващия кариеризъм

– нишката на угодничеството пред човеци. Нишката, която ще те

накара да си счупиш кръста от поклони и да израниш езика си от

близане на подметки и обувки, докато Сатана те въздигне на

първите етажи от кулата си.

Но ако такава е първата нишка, то каква ли ще е втората?

Виж и нея, слуго Мой, защото духът на Езавел отново действа с

всичкото си омайване и чародейство...”

Отново гледах към кулата, когато край всичките завързани човеци с

първата нишка, прелетя духът на Езавел. Той докосваше главите на

човекоугодниците, като им казваше:

“Люби ви моят бог, понеже и вие сте го възлюбили. И както показахте

почит на издигнатите от него, така и вие ще бъдете въздигнати. Искате ли

това, божии служители?”

11 (Галатяни 1:9-12)
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“О, господи! Искаме, искаме!” – завикаха с прекомерно вълнение

завързаните с нишката човеци.

“Първенствувайте тогава! Защото моят господ ви показа благоволението

си и непременно ще ви направи първи сред всичките. За да им бъдете

пример за подражание и следване...”

Ето, че към всичките поклонници полетя втората от нишките на

възвисяващия кариеризъм. И те, като я хванаха страстно, започнаха да

връзват с нея сърцата си, викайки с цяло гърло:

“Ние сме помазаниците, ние сме върховните представители на божията

власт на земята! Скоро да ни се преклоните, господни паства! И като

престанете да гледате на всичко друго, нас съзерцавайте и от нас се

възхищавайте! Защото бог нас издигна, а не вас!”

Колкото повече гледах тоталното помрачение в сърцата на издигнатите

от дявола, толкова повече един белег на твърде тежко престъпление

изплуваше в мислите ми. Тъй щото накрая извърнах главата си съм Исус,

като Го попитах:

“О, Спасителю мой! Не е ли тази втора нишка на възвисяващия

кариеризъм именно първенствуването на Диотреф? Не бе ли той дяволският

човек, който отказа да приеме примера и посланията на Твоя Апостол Йоан?”

“Да, Стефане!

Правилно си забелязал, че именно първенствуването на Диотреф

е втората от нишките на възвисяващия кариеризъм. И като грях и

престъпление против Бога и Отца, тя превишава първата нишка.

Понеже такива поклонници на Диотреф започват яростно да мътят

водите и да насилстват над стадата. Те са, за които казах, че не

влизат през Вратата, а и на влизащите пречат. Те са, които с

мръсните си нозе и с гнусните си ръце се поругават със Святата

заповед, записана от Апостола Ми Павел:

“Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не

с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба,

но с усърдие; нито като че господарувате над паството, което ви се

поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви
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Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не

повяхва...” 12

А какво им се пише на поклонниците на Диотреф, когато се яви

Пастиреначалникът? Какво им се пише на първенствуващи, които са

забравили, че трябва да бъдат последни, за да бъда Аз пръв? Венец

на Слава ли ще получат те или огнена скоба на вечно наказание?

Ето, казвам не само на теб, но и на всичките Божии чеда, че

колкото повече се бави Божието въздаяние над първенствуващите,

толкова по-страшно ще е наказанието им в пламъците на пъкъла!

Но ти виж сега третата нишка на възвисяващия кариеризъм. Защото

ако предишните тежат с греха си като желязо, тази третата тежи

като олово...”

Ето, че за трети път погледнах към издигнатите от дявола човеци на

кулата, които вече бяха вързали сърцата си с двете от нишките на

възвисяващия кариеризъм. Те простираха ръцете си нагоре, към по-

горните етажи на кулата, като крещяха страстно:

“Издигни ни още, господи! Тук ни е ниско, ниско! Искаме още по-

високо, още по-високо, още по-високо!”

Чула сладострастните им изблици, Езавел отново прелетя всред

всички тях, като държеше в ръката си последната трета нишка. И ето, че

чародейката извика към издигнатите, казвайки:

“Вие вече първенствувате, но това не е достатъчно. И моят бог има

белег, с който ще ви запечата толкова по-високо, колкото повече му се

поклоните. Този белег е вашето образоване и свързаните с него духовни

звания и титли. Затова скоро прострете ръцете си към всичкото духовно

израстване, приготвено ви от господа! Искате ли това, божии помазаници?

Искате ли в дух и истина да бъдете потвърдени като неговите посветени?

Копнеете ли за божието посвещение и личното му ръкополагане?”

“О, Исусе!” – закрещяха поклонниците:

“Скоро да ни дадеш посвещението си! Скоро да ни ръкоположиш и

извисиш над всичките господни паства! Искаме да бъдем високо в храма

ти! Високо, високо, високо!”

12 (1 Петрово 5:2-4)
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Чула всичките изблици, които кънтяха тотално по цялото протежение

на кулата, Езавел размножи и последната от нишките, спускайки я върху

кариеристите. И ето, че те хващаха нишките и ги връзваха в сърцата си, а

след това крещяха на останалите под тях, като им казваха:

“Никак вече да не ни наричате по имената ни, защото ние сме божии

наместници на земята! А вместо това свикнете да ни призовавате с титлите

на нашето посвещение!”

Така, в пълната религиозна еуфория, едни викаха:

“Ние сме патриарси! Ние сме светейшество! Така да се обръщате към

нас!”

Втори под тях им пригласяха:

“Ние сме екзарси! Ние сме блаженство! Така да ни наричате вече!

Трети под тях крещяха, казвайки:

“Ние сме митрополити! Ние сме високо преосвещенство! Друго не ни

подобава – само така се обръщайте към нас!”

Четвърти под тях добавяха:

“Ние сме архимандрити! Ние сме високо преподобни! Да не сте посмели

с друго обръщение да ни скверните!”

А пети под тях, като капак на йерархичното титулуване, с гордост

тръбяха:

“Ние сме протойереи и архидякони! Ние сме господното благовейнство!”

Слушайки всичките религиозни титли на издигнатите по етажите, аз

не издържах и се обърнах към моя Господ, като Го попитах:

“О, Исусе! Как да разбирам това титулуване? Та то никак не приляга

на смъртни човеци, нито е записано в Твоето Слово, за да се спазва...”

А тогава Исус ми отговори, казвайки:

“Виж отново титлите, слуго Мой! Виж “светейшеството”! Виж

“блаженството”! Виж “високото преосвещенство”! Виж “високото

преподобие” и “благовейнството”!

А сега, като игнорираш, че е религиозно обръщение, Ми кажи

какви мисли ти навява “светейшеството”...”

“О, Господи мой! Самата дума е от славянския език и иде да покаже

превъзходна форма на “свят”, сиреч, “пресвятост”...”
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“Добре тогава! Ако Отец Ми ви даде Дух от Духа Си и в Словото

Ми Този Дух беше наречен “Свят”, то какъв ще да е “пресвятият”?

Кой би дръзнал да се облича с титла, говореща за “пресвятост”,

когато дори не може да пристъпи, нито да се докосне до Святостта

на Бога?”

“О, Господи мой! Тази титла е част от гнусното превъзнасяне на Сатана

против Отец, Сина и Святия Дух. Тя цели да внуши на света и човеците, че

по ранг на извисяване, чистота и Святост религиозните лидери дори са

надминали Святия Дух, понеже се титулуват с обръщения, свързани с

“пресвятост”...”

“Нещо повече, момчето Ми! Ако има личност във Вселената, на

Която да подобава Пресвятост, то това е Отец Ми, Пресвятият! Но

когато титулуването е свалило това обръщение от Небесното му

място в земните места, за да бъде давано на религиозни кариеристи,

то тогава грехът и бунта на тези кариеристи е станал твърде тежък,

понеже лукаво са присвоили обръщение, което никак не подобава

на делата им, нито на помислите им.

Но ти виж и второто обръщение, свързано с “блаженството”.

Кой е блажен? Не е ли този, който е изгубил всичко заради Мене?

Не е ли този, който бива гонен и убиван заради Правдата? Не е ли

този, който е нищ духом? Как тогава това звание да подобава на

човеци, които са окупирали върховете на църковната йерархия?

Как това звание да подобава на кариеристи, които никога не са

познали, нито са изпитали върху себе си Раните Господни? Как това

звание да подобава на човеци, които вместо трънения Ми венец

носят корони от злато и сребро, украсени с рубини и диаманти? И

ако това ти се вижда малко, то виж и “високото преосвещенство”...

Какво е преосвещенството, слуго Мой?”

“О, Исусе! Тази титла има за корен думата “освещение”, сиреч духовното

ни очистване и умиване от Твоята Кръв, която ни дава право да пристъпим

пред Престола на Благодатта, за да бъдем Твои свещеници, които живеят и

проповядват Святото Ти Спасение на човеците. Но когато към Освещението

се прибави частицата “пре”, то се превръща в “преосвещение”, сиреч, нещо
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повече от Освещението. И на всичкото отгоре към тази частица “пре” се

слага и духовното ударение, че става дума за “високо преосвещенство”. И

тук отново виждам почерка на Сатана, свързан с неговото превъзнасяне.

Защото Твоето въже Ти ни даваш заради Твоето Възнасяне, а дяволът дава

въже на неговите заради неговото лично превъзнасяне. А превъзнасянето

във всички случаи е въздигането на място, което не ни подобава...”

Тук Господ с гневен Глас ме прекъсна, като ми казваше:

“А подобава ли на земни черепки, които скоро ще се превърнат

в пръст и прах, да наричат себе си “високо преосвещенство”? Кога

изобщо те се осветиха, за да станат “свещенство”? И кога след

“свещенството” си се преосветиха, за да станат “преосвещенство”?

И кога след “преосвещенството” си се въздигнаха далече по-горе

от всяко началство и власт, сила и господство, та да се нарекат

“високо преосвещенство”? Но ти виж следващата гнусота на Езавел,

свързана с титулуването, защото тя се нарича “високо преподобие”.

Какво разбираш ти под тази титла?”

“О, Исусе! Коренът на титлата е в думата “подобен”. Тя иде да ни

напомни, че Отец направи човека по Своя Образ и Своето подобие. Но тя

също има и един по-дълбок смисъл, който касае Теб, Господи! Защото Ти

Си, Който слезе от Небето в плът, подобна на човешката, за да приемеш

Образ на слуга. Тъй щото, наричайки Себе Си в Евангелието “Човешкият

Син” Ти всъщност ни се разкри като Подобният от Отца...”

“А какво става, когато някой няма страх от Подобния на Отца, и

дръзне да се нарече “високо преподобен”? Няма ли тогава

“преподобният” да е нещо повече от Подобния? И не станаха ли

така религиозните кариеристи на земята дори нещо повече от Господ,

Който умря за греховете им? И кой от тях разбира, че титулуването

е грях на сатанинското превъзнасяне, който запечатва поклонниците

с неизтриваема поквара и мерзост, понеже дръзват да съпоставят

себе си с Бога? Виж най-сетне титлата, наречена “благовейнство”.

Какво е благовейнството, слуго Мой?”

“О, Исусе! Това е друга изразна форма на думата “благовоние”, сиреч

на благоуханието, което ние трябва да бъдем пред Твоето Лице...”
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“А какво благовоние могат да бъдат пред Лицето Ми тези, които

не се съединиха в смърт, подобна на Моята, за да намерят и Живота

Ми? Какво благовоние да бъдат тези, от чиито гнусни дела мирише

на развалено и на леш? Не казах ли на всички ви, че гдето е лешта,

там ще се съберат и лешояди? И проумявате ли най-сетне, че не

подобава между братя в Христа да се титулуват, понеже само един

е Господарят ви, а вие всички сте слуги едни на други? Но ето

затова дадох на слугата Си да ви разкрие как изглежда първото от

въжетата на сатанинското превъзнасяне, което е въжето на

църковния кариеризъм. И днес строго заповядвам на всички ви:

Скоро да изхвърлите от сърцата си всичките титли, всяко

първенствуване и всяко угодничество пред човеците. Никак да не

зачитате християнската религия, понеже от нея са създадени

всичките етажи на Вавилонската кула. Никак да не наричате никой

човек по друг начин, освен като “брат” или “сестра” или чрез името

му, което той трябва да носи достойно пред Бога и Отца.

Никого на земята да не наречете свой учител, понеже Аз съм

вашият Учител, Който ви учи чрез Святия Дух!

Никого на земята да не наречете “Отче” или “Свят Отец”,

понеже Един е Отец Ви и Той е на небесата!

Никого на земята да не наречете “светейшество”, “блаженство”,

“преосвещенство”, “преподобие” или “благовейнство”! Защото Един

е Светейшият, Блаженият, Преосветеният, Преподобният и Благо-

вейният – Отец Ми, Който е на небесата!

Никак да не пристъпите в земята Сенаар, нито да се впечатля-

вате от последната кула на Сатана, защото сетнината й ще бъде в

пламъците на Божия Яростен Гняв! Аз, Гневът Божий и Ужасът на

нечестивите, дадох това видение на пророка Си!”
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4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА АЛЧНОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Винаги когато пристъпвам към видение или тема, свързана с алчността,

аз се виждам с прострян в ръката Господен Меч, който се забива в самото

сърце на дявола. И при все, че за покварата и разрушението от алчността

аз написах много книги, пак изглежда, че темата остава недовършена и

неизчерпана. Защото въпреки многото написани книги, алчността остана

да царува в църквите, а нейните слуги – били те търговци, проповедници

на просперитета или просто лапачи и изедници, се увеличиха многократно.

Притиснат от непоносимата болка на една постоянна сърдечна скръб,

аз неведнъж падах на колене пред моя Господ и със сълзи на очи Го молех

да излъска още повече Меча в ръката ми. Неведнъж, обръщайки поглед

назад, питах Исус защо толкова много църкви и пастири отхвърлиха

спонтанно книги като “Изгони търговците от Храма”, “Златното теле

на Църквата”, “Последният банкрут на Мамон”, “Пътят до Лоното на

Авраам” и “Проклятието Акелдама”. Нима Божият пророк не бе намерил

убедителните думи и библейска аргументация, за да бъде толкова яростно

отхвърлян? Нима дори една току що повярвала в Бога душа не можеше да

разсъди, че Благодат и търговия, боголюбие и сребролюбие, алчност и

щедрост са взаимно изключващи се понятия? И ако тази душа, въпреки

тихото нашепване на Христовия Глас, би останала на места, свързани с

мерзост и запустение, то как би се оправдала в деня на Божия Яростен

Гняв? Нима би извадила като довод пред Вечния Съдия факта, че е стояла

в беззаконие, понеже и много други са стояли там? Нима би дръзнала да

отвори устата си и да каже на Исус, че е отхвърляла пророческите Му

думи, понеже и другите също така ги отхвърляли?

Истината, братко мой, е повече от страшна. Тя ще потвърди на тези,

които искат да чуят, че има съдбоносни думи, изречени от Господ, които

управляват съдбите на всичките човеци.

Да, казвам ти! Исус е изрекъл думи, които управляват съдбите на

целия свят! И именно с размишления за тези думи ще започна въведението

преди видението с въжето на възвисяващата алчност.
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В “Евангелието от Матея” Господ ясно каза на всичките човеци:

“Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и

ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси,

намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори...” 13

Забележи, братко мой, че Исус не каза:

“Искайте и ще ви дам, търсете Ме и ще Ме намерите, хлопайте и ще ви

отворя!”

Не! Той изрече така думите Си, щото те да бъдат съдба не само за

праведните, но и за нечестивите. Защото, колкото до праведните, те

всички до един биха искали от Господа, за да получат от Него, и биха Го

търсили, за да Го намерят и биха хлопали на Небесната врата, за да им

отвори. Но не така стоят нещата с нечестивите. Защото и те прегръщат в

сърцата си искането, търсенето и хлопането. Но искането им не е от

Господа, нито касае Господните неща, търсенето им не е за Господа, и

хлопането им не е на Небесните врати.

Нечестивите искат от дявола, търсят от дявола и хлопат на дявола!

И по силата на съдбоносните думи, изречени от Исус, те получават от

дявола, намират дявола и им се отваря от дявола.

Как мислиш, братко мой? Това гнусно и грандиозно творение, наречено

“Великий Вавилон” не е ли било съградено именно с искане, търсене и

хлопане? Спомни си тук стиха от “Битие”:

“И като потегляха човеците към изток, намериха поле в

Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг:

Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли

употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И

рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига

до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по

лицето на цялата земя...” 14

Виждаш ли, че човеците “намериха поле в Сенаарската земя”?

Защо го намериха? Именно защото го търсиха, според думите на Исус:

“...търсете и ще намерите...”

13 (Матея 7:7-8)
14 (Битие 11:2-4)
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Виждаш ли, че човеците поискаха да си съградят град, “даже кула,

чийто връх да стига до небето”? Защо намерението им успя и те

започнаха да го изграждат и да строят кулата?

Именно защото искаха това, според думите на Исус:

“...искайте и ще ви се даде...”

Но сега искам най-много да внимаваш, понеже в съдбоносните думи на

Господа има фатална развръзка. Ония нечестивци в Сенаарската земя

търсиха и намериха, искаха и им се даде. Но накрая те направиха грешка.

И грешката им беше тази, че искаха и получиха от дявола, а решиха да

хлопат на Бога и Той да им отвори. Само така можем да си обясним

амбицията им върхът на кулата да стига до Небето:

“Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до

небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето

на цялата земя...”

Когато някой иска да достигне до Небето, то такъв непременно ще

похлопа на вратите на това Небе. И когато Господ му отвори, ще Му каже:

“Слушай, Господи! Аз търсих и намерих, исках и ми се даде! А сега

хлопам и Ти ми отваряш! Скоро ме направи да си спечеля име и да утвърдя

града си, който построих пред очите Ти!”

Но тогава и Господ от Своя страна ще отговори подобаващо:

“От Мен ли потърси, за да намериш? И от Мен ли поиска, за да

ти се даде? Как тогава смееш да хлопаш на вратите Ми, след като от

друг си търсил и намерил, и от друг си искал и получил! Аз скоро

ще те разпръсна по лицето на цялата земя и ще прекратя нечестивото

ти дело!”

Разбираш ли вече размишленията ми, братко мой? Разбираш ли, че

който иска, търси и хлопа трябва винаги да го прави само от един господар?

Не е възможно да искаш от единия, а да ти се даде от другия!

Не е възможно да търсиш от единия, а да намериш от другия!

Не е възможно да хлопаш на единия, а да ти отвори другият!

И накрая – точните думи на Исус:

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

намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се
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привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и

на мамона...” 15

Така ли стоят обаче нещата в църквите? Слугуват ли всички на

Небесния Господар? Искат ли само от Него, търсят ли само от Него, хлопат

ли само на Него?

Не, не и пак не! Тези измамени и прелъстени от дявола църкви

направиха древното прегрешение на човеците от Сенаарската земя. Те

търсиха поле от дявола и го намериха. Те искаха тухли и смола от дявола и

им се дадоха. И накрая – във всичката си мерзост и помрачение – те

тръгнаха да строят кулата и да я обричат на Бога. Да я посвещават на

Бога. Да я наричат Божие творение и Храм на Святия Дух. И ако в

древността Бог не беше съгласен нечестивците да си спечелят име, то нито

пък сега в края на времето ще е съгласен с това. Защото Неговия Яростен

Гняв ще събори кулата. И Негов ангел ще вдигне един воденичен камък и

ще го запокити в морето, казвайки със силен глас:

“Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и

няма вече да се намери...” 16

Нужни бяха тези размишления, защото именно върху тях дяволът е

построил най-перфектната си измама. Той е излъгал човеците да искат от

него, а да си мислят, че получават от Бога, да търсят от него, а да си

мислят, че намират от Бога, да хлопат на него, а да си мислят, че им

отваря Самият Бог. А сега да продължа и със самото видение, което Господ

разкри пред очите ми. Защото Той отново беше до мен и докосваше

главата ми, казвайки:

“Въздай благодарение Богу, понеже всичките ти размисли бяха

осветени от Святия Дух и ти наистина проумя измамата на

старовременната змия, която е дявол и Сатана. И сега ти казвам да

укрепиш сърцето си с вяра и упование в Мене. Защото лукавият не

обича Божии пророци да се навъртат около кулата му и да бъдат

съгледвачи на Господ. Колко повече, когато чрез теб Аз му нанесох

смъртоносни рани, които няма да зараснат до свършека.

15 (Матея 6:24)
16 (Откровение 18:21)
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А сега вече гледай как Мамон ще хвърли върху издигнатите от

кариеризма трите нишки на второто сатанинско въже, което е

възвисяващата алчност...”

След последните думи на Исус пред очите ми отново се появи

Вавилонската кула. И ето, че аз наистина видях как ковчежникът на

Сатана слезе от височините на кулата, държейки въжето на алчността.

Така той разплете въжето и спусна върху кариеристите първата нишка,

като им казваше:

“О, божии служители! Да се бави ли още господ или да простре ръката

на благословията си върху вас, тъй щото да благоденствате?”

“О, не се бави Исусе!” – закрещяха вкупом издигнатите кариеристи –

“Скоро простри десницата си и благослови служителите си!”

В този миг Мамон размножи първата от нишките, която беше нишка на

сребролюбието, и я хвърли към ръцете на кариеристите, като им казваше:

“Господ вашия бог, е бог на чудеса! Той обича да умножава всичко,

което му посветите! Спомнете си двете риби и петте хляба! И като бръкнете в

джобовете си – хвърлете нагоре към господа всичките пари, които имате. И

той непременно ще ги умножи и преумножи...”

Докато Мамон произнасяше изкусителната си реч, край него налетяха

милиони демони на алчност. А кариеристите, като изваждаха сребърници

от джобовете си, хвърляха ги нагоре към ковчежника на дявола, като викаха:

“Умножавай, господи! И нека след умножаването ти останат за всеки

от нас поне дванадесет пълни коша с пари!”

Ето, че Мамон наистина се развихри в обогатителната си сила. И дъжд

от пари, събиран в кошове, наистина направи кариеристите милионери. Те

бъркаха в кошовете с очи, плувнали от съблазън, и с възторг раздрънчаваха

монетите, викайки “Алелуя”. Но тогава Мамон отново дръпна нишката на

сребролюбието, която демоните му вече яко бяха затегнали върху сърцата

на кариеристите. И ето, че погубителният дух отново им проговори, като

казваше:

“Все още не сте преживели всичките божии благословения, чеда мои!

Все още не сте ме опитали, за да ви отворя небесните шлюзове и да изсипя

толкова върху вас, че да не можете да го понесете!”
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“Как да те опитаме, господи?” – полудяха от възторг кариеристите.

А Мамон, развял златната си пелерина, им каза:

“Аз съм господ, който ви обогатявам! И вие, за разлика от първите ми

слуги, нямате само десет мнаси, но дванадесет коша със сребърници.

Какво още чакате? Търгувайте с тях, докато дойда! Нима още сте без

разумение? Нима не помните, че обичам да събирам своето с лихвите?

Търгувайте, търгувайте, търгувайте! Дал съм ви слово – сложете му цена!

Дал съм ви миро – направете го скъпоценно! Дал съм ви хляб и вино –

излезте на пазара и го продайте! Така непременно ще видите колко много

човеци искат да придобият господното, като ви дадат парите си!”

Тези думи на Мамон бяха като отприщване на язовирна стена. Понеже

всичките онези кариеристи мигновено сложиха цена на всичко, което

можеше да се продаде. И тогава дванадесетте коша със сребърници, които

имаше всеки от тях, станаха сто и двадесет. Точно тогава настъпи

моментът за втората нишка от въжето на възвисяващата алчност. И ето, че

Мамон я простря върху забогателите кариеристи, като им казваше:

“Никак не спирайте да приемате благата ми. Но заедно с тях приемете

второто ми специално благословение за всички вас. Скоро го вземете и

нека животът ви се изпълни с имоти и владения. Колкото повече имоти и

владения, толкова повече човеците ще знаят и разбират, че господ стои

зад вас и над вас! Които от вас посоча – нека се качат нагоре в храма ми!

Които не се качат – нека постоянстват, за да се качат!”

Ето, че духът на светското богатство размножи и втората нишка, която

беше нишка на користолюбието. И тогава всичките забогатели кариеристи

станаха дословни изпълнители на сатанинското кредо:

“Тичай на корист – бързай на грабеж!”

Те купуваха сгради, земя, комуникации, телевизии, радиа, влияние в

политиката и дори държавни длъжности. Те купуваха всичко, което

можеше да се купи с пари. И мнозина от тях, станали мултимилионери, се

качиха не с десетки, но със стотици етажи нагоре по кулата. А тогава за

трети път Мамон развя златната си мантия над сатанинските угодници,

държейки третата и последна нишка от въжето на възвисяващата алчност.

Така той им извика, казвайки:
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“Вие наистина блестите като звезди за вечни векове. И за да бъде

радостта на вашия господ пълна – засенчете с блясъка си всичките други

звезди на света. Нека светът да знае, че ако неговите звезди светят, божиите

светят по-силно и властно. Блестете, звезди господни! Разкошествайте

постоянно! Бъдете всякога на прицел! Покажете на целия свят що ще рече

благоденствие от бога! Обличайте се така, както светският елит не може да

се облече! Карайте автомобили, каквито светският елит не може да кара!

Носете бижута и скъпоценности, каквито светският елит не може да носи!

Бъдете слава господна, както беше Соломон! Понеже в неговото време

среброто се считаше за нищо!”

Братко мой! Твърде смъртоносна беше тази последна нишка на

алчността. Защото това беше нишката на сладострастието. Нишката на

тези, които без всякакъв срам, свян и страх от Бога, разкошестваха в

греховете си и угояваха сърцата си за деня на клането. И аз, не можейки

повече да гледам на видението, се обърнах към моя Господ, като Му казах:

“Ах, Исусе! Колко още да понесе сърцето на слугата Ти? Боли ме,

Господи! Боли ме за всичките съблазнени, отровени и съсипани хора! Боли

ме за тези, които забравиха, че този прогнил свят принадлежи на Сатана и

той дава богатствата му само на тези, които му се поклонят! Боли ме за

човеците, които и до днес не разбраха какви са истинските съкровища и

какво е богатството, чиято сетнина е Вечен Живот в Небето...”

В отговор на думите ми Исус ме погали, а след това ми проговори, като

казваше:

“Зная, че те боли слуго Мой! И за разлика от други книги, в

които устата Господна се е отваряла против нечестието на

сребролюбците, тук само ще кажа на всичките Си чеда да събират

съкровищата си при Мен на Небето. Защото, било че бих проклел

слугите на Мамон, пак те с делата си ще се прокълнат стократно

повече. Било, че бих запечатал користолюбците като чеда на дявола,

пак те с делата си ще се запечатат стократно повече. Било, че бих

изобличил сладострастниците и посочил мястото им в огъня на

пъкъла, пак те сами ще приготвят сърцата си за вечното наказание.
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Но за свидетелство на Църквата Ми, ще повторя думите, с които

Святият напълни сърцето ти:

Не е възможно да искате от дявола, а да ви се даде от Бога и

Отца! Не е възможно да търсите от дявола, а да намерите от Бога и

Отца! Не е възможно да хлопате на дявола, а да ви отвори Господ!

Който иска Мен, ще получи Мен!

Който търси Мен, ще намери Мен!

Който хлопа на Моята Врата, ще му отворя!

Всички останали имат съдбата да се превърнат в сухи пръчки,

приготвени за Огъня на Гнева!

Аз, Даващият и Отварящият, дадох това видение на пророка Си!”
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5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ГОРДОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има дума, с която напълно да обясня каква е тоталната трагедия

на последните тщеславни църкви по земята, то тази дума е:

Разминаване!

Ти знаеш ли какво е разминаването?

Това е, когато два субекта се движат един към друг, за да се срещнат,

но идва миг след срещата, когато те се отдалечават един от друг. Всеки от

субектите е искал да срещне другия, копнеел е да го намери. Но в мига на

срещата двата субекта са се оказали на различни пътища, тъй щото са се

разминали.

А сега помисли, братко мой, че за Господ, Който е на Небето, няма по-

голяма радост от тази – да се яви в живота на всеки човек. Да се яви като

Спасител, Изкупител и Учител. Да се яви с всичката Си Светлина и Благодат,

с всичката Си изгаряща и пламенна Любов. Тъй също за оня, който търси

Господа, няма по-голямо щастие и смисъл в живота от това да Го намери и

да се съедини завинаги с Него в Святия Дух.

Но ето, че е налице тоталната трагедия, наречена разминаване. Тя би

могла да се интерпретира също така и като погнуса и разочарование.

Понеже някой с години е търсил Господа. Плакал е, молил се е, чел е

Библията, но Божият Син не е оживявал в сърцето му. И ето, че изведнъж

се появяват възторжени благовестители, които казват на търсещия:

“Ела при нас и ще намериш Исус! Ние всички вече Го намерихме и сме

спасени! Ела на следващото ни събрание, за да чуеш как помазано и

вдъхновено проповядва нашият пастор от амвона!”

Лъч надежда за човека! Той е търсил Исус, а ето, че Господ Сам го

вика! Разбира се, че ще отиде в църковното събрание и ще приеме Божия

Син за Свой личен Спасител! Така, привлечен от благовестието, човекът

наистина отива в събранието. И вдигнал ръце за молитва, се отрича от

стария си живот и приема Исус за свой Господ. Ето, че срещата наистина

се е осъществила. Човекът е срещнал Господ и Господ е срещнал човека.

Но отпосле става нещо необяснимо. Защото ден след ден, седмица след
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седмица и месец след месец Исус става все по-незабележим, докато накрая

духовното Му присъствие изцяло се стопява.

Налице е разминаването!

Онези мили членове на църковното ръководство изведнъж са станали

надути и превзети. Оня пастор, в когото новоповярвалият е търсил

присъствието на Исус, изведнъж се е намерил зад стена от непристъпност.

Тъй щото нито да можеш да го прегърнеш, нито на гърдите му да изплачеш

болката си или да му споделиш проблемите си.

Да кажа, че пиша за разминаването, като за нещо, което никога не се

е случвало в живота ми, то значи да бъда лицемер. Тъкмо обратното,

братко мой! Цели четири години, преди Господ лично да ме посети, аз

трябваше да изпия личната си горчива чаша, свързана с разминаването.

Защото се разминах с всичките си мечти и въжделения. И както за хиляди

други християни, така и за мен пастирите се оказаха зад стена от

непристъпност. Обяснявана и коментирана най-често като “духовен

авторитет”, тази непристъпност трябваше да стане и наистина стана фалшив

духовен еталон на общение в църквите. В тях вече никой не задаваше

въпрос защо пастирите са непристъпни. В тях вече никой не се учудваше,

че Божият помазаник има табелка с работно време, кабинет със секретарка

и приемни часове в приемни дни.

А, Исус, братко мой? Къде беше Исус в това разминаване?

Истината е, че Исус всякога е там, където е бил и ще бъде – в

Присъствието на Святия Дух. Но онези, които трябваше да бъдат врати,

през които Истинският Пастир да влиза и пасе овцете, се оказаха

заключени за Него и отключени за един Господен противник, за който ще

говоря след малко. Защото за този противник Исус предупреди всички ни,

казвайки в “Евангелието от Йоан”:

“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и

ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да

открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да

го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си

дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на

овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът
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ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е

грижа за овцете...” 17

Започваш ли вече да разбираш какво е разминаването, братко мой?

Това е да си търсил Добрия Пастир, а да си попаднал на злия наемник,

който има сметка от присъствието ти в църквата, само за да си осигурява

заплатата от твоите дарения и десятъци. Това е, вместо ласката и Благостта

на Христовата Ръка да получиш ухапване от вълчи зъби и разкъсване от

вълча ярост. Това е, вместо да отидеш при Кроткия и Смирен Исус и да

намериш покой за душата си, да попаднеш на лицемерния и възгордял се

пастор, който се е научил само да стриже и дои, но не и да пасе овцете и

да дава живота си за тях. А това наистина е разминаване. И то ще става

толкова по-страшно за хората, колкото повече живеят със заблудата, че

духът на Корей е Самият Исус, а зъбите му – плодове на Святия Дух.

Нужно беше да започна именно така тази последна глава от книгата за

Сенаар. Защото последното от въжетата на сатанинското превъзнасяне е

въжето на възвисяващата гордост. Защото именно въжето на гордостта е

причината за разминаването, на което всички сме свидетели. Затова нека

отново да ти предам думите на Исус, които Той проговори на сърцето ми

преди да ми даде видението с Вавилонската кула в земята Сенаар. Ето

какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Както твоето сърце може да пролива сълзи за

изгубените и помрачените, така и Моето Сърце плаче за тях. Защото

Аз съм Добрият Пастир, Който Живота Си дава за овцете. Но един

Добър Пастир трябва непременно да има отворените сърца на

добри пастири, които да слушат Гласа Му и да вършат онова, което

Му е угодно. А когато тези добри пастири намалеят и дори изчезнат,

Аз трябва да простирам лично Тоягата Си чрез пророците Си, за да

опазя овцете Си от разпръсване и разкъсване. И ето такова е

времето днес. Време, в което хлопам на вратите на хиляди пастири,

а отвътре вълчи зъби процеждат ехидно и Ми казват:

“Търси другаде! Хлопай на друго място! Тук вече е заето! Това

сърце вече е вързано с друго въже, което не е Твоето!”

17 (Йоан 10:9-13)
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И ето за това друго въже и този друг дух ще ти дам последното

пророческо видение в тази пророческа книга. Защото другото въже

е възвисяващата гордост на Сатана, и другият дух е вълкът Корей –

най-дързостният противник на Божия Суверенитет.

А сега гледай! И нека сърцето ти бъде внимателно, за да запише

всичко, което ще види...”

След последните думи на Господ пред очите ми отново се появи

Вавилонската кула. Тя изглеждаше така, както във всичките предишни

видения. Кариеристите, получили и въжето на алчността, вече бяха

окупирали етажите на кулата, а под тях се разгаряше истинска битка за

докопване на въжета – били те на кариеризма или на алчността. Но ето, че

докато се разиграваше целия демоничен спектакъл, самият Сатана разпери

крилата си и слезе от върха на кулата, за да наблюдава угодниците си.

Така той направи няколко лупинга, обикаляйки творението си от край до

край. А след това, протегнал ръце към всичките си демони, извика с

удоволствие:

“Харесва ми тази кула! Тя е въплъщение на мечтите ми, смисъл на

живота ми! Толкова много вързани и залепени по етажите! Толкова много

стръв и амбиция за въжето, слизащо от мантията ми! Толкова много

кариеризъм и алчност! Това наистина е чудесно, но не е всичко! Защото

под моята черна мантия тупти сърцето ми! И както Оня на Небето всякога

търси човеци по Сърцето Си, така и аз искам същото! Хора, пълни с моята

гордост и моето величие! Хора, които ще заситят хилядолетния блян на

умореното херувимско сърце! О, утешете ме, горди мои поклонници! О,

покажете на Йеова и омразния Му Христос, че аз получавам повече слава и

поклонение отколкото славата на всичките Им ангели, взети накуп!”

В следващия миг, развълнуван до краен предел, дяволът изкряска,

казвайки:

“Корее, Корее! Къде си хищен мой вълко? Къде си, дързостен мой

духо? Скоро да простреш над поклонниците ми въжето на гордостта ми! И

като го разплетеш на трите му нишки, извикай всичкия възможен копнеж и

всичкото възможно желание в човеците, за да се вържат с гордостта ми!

Нека чувствата им бъдат изригващ вулкан от амбиция! Нека гордостта ми
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засенчи кариеризма и алчността, взети заедно! Защото върха на кулата ми

е приготвен за моите горди! За царете, на които аз съм цар!”

Дочул крясъка на Сатана, Корей мигновено долетя пред него. И като

се преправи на светъл ангел, взе черното въже, от което стърчаха шипове

и капеше смола. Така и самото въже се преобрази измамно в ръцете му,

заприличвайки на сноп от слънчеви лъчи. И ето, че духът на Корей

разплете въжето на трите му нишки и налетя върху сатанинските угодници.

Така той размножи първата нишка и я хвърли върху тях, като им казваше:

“О, божии помазаници! Който приема вас, приема и оня, който ви е

пратил! И който хвали вас, хвали оня, който ви е пратил! Искате ли вие да

принесете слава на господа? Искате ли да бъдете в съвета на неговите

светии?”

“О, искаме Исусе!” – закрещяха кариеристите и сребролюбците. А

тогава Корей отново извика, казвайки:

“Приемете тогава всичкото хваление и почит, с която ще ви обсипят

божиите чеда, като хваление към оня, който ви е пратил! Колкото повече

ви хвалят, толкова повече и вие се хвалете, понеже сте достойни за

възхищение и ублажаване!”

Докато духът на Корей говореше измамните си думи, край него налетяха

милиони демони на лицемерно хвалболюбие. Те се шмугнаха в сърцата на

мнозинството под сатанинските угодници. И ето, че сякаш разклатени от

невидим вятър, милиони гърла се отвориха и закрещяха на кариеристите и

сребролюбците, казвайки им:

“Слава и поклон на вас! Вие сте великите! Вие сте незаменимите! Вие

сте неоспоримите лидери на църквата!”

Самите възгласи направиха така, че нишките на хвалболюбието

започнаха да издигат вързаните нагоре. И те, гледайки че се възкачват,

също закрещяха в тон с тълпите:

“Амин! Така е! Въздайте ни слава, понеже други като нас няма, на

които Исус да е показал такова голямо благоволение!”

След тези възгласи нишките отново тръгнаха нагоре, а тълпите отново

закрещяха:
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“Прекланяме ви се! Вие сте чисти като божии ангели! Светли като

Исус! Праведни като Авраам! Мъдри като Даниил и Соломон! Мощни като

Петър и Павел! Вие сте най-великите съживители на църквата! Най-голямото

благоухание на земята!”

Този път нишките на хвалболюбието тръгнаха нагоре с бързината на

асансьор, подобен на тези, които издигат милионерите по луксозните

хотели на световните курорти. И нов силен рев на задоволство се изтръгна

от сърцата на издиганите, които махаха с ръце и казваха:

“Ние наистина сме най-великите! Други като нас няма!”

Гледайки от върха на кулата на възлиянията и на всичкото човешко

хвалболюбие, Сатана се ухили доволно. А след това изкрещя на Корей,

казвайки му:

“Размножи втората нишка и дай на въздигнатите от хвалбите да се

почувстват призовани за велики дела. Нека грандоманщина изпълни сърцата

им. Нека велики проекти и намерения завладеят помислите им...”

Действащ с брилянтна точност, духът на Корей отново прелетя над

издигнатите от хвалболюбието, като им казваше:

“Вие, божии помазаници, сте тези, за които е писано в “Евреи”, че

вкусват от великите дела, които въвеждат в бъдещия век. Искате ли

велики дела, съобразни на величието ви в господа?”

“О, искаме, искаме!” – закрещяха издигнатите – “Защото на кой друг

да подобава да ги извърши, освен на нас?”

“Вземете ги тогава! Защото сега господ всемогъщият пълни сърцата ви

с великите проекти на последното време! Тези, с които той ще ви прослави

и въздигне като ангели на небесата!”

Ето, че и този път демоните вързаха нишките на грандоманията в

сърцата на сатанинските угодници. И те, досущ като богаташа от притчата

на Исус, започнаха да крещят, казвайки:

“Скоро да развалим старите житници и да си въздигнем нови, по-

големи от тях! Скоро да погълнем всички по-малки църкви, за да направим

едни по-големи църкви! Днес е времето на алиансите! Днес е времето на

тоталното сливане и обединяване! Днес е времето да покажем на целия
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свят, че ако има божии наместници и духовни величия – това сме ние и

никой друг, освен нас!”

Самата религиозна амбиция дотолкова се хареса на Сатана, че той

започна да се смее с огромно удоволствие на върха на кулата си, казвайки

на Корей:

“Ха-ха-ха! Помниш ли думите на амбицирания Навуходоносор? Помниш

ли как той каза:

“Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната си

сила за царското жилище и за славата на величието си!” 18

И какво повече да искам от моите амбицирани човеци, когато те

наистина придобиха сърцето ми?”

Докато дяволът още говореше, по всичките протежения на кулата му

се разнесе пронизителен вой на пророческа тръба. Тя започна да смущава

както издигнатите, така и тези, които ги величаеха от самата основа на

кулата. И тогава Сатана каза на Корей:

“Йеова Си мисли, че ще ме изненада чрез пророците Си, но аз отдавна

съм подготвен за звука на тръбите Му. Затова ти казвам, Корее, да

хвърлиш върху всичките ми угодници последната нишка от възвисяващата

ми гордост. Защото това е нишката на безнаказаността. Нишката на моята

херувимска протекция, с която пазя всички, които са ми угодни. Размножи

тази нишка и успокой свидетелите ми...”

Едва дочул думите на дявола, духът на Корей налетя с размножената

нишка върху хилядите въздигнати сатанински угодници. А след това започна

да им говори, като казваше:

“Люби ви господ, защото станахте същинска заплаха за дявола! Чувате

ли пронизителното пищене на лъжепророците, които искат да лишат

църквата от божията слава и божиите угодници от величието им? Чувате ли

пищенето на тези, които намразиха въздигането в господа, благословенията

от господа и царуването в господа? Да обръщате ли внимание на звука на

тръбите им или да стоите здраво в призванието, което ви се даде?”

18 (Даниил 4:30)
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“О, ще стоим здраво, Исусе!” – закрещяха въздигнатите – “Понеже сме

уверени, че нито височина, нито дълбочина, нито началство и власт, сила

и господство може да ни отлъчи от тебе!”

“Вършете тогава онова, за което сте призвани и приемете в сърцата си

могъщата защита на божията ревност. Защото Христос до завист ревнува

за духа, който е положил във вас и няма да ви изпусне от ръката си!”

“О, алелуя, алелуя!” – закрещяха сатанинските помазаници, а нишката

на безнаказаността се затегна върху шиите им, сякаш да станат дословни

изпълнители на стиховете от псалома:

“Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е

тлъсто. Не са в общите човешки трудове нито са измъчвани, като

другите човеци. Затова гордостта като верижка окръжава шията им,

насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина;

мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят

нечестиво за насилие; говорят горделиво, издигат устата си до

небето, и езикът им обхожда земята...” 19

А аз, уморен до краен предел от последното видение, извърнах главата

си към моя Господ, като Му казах:

“О, Исусе! Много книги си давал на сърцето ми и много нечестие са

виждали очите ми. Но в тази последна книга аз видях върха на всяко

нечестие и пределът на всяка измама...”

“Да, слуго Мой! Така е!” – ми отговори Господ и продължи:

“Но тази книга ти се даде от Небето, за да нямат нечестивите

никакво извинение в Деня на Страшния Съд, когато ще бъдат

хвърлени в пъкъла. Понеже човеците са слаби и лесно се лъжат, то

и затова всички те вкупом биха извикали към Господа в Деня на

Гнева Му:

“Защо ни осъждаш, Господи? Отгде сме могли да знаем, че тази

Вавилонска кула е била творение на дявола? Та нали целият свят

единодушно я обявяваше за Храм Господен!”

А тогава Аз на Свой ред ще им кажа:

19 (Псалми 73:4-9)
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О вие, които искахте да бъдете лъгани, а не искахте да

проумеете и приемете Истината!

Божия Тръба, ден и нощ, в продължение на десетки години

свиреше в ушите ви и призоваваше сърцата ви да се отречете от

нечестието и да бягате от Вавилон! Моят Глас в сърцето на пророка

Ми беше тази тръба! Но вие не обикнахте Гласа Господен, понеже

делата ви бяха зли! Вие обикнахте гласа на Сатана, понеже той ви

беше близък и познат от годините на вашето неверие, когато бяхте

чеда на гнева и ходихте по княза на въздушната власт!

Ето затова вие оставате без извинение, понеже Аз викам и

призовавам – днес и сега!

Днес и сега се оставете от кариеризма, който във всички

тщеславни църкви е обявен като “издигане в Господа”!

Днес и сега се оставете от алчността, която във всички

тщеславни църкви е обявена като “благословение от Господа”!

Днес и сега се оставете от гордостта, която във всички

тщеславни църкви е обявена като “царуване в Господа”!

Днес и сега вземете Огънят от устните Ми и подпалете черните

смолисти въжета на сатанинското превъзнасяне! За да пламнат

земята Сенаар и всичките й поклонници! За да пламне кулата, която

е най-голямата мерзост, най-уродливото творение и най-тежкото

беззаконие пред Лицето на Отца Ми!

Аз, Господ на Хълма Галилея, дадох тези видения на пророка

Си! Ако някой е чул Гласа Ми, той ще дойде на Моя Хълм и ще се

върже с Моето въже, за да го въздигна при Мене! Ако някой е

отхвърлил Гласа Ми, той е отхвърлил и Спасението Ми и за него

няма зазоряване довека! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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