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ТЪМНАТА СЯНКА НА
ЧОВЕКОУБИЕЦА - I

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

За злобата и отмъщенията на дявола аз съм писал многократно в

книгите си. Не да се оплаквам или да предизвиквам съчувствие в

читателите, но да им дам свидетелството, което рано или късно ще стане и

тяхно собствено. Защото не е възможно да простреш Меча Господен против

царството на мрака и против едноличния му господар Сатана и това да не

предизвика ответна реакция. Но ето, че през последния месец, когато

написах книгата за “Венеца на Славата”, аз получих изключителна рема

от Господ. Това беше Небесно потвърждение, дошло с писмо от верни на

Исус човеци, в което те ме предупредиха, че съм бил причислен към

престъпниците. В началото на писмото сърцето ми трепна силно, понеже

учудването ми беше голямо. Но отпосле, като го прочетох цялото, разбрах,

че дяволът ме е поставил на видно място в осъдителния си списък. Тъй

щото който и от подчинените му демони да гледа на списъка, винаги да

взима на предвид волята на господаря си и да работи за моето пълно

ликвидиране и за унищожаването на всичките ми книги.

И така, братко мой, аз наистина се почувствах като престъпник...

Престъпник, който е престъпил повеленията и наредбите на дявола, за

да проповядва и живее според Волята на Бога. А както, надявам се, ти е

известно, престъпниците винаги биват гонени и преследвани, докато бъдат

заловени и наказани.

Какъв е обаче проблемът на дявола в моя случай?

Проблемът е такъв, щото бидейки престъпник в неговото царство, аз

пребъдвам с духа си в Божието Царство. Като съгражданин на Светиите и
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като член на Божието семейство. Тъй щото, живеейки по плът, все още съм

в света, понеже съм човек с телесно естество. Но живеейки по дух, аз вече

не се намирам в света, но в съвършената защита на Божия Свят Дух.

Какво тогава остава за дявола?

Нищо повече от това – да атакува плътта ми и душата ми с всичките

възможни тръни, копия и стрели на своята ярост. И не просто мен, но

всички човеци, които са повярвали на пророческото благовестие и

Господната Зорница е изгряла в сърцата им. Трябва да ти кажа, че самото

писмо от верните на Исус силно ме развълнува. То беше причина да

застана на колене и да призова моя Господ в молитва. В тази молитва аз Го

помолих да ми обясни по силата на какви обстоятелства съм бил причислен

към престъпниците, след като самият Сатана е престъпник и беззаконник.

А тогава Исус ми проговори, като казваше:

“Как мислиш слуго Мой? Няма ли един беззаконен дух, на когото

е предаден светът, да си измисли кодекс, с който да го управлява?

И ако Сатана е Божият противник, то няма ли всичките му повеления

и заповеди да бъдат изречени така, че напълно да задоволяват

богоборческите му амбиции? Най-малкото – спомни си Моите думи

към фарисеите. Тези думи, с които им казах:

“Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото

Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе

Си, но Той Ме прати. Защо не разбирате Моето говорене? Защото не

можете да слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и

желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай

човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина.

Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на

лъжата баща. А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате. Кой

от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме

вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не

слушате, защото не сте от Бога...” 1

И сега, като слушаш внимателно думите Ми, кажи Ми:

1 (Йоан 8:42-47)
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Защо Аз нарекох дявола човекоубиец? Кое е онова, което го

прави човекоубиец?”

“О, Исусе! Липсата на Истина в сърцето на дявола го превръща в

човекоубиец. Понеже липсата на Истината го кара да изговаря лъжа. А

именно лъжата убива човеците...”

“Отговори добре, но не и достатъчно. Затова нека отново да те

попитам:

Как лъжата убива човеците? Или какво е човекът в Божия

поглед, за да казвам, че дяволът е човекоубиец?”

“О, Господи! Словото Ти ни учи, че човекът бе създаден по Божия

Образ и подобие? И ако дяволът е човекоубиец, то той е убиец именно на

Божия Образ в човека. А Божият Образ в човека е Истината, сиреч,

законите положени в сърцето, с които човек се покорява на Бога и върши

Неговата Воля...”

“Ето това исках да чуя от теб, слуго Мой! Защото за личност

като дявола, паднала от Небето на земята, няма по-важна задача от

тази:

Да убива в човеците Божия Образ и да насади в сърцата им

собствения си образ!

А какъв е образът на дявола, който той полага в сърцата на

чедата си?”

“О, Исусе! Този образ е лъжата! Именно с лъжа дяволът иска да

накара всички човеци да станат като него. Да не устоят в Истината и да се

превърнат в човекоубийци...”

“Значи, както сам се убеждаваш, на Божия Закон дяволът

непременно ще противопостави собствен извратен кодекс от лъжи,

с който ще застави всичките си демони да развращават и убиват

човеците по земята. Всъщност – ето това е тъмната сянка на

човекоубиеца! Сянка, която сега ще ти покажа във видение, за да

свидетелстваш на всичките Божии чеда за нея...”

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

пред очите ми се разкри видение. Аз виждах Небесния Хълм Сион в онзи

миг, когато Отец изхвърляше с мощната Си десница Луцифер и всичките
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му ангели, разбунтували се против Божия Престол. И ето, че пръстите на

Божията десница се изпълниха със Светлина, тъй щото самата Божия ръка

стана като слънце. Тя запокити бунтовния херувим и свитата му към

земята, като ги пронизваше с лъчите си. А точно тогава Господ даде знак

да гледам, като ми казваше:

“Виж, слуго Мой! Виж внимателно как гордостта и себелюбието

на Луцифер не допускат Божията Светлина да премине през него.

А ти знаеш ли какво се случва когато нещо или някой не пускат

Светлината през себе си?”

“О, Господи! Ако някъде е бил спрян пътя на Светлината, то там се е

образувала сянка...”

“Виж тогава колко голяма е сянката на човекоубиеца. Виж как

с нея той вече помрачава цялата земя и света, който му се предава!”

Отново гледах във видението, когато забелязах чудовищната сянка на

Сатана, която не пускаше Божията Светлина да премине през него. Тази

сянка покриваше всяко място на земята, а в гъстата й тъмнина бързаха да

се строят хилядите легиони от паднали ангели, готови да извършат волята

на господаря си. И тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Тази тъмна сянка, която виждаш във видението, все още не е

напълно утвърдена в богоборческите си амбиции. Това е изначалното

падение на Сатана и ангелите му, станали демони и бесове на

земята. Но в един по-късен период сянката на дявола наистина го

превърна в най-страшния човекоубиец.

Кой е този период, слуго Господен? Няма ли това да е време,

когато дяволът повторно бива заслепен от Божията Светлина, но

този път на земята?”

Думите на Спасителя бяха твърде дълбоки и мъдри. И тогава в ума ми

дойде отговорът, тъй щото казах на Исус:

“Господи мой! Без всякакво съмнение – това е времето, когато на

Синайската планина Отец даде на пророка Си Моисей каменните скрижали

с десетте свещени заповеди на Закона Си! Именно тогава Божията Светлина

слезе на земята, а пророкът на Отца дори покри лицето си с покривало,

понеже светеше...”
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“А какво направи Моисей с първите каменни скрижали? Не ги

ли строши, понеже видя беззаконието на Израил, който побърза да

си излее златно теле? И не стри ли пророкът златното теле на прах,

тъй щото разпръсна праха по водата и накара Израилевите чеда да

я изпият?

Но ето това беше сблъсъкът на Божията Светлина с тъмнината

на дявола! Понеже от времето, когато Отец даде на Израил десетте

Си заповеди, сянката на дявола изврати и обърна тези заповеди в

лъжливи правила, събрани в един тъмен сатанински кодекс, с

който на земята всякога да има съпротива против Истината и

Светлината на Бога!

Но ти помисли и ще видиш, че към тези десет лъжливи правила

Сатана прибави още три. Което подсказва, че той още веднъж беше

притиснат мощно от Божията Светлина, та да остави отново сянката

си по земята.

Кои бяха тези три правила? Нямаше ли те да са свързани с

последното голямо явяване на Божията Светлина на земята?”

Думите на Исус бяха толкова дълбоки, щото аз Го погледнах с

благоговение. И тогава проумях, че Той беше Светлината - последната

Небесна Светлина дошла на земята, Която заслепи херувима и го накара

да противопостави сянката си. Ето защо проговорих развълнуван на Исус,

казвайки Му:

“Господи мой! Ти дойде на земята и ни остави три нови свещени

заповеди. Първата – да се възлюбим така, както Ти ни възлюби! Втората –

да се отречем от себе си, да вдигнем кръста си и така да Те последваме! И

третата – да идем по целия свят и да проповядваме благовестието на всеки

човек!”

“Точно така е, слуго Мой! Именно на тези три Мои свещени

заповеди Сатана отново противопостави сянката си. Тъй щото

лъжливите правила в тъмния му кодекс станаха тринадесет, колкото

са и до днес. И ето, Аз непременно ще те заведа в покоите на

дявола. За да ти покажа тринадесетте демонични правила, събрани
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в тъмния му кодекс. Правила, с които той ръководи милиардната си

армия от демони, за да погубва живота на човеците по земята.

Блажени тези, които Ме последват в тази най-страшна, най-

съкрушителна и най-унищожаваща делата на дявола книга! Защото

затова се явих Аз в сърцето на пророка Си – да съсипя лично делата

на дявола и да освободя Сионовите пленници от всичкия мрак и

заблуда, в която са били пленени!

Аз, Светлината от Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!”
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1. ВИДЕНИЕТО В ТЪМНИТЕ ПОКОИ НА ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Паднал на колене пред моя Господ, аз Го моля да изпълни сърцето ти с

Неговата Вяра, щото наистина да се почувстваш повече от победител над

дявола. Да триумфираш над човекоубиеца Сатана така, както Исус е

триумфирал над него при Възкресението Си от мъртвите. Казвам ти това,

понеже пророческите видения в тази книга ще бъдат възможно най-

страшният кошмар за дявола. Защо кошмар ли? Именно защото Исус лично

ще го посети в ада и ще даде на пророка Си да разкаже за Господните

въздаяния върху тъмния кодекс на човекоубиеца. Само можеш да си

представиш каква паника, какъв ужас и страх обземат сега всичките тъмни

сили на ада. Защото наистина има мигове, когато Господ е чрезмерно велик,

могъщ и прославен в делата Си. Има мигове, заради които си заслужава

очакването на цял един живот. И след последната книга за “Венецът на

Славата”, в която Исус засвидетелства сетнината на слугата Си, тази

книга за “Тъмната сянка на човекоубиеца” е още едно прекрасно

упражняване на Силата Господна в сърцето на пророка Господен.

А сега, преди самите знаменателни видения, искам да поговоря с теб

за лъжата. Знаеш ли какво е лъжата, братко мой? Не просто противоречието

от неистини, които си регистрирал неведнъж в разговорите си с хората, но

какво в действителност е духът на самата лъжа? Какъв е този дух, който за

шест хиляди години превърна човечеството в един врящ котел от насилие,

мерзост и беззаконие? Какъв е този дух, който многократно увеличи

съблазните, изкушенията и най-вече злините в живота на човеците? Знаеш

ли колко голяма пропаст съществува между Божията, човешката и

демоничната реалност на земята?

Нека ти помогна да разбереш това. Избери си някой почивен ден и

отиди на планина. Не просто в полите на планината, но се изкачи нагоре,

към върховете й. И тогава ще усетиш, че колкото по-нагоре се изкачваш,

толкова по-чист и прозрачен става въздухът, който дишаш. Дробовете ти

се разтварят както никога. Дишането е леко и приятно. Обогатена с повече

кислород, кръвта ти става много по-пълноценна и ефектът върху цялото ти
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тяло е чудесен и здравословен. А сега погледни птиците, които чуруликат

или мравчиците, които пълзят край нозете ти...

Колко прекрасна реалност, нали? Реалност, която не е човешка,

понеже не човекът я е създал. Реалност, която е Божия. В нея има

хармония, прозрачност, чистота. В нея има природа, зеленина, изобилие от

живот, неръкотворна красота. В нея най-малката тревичка и най-високият

бор съвършено се покоряват на Божия Дух. В нея и дребната мравчица, и

сладкопойната птица славят Твореца.

В Божията реалност няма лъжа, понеже всичко в нея е Истинско!

Но нека сега да сменим Божията реалност с човешката. И онези високи

върхове на планините нека да се превърнат в някой претъпкан от

запалянковци стадион. А сега погледни лицата на човеците, дюдюкането

им, правенето на неприлични знаци с пръсти. Погледни злобата им към

съдията, когато са решили, че има неправилно отсъждане в играта на мача.

Погледни как трошат столове или хвърлят бомбички. Погледни с каква дива

омраза се заканват да счупят главите на противниковата агитка. Чуй ги

как псуват и протестират. Погледни всичкия врящ котел на човешките

страсти и ще разбереш, че тази реалност е много далече от Божията. В нея

няма хармония и чистота. В нея има шум, хаос и безумие.

В човешката реалност има много лъжа и не всичко в нея е Истинско!

И накрая – тръгни с вяра след Господ, за да видиш какво представлява

тъмното царство на дявола. И тогава би видял милиарди демони по земята,

натоварени в сърцата си със смъртоносни мисии против човешките чеда.

Разпределени и поставени с лукава прецизност от Сатана, те знаят местата

си и действат в абсолютен синхрон, като един страшен черен организъм.

Като едно чудовище, чието сърце е самият дявол.

В тази демонична реалност всичко е лъжа и няма никаква Истина!

Сега разбираш ли по-добре защо Исус нарече дявола “човекоубиец”

и “баща на лъжата”?

Именно защото в дявола няма Истина! Понеже той изгуби Истината от

сърцето си при своя бунт против Бога и Отца. Но заедно с него Истината

изгубиха една трета от Небесните ангели, чието число е твърде, твърде

голямо. И понеже както дяволът е дух, така и падналите с него са духове,
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то битието на човека става изложено на една страшна и мрачна преса от

лъжа и беззаконие. На едно чудовищно духовно налягане, което търси

вратите на човешките сърца, за да ги изпълни с лъжа и беззаконие. Тази

беше причината Господ Исус Христос да слезе от Небето на земята и да

стане Човешкият Син. Понеже чрез Неговата Жертва на Голготския Кръст

Отец прощава греховете на човеците и им дава възможност да живеят в

Божията реалност – в Благодатното присъствие на Святия Дух. Едва когато

се намерим в присъствието на Святия Дух ние можем да разберем какво е

лъжата. Защото тя е всичко, което не е Истина! Тя не е само изговорени

думи, които не съвпадат с реалността! Не!

Лъжата е абсолютното несъгласие на Сатана и демоните му с Божието

присъствие, с Божиите думи и с Божиите дела!

Лъжата е матрицата на този свят. Лукаво устроен капан на човешкото

битие от който не може да се излезе без вяра в Господ Исус Христос. И най-

страшното на тази матрица са нейните железни лостове, сиреч, сатанинските

правила от тъмния демоничен кодекс, които са невидимата конституция на

света, който лежи в лукавия. И както отделните държави имат конституции,

по силата на които се определя властта, управлението и социалния модел

на обществото, така в тъмното царство на дявола демоните са разпределени

в длъжности и мисии, дадени им от лъжливата конституция на дявола, за

да движат целия свят според волята на Сатана.

Става ли ти вече ясно защо адът ще се разтърси ужасно от пророческите

видения в тази книга?

Именно защото в нея Господ ще изпепели дяволската конституция с

Меча, Който излиза от устата Му. Така в матрицата на лукавия ще се появи

пробив, който ще събори железните му лостове и ще направи път за

освобождаване на Сионовите пленници. Внимателният прочит на тези

последни изречения непременно ще те накара да си спомниш книгата за

“Закхей” в нейното последно видение. Видението с железните лостове,

обграждащи тъмницата, които са най-страшната власт на Сатана. Но именно

тези железни лостове Господ ще разсече и разруши с Меча, Който излиза

от устата Му. Затова аз нека повече не бавя развитието на виденията в
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тази книга и да започна тяхното разкриване. Господ отново беше до мен и

започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Както вече си разбрал в сърцето си, Господ отново

ще те заведе в дълбините на ада. А всеки Мой слуга, на когото съм

дал да простре Меча Ми против ада, може да очаква съпротива от

същия този ад. Да, Стефане! Не е възможно да влезеш в морето и

да не се намокриш. Също така не е възможно да пишеш слово

против силите на ада и те да не реагират. Затова никак не се

учудвай на ужасната преса и на гонението, което преживяваш през

тези дни. То е възможно най-голямото, което си понасял и което

тепърва ще понесеш заради Мене, но Аз ти казвам, че те познавам

и знам, че ще издържиш. Не само ти, но и всички, които приемат с

вяра Моите думи и всичките видения в тази книга. А сега Ме

последвай и виж знамението, което ще сторя пред очите ти...”

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

пред очите ми се яви видение. И ето, че Исус мигновено се промени във

видението. Той изглеждаше не просто светъл и блестящ като слънцето, но

чрезмерно могъщ и велик. От самите устни на Спасителя излизаше дъх,

подобен на огнена струя. А когато Господ погледна към земята и й заповяда

властно “Разтвори се!” отсред огнения дъх на устните Му излезе Пламенен

Меч, чието острие докосна пръстта на земята, тъй щото тя наистина се

разтвори, като разрязана от бръснач. И ето, че Исус протегна ръка към

мен, а от самия Меч към сърцето ми долетяха думи, като искри, с които Той

ми казваше:

“Дръж ръката Ми и не я изпускай през всичките видения в тази

пророческа книга. Защото сега Мечът на устните Ми ще се забие в

сърцето на гнусния, извратения и беззаконния. И ти сам ще видиш

тъмната сянка на човекоубиеца и всичките проклети свитъци на

неговия кодекс...”

След последните думи на Исус аз просто полетях надолу след Него,

държейки ръката Му. Така ние слизахме известно време, когато пред очите

ми отново се появиха портите на Смъртта и Ада. Вече бях виждал тези

порти както в книгата за “Знамението на пророк Йон”, така и в книгата
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за “Веригата и Присъдата”. И ето, че Исус се приближи до портите. А

след това, бръкнал в мантията Си, извади ключовете на Смъртта и Ада,

като ги постави в ключалките. Така Господ завъртя ключовете и натисна

портите, които се отвориха с грохот и оглушително скърцане. Точно в този

миг Пламенният Меч отсред устните на Спасителя блесна и се стрелна

напред в гъстия и черен мрак. И мълнии от Светлина се изстреляха отсред

протежението на Меча, тъй щото думи Господни разтърсиха тъмницата на

дявола, като му казваха:

“Яви се пред Мене, Сатано! Пристъпи пред Царя на царете и

Господ на господарите, убиецо на човешкия род!”

В едно с думите на Исус тъмните покои на дявола бяха осветени като

от прожектор. И там, пред самото острие на Меча Господен, изпълзя Сатана.

Той пълзеше наведен, подобно на змия, като се опитваше да скрие лицето

си с крилата си. А след това, като дращеше с пръсти и се опитваше да

седне на трона си, едвам успя да каже:

“Ето ме, Царю на царете! Пред Тебе съм, Господи на господарите!

Какво ще обичаш? Или защо Си пристъпил в обиталището ми? Не Ти ли

подобава повече Славата в Небето, та Си дошъл да ме смущаваш в ада?”

В отговор на дяволските думи, Мечът от устните на Исус буквално

притисна черната мантия на Сатана, като я разкъсваше. И нови мълнии

излязоха по острието на Меча като се забиваха в сърцето на дявола и го

накараха да се тресе от конвулсии. А с тези мълнии Господ отново му

проговаряше, казвайки:

“Протегни змийските си ръце към ковчежето на тъмния си

суверенитет. И като го отключиш, извади отсред него свитъците, с

които управляваш тъмните си владения и света, който ти е

предаден...”

В следващия миг страшна болезнена гримаса изкриви лицето на

падналия херувим. И той, впивайки острите си нокти до кръв в собствената

си глава, простена в ужас, казвайки на Исус:

“Ах, Царю на царете! Малко ли нещо за очите Ти са Светлините на

Сион и красотите на Небесния Ерусалим, та да искаш да гледаш едни

незначителни драсканици на един недостоен за Славата Ти противник?
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Ето, мъчи ме с Меча Си! Гори ме, изпепелявай ме, наказвай ме! Но не

ме принуждавай да отварям ковчежето си. Там няма нищо, което да Те

възхити или удовлетвори...”

В отговор на сатанинските думи, Мечът на Господ още повече притисна

дяволското сърце, и нови мълнии разтърсиха Сатана. А с тях Исус отново

му казваше:

“Ти изглежда си забравил, че няма тъмнина и мрачна сянка,

където да не виждам ония, които вършат беззаконие. И понеже Аз

премълчах с хилядолетия, ти действително излъга сърцето си, че не

зная какво си писал върху тъмните свитъци в ковчежето си.

Но Аз сега ти повелявам, Сатано! Простри беззаконните си ръце

и отвори ковчежето си. И извади наяве пред Господа свитъците, с

които управляваш демоните си и света, който ти е предаден. Да не

би да Ми стане неугодно и да отсека ръцете ти, а после Сам да

извадя това, което криеш...”

Ето че мълниите от Меча Господен вече бяха готови да прережат ръцете

на дявола до самите му китки, когато той изпищя болезнено, казвайки:

“Спри, Царю! Спри се! Ето, отварям ковчежето си, според Твоите

изрични думи!”

Така дяволът наистина простря костеливите си ръце към ковчежето си.

И като превъртя ключалката му, отвори го. А тогава из цялото адско

пространство мигновено се надигна отвратителна и зловонна смрад, щото

за очите ми това беше като отварянето на онази митична кутия на Пандора,

от която, според гръцката легенда, по земята излезли злините и всичките

нещастия. А Исус, като се обърна към мен, каза ми:

“Да, слуго Мой! Това ковчеже наистина можеш да оприличиш

като кутия на Пандора. Защото именно от него излизат всичките

злини и нещастия по земята. Но ти сега виж и самите свитъци,

които дяволът ще извади от ковчежето си...”

И действително, че след думите на Господ дяволът започна да изважда

самите свитъци, като ги поставяше в пространството пред трона си. Самият

им вид беше олицетворение на абсолютната проклетия. Това бяха навити

рула от изсъхнала змийска кожа, върху които ръката на дявола беше
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писала с отровата на собственото му сърце. И докато аз гледах, Господ

отново притисна Сатана с Меча Си, като му казваше:

“Враже Господен! Малко ли пергамент има по земята, та се е

наложило да пишеш върху парчета от змийска кожа? Защо си

писал върху змийска кожа, Сатано? Яви отговора пред Лицето Ми!”

Без да чака мълниите да го разтърсят отново, дяволът разгърна един

от свитъците, като казваше с огромна мъка:

“Не бях ли аз херувим на Огъня и Светлината, който Небесният Йеова

нарече змия? Не ме ли прокле Твоят Отец да пълзя като змия по земята и да

ям пръст през всичките дни на живота си? Не ме ли притискаше Светлината

на Неговата Святост като отречен и завинаги отхвърлен от Небето?

Но ето затова така наречената змия два пъти съблече старата си кожа

и два пъти се облече в нова. Първият път – в подножието на Синайската

планина, където Йеова даде скрижалите на пророка Си Моисей, а втория

път – при Твоето Възкресение от мъртвите и при изливането на Святия Дух

на земята. Така върху парчета от змийските кожи старателно записах

правилата си, които да ме направят успешен господар на земята. И като

научих на тях всичките си верни ангели, утвърдих се като княз на света,

какъвто съм и до днес...”

След последните си думи дяволът се свлече съкрушен в присъствието

на Господа. А Исус, с божествен Гняв и презрение отново му рече:

“Всеки от змийските си свитъци ще разгърнеш пред Лицето Ми,

Сатано. И всяко от демоничните си правила ще прочетеш в

Присъствието Ми. За да ги изпепеля с Меча Си и да обявя с

пророчески знамения, че е дошъл краят ти...”

След тези думи към дявола, Исус се обърна към мен. И като ми стисна

здраво ръката, проговори, казвайки:

“Крепи се, слуго Господен! Утвърждавай върха, на който те

поставих! Никак да не се поклатиш, нито да отстъпиш, нито да се

ужасяваш! Защото ако дяволът е ужас в земята на живите, Аз съм

Ужасът в покоите на дявола! Ужас надвива над ужас! И Мечът

Господен прави да се тресе сърцето на човекоубиеца и да се

разтърсват вътрешностите му!
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Очаквай всичките Ми видения от това място с неизказана и

преславна радост. Защото днес е времето в което изпълнявам

Словото, което ви говорих:

“Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито

потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве...” 2

Тази тайна, наречена “беззаконие”, сега вече ще стане явна.

Защото няма нищо тайно в Сатана, което Аз да не направя явно, и

нищо скрито в дяволските покои, което да не открия. Защото пред

Моите, които слушат Гласа Ми чрез пророка Ми, Аз ще изявя

всичкия триумф на Светлината над тъмнината, и на Правдата над

беззаконието.

Аз, Светлината на Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!”

2 (Лука 8:17)
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2. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя,

из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене...” 3

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли има нещо по-погубително и по-унищожително за човешката

душа от това – да нарече “бог” някоя твар, а не Творецът, Комуто да бъде

Слава за вечни векове. Но ти сам виждаш какво е подзаглавието на тази

първа глава от пророческите видения против тъмната сянка на човекоубиеца

Сатана. “Да нямаш други богове, освен Мене” – ето такава е първата

от десетте свещени заповеди, които пророк Моисей е получил върху

каменни скрижали, изписани и изрязани с огън от канарите на Синайската

планина.

Имаше ли Бог Отец основание, за да заповядва подобни думи?

Разбира се, че имаше. Понеже там, в подножието на Синайската

планина, един невидим за човеците противник изгаряше от мръсна амбиция

да се изживява като бог. И не просто да се изживява сам, но да предлага

подобни изживявания и на падналите с него ангели. Значи, като помислиш

трезво, сътворени и ограничени духовни същества искат да пленят сърцата

на човеците и да ги излъжат, че са това, което не са. Но именно затова и

Бог Отец е толкова категоричен. Неговата свещена първа заповед не

споделя божественият Му Статут, Сила, Власт и Господство с нито едно

творение. Просто защото творенията си остават сътворени, а Бог е Творец,

Вечен и безначален.

Както сам ще забележиш в библейския разказ, докато Моисей стои

четиридесет дни на Синайската планина в Присъствието на Бога и Отца,

там долу – в подножието - се случват грозни и отвратителни събития.

Трима арогантни и демонизирани човеци – Корей, Датан и Авирон –

настройват Израилевото общество против пророк Моисей и против Бога,

Който вече беше извършил Изхода на Израил от Египет с велики чудеса и

3 (Изход 20:2-3)
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знамения. И този Израил, който трябваше ден и нощ да не престава да пее

песента на пророк Моисей и да отдава всичката Слава за избавлението си

на Бога и Отца, решава, че горе на Синайската планина няма никакъв Бог.

Просто – Моисей е избягал... Плюл си е на петите, така да се каже... И ето,

че подбудени от огромно множество демони, израилтяните дават златните

си накити на Аарон и му казват да им излее едно златно теле, за да му се

поклонят. Точно тук искам най-много да внимаваш, понеже така ще ти

стане ясно, че старовременната змия вече е свалила първата си кожа, а

сянката й е паднала върху Израил. Виж отново каква е първата Божия

заповед, написана върху каменните скрижали. Тя гласи:

“Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя,

из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене...” 4

А в мига, когато Аарон излива златното теле, Израил започва да играе

и танцува около него, викайки:

“Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из Египетската

земя...” 5

Как мислиш, братко мой? Толкова пияни ли са били израилтяните, че

да виждат много златни телета, а не едно единствено златно теле?

Понеже те не казват за телето:

“Този е богът ти, Израилю, който те изведе от Египетската земя”

Но думите им са:

 “Тия са боговете ти...”

Защо Израил вижда много богове в едно златно теле? Не затова ли,

понеже първата Божия заповед гласи:

“Да нямаш други богове, освен Мене!”

Става ли ти вече ясно, че наистина в този миг всред израилтяните

стоеше самият Сатана, решил да изкористи и обърне Божията заповед в

тъкмо обратното на това, което Отец е прогласил чрез пророка Си Моисей?

И ако дяволът още тогава е започнал да пише с отрова върху първия си

свитък от змийска кожа, то какво ли е успял да нацвъка до днес? Не

потвърди ли Господ Исус на всички ни, че живеем във време на умножено

беззаконие, когато любовта на мнозинството вече е охладняла? И ако днес

4 (Изход 20:2-3)
5 (Изход 32:4)
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слугите на Бога отново се възкачват до Синайските върхове на Вярата, за

да бъдат в близко общение с Отца, Сина и Святия Дух, то какво ли става долу

всред обществата, които до едно са се нарекли “църкви” и “християни”?

Няма ли си всяка църква по един щатен “Аарон” (разбирай проповедник на

финансовия просперитет) който с вещо сатанинско лукавство излива едно

златно теле, което вярващите приемат с възторг и го наричат “Исус”? Кой

ще ти помни първата от десетте свещени заповеди на Бог Отец, когато

случаят му дава шанс да се обогати и позлати?

“Да нямаш други богове, освен Мене!” – заповядва Бог. Но

людете, без да са вникнали в съдбоносната дълбочина на Божиите думи,

бързат да доверят сърцата си на всяка измама, долетяла на лъскави

гланцирани книжлета от Америка и на всякакви ефектни видеокасети и

дискове.

Ето такава беше древната цел на Сатана в подножието на Синайската

планина, но и последната му амбиция против Църквата на Живия Бог.

Някога той накара израилтяните да се развратят и да паднат много ниско в

Божиите очи, като обожествят едно златно теле. А днес дяволът върши

същата мерзост със същите си духове всред отстъпниците от Христовата

Вяра.

Нека след тези встъпителни думи да ти разкрия и видението от

тъмните покои на Сатана. Защото моят Господ все още стоеше там, хванал

ръката ми, а от устните Му светеше Пламенен Меч, който сочеше към

дявола. И ето, че Исус отново проговори с устните Си, а огнените мълнии

на думите Му засвистяха по протежението на Меча и удряха дяволското

сърце. Така думите на Господ разтърсиха силно тъмницата и с тях Той

казваше:

“Враже Господен! Убиецо на човешкия род! Виждаш ли

мълниите, които изскачат от Меча на устата Ми? Знаеш ли, че с тези

мълнии и с Този Меч Отец Ми изписа заповедите Си върху каменните

скрижали?

И ето първата Му заповед, която някога удари нечестивото ти

сърце, а днес отново те удря и осъжда:

“Да нямаш други богове, освен Мене!”
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Прие ли ти, дяволе, свещената заповед на Отца Ми? Съгласи ли

се в сърцето си, че човешкият род ще вярва в Бога и Отца и няма да

има друг Бог, освен Него?”

Мълниите вече удряха сърцето на Сатана, когато той понечи да се

прикрие с крилата си, като изрева болезнено:

“Не, Царю на царете! Никак не се съгласих с тази заповед, нито

сърцето ми прие, че човешкият род ще вярва в Бога и няма да има други

богове, освен Него!”

“Разгърни тогава първия си свитък, Сатано! И прочети пред

Мене първото от правилата на тъмния си кодекс!”

Ето, че дяволът с треперещи пръсти разгърна рулото от змийска кожа,

а написаното с отрова върху свитъка заблестя грозно пред Светлината на

Меча. А тогава Сатана прочете писаното, казвайки:

“Ето написаното от мене, Царю на царете:

Слушайте ме, демони! Накарайте човеците да имат всякакви други

богове, вместо Него!”

В следващия миг Мечът на Исус прониза разгънатия свитък. И нови

мълнии по острието на Меча започнаха да прогарят змийската кожа, а

Господ вече му казваше:

“Къде са боговете ти, Сатано, за да спрат изгарянето на

змийската ти кожа? Къде е собствената ти сила на бог, за да спреш

Силата на Гнева Ми? Къде са всичките ти нищожни религии,

създадени от нищожни демони, за да обслужват нищожни твари?

Извикай ги сега, за да ти се притекат на помощ! Призови ги да

се препашат със сила и величие, с молитви и възлияния, с кадения

и жертвоприношения, та дано биха уплашили Меча Господен и

принудили Светлината на Сион да отстъпи от тъмницата на ада! Но

ако не можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат във въздаянието

Господно, то тогава първият ти свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост

от мерзостите ти, лукавство от лукавствата ти!”

Гледащ с ужас на мълниите, които го обсипваха и пояждаха първият

от свитъците му, дяволът се тресеше като престъпник на електрически

стол. И в дима на изгарящия свитък сърцето ми видя всички богове и
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богини, божества и религии, дошли по лицето на земята през цялата й

хилядолетна история. А Господ, като извърна поглед към мен, с ревнив

Глас ми каза:

“Само след миг първият свитък ще лумне твърде силно, понеже

Мечът Господен ще пояде с пламъците си най-смъртоносната измама

на дявола – измамата на християнската религия, която направи по

земята да пъшка, щурее и безчинства блудницата Вавилон. Затова

гледай, слуго Господен, и запиши всичко на книга...”

Отново гледах на горящия свитък, когато сякаш невидима ръка наля

газ върху него. И изведнъж той лумна твърде силно, а в дима му се гърчеха и

изпепеляваха седемте червея на сатанинското лукавство, седемте бога на

християнската религия. Червеите Едом и Мамон, Езавел и Корей, Амалик и

Моав, и самият огнен Молох се изпаряваха като лъх всред острите скали на

адовото пространство. И ето, че Исус отново отвори устата Си против

дявола, а бляскавите мълнии на Меча Му пояждаха последните неизгорели

ъгълчета на сатанинския свитък. Така думите на Исус се стовариха върху

дявола, тъй щото Господ му казваше:

“Враже Господен! Над никое от чедата, събрани на Хълма

Господен, власт не ще имаш и с демоните си не ще ги уплашиш!

Мечът Господен вече пояде първият от свитъците ти – за грях, за

правда и за съдба.

За грях, понеже всеки, който се кланя на боговете ти и религиите

ти, е грешен като грешното ти сърце!

За Правда – понеже Бог е Отец, Синът и Святият Дух, и тези,

които вярват в Него, са Божии!

И за съдба – понеже ти самият и твоето царство вече сте

осъдени! И Мечът Господен е против тебе, против тъмната ти сянка

и против всичките свитъци на змийското ти лукавство!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших първото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което

е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във

водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото

Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието

на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония,

които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на

ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди...” 6

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Святият Дух потвърждава в сърцето ми, че много Божии чеда за първи

път ще прочетат такава книга, в която Господ Исус категорично триумфира

над дявола и изпепелява в покоите му тъмния кодекс на беззаконието. Но

всъщност – нека върна лентата назад. За верните на Исус, които от години

четат пророческите книги от Хълма Мория, подобна книга не би била

никаква изненада. Тъкмо обратното - тя ще е нормалният завършек на

едно дело, което не е човешко, но Божие. Защото не е възможно който и

да е писател да напише сто и тридесет пророчески книги, имайки неизменния

печат на постоянно и благодатно вдъхновение и помазание, ако в крайна

сметка Господ не е Изворът на сърцето му. Ето защо аз зная, че през

всичките усилни и паметни години на моето общение с Исус, Мечът

Господен притискаше дявола все по-надолу и все по-надолу. Тъй щото в

крайна сметка се случиха няколко знамения:

Първото знамение: Господ отне претенциите на дявола да се изживява

като бог.

Второто знамение: Господ отне претенциите на блудницата Вавилон да

се изживява като Христова Църква.

Третото знамение: Господ отне претенциите на всичките човешко-

демонични религии и заблуди по земята да говорят уж от Неговото Име и

да лъжат, че притежават Неговите пълномощия.

6 (Изход 20:4-6)
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И четвъртото, последно знамение, заради което сега пиша тази книга:

Господ изпепелява тъмния дяволски кодекс, на който се дължи

умноженото беззаконие.

Ето затова Исус лично притиска Сатана с Меча Господен, който излиза

от устата Му. Притиска го не в поднебесните места, нито на земята. Не!

Притиска го в дълбочините на ада. Там, където дяволът е съчинил всичките

си лъжи и е бленувал да пребъдва като бог, ако и дните му да са

преброени и управлението му да е осъдено.

А сега ще те помоля отново да прочетеш подзаглавието на тази глава.

В него Всемогъщият и Свят Отец изрича чрез пророка Си Моисей втората

от свещените Си заповеди:

“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което

е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във

водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш...”

Ако трябва да започна както в предишната глава, аз отново бих

насочил духовния ти поглед в подножието на Синайската планина. Защото

там Сатана измами израилтяните не просто да обявят златното теле за

“боговете, които ги изведоха от Египетската земя”, но също така и да

участват в едно гнусно поклонение пред идол. “Не си прави кумир...” –

заповядва изрично Бог Отец. Но ето, че подбуден и притиснат от исканията

на тълпите Аарон направи именно това. Той сътвори кумир. Той изля идол.

А целият Израил, за да притури скръб и погнуса в Божието Сърце, стана да

пее и играе около златното теле. Всъщност – лукавият комбинатор, чието

име е дявол и Сатана, вече беше съчинил и второто от правилата на

тъмния си кодекс, а сянката на неговата съпротива срещу Бога отново

беше паднала върху Израил. Има една мъдрост, която гласи:

“Човек, който забравя миналото си, рискува да го повтори!”

Може би ще ме попиташ какво общо има тази мъдрост с посланието на

тази глава. А аз ще ти отговоря така:

Ако това човечество би имало капчица страх и респект от Бога, та да

Го почита и да следва заповедите Му, светът не би стигнал до днешното си

чудовищно падение и пълно помрачение. Защото днешният свят е свят на

идоли и кумири. И в ценностната система на светските човеци идолите и
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кумирите са най-скъпоценните неща, които биха видели, които биха

притежавали или на които биха се покланяли.

Ще започна оттам, че всички религии на света са задръстени от идоли

и кумири. Без значение дали става дума за Християнство, Юдаизъм, Будизъм

или Ислям. Ще продължа и с това, че идолите и кумирите напуснаха

безмълвието и бездушието си, понеже станаха говорещи и одушевени. Тъй

щото днес в човечеството има милиони идоли и кумири, всеки в неговата

сфера – била тя религия, изкуство, култура, музика, спорт. Хората доволно

и открито посочват кумира или идола си и без всякакъв страх от Бога

заявяват:

“О, да! Разбира се, че той е моят идол! Той е моят кумир, на който се

наслаждавам и възхищавам!”

А Бог и Святото Му Слово?

Къде остана Бог и на какво човеците обърнаха Святите Му заповеди?

Истината е, че днес е времето на умноженото беззаконие, дължащо се

именно на сатанинските свитъци, с които Сатана е направил тъмния си

кодекс. Именно затова дяволът е не просто “човекоубиец”.

Истината е, че трябва да наречем Сатана “обществен убиец №1”,

“родоубиец”, “народоубиец”, и “църквоубиец”. Защото неговите лъжи не

убиват един, двама или десет, но помитат като смъртоносен ураган цели

поколения. И стотиците милиони идолопоклонници, възхваляващи идолите

и кумирите си, манифестират едно и също нещо през целия си живот –

омраза към Бога.

Не е ли силно това твърдение?

Разбира се, че не е силно. Защото във втората Си Свята заповед,

изречена чрез пророка Моисей, Отец категорично заявява:

“Защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам

беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото

поколение на ония, които Ме мразят...”

Как тогава трябва да живеем ние в това ужасно време? Какви трябва

да бъдат мислите ни, думите ни и делата ни, за да се възпротивим на

поклонението пред идоли и кумири?

Възможно е някой да се потупа в гърдите и да си каже:
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“Аз, братко, съм християнин и нямам никакви проблеми с идоли и

кумири! Да му мислят езичниците и друговерците!”

О, каква хвалба! Ами нали и целият Израил смяташе, че няма проблеми,

докато Моисей стоеше с него в подножието на Синайската планина? Но

когато пророкът на Отца се отдели от Израилевото общество и се възкачи

при Бога и Отца, проблемите лъснаха с всичката си сила. И не просто

лъснаха, но блеснаха на слънцето с измамния блясък на един уродлив идол.

Знаеш ли, братко мой, колко идоли трябваше да разруша и колко

кумири трябваше да пробода през всичкото си слугуване на Господ Исус

Христос? Недей мисли, че взех брадва в ръката си, та да тръгна да се

упражнявам в иконоборство от миналите векове. Нищо подобно. Едни

други, по-страшни от православните икони, се изпъчиха грозно пред пътя

на моята вяра в Исус. Едни величия, които тщеславното християнство

определи като “най-продавани”, “най-титулувани”, “най-прославени” и

“най-помазани”. Тези писатели-търговци, които развъртяха бизнес с книгите

си и натрупаха милиони долари, също са дяволски идоли и кумири. Те са

толкова смъртоносни и страшни, колкото нито един друг идол или кумир от

която и да било религия. Та затова ти казвам, че когато Господ ми заповяда

да ги поразя с Меча на Неговата Правда, то тогава хиляди идолопоклонници

по църквите изреваха в ужас:

“К’ъв е този Главчев, че си позволява да хвърля укор против Божии

помазаници? К’ъв е този самозванец, който дръзва да съди и хули Бени

Хин, Робъртс Лиардън и Дерек Принс?”

А какъв беше Божият човек, който каза на възгорделия се и арогантен

Саул:

“Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както

слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от

жертвата, и покорността - от тлъстината на овни. Защото

непокорността е като греха на чародейството, и упорството като

нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на

Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар...” 7

7 (1 Царе 15:22-23)
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Какъв беше Божият човек, който с притча от Святия Дух изобличи

самозабравилия се цар Давид, който поради страстта си към Витсавее

тръгна да върши зло пред Господа? Какъв беше Божият човек, който

публично смути Ирод и Иродиада за мерзостите им, та трябваше да заплати

с главата си в подземието на Иродовата тъмница? Какъв беше Божият

човек, който застана пред Апостол Павел, взе пояса му и върза ръцете и

нозете си, казвайки:

“Ето що каза Святият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще вържат

човека, чийто е тоя пояс, и ще го предадат в ръцете на

езичниците...” 8

Какви бяха Божиите слуги на всяко време и място, които караха царе

и началници да изтрезняват от пиянствата си и да плачат горко поради

мерзостите си? Ще наречете ли хулители Божиите пророци, само защото

подбудени от Бог са дръзнали да говорят Истината и да претърпят всичкото

гонение и преследване заради думите си? Ще ги обвините ли, че съдят,

когато не те, но Словото Божие от устните им е осъдило беззаконните? И

какви, в крайна сметка, са днешните Бени Хин, Робъртс Лиардън, Дерек

Принс и цялата плеяда от търговци на Вавилон? Божии хора? Люде, дали

живота си за ближните и съразпнали се с Исус? Та само се запитайте кой

от тях някога ви е дал даром плодовете на Святия Дух през живота си,

както изрично повеляват свещените думи на Исус:

“Даром сте приели, даром давайте!” 9

И кой от това поколение християни, напълнили евангелските и

петдесятни църкви в България не си бъркаше в портмонето, за да иде при

църковните търговци и те да му продадат поредния “бестселър” (най-

продавана стока) на Вавилонските търговци?

Разровете библиотеките си, идолопоклонници! Извадете всичките

книги на кумирите и идолите си и погледнете всяка от тях върху корицата

на гърба й! Защото там има доказателство, че е продадена и някой е имал

доволно келепир от тази мръсотия! Там не пише, че е дадена даром, за да

се слави Името на Благодатния, Който дава, а не продава благата Си!

8 (Деяния 21:11)
9 (Матея 10:8)
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Кой е този баща, който с радост ще тръгне да продава хляб и вино на

децата си, та да го прави и Любящият Отец в Храма Си? Вие в домовете си

и в семействата си продавате ли закуските, обедите и вечерите на децата

си?

“Но – ще каже някой търговец – как дръзва този Главчев да говори

против църковната търговия? Той не знае ли, че публикуването на дори

една книга изисква разходи и тя затова се продава?”

А закуските, обедите и вечерите на децата ви не изискват ли разходи?

Не отивате ли с пълни портмонета до магазина, за да купите хранителни

продукти и да напълните хладилниците си? Защо родителите ще дават на

децата си даром, а Исус да не може да дава даром на Църквата Си? Каква е

разликата между родителската обич към децата и Божията Любов към

Божието домочадие? Не обича ли Бог много повече чедата Си в Църквата,

отколкото ние собствените си деца в дома си? Защо тогава се съгласяваме

с търговията в църквите, а не сме никак склонни да я упражняваме спрямо

децата си? “Да, но те са ни родни деца! Не е редно някак да искаш пари от

собственото си дете, за да му дадеш хляба!” – ще каже някой загрижен

татко. А не са ли християните родни деца на Бога, Който ги е родил чрез

Святия Си Дух? Редно ли е тогава в църквите да се толерира търговията? И

книгите, които аз написах, не изискваха ли също разходи? Колко разходи

трябва да поеме писател, който за десет години даде даром сто и тридесет

пророчески книги на Църквата?

Не знаеше ли Исус за тези мои разходи?

Разбира се, че знаеше!

Не докосна ли Той щедри и верни на Името Му сърца, които да

участват с даване, тъй щото по никакъв начин да не се хвърли петно и

сатанинска сянка върху служение “Мория”?

Разбира се, че го направи!

И ако Господ направи това в моя живот, то поискаха ли писателите-

търговци да го направи и в техния живот? Коленичиха ли пред Святия Му

Олтар, за да Му кажат:

“О, Исусе! Ти Си ни поръсил с Кръвта Си и ние само и единствено

поради Твоята Свята Кръв имаме достъп до Престола на Благодатта! Молим
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Те, Господи! Снабди нуждите ни, за да не ставаме търговци и така да

възрадваме Твоят противник Сатана! Молим те, Сърцеведецо! Отключи

човешки сърца и им дай мисъл и желание за Твоето Свещено дело на

благовестието, което се нуждае от щедрост и даване, а не от пресметливост и

продаване! Молим те, Исусе! Понеже всички, които вярват в Името Ти, са

Божии деца, родени от Духа на Отца и Сина!”

Можеха ли лукавите търгаши да се помолят така на Исус и да не

слагат цени на книгите си, но да ги дават даром?

Разбира се, че можеха, след като имат устни!

А защо не го направиха, след като можеха? Не затова ли, понеже са

обикнали днешния гнусен свят, който е свят на бизнес, търговия, интереси

и поклони пред лукавия в пустинята? Защо тогава църквите в България не

видяха, че най-продаваните християнски писатели на Америка и Европа не

са люде по Сърцето на Бога, понеже не дават даром? Защо си затварят

очите за мерзостта, която им докара запустение, а си отварят устата и

шепнат напевно “Отче наш”? Ще приеме ли Отец човеците да Го наричат

“Баща”, когато в сърцата им има респект и влияние от търговски идоли и

кумири? Как нито един пастир от нито една църква в България не постави

върху везните на Божията Съвършена справедливост жертвата на един

Божий слуга, който даде даром всичките си пророчески книги на Църквата

и срещу нея да сложи всичкия проклет бизнес на Бени Хин, Робъртс

Лиардън, Дерек Принс и всички останали търговци, които тук не желая да

изброявам?

Какво земно в крайна сметка спечели Божият слуга Стефан Главчев от

даването си даром и какво земно натрупаха онези, които станаха църковни

идоли и кумири?

Сравнете ги, наистина! Вижте техния живот и благосъстояние и елате

и вижте моя живот и благосъстояние! Елате и вижте колко лъскави и скъпи

коли си накупих, колко хубави къщи си построих, с колко милиони левове

напълних банковите си сметки, колко офиси и печатници си отворих по

целия свят, колко хиляди служители си наех, за да ми редактират перфектно

книгите, да ги превеждат на всички възможни езици и да ги печатат със

завидно полиграфическо качество.



29

Елате и вижте живота ми, идолопоклонници! Или ако все още ме

мразите и се гнусите от мен, питайте Истинския Господ Исус как живях за

Него и Църквата Му! Защото злостраданието на този живот един ден ще ви

обвини пред Небесния Съдия и вие няма да намерите извинение за нито

една от мерзостите, които сте вършили. Този живот плаче и ридае пред

Бога и Отца за тоталната и страшна неправда, която всички църкви в

България сториха на един Божий слуга. Те не го разпознаха, както

разпознаха за Христови идолите и кумирите на Америка и Европа. Те не го

възприеха, понеже нямаше диплома по теология, нямаше препоръки,

нямаше “скъпоценен” подпис от Павел Игнатов или Виктор Вирчев. Нямаше

измамен блясък на идол и ореол на кумир, та всички единодушно да плеснат

с ръце и да го прегърнат.

Да, наистина нямам всичко това! Нямам нищичко от богатството, славата

и привилегиите на Вавилонските търговци! Но имам в сърцето си Исус

Христос от Хълма Сион! Имам Любовта, Доверието и Водителството на

Гонения, Разпнатия, Възкръсналия, Възнесения и Прославен Цар на Хълма

Сион! И Този мой Велик и Прославен Цар все така държеше ръката ми и

стоеше в тъмните покои на дявола, а Пламенният Меч от устата Му

притискаше сърцето на Сатана. А ето, че Исус изпълни очите Си с Гняв и

нови мълнии се стрелнаха по Меча Му, тъй щото Го чух да казва на дявола:

“Враже Господен! Убиецо на човешкия род! Моят Свят и пречист

Отец изписа с огън думи върху камък. И втората от заповедите Му,

дадени на пророка Му, гласеше:

“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което

е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във

водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото

Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието

на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония,

които Ме мразят...”

Остана ли ти верен на тази заповед, дяволе? Прие ли я в

сърцето си? Реши ли, че човеците няма да бъдат идолопоклонници,

но ще се покланят на Отец Ми в Дух и Истина?”
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Мълниите от Меча Господен отново пояждаха Сатана, когато той

болезнено изрева, казвайки:

“О, Царю на царете! Та би ли останал някой мой поклонник или мой в

сърцето си, ако бих приел, че човеците няма да си правят кумири и идоли?

Нали Той ме прокле да ям пръст? А как да ям пръст, ако не я направя моя

пръст? Как да възбуждам плътската вяра на човеците, ако тя не се разгърне

чрез идоли и кумири?

Разбира се, че се възпротивих на втората Му заповед, понеже тя би

убила влиянието ми върху всяка човешка плът и всяка човешка душа. И

сега защо ми се ожесточаваш? Нали аз съм змията, която яде пръст?”

Думите на дявола не трогнаха Господ. Тъкмо обратното – Той притисна

още по-силно дявола в подножието Си, като му заповяда:

“Разгърни в присъствието Ми втория от змийските си свитъци.

И прочети онова, което написа и заповяда в лукавството си на

всичките паднали с тебе!”

Гласът на Господ беше толкова гръмовен, щото скалите започнаха да

се разпукват на парчета и да падат надолу в дълбочините на ада. А дяволът,

без никак да се бави, протегна костеливите си ръце и разгъна втория

свитък от змийска кожа, като започна да чете от него, казвайки:

“Ето, Царю на царете, писаното от ръката ми:

Слушайте ме, демони! Накарайте човеците да си направят всякакви

кумири, идоли и подобия на неща, които са на небето горе, на земята долу

или във водата под земята...”

Ето, че дяволът спря да чете, като очакваше острието на Меча Господен

да порази и втория свитък. Но това само разгневи Исус, и Той строго рече

на Сатана:

“Защо лукави враже, за сетен път се опитваш да криеш от Мене

онова, което не може да се скрие? Защо не прочете докрай

писаното? Защо не прочете добавката към този свитък, която касае

египетското ти лукавство, с което въздигаше фараоните си като

живи идоли и кумири? Прочети добавката, дяволе! Да не би да

почна Аз да чета и да затворя устата ти завинаги!”
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Правейки се на изненадан, Сатана разгърна целия свитък. И като

търсеше с треперещ пръст добавката, намери я, като казваше:

“Ах, да, да! Ето я! Тук съм написал следното:

“Слушайте, демони! Нека не само материални творения и предмети, но

вече и самите човеци да се превръщат в идоли и кумири за себеподобните

си. Нека всякога да има поклонение и служение пред човеци-идоли и

човеци-кумири, за да спечелят човеците личното ми благоволение!”

Дяволът още прочиташе последните думи на писаното, когато острието

на Меча Господен се заби в свитъка, тъй щото змийската кожа пламна и

зацвърча страшно. А тогава Господ с преливащ от Гняв Глас проговори на

дявола, като му казваше:

“Не си ли ти, Сатано, най-безумният и най-нещастният от

всичките творения? Не са ли помислите ти лъжа, която преди да

пояде другите, веднъж вече е пояла тебе?

Извикай сега към идолите си и кумирите си, нежели те чуят!

Извикай фараоните от пирамидите си, извикай и Сфинкса! Извикай

статуите на божества и богини, които уста имат, но не говорят, очи

имат, но не виждат, ръце имат, но не докосват! И ако никой от

древните ти идоли и кумири не иска да ти се притече на помощ,

извикай съвременните си идоли и кумири! Нека всички вкупом се

съберат, за да станат твоята градушка от камъни, с която да воюваш

против Светлината на Хълма!

Извикай идолите и кумирите си, Сатано! Призови всичката прах

и пепел, всичката пръст и камъни, всичката мед и бронз, всичкото

сребро и злато, за да воюваш против Оня, от Чийто Дъх скоро ще

побягнат земя и небе! И ако наистина си бил толкова успешен

против Христос – извикай тогава християнските си идоли и кумири!

Призови икони против Святия и мощи против Мощния! Призови

камбани и клепала, олтари и кандила, оброчища и светилища,

гробници и кръстове, та дано би отместил въздаянието от Меча

Господен върху змийския свитък на лукавството ти! Призови най-

сетне Вавилонските си търговци, които направи големци по земята,

тъй щото те станаха последните ти идоли и кумири! Нека всички те
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се опитат да те избавят от Гнева Ми! Нека всички те спрат

пророческото Ми въздаяние върху твоето беззаконие! Но ако не

можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат, то тогава писаното във

втория ти свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и

лукавство от лукавствата ти! Затова ти казвам, враже Господен:

Над никое от чедата, събрани на Хълма Господен, власт не ще

имаш и с идолите и кумирите си не ще ги развратиш, нито ще ги

помрачиш! Мечът Господен вече пояде вторият от свитъците ти – за

грях, за Правда и за съдба.

За грях, понеже всеки, който се кланя на идолите и кумирите

ти, мрази Отец Ми, мрази Мен и мрази Святия Дух!

За Правда – понеже у Бога няма идоли и кумири и Истинските

поклонници на Отца Ми всякога Му се покланят в Дух и Истина!

И за съдба – понеже всичките ти идоли и кумири са осъдени и

ще навлекат проклетия и осъждение на тези, които им се покланят

и им служат!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших второто от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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4. ВИДЕНИЕТО С ТРЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото

Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно

Името Му!” 10

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Силите на ада вече започнаха отмъщенията си върху сърцето ми и

върху цялото ми тяло. Сатана многократно усили отровните си тръни върху

главата ми с едно единствено демонично послание, което гласи:

“Спри се! Спри да пишеш тази книга, защото ще те убия!”

Но мога ли аз да спра, когато моят Господ не е спрял? Може ли слугата

да отпусне ръцете си, когато Господарят му с огнен Глас му повелява:

“Пиши!”

Разбира се, че няма да се спра, докато Господ не изпепели и последния

от змийските свитъци на беззаконието!

А сега отново ще те помоля да видиш подзаглавието на тази глава.

“Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог...” – заповядва

Бог Отец чрез пророка Си Моисей. И аз ще ти кажа, че ето това – да се

изговаря напразно Господното Име – е един от най-страшните грехове,

който вече е впримчил устните на целия свят. Преди известно време ми се

случи да гледам по телевизионния канал “Дискавъри” едно предаване за

Лас Вегас – световната столица на хазарта и моралния разврат. И ето, че

филмът вече насочваше вниманието на зрителя към гордостта на Лас Вегас

– неговите казина, в които човеците си опитват късмета с поклони пред

Мамон – духът на светското богатство и просперитет. Така в едно казино

камерата се закова в една възпълничка американка с мазни очи, която

беше застанала пред ротативка и пускаше в нея жетон след жетон. Така,

пускайки жетоните си, тя натискаше ръчката на ротативката, а трите

екранчета с картинки се завъртяваха с бясна скорост и след това спираха.

Ябълка, лимонче, черешка! Този път не стана!

10 (Изход 20:7)
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Хайде отново да си пусне жетона госпожата!

И отново, и отново, и отново!

Така, останала с последния си жетон, тя събра дланите на ръцете си и

погледна към кристалните полилеи на казиното, сякаш готова за молитва

пред бога си. И като пусна последния жетон, очакваше резултата...

О, чудо! Картинките и в трите прозорчета бяха еднакви! Черешка,

черешка, черешка! И в следващия миг с метален звън монетите започнаха

да се изсипват в лъскавото казанче на ротативката. А госпожата, като видя

проработилия й късмет, извика силно на висок глас:

“Oh, Jesus! Thank you, my God! Oh, my God! Oh, my God!” (“О, Исусе!

Благодаря ти, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой!”)

Чули възгласа й, десетки човеци започнаха да й ръкопляскат, а тя

отново изпищя:

“Oh, Jesus! This is a miracle!” (“О, Исусе! Това е чудо!”)

Опитвайки да се абстрахирам от емоционалната реакция на госпожата,

аз поисках да поставя думите й в сферата на един идеален модел на

отношение “човек-Бог”. Както всички знаем, не само Бог призовава човеците,

но и човеците призовават Бога. И така, поставил думите на госпожата в

модела “човек-Бог”, аз изтръпнах от истински ужас. Защото този модел

буквално се разпадна в мислите ми. Нямаше никакво присъствие на Господ

Исус Христос в онова казино в Лас Вегас. Там по-скоро гъмжеше от демони

на алчност и сребролюбие. Но това никак не попречи на възпълничката

госпожа при вида на изсипващите се монети да изпищи:

“Oh, Jesus! Oh my God!” (“О, Исусе! О, Боже мой!”)

Всъщност – камерата на каналът “Дискавъри” беше регистрирала най-

разпространения грях в Съединените Американски Щати. Грехът да

споменаваш напразно Божието Име. Грехът да наричаш с Името Исус всеки

демон на алчност и сребролюбие или дори самият дявол и Сатана, стига те

да ти предоставят така жадуваната печалба за душата ти. И като си

представиш, братко мой, че на подобно място няма никакви морални

задръжки или духовен цензор на Божията Святост, който да каже на човека:

“Стоп! Сложи юзда на езика си и спри да говориш! Покай се за думите

си, понеже те са грях против Божието Име!”
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... то тогава можеш да очакваш пълно падение и страшна морална

деградация – не в един или двама, но като сатанинска сянка над цяло едно

общество. Аз не мога да стоя спокоен при подобно сатанинско развитие на

нещата. Аз не мога като щраус да си заровя главата в пясъка, давайки си

вид, че това не ме интересува. Напротив – не само че ме интересува, но

сърцето ми плаче и скърби за беззаконието, в което светът затъва все

повече и повече. Виждаш ли, братко мой, имена на земята има всякакви.

Те са хиляди, дори стотици хиляди. Можеш да отвориш устата си и да

викаш “Иван, Мария, Петър, Стоян, Асен, Тодор, Стефан, Ангел, Йордан,

Елена, Ана...” и още много други. Всеки, който чуе името си, ще се отзове

на извикването. Но когато стане дума за Господното Име, то тогава трябва

да имаме в предвид факта, че Господ е Един! Няма много Исусовци, които

да са се разпнали за нас! Няма много Исусовци, които да са родени с

непорочно зачатие от Святия Дух. Исус е Един! А за Неговото Име Петър и

Йоан казаха в “Деяния”:

“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго

име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим...” 11

А след като Исус е Един, отговорността на нашата вяра става много

голяма. Толкова голяма, щото да сме сигурни, че когато произнесем Името

Му, говорим именно за Него или се обръщаме именно към Него! Не към

някой заблудителен демон, който се представя за Него, но именно към

Спасителя на душите ни! Тази тема е една от най-дълбоките и най-

съдбоносните в човешкото битие. И в нея дяволът е оставил мръсния си

почерк по удивително коварен и подъл начин. За този мръсен почерк

Апостол Павел напомня на всички ни в посланието си, където пише:

“Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото

ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте

получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го

търпите...” 12

Трябва да ти призная, братко мой, че и в този час сърцето ми скърби и

прелива от мъка. Защото положих всичките години на младостта си, за да

бъда употребен като проводник на Господ Исус Христос. В сто и тридесет

11 (Деяния 4:12)
12 (2 Коринтяни 11:4)
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пророчески книги, които написах, говори Той – Исус! Но за последните

десет години църквите в България не приеха Този Исус, Който говори от

книгите ми. Защо не Го приеха? Ами просто защото в тях някой вече беше

проповядвал “друг дух, друг Исус и друго благовестие”. А в крайна

сметка единият от Исусовците е фалшив. Защото не може един и същи

Исус да се обърне против Себе Си и веднъж да говори чрез пророка Си, а

след това да казва на вярващите в църквите да късат, горят и анатемосват

същите тези книги, в които Той е говорил.

Единият от Исусовците в България и по целия свят е фалшив!

Кой обаче е фалшивият? Кой от Исусовците е прецизно маскираният

дявол? Кой от Исусовците е измамил човеците да изговарят напразно

Господното Име и да участват в най-страшните беззакония на Сатана?

Истината е в Евангелието! Само в него вярващият може да изпита пътя

пред нозете си и да бъде сигурен, че изричайки Името Исус наистина е

свързан с Истинският Господ и Бог на душата си, а не с лъжливият Исус,

роден от лукавството на Сатана. Виж долните двадесет пророчески истини,

защото те ще помогнат в избора пред сърцето ти:

Истинският Исус от Евангелието беше гонен заради Правдата!

Лъжливият Исус от ада гони верните Божии чеда заради Правдата!

Истинският Исус от Евангелието даваше, а не продаваше!

Лъжливият Исус от ада стана господар на всички писатели-търговци и

превърна църквите в разбойнически вертепи!

Истинският Исус от Евангелието работеше за кесия, която не овехтява!

Лъжливият Исус от ада дава тлъсти банкови сметки на всички убийци

на Христовата Вяра!

Истинският Исус от Евангелието пламенно се конфронтираше с

книжниците и фарисеите, които са убийци на Истинската Вяра в Бога!

Лъжливият Исус от ада въздигна теолозите като последни книжници и

пастирите-наемници като последни фарисеи!

Истинският Исус от Евангелието прие Образ на Слуга, за да слугува на

всички, които искат да придобият Спасение и Вечен Живот!
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Лъжливият Исус от ада прие образ на кариерист, диктатор и насилник,

за да сплашва човеците и да владее над тях чрез страх от отлъчване и

угнетителен съд!

Истинският Исус от Евангелието изпи отровната чаша в Гетсиманската

градина!

Лъжливият Исус от ада пие златната чаша на блудницата, пълна с

нечистотиите от нейното блудстване!

Истинският Исус от Евангелието призова човеците да си събират

съкровища на небесата!

Лъжливият Исус от ада призова човеците към финансов просперитет и

земно благополучие!

Истинският Исус от Евангелието не се гнусеше да общува с грешници

и беше гонен от варосаните гробници!

Лъжливият Исус от ада превърна варосаните гробници в основи,

стълпове и стени на всичките църкви, над които владее!

Истинският Исус от Евангелието прие гвоздеите в ръцете и нозете Си и

трънения венец на Главата Си!

Лъжливият Исус от ада покри ръцете си със златни пръстени, нозете

си – със златни верижки, а главата си със златна корона!

Истинският Исус от Евангелието предава слугите Си на изкупващо

злострадание, като ги поставя в Пролома, за да бъдат ходатаи за Божиите

чеда!

Лъжливият Исус от ада позлатява слугите си и ги прави да бъдат

лъскав хит по всичките светски медии, печелещи благоволението на целия

свят!

Истинският Исус от Евангелието и в този час държи ръката ми, а от

устата Му излиза Пламенен Меч, готов да порази с мълнии лукавото и

проклето сърце на Своя противник Сатана. Затова нека да продължа с

видението, което Той даде на сърцето ми.

Аз все така стоях с Господ, хванал ръката Му и гледащ към тъмните

покои на дявола, когато нови мълнии излязоха от устните на Исус и се

стрелнаха по Пламенния Меч. Така Царят на Сион отново говореше на

Сатана, казвайки му:
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“Враже Господен! Убиецо на човешкия род! Помниш ли третата

свещена заповед, изречена от Моя Отец и написана с огън върху

камък от Синайската планина? Помниш ли как Отец изрече чрез

пророка Си на целия Израил:

“Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото

Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно

Името Му!”

Прие ли тази заповед в сърцето си, дяволе? Съгласи ли се, че

човеците никога няма да изговарят напразно Името на Господа, но

ще внимават в думите на устните си?”

Чул въпросите Господни и разтърсван от мълниите на Меча Господен,

дяволът мълчеше. А това накара Исус с гръмовен Глас да го смъмри,

казвайки:

“Отговаряй, когато те питам, старовременна змийо! Помниш ли

третата заповед на Моя Отец и съгласи ли се сърцето ти с нея?”

В този миг цялата тъмница се разтресе твърде страшно, а грохотът й се

предаде на всичките селения на ада. И тогава дяволът болезнено изрева,

казвайки:

“О, Царю на царете! Помня тази заповед, но никак не я приех в

сърцето си! Та как да приема такива думи, след като те ме връзват да не

бъда бог на земята? Аз никак не се съгласих, че човеците трябва с

благоговение и разум да произнасят Господното Име. Аз предприех действия,

за да се възпротивя на третата заповед!”

В този миг Мечът на Исус отново притисна сърцето на Сатана, а Господ

му проговори, казвайки:

“Разгърни третия си свитък, дяволе! И прочети правилото,

което заповяда на всичките си демони!”

Ето, че дяволът протегна костеливите си ръце, като разгърна третия

змийски свитък пред Светлината на Меча. И тогава той започна да го чете,

казвайки:

“Ето писаното, Царю на царете:

Слушайте ме, демони! Внушете на човеците да изговарят напразно

Името на Господа! Накарайте ги да наричат с Името на Господа всичките
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поставени от мене началници на християнската религия! Нека човеците

започнат да произнасят Името на Господа в ежедневните си разговори по

всякакъв повод и най-вече без повод!”

Докато Сатана още четеше с треперещ глас, Пламенният Меч прониза

с острието си змийския свитък, който пламна, избухвайки в ръцете на

дявола. И с Глас от преливащ и свещен Гняв Исус започна да му говори,

казвайки:

“О, враже Господен! С какво ти помогна лъжата на свитъка ти

или как с лъжа се опита да бъдеш това, което не си? Когато

излъганите и подмамените те нарекоха Йеова, стана ли ти наистина

Йеова, та цялото Небе да потрепери от силата ти? Или когато вкара

проповедниците си в църквите, та да говорят за друг дух, друг Исус

и друго благовестие, то станаха ли демоните ти като Господа, само

защото безумци тръгнаха да ги наричат с Моето Име?

Стана ли Мамон нещо повече от Мамон, когато милиони

измамени от твоята алчност го нарекоха Исус?

Стана ли духът на Езавел нещо повече от дух на Езавел, когато

милиони подмамени от чародейство и теология, го нарекоха Исус?

Стана ли духът на Корей нещо повече от дух на Корей, когато

милиони притиснати от насилието му го нарекоха Исус?

Станаха ли Исус останалите ти демони и началници, само

защото лъгаха света и продължават да го лъжат и до днес?

Ще стане ли Исус Антихристът, който като лукав картоиграч се

готвиш скоро да извадиш от ръкава на мантията си и да хвърлиш

като главен коз пред целия свят?

Извикай сега всичките си демони, именувани по Моето Име и

нека те спрат изгарянето на змийския ти свитък! Извикай Мамон и

нека Ме победи със златото и парите си! Извикай Езавел и нека Ме

победи с теологията и чародейството си! Извикай Корей и нека Ме

победи с вълчото си насилие! Извикай и Антихриста и нека застане

с лице срещу Лицето Ми и сърце срещу Сърцето Ми, с име срещу

Името Ми и с дъх срещу Дъха Ми! Извикай всичките си нищожества,

паднала змийо, понеже свитъкът ти вече догаря! Но ако не можеш
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да ги извикаш, нито да ти помогнат, то тогава този змийски свитък е

лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от

лукавствата ти! Затова ти казвам, враже Господен!

Над никое от Божиите чеда на Хълма Господен власт не ще

имаш и никой от лукаво преименуваните ти с Името Исус духове

няма да имат власт над тях, нито ще помрачат Вярата им в Мене!

Пламенният Меч от устните Ми вече пояде третият от змийските

ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже всеки, който изговаря напразно Господното

Име, е нарекъл с него някой от демоните ти или тебе самия!

За Правда – понеже само Образът Господен свидетелства на

Името Господно. И тези, които имат Образа Ми, познават и Името Ми!

И за съдба – понеже другият Исус, който измисли в лукавството

си, вече е осъден и проклет! И осъдени и проклети с него ще бъдат

всички, които го призовават, които му се покланят и които му

служат!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших третото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ЧЕТВЪРТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ

КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да

работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е

събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти,

ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито

добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото

в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що

има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови

съботния ден и го освети...” 13

Скъпи ми братко! Верни мой приятелю!

През годините Господ работи в сърцето ми, за да се науча да поставям

духовния си човек над душевния и плътския. Така в книгите, които пишех,

аз все повече започнах да давам духовни свидетелства на Божиите чеда.

Сиреч – усещанията на моя духовен човек, на вътрешното ми естество,

което се наслаждава да открива и преоткрива всичко ценно и скъпоценно

в присъствието на Святия Дух. Една от най-скъпоценните реалности, която

коренно промени отношението ми към библейските символи, беше да

открия Господ Исус Христос като въплъщение на Божията Светлина. Тази

Светлина, за Която Апостол Йоан написа в Евангелието:

“Истинската Светлина, Която осветлява всеки човек, идеше на

света...” 14

Искам да положиш дълбоко в сърцето си тези Апостолски думи. Защото

оня, който веднъж е станал просветен чрез Светлината в духа си и в ума

си, престава да гледа на света през погледа на стария човек. Защото от

мига, в който Светлината ни изпълни, покори и просвети, ние ставаме

съучастници на Деня Господен. Както ни написа за това Апостол Павел:

13 (Изход 20:8-11)
14 (Йоан 1:9)



42

“Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте Светлина в

Господа, обхождайте се като чеда на Светлината...” 15

Аз ще те помоля отново да видиш четвъртата заповед, която Бог Отец

дава на пророка Си Моисей.

“Помни съботния ден, за да го освещаваш...” – ни казва Той.

И ако ние наистина сме станали Светлина в Господа, за да се обхождаме

като чеда на Светлината, то трябва да приемем в сърцата си, че “седмият

ден е събота на Господа”, защото “Бог благослови седмия ден и го

освети”.  А сега разбери, че ние няма никога да изпълним тази Божия

заповед, ако сме останали плътски и земни, за да се взираме в календари

и да се питаме дали неделята има предвид Бог, понеже е седмият ден в

седмицата, или има на предвид съботата, която вече се е изместила като

шести ден. Подобно отношение към Божиите думи само ще докаже, че все

още оставаме плътски, а не сме станали духовни, за да се обхождаме като

чеда на Светлината.

Но какво значи да се обхождаме като чеда на Светлината?

Запомни отговора, който ще напиша, понеже не е мой, но е вдъхновен

от Святия Дух в сърцето ми:

Ако познаем Господ Исус Христос като Деня Господен, Който Бог Отец

е благословил и осветил, ние вече наистина сме изпълнили четвъртата от

Божиите заповеди!

“Помни съботния ден, за да го освещаваш...” – ни казва Бог.

А какъв друг ден да помним, ако не Денят, Който донесе Светлина в

живота ни? Какъв друг Ден да освещаваме, ако не Христос, Който е Божията

Събота? В каква друга почивка да влезем, ако не в Божията Събота, в

която се влиза с вяра в Исус, според писаното:

“Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка.

Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от

своите дела, както и Бог от Своите Си. Затова нека се постараем да

влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия

пример на неверие...” 16

15 (Ефесяни 5:8)
16 (Евреи 4:9-11)
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Помня как преди няколко години Исус се изяви на сърцето ми като

Денят Господен, и като Святата Събота на Бог Отец. Тогава, пълен с

Благодат и помазание, написах книгата “Божията Почивка”. А от този

миг, когато съвършено познах Исус като Ден, всички земни дни ми се

сториха като празна и безсмислена суета, в която човеците пропиляват

живота си. Но ти, братко мой, помисли кой има сметка човеците да се

оплетат в паяжините на земните дни и никак да не познаят Христос като

Ден Господен? Кой има сметка да изпълни човешкото битие със суетата и

религиозната мръсотия на всякакви дни, които езичниците бързат да

превърнат в празници? Знаеш ли колко болка, колко скръб и страдание на

сърцето ми са причинили земните празници? Та само виж, че светските

човеци наистина живеят в матрицата на този свят! Тази матрица, която

отброява всеки пет работни дни, а след това почуква човешкото сърце, за

да му напомни, че идва събота и накрая почивният ден неделя. И хората,

свикнали с матрицата, просто регистрират как животът им се стопява от

седмица на седмица, от месец на месец, от година на година. Нищо ново не

им се случва. Никакво ново отношение към дните не се ражда в сърцата

им. Просто след празника следват делниците, а след делниците – празникът.

И сега си представи как един ден същите тези човеци ще казват с шок и

изумление пред Бога:

“О, Боже! В какво ни намираш грешни и беззаконни, след като не е

имало и една неделя, в която да не сме си починали добре? Та ние

петдесет и два пъти в годината сме празнували Твоя Ден, а Ти сега не

искаш да ни зачетеш усърдието!”

Не, земни човеци! Вие не сте празнували Неговия Ден, нито сте

влезли в Него! Вие сте празнували земните си дни, които са били вашият

повод да се наядете, да се напиете, да отидете на мач, да люпите семки,

да погледате телевизия, да поиграете карти, да се шляете насам-натам. Да

си ходите на гости, да поклюкарствате, да си опечете пържоли, да си

опържите картофи и кюфтета, да си налеете биричка, да си начешете

крастата с политика, футболни коментари или семейни сплетни. А накрая

да се завиете с юргана, да си прегърнете възглавницата и да си кажете:
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“Пфу, пак идва понеделник! Дано мине бързо седмицата, че да дойде

така желаната неделя!”

Ето това е матрицата, братко мой! Така си представят Деня Господен

земните човеци! Един ден, в който хората загърбват професионалната си

работа, за да се отдадат на ядене, пиене и говорене. Но не такава е

Божията Воля за просветените Божии чеда. Понеже чедата на Светлината,

влезли в Деня Господен, остават завинаги в Него. За да Го освещават не

веднъж в седмицата, но през целия си съзнателен живот. Ето така аз

влязох в Деня Христос. И откакто съм в Него, земните дни са изгубили

всякакво значение за мен. Аз вече нямам работни или почивни дни, като

някакъв график. Не! В Него работя, в Него почивам, в Него пиша, в Него

печатам. В Него дишам, в Него се храня, в Него спя и в Него живея.

А колкото за тези, които си имат по един голям религиозен календар на

стената и всеки ден гледат, за да не пропуснат някой важен празник, то на

тях ще напомня думите на Апостол Павел:

“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония,

които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или

по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире

към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново

желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и

годините. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду

ви...” 17

Моля те, братко мой, да забележиш думите на Апостола, понеже те са

прелюдия и към видението, което Господ разкри на сърцето ми. Прочиташ

ли писаното, че когато не сме познавали Бога, ние сме робували на тези,

“които по естество не са богове”? Кои са тези, на които сме робували, а

те по естество не са богове? Няма ли това да са демоните на Сатана, които

с прецизно лукавство са омотали битието ни с нищо незначещи традиции,

празници и поклонения? Няма ли това да е беззаконието на четвъртия

змийски свитък, който кара човеците да робуват на слабите и сиромашки

първоначални учения. Виж колко категоричен е Апостолът:

17 (Галатяни 4:8-11)
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“Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду

ви...”

Знаеш ли какво ще рече един помазан и просветен Божий слуга да се

е трудил напусто? Това значи да е положил години от живота си, за да

въведе човеците в Деня Господен, в Истинската Христова Светлина, в

Святата Събота на Бог Отец, а всички тези човеци да му обърнат гръб и да

му кажат:

“А-а-а-а, Павле! Недей така! Не ни забранявай да си празнуваме

празниците! Те са отколешна традиция, завещана от бащите ни! Ти си ходи

в Деня Господен, щом така ти харесва, а на нас ни дай достатъчно поводи

да ядем, да пием и да се веселим!”

Но аз пак ще ти напомня писаното, братко мой. Понеже спазването на

всякакви земни дни само по себе си е робуване на демони, които по

естеството си не са богове. Затова нека вече да продължа с видението,

което Господ беше явил пред сърцето ми. Защото Той все така държеше

ръката ми, а от устните Му излизаше Пламенен Меч, насочен против

дявола. И ето, че мълнии излязоха от Меча и твърде ослепителна Светлина

блесна отсред Сърцето на Исус, тъй щото блясъкът на Господ буквално

пърлеше металносивите зеници на дявола. А тогава чух Исус да му казва:

“Враже Господен! Убиецо на човешките сърца!

Защо примижаваш поради блясъка Господен? Нали едно от

имената ти е Луцифер, син на Огъня и Светлината? Как тогава един

син на Огъня и Светлината да не може да изтърпи на Огъня от Меча

Ми и на Светлината от Сърцето Ми? Как един син на Огъня и

Светлината да не може да приеме в сърцето си четвъртата заповед

на Моя Отец? Помниш ли тази заповед, дяволе? Помниш ли как

Отец изписа с Огън думи върху камъка и тези думи гласяха:

“Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да

работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е

събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти,

ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито

добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото

в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що
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има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови

съботния ден и го освети...” 18

Прие ли ти тази свещена заповед в сърцето си, Сатано? Съгласи

ли се, че човеците ще помнят Съботния Ден на Отца и ще Го

освещават?”

Все така примижаващ поради блясъка на Исус и покрил с крилата си

част от главата си, дяволът подскачаше болезнено от мълниите на Меча

Господен. И ето, че той изрева мъчително, като казваше:

“О, Царю на царете! Намали блясъка Си, за да мога да говоря! Спри

мълниите от Меча Си, за да събера думите в устата си! Та как можех аз да

се съглася, че човеците ще помнят Съботния Ден, за да Го освещават?

Нали скоро Духът на Йеова щеше да ги научи, че Този Ден не е земен ден

от земните им дни, но е Първородният във Вселената, Изгревът на Небето,

заради Който някога Йеова рече на всички ни:

“Поклонете се Нему, Святи ангели!”

Не, Небесни Царю! Аз никак не се съгласих с четвъртата заповед на

Йеова. Напротив – с омраза и с всичката си възможна мъдрост на херувим,

написах думи върху свитъка си...”

 Слушащ треперещия глас на дявола, Исус се изпълни с божествен

Гняв. И тогава Мечът Му отново засвистя с мълнии, които удряха Сатана, а

с тях Господ му казваше:

“Разгърни четвъртия от змийските си свитъци, човекоубиецо!

Покажи сянката, която хвърли върху битието на всичките земни

човеци!”

Ето, че дяволът протегна костеливите си ръце, като разгръщаше

четвъртия змийски свитък. Така, прокарал пръсти по отровния текст, той

зачете писаното, казвайки:

“Ето писаното, Царю на царете:

Слушайте ме, демони! Започнете да работите за утвърждаването на

всякакви суетни празници на земята. Нека религиозните традиции станат

неизменна част от битието на човеците. Скоро изпълнете битието на

18 (Изход 20:8-11)
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човеците с празнуването на всякакви дни, тъй щото никой от тях да не

мисли за Господната Събота и за Деня Господен, Който е Синът на Йеова!”

Докато дяволът прочиташе последните думи, острието на Меча

Господен прободе свитъка, тъй щото змийската кожа пламна. А тогава Исус

отново проговори, като казваше:

“Какво постигна с измамата си, Сатано? Успя ли да попречиш

на Светлината, Която свети в мрака, а мракът я не схвана? Успя ли

да спреш Зората Господна и Изгревът Господен, Които донесоха

Светлина на земята? Не завлече ли в мрака само тези, които са ти

предадени?

Извикай тогава към земните си поклонници и нека те сега те

отърват от въздаянието Господно! Събери всичките си религии и

празници накуп, та ги насочи против Меча на устните Ми, нежели

Мечът Ми се огъне и мълниите Ми се смутят, та отстъпят от адските

ти покои! Събери всичката тъмнина на сиромашките си учения,

окаян сине на всяко беззаконие, та я хвърли против Мене, както

силен мъж хвърля копието си в битката! А ако копието ти се върне

назад, та прободе тебе самия, то тогава просто забрави, че си бил

Луцифер, син на Огъня и Светлината! Извикай ония, които по

естеството си не са богове, та да се възпротивят на Оня, Комуто

Отец даде всяка власт на Небето и земята! Събери календарите на

всичките си религии, та си изкови щит, с който да опазиш змийския

си свитък от пояждането на Пламенния Ми Меч!

О, безумен човекоубиецо, лишен от разум, но велик да

насилстваш! Черен мрак пълзи изсред сърцето ти, и гъста тъмнина

се е събрала в очите ти! И ето, Аз, Господната Светлина, светя сред

покоите ти, а ти не можеш да Ме схванеш! Но ако не можеш да

схванеш Светлината, нито нощта ти може да устои на Деня Господен,

то тогава писаното в твоя змийски свитък, е лъжа от лъжите ти,

мерзост от мерзостите ти и лукавство от лукавствата ти!

Затова ти казвам, враже Господен! Над никое от Божиите чеда

на Хълма Господен власт не ще имаш и по никакъв начин не ще ги

помрачиш, нито ще ги отделиш от Деня Господен.
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Пламенният Меч на устните Ми вече пояде четвъртият от

змийските ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже всеки, който пази и празнува земните си дни,

а не е влязъл в Деня Господен, е грешен като грешното ти сърце!

За Правда – понеже Аз съм Денят Господен, и всички, които са

влезли в Мене, са просветени от Светлината!

И за съдба – понеже всичките ти традиции, свързани със

сиромашките ти учения, са осъдени и проклети! И осъдени и

проклети с тебе ще бъдат тези човеци, които празнуват измислените

ти традиции и робуват на демоните ти!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших четвъртото

от пророческите Си въздаяния против тебе!”
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6. ВИДЕНИЕТО С ПЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на

земята, която ти дава Господ твоя Бог...” 19

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная дали някога Господ ти е давал нужното въображение, за да

си представиш какво би коствало на един Божий слуга, та да взриви

железните лостове на тъмницата и да не бърза да я напусне, но да протяга

ръцете си към всеки пленник, за да го изведе на свобода. Ако бях Божий

ангел, сиреч – пратеник само с духовно естество, без плът, то бих извършил

повереното ми от Исус дело, пеейки химни на Името Му. Но имайки

затвора на плътското си тяло, аз днес стискам зъби, за да претърпя най-

болезнения и най-страшен щурм на беззаконието против живота ми. Защото

днес дяволът отмъщава на слугата Господен за всяка човешка душа, която

е познала Истината на Исус и е отишла завинаги в Неговата свобода.

Точно тук, в Истината, се крие разковничето на всичко. Защото Истината

е Божието Семе, Божият Образ, Божият Плод. Тъй щото, ако дяволът

зачева образа си в човеците с лъжа, Христос зачева Образа Си с Истина. И

ако Исус нарече Сатана “баща на лъжата”, то Неговите пратеници и

слуги непременно биха били “бащи на Истината”. Разбирай това не в

смисъл, че бащите раждат Истината, но че Истината разполага с бащите си

и те са нейно притежание.

През всичките години на моето слугуване към Господа, аз познах от

опит, че духовните реалности са много по-различни от физичните такива.

И Самият Свят Дух, пратен ни от Небето, е назначен да отвори очите ни

именно за духовните реалности, за да се научим да се покланяме на Отец в

Дух и Истина. Всъщност – ако ти говоря за всичко това, то е, понеже

словото на собственото ми свидетелстване ще се преплете изключително с

петата от Свещените заповеди на Бог Отец, дадени на Израил чрез пророк

Моисей. Виж сега категоричните Божии думи, които гласят:

19 (Изход 20:12)
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“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на

земята, която ти дава Господ твоя Бог...” 20

Който и човек да прочете тези Божии думи, непременно ще ги разбере,

понеже всички имаме родители – бащи, които са ни заченали, и майки,

които са ни износили и родили. Тъй щото на пръв поглед няма какво да се

разсъждава върху една толкова ясна Божия заповед.

Да, но само на пръв поглед!

Защото онзи благоразумен фарисей на име Никодим, отиде една нощ

да говори лично с Исус. И не просто да разговаря с Него, но да чуе думи,

от които сърцето му искрено да се изуми. Защото тогава Исус му каза:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не

може да види Божието царство...” 21

Ето, че Никодим не вярваше на ушите си. И затова от своя страна

фарисеят попита Господа:

“Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в

утробата на майка си и да се роди?” 22

А тогава Спасителят отново му потвърди думите Си, като каза:

“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух,

не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а

роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се

родите отгоре...” 23

И така, братко мой, роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е

дух. И тук съвсем естествено възниква въпросът:

За роденото от плътта ли се отнася петата от Божиите свещени

заповеди, или за роденото от Духа?

Недей да мислиш, че оспорвам онова благочестие, което придобиваме,

когато отдаваме почит на плътските си родители. Нищо подобно! То е

добро и благоугодно пред Бога! Но в пътя към нашия Отец има три етапа и

всички ние сме призовани да покорим третия. За това можем да прочетем в

посланието на Апостол Павел:

20 (Изход 20:12)
21 (Йоан 3:3)
22 (Йоан 3:4)
23 (Йоан 3:5-7)
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“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез

обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля,

- това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено...” 24

Добро и благоугодно е да почитаме бащите и майките си, за да се

продължават дните ни на земята. Но не това е Съвършеното! Защото

Съвършеното не е територия на човека, а на Святия Дух! И прочетена в

Святия Дух, петата Божия заповед ще касае осъзналия се Никодим. Този

Никодим, който вече е разбрал от Исус, че трябва да се роди отгоре, от

Святия Дух. А за всяко раждане отгоре са нужни отворени сърца, които да

вземат Божието Семе на Истината и да го положат в сърцата, които го

нямат. За всяко раждане са необходими и родилни болки, сиреч, молитви

на чиста и Свята Любов, които да възрастяват зародиша на Христовото

естество и да Го доведат до раждане, израстване и достигане до ръста на

Христовата пълнота.

Сега разбираш ли, че в присъствието на Святия Дух има човеци, които

стават “майки и бащи” на Христовата Вяра? И ако дяволът би имал причина

да се страхува от някого, то едва ли това са земните родители, които

зачеват и раждат земните си деца. Нищо подобно! Дяволът мрази само

утробите, които светят. А светят само тези утроби, които са били осенени и

благословени с Плод от Божията Благодат.

Длъжен бях пред Святото Име и Слово на моя Господ да говоря за

всичко това именно в тази глава. Защото (за свидетелство против всичките

нечестиви) в моя живот се сбъдна нарушаването на петата Божия заповед.

Тъй щото стотици и хиляди човеци, събрали всичката си възможна омраза

против делото ми, се изхрачиха в лицето ми, за да докажат колко много ме

презират. Същите тези хора, които в началото ми пишеха писма и искаха

Божието Семе на Истината, за да бъдат родени в Святия Дух на Исус, в

един по-късен момент абортираха Плода на Исус и ме покриха с позор,

хула и мръсотия, сякаш че аз бях главният виновник за всичките злини и

неприятности на живота им. А какво всъщност се беше случило? Именно

това, че като приеха пророческото благовестие и Зорницата заблестя в

сърцата им, тези човеци бързо бяха забелязани от демоните на Сатана,

24 (Римляни 12:2)
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които действат изключително на територията на духовното абортиране.

“Жена, когато ражда, е в скръб!” – предупреди Исус всички ни. Тези

Негови думи трябваше да бъдат сигнална лампа за времето на злия ден. Но

ето, че злият ден дойде при тези намразили ме човеци. И духове зашепнаха в

сърцата им, като им казваха, че докато не се отрекат от книгите и от

делото на Стефан Главчев, злото никак няма да престане, но ще се умножава

и преумножава. Така, един след друг, те ме проклинаха в сърцата си и

бързаха да изгорят книгите ми, а след това да се върнат в бълвоча и

помията на Вавилон, та публично да се покайват, че са чели и вярвали на

пророческите видения на Божия слуга.

Знаеш ли, братко мой, колко страшни аборти на Христови отстъпници

трябваше да преживее сърцето ми? Знаеш ли колко голяма е болката да

държиш ръцете си прострени върху ледник и да превъзмогваш на студа

ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година?

Знаеш ли каква агония и какво терзание обзимат душата на пророка, когато

той трябва да продължи да показва Божията Любов и дълготърпение,

въпреки омразата, въпреки презрението, въпреки категоричното отхвърляне

и опозоряване? И защо никой от тези опозорили ме човеци никак не проумя,

нито разбра, че явяването на Христос води до явяване на дявола? Защо не

размислиха, че похулили един проводник и канал на Божието Слово и

Божията Истина, те всъщност са нарушили петата от свещените Божии

заповеди?

“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на

земята, която ти дава Господ твоя Бог...” – ето такива са Божиите

думи. И ако духовните биха вникнали в тях не с ума си, но със сърцата си,

то непременно биха разбрали, че дните на земята, които Отец е обещал да

се продължават, не са понеделници, вторници, среди, четвъртъци, петъци,

съботи или недели... Не, не и пак не!

Дните на земята, които се продължават, когато се почитат бащите и

майките, са Светлината на Отец, Сина и Святия Дух, Които идват и правят

обиталище в повярвалото сърце!

Защото глаголът, че дните ще се “продължават” иде да покаже

превъзмогване на Божията Светлина над беззаконието на Сатана. Но ето,
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че в мрачните селения на ада този безкрайно амбициран и лукав противник,

е писал с лукавство върху парче от змийска кожа. И като е заредил с

лукавството си всичките си демони, пратил ги е против човеците. За да

убива син баща си, и дъщеря да убива майка си. За да се отнеме всякаква

почит на родените към родителите им и така беззаконието да се умножи и

преумножи. Затова нека повече никак не бавя видението, но да продължа

с него.

Аз все така стоях с моя Господ в мрачните дълбини на ада и гледах

Пламенният Меч на устата Му, който бодеше с острието си сърцето на

дявола. И ето, че нови мълнии се стрелнаха по протежението на Меча, а из

тъмницата закънтяха думите на Исус, Който казваше на Сатана:

“Враже Господен! Пристъпи в подножието Ми! Слушай думите

на Гнева Ми, Убиецо на бащите и майките, пратени от Отец Ми, за

да раждат Мене в сърцата на човеците!”

Чул огнените думи, лукавият започна да лази пред Исус, като

простираше бавно ръцете си, а ноктите му дращеха по черната и грапава

скала на покоите му. И ето, че когато беше досами нозете Му, Господ

отново го обсипа с мълнии, като му казваше:

“Отец Ми, Святият, изрече думите на Свещената Си Любов, а

камъкът погълна Огъня Му и заблестя в писаното:

“Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на

земята, която ти дава Господ твоя Бог...” 25

Прие ли ти свещената заповед на Отец Ми, Сатано? Съгласи ли

се с нея? Реши ли в сърцето си, че ще оставиш човеците да почитат

бащите и майките си, за да се продължават дните им на земята?”

Чул въпросите Господни, дяволът започна да скубе малкото останала

коса по темето си и да си върти безумно главата, сякаш че не искаше да

отговаря. Но тогава огнен смерч от божествена ярост се стовари над

сатанинското туловище, а искрите му започнаха да изкъртват скалите на

адското обиталище. И ето, че Исус отново говореше на дявола, казвайки:

25 (Изход 20:12)
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“Не искаш да отговаряш, нали? И как да би искал, след като ти

си първият, който не почете Оня, Който те сътвори и роди от Духа

Си като съвършен син на Огъня и Светлината?

Но ето, Сатано! Ти стана първият безродник! Първият, който уби

в сърцето си всякаква почит към родителя си, тъй щото разпален в

беззаконието си, ти сам стана родител на себе си, дяволе! Ти роди

лъжата в сърцето си, а тя отпосле те прероди, за да бъдеш неин!

Баща на лъжата, роден от дъщеря си! Има ли друг дух клеймото

ти, или друго творение уродливостта ти? И сега, като те питам,

отговаряй Ми, да не би да възбудиш Господа до прекомерен Гняв,

който се пази за Съдния Ден!”

В отговор на Исусовите думи, дяволът изрева, казвайки:

“О, Царю на царете! Да не прелива Гневът Ти преди времето му! Ето,

изваждам петия си свитък и Ти отговарям! Как можех да се съглася на

петата заповед на Йеова, след като с нея Той отново щеше да владее в

сърцата на човеците? Та нали рано или късно Святият Му Дух щеше да

научи избрани люде от народа Му, че роденото по плът е привременно, а

роденото по Дух вечно? Аз никак не се съгласих, че човеците ще почитат

бащите и майките си, за да се продължават дните им на земята, защото в

моя свят, който ми е предаден, Ден няма и Светлина няма. В моя свят е

нощ! И чедата, живеещи в нощта, са предадени на мрак и тъмнина! Ето

затова в мрака на подземието си записах тези думи върху петия си свитък:

“Внушете на човеците да презират родителите си, за да се съкратят

дните им на земята и така скоро да дойдат при мен в тъмнината. Нека се

научат да презират не само родилите ги по плът, но най-вече тези, които

Йеова ще изпраща занапред, за да ги раждат по Дух. Думите “почит” и

“уважение” нека изчезнат от живота им! Но наместо тях нека се възцарят

думите “хула” и “презрение”. Отцеубийството и майкоубийството нека станат

моят печат върху най-злите измежду човеците!”

Докато дяволът четеше с треперещ поради Христовия Гняв глас,

острието на Меча Господен прониза змийската кожа и започна да я пояжда

с ослепителен като светкавица Огън. А тогава Господ отново проговори в

Гнева Си, като му казваше:
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“Замисли ли се, дяволе, защо те нарекох човекоубиец, а не

богоубиец? Именно защото в цялата си омраза против Мен и Отца Ми

ти успя да убиеш само човеци. Твоят Ирод успя да избие младенци,

но не и Младенеца! И твоите днешни демони-Ироди ще успеят да

убият само човеци, но не и чеда, родени от Духа на Отца Ми!”

В следващия миг, изненадващо за мен, Господ ме придърпа с ръката

Си и ме постави между Себе Си и дявола. А след това отново му каза:

“Ето един от бащите и една от майките, утвърдени от Духа на

Отца Ми! С колко стрели го обстреля, но той не престана да ражда

чедата Ми? С колко тръни и отрова измъчваше сърцето му, но той

не престана да дава Живот на Сионовите пленници?

Събери силата си, дяволе, та се опитай да убиеш слугата Ми!

Извикай Мамон, та дано би купил бащинството и майчинството на

пророка Ми! Извикай Езавел, та дано отнеме Семето Ми от сърцето

му! Или извикай Корей, та да го сплашиш с насилие!

Но ако не можеш да надигнеш змийската си глава пред пророка

Ми, нито да измислиш аргументи срещу делото му, то тогава твоята

нечестива заповед е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и

лукавство от лукавствата ти!

Затова ти казвам, враже Господен!

Над никое от Божиите чеда, събрани на Хълма Господен, власт

не ще имаш и с ужаса на нечестивата си заповед не ще ги отлъчиш

от Мене, нито ще ги помрачиш!

Пламенният Меч на устните Ми вече пояде петият от змийските

ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже всеки, който не почита баща си и майка си, е

грешен като грешното ти сърце!

За Правда – понеже Истинските бащи и майки раждат Образа

Ми в сърцата на човешките чеда!

И за съдба – понеже отцеубийството и майкоубийството, като

личен печат на сърцето ти, са проклети и осъдени! И проклети и

осъдени с тебе ще бъдат тези, които хулят, презират и убиват

майките и бащите си!
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Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших петото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”

След тези последни думи, Господ ме погледна с твърде ревниви и

огнени очи. А след това ми проговори, казвайки:

“Очаквай следващите Ми видения и бъди укрепен стълп във

Вярата Ми! Много човеци те похулиха, при все, че им беше баща, и

мнозина те опозориха, при все, че им стана майка! Но Аз сега ти

казвам, че такива са Ме отхвърлили, както проклета жена изхвърля

пометничето си! Колкото и да протяга ръце, тя живот не може да му

вдъхне, нито да се порадва на плода на утробата си!

Затова строго предупреждавам:

Всички, които мразят пророка Ми и не отдават дължимите на

делото му почит и благословение, ще пометнат и няма да Ме имат!

Понеже не са намразили човек, но Господ, Който го е благословил

със Святото Слово на Истината! Всички, които дават от излишъка си

за делото на пророка Ми, лъжат сърцата си, че Ме имат! Защото

никоя непразна жена не би давала излишък за Плода на утробата

си! Всички, които забравят делото на пророка Ми, и го похулят в

сърцата си, ще останат безплодни и изсъхнали довека!

Аз, Ужасът и Разрушителят на дяволските дела в тъмницата,

пророкувах тези думи с Пламенния Меч на устните Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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ТЪМНАТА СЯНКА НА
ЧОВЕКОУБИЕЦА - II

ЗА ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И БОЖИИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След седмици на страшно угнетение и сатанинска ярост, които нямам

думи да опиша, аз отново заставам над белия лист, за да запиша онези

послания от Господ, които ще имат съдбата да бъдат най-освобождаващото

и най-разкрепостяващо слово, което някога се е раждало в сърцето ми.

Нека ти обясня това малко по-подробно. Виждаш ли, братко мой, не

човек от плът и кръв, но Сам Господ е насочил Пламенния Меч на устните

Си против старовременната змия, която е дявол и Сатана. Мълниите от

Този Меч са толкова силни и поразяващи, щото ние наистина трябва да си

дадем сметка какво се случва, когато Исус изпепелява кодекса на

сатанинското беззаконие и тъмната сянка на човекоубиеца. Истината е, че

когато се премахва една сянка, това става причина да бъдат осветени

всички, които по един или друг начин са били помрачени от нея. Тоест –

лично поразен е не само Сатана, но и всичките му лъжи и заблуди, които

демоните му са насаждали в човешките сърца. Както казах и в началото на

първата част, силите на Злото са като един чудовищен черен организъм,

чието сърце е самият дявол. И ако Господ е прострял Меча Си, за да

прободе сърцето, то няма как организмът да не почувства всичките бляскави

мълнии на Святата Божия Правда. И аз сега моля Исус да ти потвърди чрез

Святия Си Дух, че само в Неговото присъствие, с Неговото благоволение и

в Неговата защита човек може да прочете виденията в тази книга и да

участва във великия триумф на Светлината над тъмнината.
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Причината да започвам с такива думи втората част на тази книга, е

тази, че Господ ме изпълни с Милост и състрадание към хората, които все

още нямат Неговата Вяра.

Само можеш да си представиш каква ще бъде дяволската съпротива

спрямо такива човеци. Аз не ги насърчавам да прочетат тази книга, без да

са били осветени и утвърдени поне от предишните сто. Аз не ги съветвам

да провокират силите на Злото, заявявайки, че с десетина пророчески

видения Господ вече е смазал Сатана под нозете им. Защото Сатана е

духовна личност, пълна с всичката възможна съпротива спрямо Бога.

Съпротива, която може да бъде посрещната с Божията Сила и с

Божията твърдост, а не с човешките такива!

Моля те да запомниш горното изречение, понеже е твърде съдбоносно.

Толкова съдбоносно, щото в изминалите седмици на сатанинска ярост

против живота ми и сърцето ми, аз усетих натиск до пръсване и ужас до

смърт. И ако Божието провидение запази живота ми, тъй щото сега ти вече

да четеш втората част на пророческите видения против човекоубиеца, то

е, понеже съпротивата на Сатана се съкруши точно там, където в мен вече

нямаше нищо човешко, а всичко беше божествено. Тъй щото, колкото и да

искаше, човекоубиецът не можа да се превърне в богоубиец.

Това просто не му е дадено отгоре.

Но ако човек, имайки човешките усилия на човешката си вяра и

човешкия си ум, се опита да употреби Пламенния Меч на Исус против

Сатана, то такъв ще преживее такова отмъщение, такава ярост и поражение,

щото е твърде възможно сблъсъкът му със Злото да има смъртоносен изход.

Казвам това с абсолютна сериозност и нямам никакво намерение да плаша

и ужасявам когото и да било. Защото става дума за едно Божие проявление в

живота на човеците, на което не съм посветил нито една пророческа книга

досега. Това проявление на Святия Дух е получаването на Христовите

божествени пълномощия, свързани със смъмрянето на Сатана и с

поразяването на неговата тъмна сянка.

Как да разбираш тези Христови пълномощия? Или как да платиш

цената, за да ги получиш?
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Виждаш ли, братко мой, аз в никакъв случай не съм пример за

ублажаване, понеже само Исус е достойният да бъде ублажаван и търсен

като Пример и вдъхновение. Но в моя живот Господ на няколко пъти ме

поставяше в огнени изпитания, за да ме провери и одобри като слуга,

който е помазан и посочен да върти Пламенния Меч и да го насочва против

дявола. Пророческите книги от последните няколко години, които написах,

би трябвало да са те убедили, че това е така. Но аз зная, че на този свят

има много хора, чиято амбиция винаги е многократно по-голяма от вярата

им. Тъй щото те приказват и си въобразяват как Исус ще ги употреби за

великите дела на Святия Дух, които ни въвеждат в бъдещия век и в

Небесното Царство на Господа. Такива никак няма да чакат Исус да ги

провери и одобри, за да им даде пълномощията Си. Нищо подобно! Те ще

си направят един бутафорен меч, сътворен от собствените им амбиции и

желания. А след това, като вземат Светлината от пророческите видения

против тъмната сянка на човекоубиеца, ще покрият острието на меча си

оттук-оттам, за да изглежда досущ като Божий.

Ела виж тогава за какви служения става дума! Ела виж как в събрания

и домашни групи се рецитират думите на Исус против Сатана, а

бутафорният меч се размахва досущ като истински. Но аз нека ти кажа, че

колкото мечът на един рицар в някой исторически филм убива актьора,

който играе противника, толкова и мечът на тези човеци ще порази Сатана

или ще го накара да отдръпне сянката си от сърцата на човеците.

Всъщност, за да разбереш, че нещата наистина са твърде сериозни и

отговорни, ще ти предам дословно разговора, който имах с моя Господ в

дните на моето страшно угнетяване и притискане от тръните и стрелите на

сатанинското отмъщение.

Една вечер, докато сълзите на скръбта пълнеха очите ми, Господ дойде

при мен и започна да ми говори, като казваше:

“Крепи се, слуго Мой! Да, казвам ти, укрепявай се! Понеже сега

душата ти участва в онова ужасяване, с което царят на ужасите е

способен да отмъщава! Но както ти казах още в началото на

виденията, Ужас надвива над ужас! Как мислиш тогава? Лесно ли
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Му е било на твоя Господ, когато ужасът на дяволските тръни пукна

вените на челото Му, тъй щото Кръвта Му набразди Лицето Му?”

“Не, мой Господи! И за Тебе Евангелието записа, че в Гетсимания Ти

се ужасяваше и тъгуваше!”

“Ето така същото ужасяване и тъгуване се яви и в твоя живот!

Но Аз към чедата на Вярата ще кажа същите думи, които казах и на

Апостолите си:

“Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? И да се

кръстите с кръщението с което Аз се кръщавам?” 26

И понеже всички възторжено биха Ми отговорили:

“О, Господи! Разбира се, че можем!”

То и Аз от Своя страна ще им отговоря:

Не Ме лъжете, човешки чеда! Не Ме лъжете, че можете да

пиете Господната Чаша и да се кръстите в Огненото Ми кръщение!

Защото тази Чаша пия само Аз и никой друг, освен Мене! И в това

кръщение участвам само Аз, и никой друг освен Мене!

Родихте ли Ме в сърцата си, за да пожелаете Чашата Ми? Стана

ли Съвършен Образът Ми у вас, за да пожелаете кръщението Ми?

Достигнахте ли ръста на Моята пълнота, за да държите Пламенния

Ми Меч и да поразявате дявола? Ето, слугата Ми вече го носи с

години! Но колцина сред вас Ми се покориха докрай? Колцина сред

вас се смириха до смърт и придобиха образи на слуги? Как тогава

ще дръзвате да говорите Моите думи против дявола, когато лично

Аз не говоря против него от сърцата ви?”

След тези ревниви думи, Господ ме погледна с благите Си очи и

отново ми проговори, като казваше:

“Помниш ли как ти дадох да Ме познаваш като Единствен

Пастир на живота си? Помниш ли видението в долината на мрачната

сянка, когато демоните бягаха панически от тебе? Защо бягаха,

слуго Мой?”

26 (Матея 20:22)
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“О, Исусе! Та нима мога да забравя, че Ти, Който Си Сянката на

Всемогъщия, надничаше от сърцето ми? Та нали от устните на Божия Агнец

излизаше Пламенен Меч, който докарваше тъмните сили до пълен ужас...”

“Именно Пламенен Меч! Именно Божията Помитаща Мощ!

Именно Божиите пълномощия!

А как си представяш ти тази дума “пълномощие”? Какво ще

рече “пълномощието” или това Аз да упълномощя слугата Си?”

“О, Господи! Самата дума е толкова ясна! Пълномощието означава

някой да получи пълната мощ, сиреч, всичката възможна Божия Сила

против дявола!”

“А ти, като видя как дяволът се гърчи от мълниите на Меча

Господен и тъмницата му потреперва от думите Ми, за каква Мощ и

Сила се досещаш?”

“О, Исусе! Досещам се за Пламенният Меч, с който Отец пази Пътя към

Дървото на Живота!”

“А изпита ли те твоят Господ с Пламенния Меч? Даде ли ти в

самото начало на пророческото ти избиране да преминеш през

него? И не те ли заведох години по-късно при същия Пламенен

Меч, за да познаеш как Жертвата Господна се осолява с Огън?”

“Да, Господи мой! Ти беше толкова Благ и Верен да утвърдиш слугата

Си, щото нямам думи да изкажа колко много Те обичам заради всичките

духовни благословения, с които обдари слугата Си!”

Исус се усмихна на думите ми, а очите Му заблестяха с особена

светлина. И ето, че Той протегна ръка към мен, като ми казваше:

“Виж видението, което сега ти давам. Защото то е поука и

предупреждение за всички, които искат да градят служение за

Господа с пророческите книги от Хълма Мория, но без Аз да съм ги

призовал, без Аз да съм ги посочил и без Аз да съм ги проверил и

одобрил...”

След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз

виждах страдалец, който се тресеше и беше обладан от зъл дух. Над самия

него, притиснали ръцете му и нозете му, пъшкаха двама човеци. Така, само

след миг, човеците отвориха устните си и отсред тях излязоха мечове,
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направени от глина. И ето, че слюнка потече по глинените мечове, докато

стигна до върховете им. И с тази слюнка глинените мечове мигновено

заповядаха на злия дух, като му казваха:

“Излез от човека, душе нечисти! Заклеваме те в Името на Исус, Когото

Павел проповядва!”

Изумен от слюнката, чиито пръски се лепнаха по челюстите му, демонът

реагира с продължително кикотене, но човеците не го чуха. Напротив –

натиснали още повече ръцете и нозете на обсебения, те с още по-голяма

категоричност му извикаха:

“Излез от човека, душе нечисти! Заклеваме те в Името на Исус, Когото

Павел проповядва!”

Така нови пръски от слюнка литнаха от глинените остриета на мечовете,

а това накара демона да спре да се кикоти, а очите му да се изцъклят

злобно. И когато човеците се готвеха за трети път да произнесат

заклинанието, той принуди страдалеца да скочи. А след това, като впи

ноктите на страдалеца в гърлата им, изрева със страшен гняв:

“Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте?” 27

В този миг глинените мечове от устните на заклинателите се строшиха,

а демонът превъзмогна над тях, като ги събори на земята и вече дращеше

по лицата им до кръв и разкъсваше дрехите им...

Обърнах очите си към моя Господ, Чието Лице изразяваше божествен

укор. Така, докато Го гледах, Той ме попита:

“Какво видя да излиза от устните на тези двама синове на

Скева?”

“О, Исусе! От устните им излязоха глинени мечове, покрити със

собствената им слюнка!”

“А може ли някой с глина и слюнка да гони демони? И може ли

пръстта да се изправи против змията, която яде пръст, а слюнката -

против отровата й, с която тя владее целия свят? Най-малкото –

имаха ли тези заклинатели Божиите пълномощия, за да заповядват

против бесовете на дявола?”

27 (Деяния 19:15)
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“Не, Исусе! Тези заклинатели нямаха Твоите пълномощия! И затова от

устните им излезе не Твоят Пламенен Меч, а измишленията на собствената

им плът, и слюнките на собствените им думи!”

“Запиши тогава думите Ми и предупреди всичките Ми братя и

сестри, че всеки, който проповядва пророческите Ми видения от

Хълма Мория, но без тези видения да са го преобразили духовно,

ще преживее съдбата на синовете на Скева!

Запомнете, че Аз съм ревнив Господ! Господ, Който до завист

ревнува за Духа Си и за виденията, които съм положил в сърцето

на пророка Си и съм дал като дарове на Църквата Си! Ако вие не

преминете през Пламенния Меч, за да ви позная като Жертви

Господни, няма никога да получите Моите пълномощия!

Затова казвам на всички ви:

Всеки, който се посвети на Усърдието и Иждивяването, е

преминал през първото изпитание на Меча, за да получи Моите

пълномощия! Всеки, който се посвети на Страданието и Скръбта, е

преминал през второто изпитание на Меча, за да получи Моите

пълномощия! Всеки, който се посвети на Разпятието и Смъртта за

Името Ми, е преминал през третото и последно изпитание на Меча,

за да получи Моите пълномощия! Само с тези пълномощия вие ще

употребите пълната Мощ на Пламенния Меч против царството на

дявола! Само с тези пълномощия вие ще имате Съвършената

закрила на Божия Свят Дух и Небесния Печат на Моята Твърдост!

Само с тези пълномощия можете да почувствате пълния триумф на

Светлината над тъмнината, и на Божията Вечна Правда над кодекса

на сатанинското беззаконие!

Аз, Светлината от Хълма Сион, говоря с Пламенния Меч на

устните Си! Блажени тези, които Ме слушат и които се покоряват на

думите Ми!”
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1. ВИДЕНИЕТО С ШЕСТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не убивай!” 28

Братко мой! Верни ми приятелю!

Този свят не просто върви, но препуска с всички сили към собствената

си разруха и унищожение. И една дума влиза със страшна сила в битието

на човеците, за да ги отнеме от земята на живите и да ги изпрати в

царството на сенките. Това е думата “смърт”. Когато размишляваме за тази

дума, ние най-често я обвързваме с ковчег и гроб, с изстинал труп и с

чувство на безвъзвратна загуба. Но всъщност – точно тази представа е

лъжливата матрица, която кара човеците да се страхуват от смъртта и

потреперват от мисълта, че биха станали жертва на някой убиец. Виждаш

ли каква е шестата от свещените Божии заповеди? Бог заповядва чрез

пророка Си Моисей:

“Не убивай!”

Повечето от нас разбират пълния смисъл на заповяданото така:

Не ставай убиец и не отнемай живот, понеже след това няма да имаш

никакъв начин отново да го дадеш!

Но дали това наистина е пълният смисъл? При толкова страшни и

ужасни врати за информация, ние волно или неволно всеки ден научаваме

за някаква смърт. Било смърт от злополука или смърт от насилие, било

смърт поради болест или смърт от природни бедствия и катаклизми.

Печалната статистика неумолимо поглъща данните и набъбва страшно с

всеки изминал ден. Но аз нека да дам мъничко път на въображението, без

никак да напускам границите на Истината.

Виждаш ли, братко мой, идва момент в живота на всеки човек, когато

от пасивен наблюдател на смъртта, той ще трябва активно да премине през

нея. Било след ден или седмица, било след десет или петдесет години, но

тя ще дойде. А когато човек лично преживее смъртта, само миг след това,

той ще се озове в една реалност, за която приживе или е бил готов, или

28 (Изход 20:13)
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не. И тогава, според това дали е бил спасен от Исус или не, ще се озове на

едно от двете възможни места, като сетнина за човешката душа – в ада

или в Рая. И ако предположим, че човек не е бил спасен от Бога и е живял

с непростени грехове на земята, то само си представи колко мисловни

варианти за избягване на страшната сетнина ще нахлуят в сърцето му. Той

ще си даде сметка, че е могъл да живее различно на земята. Че е могъл да

върши добро, когато дяволът го е тласкал да върши зло. Че е могъл да

извърши стотици и хиляди добри дела, за да не споделя отпосле съдбата

на нечестивите. Че е могъл да участва в Живота на Бога и да дарява

Светлина и Спасение, когато е прахосал дните си и е участвал в дяволския

план за смърт, злини и умножено беззаконие. Но ето тук искам най-много

да внимаваш. Защото нашият Господ Исус нарече дявола “човекоубиец”.

Тъй щото, ако някой е бил свързан духовно с дявола, ще се намери

белязан от същото клеймо и ще сподели осъждението и проклетията на

старовременната змия.

Нека още малко да продължа с въображаемия разказ за човека,

попаднал в ада. Той с ужас вижда как черни и зли същества протягат

ноктите си и ги впиват в душата му, а след това започват да го завличат

надолу, към мястото на собственото му осъждение и безкрайно мъчение.

“О, оставете ме, зли демони!” – крещи човекът – “Аз не съм убиец, за

да споделям съдбата на убийците!”

Но демоните никак не го оставят. Тъкмо обратното – впили още повече

ноктите си в душата му, с ехидно кикотене му казват:

“О, напротив, напротив! Ти си убиец и ще споделиш съдбата на

убийците! Понеже цял живот се подвизаваше в смъртта на дявола, а не в

Живота на Бога! Ха, ха, ха!”

Едва след тези думи на демоните грешникът разбира фаталната си

обреченост и безкрайния ужас, който му предстои. Едва тогава той разбира,

че пасивното му съгласие с дявола за всичко, което някога е преживял на

света, го е направило именно човекоубиец. Той бавно е убивал ближните

си с думите си, с греховете си, с делата на непокаяното си сърце. Той

бавно е убивал не само тях, но и себе си, като е простирал ръцете си към
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всичките лъжи и съблазни на дявола. Той е бил човекоубиец в най-

съдбоносния смисъл на думата.

Без да е използвал пушка или пистолет, нож или отрова, той е

натрупал хиляди смъртоносни обвинения против душата си. Понеже докато

убийците по плът са убивали човешки тела, лишавайки ги от физически

живот, той е убивал най-скъпоценното в човешките сърца - доверието и

Истината, искреността и утехата, милосърдието и състраданието, Вярата и

Надеждата. И най-вече – Любовта. Толкова много убийства, които грешникът

дори не е подозирал, че е извършил! Толкова много злини и разрушения,

които като ефекта на разплетената нишка са влезли в живота на други

човеци и са променили ужасно съдбите им.

Мислил ли си върху това, братко мой? Мислил ли си не само върху

собствената си съдба, а върху това, че мислите, думите и делата ти са

повлияли върху съдбите на стотици и хиляди човеци? Мислил ли си за

това, че ако старовременната змия шест хилядолетия плюе отрова в света,

то светът не просто плува, но е прогизнал от отровата й? А колко хиляди,

милиони и милиарди човеци не се замислят, че стават човекоубийци, когато

пуснат дяволската отрова в сърцата си и тръгнат с нея да потъмняват и

разрушават живота на ближните си?

Може би ще кажеш, че в света няма толкова прецизен наблюдател,

който старателно да опише всичките престъпления и беззакония, с които

човеците са се опълчили против свещените Божии заповеди. Но аз ще ти

кажа, че онова, което не се вижда, е много по-прецизно и по-сигурно от

това, което се вижда. И ако пред едно земно съдилище трудно се събират

доказателства за престъпление, то пред Христовото Съдилище и пред Божия

Съд са изключени всякакви грешки. Защото Вечният Съдия е поставил

записващ механизъм в живота на всеки човек, който няма да изпусне дори

една десета от секундата. И този записващ механизъм е съвестта, сиреч,

същите тези Божии заповеди, положени по природа в човешките сърца.

Ето затова ти казах, че когато грешникът попадне в ада, то тогава идва

закъснялото разкаяние, идват закъснелите решения, идват неизползваните

възможности.
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Разбираш ли сега колко съдбоносна е Божията заповед “Не убивай”?

Сам Отец е направил тази заповед твърде широка, за да накара човеците

да се замислят и осъзнаят, че убиването включва не само физическото

отнемане на човешки живот, но и убиването на всичко ценно и скъпоценно

в човешките сърца, което идва от Живота на Бога. Апостол Яков ни

напомня за това в посланието си, където ни казва:

“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от

Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от

промяна...” 29

Нека направя пророчески контрапункт на този стих, за да разбереш

как се раждат човекоубийците:

“Всяко появило се зло и всяко изригнало беззаконие са отдолу, и

извират от сърцето на дявола, който е открай време човекоубиец и баща

на лъжата. У когото има изменена и извратена духовна същност, с която

той желае да измени и изврати всичките човеци...”

Е, знай тогава, че в живота на едни човеци идват стиховете на Апостол

Яков, а в живота на други човеци – думите от пророческия контрапункт,

който направих. И ако първите стават “добри човеци, които от добрите

си съкровища изваждат добри неща”, то вторите непременно са

“злите човеци, които от злите си съкровища изваждат зли неща”.

Ето тези зли човеци, заредени с отровата на дявола, са човекоубийците,

които престъпват свещената Божия заповед да не се убива. И ти няма да

разбереш колко съдбоносно е всичко това, ако не те направя свидетел на

видението от ада, което Господ даде на сърцето ми. Защото Той отново

беше до мен и започна да ми говори, като казваше:

“Думите ти наистина са правдиви, слуго Мой! И Аз искам

всичките Ми чеда да ги запомнят завинаги в сърцата си. Защото

има тайни, които ще ви разкрия, когато изпепеля следващите

змийски свитъци от кодекса на сатанинското беззаконие. Има

завеси на беззаконието, за които непременно ще разберете. За да

познаете докрай какъв е характера на човекоубиеца и каква е

смъртоносната сила на тъмната му сянка. А сега хвани отново

29 (Яков 1:17)
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ръката Ми и не я изпускай, докато не ти разкрия следващите пет

свитъка от втората част на тази пророческа книга...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото пред

сърцето ми се появи видение. Тогава ние отново се намерихме пред

портите на Смъртта и Ада, а Исус извади ключовете от мантията Си, като

ги постави в ключалките и ги завъртя. В следващия миг Пламенният Меч се

появи на устните на Господа, а вратите се отвориха с оглушителен грохот и

скърцане. Така Исус пристъпи в мрачното пространство на дяволските

покои, а Светлината от Меча Му мигом блесна всред острите скали. И ето,

че мълнии заблестяха по острието на Пламенния Меч, а Гласът Господен

разтърси адовото пространство с думите:

“Яви се пред Мене, Сатано! Пристъпи пред Царя на царете и

Господа на господарите, убиецо на човешкия род!”

Подобно на първото видение от първата част, и този път дяволът

изпълзя като змия, опитвайки с крилата си да се скрие от Светлината и

мълниите на Меча. И ето, че той някак си се довлече до подножието на

Исус, като Му казваше:

“О, Царю на царете! Не пресилваш ли нещата с мълниите на Меча Си?

Не избързваш ли с виденията, които даваш на пророка Си? Та нали Ти ме

направи чистач на земята, за да Ти бъда гаранция, че нищо грешно и

никакво зло няма да наследи Светлините на Сион? Нали Ти Си заповядал

при мен в ада да се събират утайката, боклукът и мръсното? Защо тогава

така ми се ожесточаваш? Защо бързаш да ме притискаш, та да разтварям

свитъците си? Не Ти ли стига, че чистя земята?”

В отговор Господ с гневен Глас каза на дявола:

“Ти не само почистваш, Сатано! Ти прекомерно мърсиш след

себе си и протягаш ръце, та дано би грабнал онова, което не е твое,

нито ти е предадено! Затова днес е времето да изпепеля кодекса на

всичкото ти беззаконие и да направя явни тайните, с които

управляваш света. И ето - сега те питам:

Помниш ли шестата от свещените заповеди на Моя Отец, която

Той издълба с Пламенния Меч и изписа с огън върху камък от

Синайската планина? Помниш ли думите, които гласят:
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“Не убивай!” 30

И съгласи ли се ти, човекоубиецо, че човеците по земята няма

да отнемат живот, нито ще стават убийци?”

Слушайки думите на Исус, придружени от бляскави мълнии по острието

на Меча Му, дяволът започна нервно да мачка тъмната си мантия, сякаш

обмисляше какво да каже. И ето, че той проговори, казвайки:

“О, Царю на царете! С какво друго да осмислям дните си на проклет от

Йеова херувим, ако не с убиването на човеци? Какво друго щастие да

предложа на злите си духове, ако не удоволствието да помрачават

човешките сърца и да прегарят човешките съвести? Та има ли друг начин

да напълня ада с мое потомство? Разбира се, че се възпротивих на

Божията заповед и още в началото настоявах пред демоните си, като им

казах:

“Научете човеците да убиват за най-малкия повод и поради най-

безобидната причина. Нека започнат да умножават греха, който води до

смърт! Нека превърнат отнемането на човешкия живот в забавление!”

И сега да вадя ли ненужно някакъв си свитък, когато всеки от

просветените Ти знае, че съм човекоубиец? Има ли в това смисъл, Царю на

царете?”

Гледайки изпълнените със страх очи на Сатана, аз вече разбирах, че

той до ужас се страхува от следващите думи, които Господ би произнесъл.

Но Исус никак не се забави, а му проговори, като казваше:

“Твърде велик е смисълът човеците да разберат какъв точно

човекоубиец си ти, Сатано! Защото личният ти вълк Корей някога

подбуди Каин да убие Авел. И Каин стори това, за да стане първият

убиец на земята. Но при все, че Каин уби Авел, пак Авел не дойде

при тебе в ада, но отиде в Живота на Вечно Живия. Тъй щото тогава

убийството на убиеца никак не възрадва сърцето ти. А Аз искам да

покажа на Църквата Си в кои убийци и в кои убийства ти най-много

благоволиш. Затова простри проклетите си ръце и разгърни шестия

си свитък пред Лицето Ми и в Светлината на Меча Ми! Направи го

веднага, Сатано!”

30 (Изход 20:13)
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С последните думи на Исус мълнии опърлиха ръцете на дявола, тъй

щото той изрева от болка. А след това с димящи пръсти извади змийския

свитък и го разгърна, като казваше:

“Ето, Царю на царете! Ето писаното в моя свитък:

“Слушайте ме, демони! Запомнете моите три убийствени принципа:

Първия ми принцип е този:

Тези, които убиват по плът на земята, ще бъдат видими убийци с

видими дела. Когато са малцина – ще вършат погроми и престъпления.

Когато са мнозина – ще водят разрушителни войни. Тях да пазите докато

можете, а когато не можете - оставяйте ги на произвола на съдбата и на

Гнева Божий.

Вторият ми принцип е този:

Тези, които убиват по дух, с моите учения и с моите религии, ще бъдат

невидими убийци с невидими дела. На тях принадлежи утвърждаването на

беззаконието. Именно тях всякога да пазите и всякога да въздигате – дори

до върховете на религиозното и светското управление! Гневът Божий скоро

няма да ги застигне, понеже Йеова трупа беззаконието им за Деня на

Страшния Съд.

Третият ми принцип е този:

Делата на убийците по плът трябва всякога да бъдат тайна завеса за

делата на убийците по дух! Затова непрестанно изпълвайте земята с плътско

насилие и с плътска смърт! Защото колкото повече човеците се взират в

завесата на убийствата по плът пред лицата си, толкова по-незащитени ще

бъдат за убийците по дух откъм гърбовете си!”

Докато дяволът прочиташе последното изречение от свитъка си,

острието на Пламенния Меч прободе змийската кожа, а Господ с гневен

Глас проговори, като казваше:

“О, старовременна змийо, ненаситна да поглъщаш души и

безумна да плюеш отрова!

Колко години и векове ти се наслаждаваше да стоиш зад тайната

си завеса, когато убийците ти по дух умножаваха беззаконието по

земята? Колко милиарди човеци ти измами и хипнотизира, за да

гледат на убийствата по плът, а никак да не видят убийците по дух?
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Не въздигна ли ти така в Израил убийците си от книжници и

фарисеи, които се опитваха да дадат добра представа за плътския

си живот, когато отвътре бяха варосани гробници, пълни с всякаква

нечистота? Не затова ли тълпите, надъхани от тях, поискаха свобода

за убиеца Варава, а осъдиха Сина Божий? Не въздигна ли ти така и

последните си духовни убийци по земята, като ги скри в измамата

на тайното беззаконие? И не затова ли днешните тщеславни църкви

нарекоха “Веелзевул” Мене, Стопанинът на Дома, а теб те нарекоха

“Господ”?

Е, мними “Господи”! Не си ли горд, че толкова много човеци те

нарекоха с име, което не ти подобава?

Подействай сега, когато Мечът Ми изгаря шестия свитък на

твоето беззаконие! Събери всичките си духовни убийци и въоръжи

ги с всичките си смъртоносни учения, та ги насочи срещу Меча

Господен и срещу Живота на Вечно Живия!

Подействай сега, повелителю на мухите, когато Сам Аз ще бдя в

стражите Си и ще бъда Светлина, Щит и Меч в ръцете на слугите Си!

Подействай сега, човекоубиецо, когато Аз ще упражня могъщата Си

Сила и ще започна да спасявам убийците по плът, както спасих

престъпника, разпнат на кръста си до Кръста Господен! Подействай

сега, когато Моите чеда вече са разбрали, че най-смъртоносните ти

убийци убиват по дух, а не по плът! Подействай сега, когато за

последен път ще изпратя Река на Живот всред Сионовите пленници

в тъмницата на света, за да тържествуват добротворците, а всичките

ти убийци да избезумеят!

Но ако не можеш да подействаш, нито убийците да ти помогнат,

то тогава този змийски свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от

мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!

Защото днес заявявам на теб, човекоубиецо, и на всичките ти

слуги, станали убийци по дух:

Времето на осъждението ви тича неудържимо! Божият Яростен

Гняв скоро ще се отприщи като водите на голяма река, която е била

задържана за времето на Страшния Съд!
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Затова ти казвам, враже Господен:

Твоите убийци вече няма да имат власт над никое от чедата на

Хълма Господен. Тайната ти завеса ще се изпепели и скритите ти

убийци ще станат явни, за да предизвикат всичката възможна

погнуса и отвращение в човеците!

Пламенният Ми Меч вече пояде шестия от змийските ти свитъци

– за грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже всеки, който убива Божиите дарове и добрите

съкровища в сърцата на човеците, е човекоубиец, грешен като

грешното ти сърце!

За Правда – понеже Бог е Живот, и всички, които участват в

Този Живот са Божии чеда, които от добрите си съкровища изваждат

добри неща!

И за съдба – понеже времето на твоите човекоубийци вече

изтича безвъзвратно и беззаконието им е станало вечен печат за

Вечен Гняв и вечно осъждение!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших шестото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕДМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ

КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не прелюбодействай!” 31

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз се моля на моя Господ Исус да преобрази ума и сърцето ти, тъй

щото да притежаваш Неговия ум и Неговото Сърце. Моля се именно за

това, понеже нещата, които вече прочете и които остава да прочетеш в

тази книга, са белязани от поглед и прицел, които не са човешки. Защото

няма нищо човешко в това да последваш Исус до покоите на дявола и там

да станеш свидетел на изпепеляването на тъмния кодекс на беззаконието.

Но има твърде много човешко в това – да останеш хипнотизиран и приспан

от лукавствата на дявола.

А ти знаеш ли какво е хипнозата?

Това е състояние, близко до съня, в което съзнанието и разумът на

човека са изключени, тъй щото той не разсъждава и приема без всякаква

съпротива командите на хипнотизатора. А когато този хипнотизатор е

самият дявол, то можеш да очакваш, че целият свят не просто ще лежи в

лукавия, но и ще спи в него.

А сега помисли, братко мой, какво ще извърши дяволът, докато човеците

спят. Няма ли да се сбъднат думите от притчата на Исус, които гласят:

“Небесното царство се оприличава на човек, който е посял

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

дойде и пося плевели между житото, и си отиде...” 32

И ако нивата наистина е светът, а житото са чедата на Бога, то да спят

ли тези чеда, когато плевелите опропастяват Божието Спасение? Да стоим

ли ние хипнотизирани така, както целият свят е хипнотизиран от плевелите?

Не казва ли Апостол Павел на всички ни, че:

31 (Изход 20:14)
32 (Матея 13:24-25)
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“...часът е вече настанал да се събудите от сън; защото

спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво

повярвахме. Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим

делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината...” 33

Тази пророческа книга иска да ти даде именно това – Оръжието на

Светлината, Пламенният Меч, който излиза от устните на Исус, за да

порази кодекса на сатанинското беззаконие. Затова нека да продължа с

непосредствената тема на тази глава. Виждаш ли каква е седмата свещена

заповед, която Бог Отец е дал чрез пророка Си Моисей?

“Не прелюбодействай!” 34

Какво значи да не прелюбодействаш? Как да разбираш тази заповед?

И до кого ще се допиташ относно нея? Разбира се, ти можеш да отидеш при

първия пастор или до набожната съседка, за да ги помолиш да ти разяснят

Божиите думи. И тогава те ще ти кажат, че прелюбодейството е много лошо

нещо. Че то е грехът, който кара един женен мъж да погледне и пожелае

чужда жена, а една омъжена жена да погледне и пожелае чужд мъж.

Разбира се, че има истина във всичко това. Но дали това е цялата истина?

И дали с въздържание от плътско прелюбодейство ще изчерпим цялата

Божия заповед? Трябва да ти кажа, че има една съществена причина, тъй

щото днес светът да е залят от блудство и прелюбодейство. Има една

съществена причина от вестниците, списанията и телевизията да те

провокира толкова много разголена плът. И ако ти би ми отговорил, че

това е, понеже дяволът иска да направи човеците развратни по плът, то с

този отговор ще докажеш, че все още живееш в лъжливата матрица на

Сатана. Защото обиталището на Сатана и на душите, които той е убил с

лъжа, е адът. И в този ад няма плът, за да се удоволства дяволът в

плътското блудство и в плътското прелюбодейство на човеците. Плътта

умира при смъртта, тъй щото човешкото тяло се връща в пръстта. Но

същият този ад е пълен с души, много от които са престъпили именно

седмата от Божиите свещени заповеди. Те са прелюбодействали и са станали

блудни пред Лицето на Бога. Но нещо на тази земя ги е успокоявало, че

няма да бъдат осъдени. Нещо на тази земя ги е хипнотизирало, за да не

33 (Римляни 13:11-12)
34 (Изход 20:14)
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видят греховете си, нито да се покаят за тях. Затова нека по примера на

първата глава, да дам път на въображението си, без това никак да напуска

границите на Истината.

Живее човекът и си мисли, че е праведен и благочестив пред Господа.

Не поглежда към чужди жени и дори през ум не му минава да

прелюбодейства. Опазва сърцето си от всякакво изкушение и редовно се

изповядва, за да му бъдат простени греховете на евентуално пожелание.

Извръща очи, когато му се случи да види напористата порнография, която

го преследва от вестници, списания и телевизия. С една дума – той се пази

всякак, за да не прелюбодейства. Но идва мигът, когато трябва да напусне

този свят. И ето, че миг след смъртта душата му се озовава в ужасна и

немислима ситуация...

Той не е бил спасен!

Той, който цял живот се е пазил от прелюбодейство, вижда как черни

и зли същества сграбчват с остри нокти душата му, за да го завлекат долу.

“Оставете ме, зли демони!” – крещи човекът – “Недопустимо е аз да

бъда осъден и да отида на мястото на всичките мръсни прелюбодейци!”

“О, напротив, напротив!” – смеят му се демоните – “Не само е допустимо,

но това е именно мястото за блудник като тебе!”

“Как може да ме наричате блудник, зли демони? Как може да наричате

блудник мене, който като библейския Йосиф опазих дрехата си от всяко

прелюбодейство? Как може да наричате блудник благочестивец като мен,

който до чуждо не се е докосвал? В Името на Исус моментално отдръпнете

пръстите си от душата ми, понеже това е едно страшно недоразумение!” –

крещи отново човекът. А демоните, с още по-силно кикотене му казват:

“О, блудник си, блудник си! Понеже ти се пазеше само от блудството

по плът, но не опази сърцето си от блудството по дух! И ако до чужди жени

не се докосна, то защо цял живот се отдаваше на жена, която е чужда на

Сърцето на Христос? Защо прелюбодействаше с блудницата Вавилон, а

сега казваш, че нямаш грях? Напротив – грехът ти е твърде страшен. И би

било щастие за тебе да беше те настигнало наказанието на Содомската

земя, а не страшният Гняв на Оня, Който още не е изрикал от Небето!”
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Събуждаш ли се от хипнозата, братко мой? Излизаш ли вече от

мисленето в лъжливата матрица, което хипнотизира човеците да чистят

външното и да лъскат плътското, когато отвътре са останали блудни и

прелюбодейни? Защото всички тези днешни лъскави тухли, уловени от

матрицата на дявола, са потомци на онези зли човеци, които хванали камъни

в ръцете си, се готвеха да убият блудницата на площада пред Синедриона.

О, колко праведни се чувстваха те тогава! И как се готвеха да

въздадат на грешната проститутка, под чиято разкъсана дреха прозираше

всичката й съблазън!

О, колко праведни се чувстват днес потомците им! Седнали на първите

столове в църквите, лустросани до блясък! Безгрешни до последната

помисъл на сърцата си! Готови да поразят с огън и меч, и с анатема и

отлъчване всички тези, които блудстват по плът и стават петна и позор

сред вярващите...

Братко мой! През годините на моето слугуване към Исус аз видях

много съдби на човеци, отхвърлени и пребити с камъните на църковната

анатема. Те ми пишеха писма и се чувстваха изоставени от Господа поради

греха, който са извършили. Те не можеха да преглътнат факта, че грехът

им е станал неизтриваемо клеймо от църковна анатема и от всичкото

осъждение на перфектните тухли. Но аз сега горещо се моля на Исус да

пресече съдбите им с виденията в тази пророческа книга. Защото тя

непременно ще ги освободи и възроди за нов живот, ново служение и нов

смисъл на вярата в Бога.

Нищо не е загубено, приятели мои! Вие просто сте станали жертва на

хипнотизираните от лукавството на дявола! Това са същите дяволски чеда,

които някога бяха готови да убият с камъни Мария Магдалина! Това са

същите поклонници на Веелзевул, които с треперещи от яд устни сочеха

Божия Син и казваха за Него:

“Ето, човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на

грешниците...” 35

Те са на духа на оня фарисей, който в скришното на непокаяното си

сърце дръзна да мисли за Исус, казвайки си:

35 (Лука 7:34)
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“Тоя ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената,

която се допира до Него, че е грешница...” 36

Разбираш ли сега, че наистина има скрито сатанинско лукавство и

безконечна дяволска измама в тоталната кампания на плътското блудство?

И тя не е в това да направи грешните човеци още по-грешни, но да измами

тщеславната праведност, че е още по-праведна. Защото онази лъскава и

перфектна тухла, завършила теология и седяща на първия ред в църковното

събрание, вече има още по-големи основания за праведност, гледайки

лъскавата си плът и загърбвайки осквернения си дух. Защото онази блудница

Вавилон, която сладострастно пъшка от тласъците на демоничното

семеизливане, е създадена изцяло от люде, които чистят външното и пазят

Божиите заповеди по плът, когато всъщност трябваше да ги пазят по дух.

Защо по дух? Именно защото такива са думите на Спасителя на душите ни:

“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...” 37

Затова нека след всичко казано дотук, да продължа отново с видението,

което Исус разкри на сърцето ми. Понеже духовно аз продължавах да

пребъдвам с Него в тъмницата на дявола и всред острите скали на адското

пространство. И ето, че Пламенният Меч от устните на Господ отново

започна да изстрелва мълнии върху осанката на дявола. И думите на Исус

се явиха сред мълниите, като казваха на Сатана:

“Слушай следващите Ми думи, човекоубиецо! И приготви се да

извадиш седмия от змийските си свитъци! Но като начало Ми кажи:

Помниш ли ти свещената заповед на Отца Ми, написана с огън

върху камъка? Помниш ли Святите Му думи:

“Не прелюбодействай!” 38

И съгласи ли се, дяволе, че човеците няма да прелюбодействат,

но ще пазят сърцата и телата си чисти пред Бога и Отца?”

36 (Лука 7:39)
37 (Йоан 4:23-24)
38 (Изход 20:14)
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“О, Царю на царете!” – побърза да каже дяволът – “Помня тази

заповед и никак не се съгласих с нея. Защото да се съглася с тези думи на

Йеова щеше да рече да остана безплоден за личното си царство, което Си

ми отредил. Можеше ли Небесният Бог да Си запази правото да ражда

човеци със Семето Си, а аз да не мога да си въздигна потомства сред

човешкия род с моето семе? Разбира се, че щях да се възпротивя на тази

заповед! И още там, в подножието на Синай, заповядах на всичките си

демони:

“Превърнете блудствата и прелюбодеянията в постоянни ваши

завоевания, с които да се възкачвате пред лицето ми и пред трона ми!”

А Ваалфегор като прегърна заповедите ми и ги прие за лично служение,

скоро съгради Содом и Гомор! Но отпосле ангелите на Йеова изпепелиха

тези храмове на блудството и прелюбодейството! И сега има ли изобщо

смисъл да отварям седмия си свитък, след като целият свят чете библията

и знае как Божият Гняв е въздал на блудниците и прелюбодейците?”

Думите на Сатана накараха Исус да му се изсмее с божествено

презрение. А след това да му каже:

“О, човекоубиецо! Колкото си нищожен пред Меча Ми, толкова

повече си глупав и лишен от разум! Езичник ли съм Аз или черепка

от земните черепки, та да мислиш, че лукавството ти ще успее

против Мене? С поразяването на Содом и Гомор ли да се хвали Отец

Ми или с това, че Синът простира Меч, за да съсипе и разруши

тайните ти дела?

Твърде велик е смисълът да отвориш седмия от свитъците си!

За да разберат човеците какъв точно блудник и прелюбодеец си ти,

дяволе! Защото искам да покажа на Църквата Си в кои блудници и

в кои прелюбодейци ти най-много благоволиш. Затова простри

проклетите си ръце и разгърни седмия си свитък пред Лицето Ми и

в Светлината на Меча Ми! Направи го веднага, Сатано!”

Слушайки категоричните думи на Исус, дяволът изрева от безсилие,

като разтърси безнадеждно главата си. А след това, прострял костеливи

ръце към ковчежето си, той извади седмия свитък и го разгъна пред

Светлината на Меча. Така Сатана проговори на Господа, като Му казваше:
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“Ето, Царю на царете! Тези са думите, които заповядах на всичките си

блуднически духове, за да вършат през всичкото си време на земята:

“Слушайте ме, демони! Запомнете моите три прелюбодейни принципа!

Първият ми прелюбодеен принцип е този:

Тези, които прелюбодействат по плът, ще бъдат видими блудници с

видими блудства. Когато са малко – ще бъдат за срам, позор и съблазън

всред обществата. Когато са много – самите общества ще се превръщат в

Содом и Гомор. Тях да пазите докато можете, а ако не можете – оставяйте

ги на произвола на съдбата и на Гнева Божий.

Вторият ми прелюбодеен принцип е този:

Тези, които прелюбодействат по дух, ще бъдат невидими блудници с

невидими блудства. Те ще бъдат главното острие на беззаконието и само

чрез тях ще процъфтява блудницата Вавилон. Те ще накарат човеците да

отворят сърцата си за семето на моите учения и тогава вие ще можете да

се отдавате на оргии, перверзии и всякакъв духовен разврат с човеците.

Тези блудници всякога да пазите, понеже те ще раждат образа на сина ми

в човешките сърца. Тези блудници да издигате до върховете на религиозното

управление и да им осигурите постоянно светско благоразположение и

интерес. Гневът Божий скоро няма да ги застигне, понеже Йеова трупа

беззаконието им за Деня на Страшния Съд.

Третият ми прелюбодеен принцип е този:

Делата на прелюбодейците по плът трябва всякога да бъдат тайна

завеса за делата на прелюбодейците по дух. Затова непрестанно изпълвайте

земята с плътско блудство и с плътска съблазън. Защото колкото повече

човеците се гнусят и възмущават от прелюбодействата по плът пред лицата

си, толкова по-незащитени ще бъдат за прелюбодейците по дух откъм

гърбовете си. Нека човеците всякога блудстват и прелюбодействат в дух,

душа и тяло!”

Дяволът вече прочиташе със съкрушен глас последното изречение от

свитъка си, когато острието на Меча Господен прободе змийската кожа с

толкова страшни и пояждащи мълнии, че свитъкът изпадна от сатанинските

ръце и лукавият отскочи назад, за да се опази от Гнева Господен.  А тогава

Исус с Глас от преливащ и Свещен Гняв му проговори, казвайки:
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“О, блуднико на всички блудници! О, мръсен изворе на всяко

нечестие и беззаконие! Колко години и векове ти стоеше зад

тайната си завеса, сладострастен да гледаш оргиите на демоните

си, и разпаленото блудство на чародеянията си? Колко години и

векове не престана да оплождаш блудницата Вавилон със скверното

семе на твоето лукавство? Колко години и векове пълнеше ада с

човеци праведни по плът и нечестиви по дух и сърце? Не поиска ли

ти с камъни да убиеш блудницата, която отпосле със сълзи изми

нозете Ми и ги помаза с Миро? И не искат ли последните ти демони

да сторят същото с грешните по плът, които Аз ще измия и очистя,

за да Ми станат последното поколение на Хълма?

Ето, Семето Ми е Светлината на Меча Ми! Унищожи го, ако

можеш! Призови всичките си перфектни тухли, излъскани до

плътски блясък, та да се превърнат в кула! И като ги насмолиш с

отровата си, простри кулата против Меча Ми! Нежели поразиш

Истината и Господ се уплаши от прелюбодейците ти!

Хайде, блуднико! Спри изгарянето на змийския си свитък!

Отвори всичките тщеславни устни по земята, та вкупом да извикат

“Анатема” против Царя на Сион и против грешните по плът, които

чуват повече Гласа Му от всичката християнска себеправедност!

Хайде, прелюбодеецо! Покажи Ми жалкото си семеизливане!

Извикай Астарта, в чиито храмове проститутките бяха върховни

жрици, та дано би Ме омаяла с магиите си! Извикай Молох, който

обича мастурбациите, та дано Ме уплаши с огъня си! Извикай

Езавел, която обича оргиите и перверзиите, та дано ме уплаши с

половите органи на чародеите си! Извикай всичките си блудни

духове, свикнали да вършат мерзостта на кръвосмешението, та

дано биха спрели ужаса, който ще стоваря върху беззаконието ти!

Но ако не можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат, то тогава

този змийски свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти,

и лукавство от лукавствата ти!

Затова ти казвам, враже Господен!
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Над никое от Божиите чеда, събрани на Хълма Господен, власт

не ще имаш и с блудствата си не ще ги оскверниш! Защото Божиите

чеда вече видяха измамната завеса, зад която блудстваш с всичкото

себеправедно поколение на земята, което се има за чисто в

собствените си хипнотизирани очи, но остава мерзост и гнусота

пред Лицето на Господа!

Пламенният Меч на устните Ми пояде седмия от змийските ти

свитъци – за грях, за Правда и за съдба.

За грях – понеже всеки, който се остави от Любовта към Бога, е

грешен като грешното ти сърце, и идва да прелюбодейства с

демоните ти и да люби света и всичко що е в света!

За Правда – понеже Бог е Любов и истинското благочестие за

човека е да възлюби Бога с цялото си сърце, с всичкия си ум и с

всичките си помисли!

И за съдба – понеже блудницата Вавилон е осъдена, и осъдени

и проклети с нея ще бъдат човеците, които са заченали от семето ти

и са родили образа на звяра в сърцата си!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших седмото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ОСМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не кради!” 39

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Да ти казвам, че последното видение предизвика буря в духовния свят

ще бъде излишно. Но аз споделям това с теб, понеже самото сгъстяване на

сатанинската ярост е свидетелство, че дяволът е притиснат много болезнено.

Толкова болезнено, колкото в никоя друга пророческа книга. Защото

наистина беше време Божиите чеда да получат Небесна справедливост и

да станат съучастници в изпепеляването на тъмния кодекс на сатанинското

беззаконие. А само като си помислиш какво ли не опита светът, за да си

втълпи, че му е останала малко справедливост. Създаде затвори за

престъпниците. Създаде лудници за психопатите. Написа хиляди наказателни

постановления, търсейки начин да ограничи умноженото беззаконие и да

възпре ширещото се зло. Но така или иначе тайните завеси на беззаконието

останаха. Понеже нямаше на света толкова мъдър съдия, нито толкова

изящно екипиран воин, който да простре меча си и да порази сърцето на

беззаконния.

Но ето, че на Небето има един Мъдър Съдия, и от Хълма Сион слезе

Началникът на Господното Войнство, от Чиито устни излиза Пламенен Меч

и Чиито думи са като бляскави мълнии. И Той днес ни повтаря думите,

които изрече и на първите Си последователи:

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

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

на врага; и нищо няма да ви повреди...” 40

Моля те, скъпи ми братко, да проумееш, че ако Исус е изговорил така

думите Си, то не е, за да оприличава тъмния дявол като светкавица, но за

да разберем, че Силата, с която Господ го е тръшнал навън от Хълма Сион,

е светкавична. И ако ние с вяра сме получили Пламенния Меч в ръцете си,

39 (Изход 20:15)
40 (Лука 10:18-19)
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за да настъпваме на змии и на скорпии, и да упражняваме Христовата

власт над цялата сила на врага, то наистина нищо и никога няма да ни

повреди. Нека тези думи да те насърчат, преди да продължа нататък. А

сега нека вече да поговоря за осмата от свещените заповеди, които Бог

Отец ни даде чрез пророка Си Моисей.

“Не кради!”

Аз зная, че който и човек да прочете тази заповед, то непременно ще

я разбере. Защото става дума за една забрана, за едни възпиращи думи,

които да накарат престъпника да се откаже от злото си намерение. А

намерението е такова, щото по престъпен начин чужда собственост да

премине в неговите ръце, а собственикът да се намери ограбен и ощетен,

лишен от онова, което му е било откраднато.

Както можеш и сам да се досетиш, открай време човечеството е

изнамерило брави и аларми, сейфове и трезори, каси и сандъци, за да си

събира в тях онова, което счита за скъпоценно и така да го пази, за да не

бъде откраднато. Но колкото повече човеците пазят богатствата си,

толкова по-изобретателни стават крадците. За бравата се намира шперц,

за сейфа – код, за касите и сандъците – взрив. Изобщо – мисълта, че

можеш да заключиш нещо и да го пазиш на сигурно място, става все по-

отчайваща. Крадците намират начин. Те винаги намират начин. Но знаейки

каква е същността на оня, който влиза само, “да открадне, да заколи и

да погуби”, Исус остави на Църквата Си едни прекрасни Небесни думи,

по-сигурни от всеки сандък, от всеки сейф и от всеки трезор:

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

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

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

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

там ще бъде и сърцето ти...” 41

Вслушаха ли се обаче човеците в Господните думи? И проумяха ли, че

с тях Исус искаше да ни опази от тъмната сянка на човекоубиеца?

За съжаление – не! Мнозина просто решиха, че богатството, което се

вижда, струва повече от онова, което не се вижда. И като заложиха на

41 (Матея 6:19-21)
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трупането на земно богатство, привлякоха към себе си крадците, които

подкопават и крадат. Точно тук искам да спреш и да помислиш трезво.

Защото аз в никакъв случай няма да правя извадки от оперативните

сводки на полицията, за да ти предложа печалната статистика на кражбите

от последния месец. Не, братко мой! Защото в тази пророческа глава ти ще

разбереш не как крадат човеците, но как краде дяволът. Затова нека да

дам ход на въображението си, което в никакъв случай няма да напусне

границите на Истината.

Живее си щастливо човекът и съдбата му тече по мед и масло. Радва

се на благословенията на живота си, а богатството му се увеличава

постоянно. Нещо повече – той вече е християнин. Ходи на църква и се

радва, че е спасен. А към него самия – огромен интерес от братя и сестри.

Всички го поздравяват. Всички го обичат. Всички го приветстват в Името

на Исус. И ето, че дори самият църковен водач го забелязва и му се

усмихва. Какво по-добро за църквата от това – той да участва с дарения и

така още повече да се сближи с църковното ръководство.

Живее си щастливо човекът и съдбата му тече по мед и масло. А

откакто е започнал да дава големи суми на църквата, бизнесът му се

разраства още повече и той става още по-богат. Така идва миг, когато

самият пастор му казва:

“Ела, качи се на амвона! Ела и свидетелствай за великата сила на

финансовия просперитет! Паството има нужда да чуе такива думи. Хората

трябва да се насърчат да дават повече, за да получат повече! А ти си

чудесният пример за това!”

Излиза най-сетне човекът на амвона. И като оправя с вълнение

копринената си вратовръзка, казва на паството:

“Аз съм доказателството на просперитета! Цял живот управлявам

честно бизнеса си! Не съм откраднал нито стотинка от богатството си, но

като давам, ставам все повече и все по-изобилно благословен! Бъдете като

мене и посейте, за да пожънете! Който сее като мен, той ще пожъне като

мен и няма никой никога да открадне благословенията му, понеже са от

Бога!”
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Радват се хората на думите му. Толкова искрени и толкова правдиви.

Та кой не би искал повече блага в живота си? Кой не би искал благата му

да са защитени от Бога, тъй щото крадец да не ги краде, нито престъпник

да ги подкопава? Радва се и проповедникът на просперитета, понеже

вярата на хората става още по-силна. И никой в църковната еуфория не

забелязва как на амвона вече се е спуснала тъмна завеса, зад която се

усмихва крадецът Сатана. Той вече е успял да излъже паството, че трябва

да си събира финансов просперитет на земята, където крадците ще го

крадат, а престъпниците ще го подкопават.

Но ето, че нещастен случай при автомобилна катастрофа отнема

живота на оня богат и благоденстващ човек. И само след миг до смачкания

му мерцедес се приближават черни и зли същества, които протягат ноктите

си и ги впиват в душата му, за да го завлекат надолу.

“О, оставете ме, зли демони!” – крещи човекът – “Веднага ме пуснете,

понеже аз съм свидетел на Божия просперитет! Защо ме дърпате надолу,

сякаш че съм престъпник? Защо искате да ме осъдите, сякаш че съм крадец?”

“О, крадец си, крадец си!” – кикотят се демоните. А човекът, изумен от

думите им, крещи в ужас:

“Как смеете да говорите така на праведник като мене? От кого

откраднах дори стотинка, за да ме наричате крадец? В кой дом влязох като

престъпник, за да му ограбя скъпоценностите?”

Слушайки думите му, с още по-големи приливи на демонично кикотене,

демоните му казват:

“Да беше откраднал пари от човеци, за теб надежда щеше някак да се

намери! И да беше влязъл в земен дом, за да ограбиш скъпоценностите му,

пак с покаяние можеше да избегнеш рова! Но ти не открадна пари от

човеците, а Спасението Господно от сърцата им! Ти влезе в Божия Дом и

открадна Завета на Исус за блаженствата горе в Сион, като даде на

вярващите измамното свидетелство за богатствата долу на земята. Ти беше

крадец в най-осъдителния и в най-проклетия смисъл на тази дума! Затова

сега ще те представим на този, който те направи крадец от крадците си и

престъпник от престъпниците си! Хи-хи-хи!”

Братко мой! Верни ми приятелю!
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Всичко може да ти откраднат слугите на дявола. Дреха, телевизор,

пари, мебел, автомобил или имот. Но когато не са откраднали Вярата,

Истината и Спасението от сърцето ти, те всъщност не са ти взели нищо.

Когато богатствата, които си събирал, са все още в Небесните места и ти

не си ги разменил за нищо земно, то и до този момент оставаш заветен в

Завета на Господ. А за ония, които не остават заветни, но биват измамени

от Мамон, за да станат крадци на Божието Спасение, аз сега ще продължа

с видението, което Господ даде на сърцето ми. Защото духовно ръката ми

продължаваше да държи Исусовата, а от устните на моя Господ излизаше

Пламенният Меч и осветяваше пространството на дяволската тъмница. И

ето, че блестящи мълнии изскочиха по острието на Меча, тъй щото Гласът

на Исус отново разтърси адовото пространство:

“Слушай следващите Ми думи, крадецо на души! И отговаряй

пред свещения Ми Гняв, подпалвачо на съвести! Помниш ли ти

осмата от заповедите на Моя Бог и Отец, която Той написа с Огън и

Меч върху Синайски камък:

“Не кради!” 42

Съгласи ли се с тази заповед, дяволе? Прие ли в сърцето си, че

човеците няма да крадат, нито ще посягат един другиму на благата

си?”

Пламенните мълнии започнаха да удрят ръцете на дявола, тъй щото

той болезнено ги дърпаше назад, като се мъчеше да ги скрие. И ето, че

паднал и увил ръцете си в черната си мантия, Сатана изрева като казваше:

“О, Царю на царете! Възпри за миг мълниите на Меча Си, понеже с

ужасна болка удрят ръцете ми? Та нали с тези ръце ще разгъна свитъка,

както желаеш? А относно въпроса Ти, то как да бих се съгласил с подобна

заповед? Ако аз с лукавство обърнах една трета от Небесните ангели и

откраднах толкова много от Небето, то как да възпитавам в нещо друго

човеците? Как да се съглася, че ще живея в моя свят, без той да е населен

от крадци? Тъкмо обратното – още в подножието на Синайската планина

извиках със силен глас на всичките си демони:

42 (Изход 20:15)
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“Превърнете кражбите във ваши постоянни успехи и в пълно тържество

на демоничната изкусителна сила!”

И сега какво повече да искаш от мене? Нали Си дал Евангелие на

човеците? Нека го четат и видят как Ти Си казал за мене, че влизам като

вълк, за да открадна, да заколя и да погубя! Може ли някакъв змийски

свитък да струва повече от думите Ти в Евангелието? Нали там уж Си казал

всички тайни от създанието на света? Или може би бъркам в думите си?”

Гледах Сатана и погнусата ми растеше с всеки изминал миг. Дори

превит на две и притиснат от Пламенния Меч, той продължаваше да се

упражнява в лукавството си. Но думите му никак не трогнаха Исус. Тъкмо

напротив – Свещеният Гняв в устните на Господа избликна с пълна сила,

тъй щото Той казваше на дявола:

“О, отровна змийо! Кога ще престанеш да се извиваш и да

извърташ раздвоения си език? Или кога ще се свърши лукавството

ти? Разбира се, че съм казал всичко за тебе в Евангелието Си. И

писаното в твоя свитък не идва да Ме удиви, нито да Ме изненада, но

идва да съкруши и изненада теб. Понеже в лъжите на беззаконието

си, пак първом ти си излъгал себе си! Затова протегни крадливите

си ръце и разтвори змийската си кожа, да не би да я разтворя Аз, а

на теб да въздам преди времето ти!”

Гневът на Господ беше толкова силен, щото вятър от Светлина излезе

отсред Меча Му, като залепи Сатана в скалите, а мълниите на божествените

думи започнаха да правят дълбоки дупки в мантията му и да пърлят лицето

му. Така, след миг, вятърът престана, а дяволът се свлече и изтърколи до

нозете на Исус. И ето, че без да рече и думица повече, той извади

змийския свитък от ковчежето. И като говореше тихо, за да не възбуди

отново Гнева Господен, каза:

“Ето, Царю на царете! Ето писаното в моя осми свитък!

“Слушайте ме, демони! Запомнете моите три принципа на кражбата!

Първият ми принцип на кражбата е този:

Тези човеци, които крадат материални неща, ще бъдат видими крадци

с видими кражби! Когато са малцина – обществата ще ги наричат банди!

Когато са мнозина – тогава цялото управление на оная държава ще е
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пионка в ръката ми! Тези крадци да пазите докато можете! Измъквайте ги

безнаказани от съдилищата и побързайте да корумпирате съвестите на

съдии и законопазители! А ако не можете да ги опазите – оставяйте ги на

произвола на съдбата и на Гнева Божий. Колкото по-малък е крадецът –

толкова по-малко ще е благоволението ми към него. Колкото по-голям е

крадецът – толкова по-дълго ще го закрилям и предпазвам от възмездието.

Вторият ми принцип на кражбата е този:

Тези човеци, които крадат духовните неща, ще бъдат невидими крадци

с невидими кражби! Тези невидими крадци всякога да пазите с всичките си

сили, защото чрез тях ще крада Спасението, Вярата, Истината и Божието

Слово от сърцата на човеците, за да го подменя с осъждение, заблуда и

беззаконие. Тези мои човеци да внедрите на всяко място, където се чете

библия и човеците се събират в Господното Име! Тези мои човеци да

пазите и направите успешни в кариера и земно богатство, за да послужат

за възхищение, пример и следване! За да може господарят ви чрез един

крадец да открадне мнозина човешки души, и чрез една кражба стотици

човешки сърца! Гневът Божий скоро няма да ги застигне, понеже Йеова

трупа беззаконието им за Деня на Страшния Съд!

Третият ми принцип на кражбата е този:

Делата на крадците, които крадат материални неща, нека всякога да

бъдат тайна завеса за делата на крадците, които крадат духовните неща.

Тъй щото, взирайки се в престъпленията на земните крадци пред лицата

им, човеците да останат незащитени за духовните крадци откъм гърбовете

им!”

Докато дяволът прочиташе последните думи от свитъка си, Пламенният

Меч на Господа прободе змийската кожа и тя избухна, подобно на взрив,

изгаряйки в миг на око. А тогава Гласът на Исус отново разтърси дявола,

тъй щото Господ вече го питаше:

“О, крадецо на всички крадци! Когато научи духовните си

крадци да крадат Спасението и Истината, Любовта и Светлината, то

предупреди ли ги, че думите ти са лъжа и заповедите ти

беззаконие?
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Хайде, крадецо! Похвали се с откраднатото пред Царя на царете!

Понеже който влезе в дома на крадец – вижда всичко, което

крадецът е откраднал!

Покажи Ми Спасението, което открадна!

Може би ще те ползва, за да се спасиш!

Покажи Ми Светлината, която открадна!

Може би ще те ползва, за да се осветиш!

Покажи Ми Новия Завет, който открадна от сърцата на човеците!

Може би ще те ползва, за да Ме познаеш!

Покажи Ми Вярата Ми и Любовта Ми, които открадна от толкова

много църкви в последното време!

Може би ще те ползват, за да се върнеш на мястото, от което

падна!

Къде е откраднатото, дяволе?

Къде е всичката ти гордост на изкусен крадец?

Покажи Ми откраднатото и Аз наистина ще призная, че си влязъл

повторно в Царството Ми, без да те забележа, и си извършил

погром всред Светлините на Сион!

Но ако наистина не можеш да Ми покажеш нищо от онова, което

крадеш, то тогава самите ти кражби са лъжливи и неистински, лъх

и пара, сън и мираж за сърцето ти!

Ето, крадецо! Думите на Царя изпепелиха свитъка ти и Аз ти

казвам, че ти можеш да откраднеш само наивни души, които са

повярвали на лъжите ти! Ти никога не си откраднал нищо от Моето

Спасение, от Моя Завет, от Моята Светлина и от Моята Вяра и

Любов! Понеже, ако беше ги откраднал, скоро щях да ги намеря в

обиталището ти! Затова този изпепелен змийски свитък е лъжа от

лъжите ти, мерзост от мерзостите ти и лукавство от лукавствата ти!

И над никое от Божиите чеда, събрани на Хълма Господен, власт не

ще имаш и Моето от сърцата им не ще откраднеш!

Пламенният Меч на устните Ми пояде змийския ти свитък – за

грях, за Правда и за съдба!
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За грях – понеже всеки от духовните ти крадци по земята,

краде собственото си сърце, за да бъде осъден в твоето беззаконие!

За Правда – понеже Божиите съкровища са на Небето, където

крадец не ги краде, нито ги подкопава!

И за съдба – понеже всичките ти крадци са осъдени като

престъпници и ще пламнат като суха плява в Огъня на Свещения

Ми Гняв!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших осмото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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4. ВИДЕНИЕТО С ДЕВЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не свидетелствай лъжливо против ближния си...” 43

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има дяволско проявление на този свят, което да е донесло най-

много скръб и страдание на сърцето ми, то това проявление е лъжата. Тази

лъжа, която кара мнозина човеци да свидетелстват лъжливо против ближните

си. Преди всичко е нужно да разберем какво представлява свидетелят, за

да може и деветата от свещените Божии заповеди да ни стане ясна. Самата

дума “свидетел” крие корените си някъде далеч в древността и в духовното

си значение ни дава представа за личност, която е видяла нещо. “Съ-

видетел”, тоест, човек, който е видял нещо и го изповядва за истинско

пред много хора. С една дума – свидетелят е очевидец, който държи

думите му да бъдат приети за верни и истински. Казвайки “очевидец”,

нямам в предвид само такъв, който се осланя на видяното с плътските си

очи, но най-вече на такъв, който се осланя на видяното през очите на

сърцето.

През последните десет години аз имах чудесната привилегия да бъда

свидетел на Господ Исус Христос, очевидец на Неговите видения, говорител

на Неговите думи и изявител на Неговата Воля. И в моя живот се сбъднаха

думите, които Той каза на последователите Си:

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и

ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея

и Самария, и до края на земята...” 44

Виждаш ли, братко мой, когато станеш свидетел на Исус, то тогава

Неговият Пример е станал твой пример, Неговото Слово – твое слово,

Неговото гонение – твое гонение, Неговата чаша – твоя чаша, Неговото

злострадание – твое злострадание, Неговият Кръст – твой кръст, Неговото

Възкресение – твое възкресение. И най-вече: Неговият Дух – твой Дух!

43 (Изход 20:16)
44 (Деяния 1:8)
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А сега си представи какво ще стори дяволът, когато по земята тръгнат

да се подвизават свидетелите на Исус. Ще ги остави ли просто ей така да

му разрушат царството? Ще скръсти ли ръце, за да гледа как Божията

Истина и Любов съсипват делата му?

Нищо подобно!

Той просто ще изпрати по земята мнозина лъжесвидетели, които по

всякакъв начин да осуетяват и опропастяват делото на благовестието. Тъй

че човеците, слушащи лъжливите свидетелства на сатанинските човеци, да

не изпитат духа им, но да ги приемат за верни и истинни, като пратеници

на Живия Бог. А тогава непременно ще се стигне до духовен сблъсък.

Сблъсък между свидетелствата на Христовите пратеници и свидетелствата

на лъжехристите. И именно в този сблъсък всеки човек ще определи

сетнината на душата си.

Божиите чеда ще изповядат свидетелствата на Христовите пратеници,

а чедата на лукавия ще изповядат лъжесвидетелствата на дяволските

пратеници. Но ако ти решиш в сърцето си, че този идеален модел на

противопоставяне се забелязва и разграничава ясно, то значи че все още

не си разбрал колко лукав може да бъде дяволът. Затова нека отново те

върна на деветата Божия заповед:

“Не свидетелствай лъжливо против ближния си...” 45

Как мислиш, братко мой? Свидетелството само от думи ли е или става

дума и за подплата от дела и плодове?

Защото всеки би могъл да дойде в живота ти и да ти каже:

“Вярвай на мене! Понеже съм пратеник на Исус! Истина ти казвам –

вярвай ми!”

И тогава, ако си от категорията на човеците, които се впечатляват от

думи, ще плеснеш с ръце и ще си кажеш:

“О, Господи! Щом той така говори – явно, че е точно така!”

Да, но Исус не ти каза да познаваш човеци по думите. Друго каза Той:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги

познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” 46

45 (Изход 20:16)
46 (Матея 7:15-16)
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И така – представи си тази ситуация, братко мой!

Идва лъжливият пророк на църковната конференция, но облечен в

овчи дрехи. И овцете, понеже го гледат по плът, започват да се радват на

дрехите му, понеже са досущ като техните. А тогава лъжливият пророк се

качва на амвона и извиква към стадото:

“Бе-е-е-е-е-е!”

И само след миг цялото стадо подхваща възгласа:

“Бе-е-е-е-е-е! Бе-е-е-е-е-е! Бе-е-е-е-е-е!”

Това още повече окуражава лъжливия пророк. И той, като си бърка в

торбата, изважда десетина книжленца, като казва на стадото:

“Това са моите духовни свидетелства! Ще си ги купите ли, бе-е-е-е-е?”

А овцете отново му припяват:

“Разбира се, че ще ти ги купим, бе-е-е-е-е! Нали си Божият свидетел,

бе-е-е-е-е!”

Както и сам можеш да се досетиш, овцете вече са излъгани. Без

значение какво ще прочетат в книжките на лъжливия пророк. Той вече ги

е излъгал, като е свидетелствал лъжливо, че представлява Господ Исус

Христос и говори по Божието Сърце. Само, че Божието Сърце е даващо, а

не продаващо. Моля те да разбереш това, понеже лъжливият пример е

най-убийствената стратегия и тактика на дявола против църквите на

последното време. Защото когато приемеш лъжесвидетелството на дяволския

човек за истина, то тогава със собствената си позиция казваш на Бога:

“Господи, какъвто е проповедникът ти, такъв Си и Ти Самият – понеже

той за Тебе свидетелства! Няма никаква разлика между Тебе и този, дето

ми продаде книжлетата си!”

Ще се намери ли сила, която да отвори устните ти, та да заявиш на

Исус, че е търговец или че е Господ на търговците? Хайде, опитай се!

Отвори устните си, погледни към Небето и кажи:

“Господи Исусе, аз изповядам, че Ти Си търговец и в съгласие с Твоята

печалбарска Воля Твоите пророци продават книгите си на всичките църкви!”

“О, замълчи, братко мой!” – ще кажеш възмутен ти – “Такива помисли

дори и не бива да се появяват в сърцата ни, а камо ли да говорим така!

Това би било хула против Бога!”
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Разбира се, че би било хула против Бога! А как тогава лъжепророците

на дявола намират толкова радушен прием в църквите и там ги титулуват

като пратеници на Господа? Как никой от вярващите не го е срам да вика

“Амин” на дяволския човек, а на всичкото отгоре и да купува книгите му?

Как това безумно и измамено поколение не разбра нито за миг, че когато

се приема свидетелят, приема се и този, който го е изпратил? Не можеш да

приемеш свидетеля на дявола, а да не приемеш и самия дявол. Понеже

измамата на лукавия е именно в това:

Приемайки лъжливите му свидетели за истински, човеците да приемат

и неговия дух в сърцата си!

Ето тогава става наистина много страшно. Толкова страшно, щото ще е

необходимо да дам път на въображението си, без това никак да напуска

границите на Истината.

И така, братко мой, ще продължа отново с лъжливия пророк, който е

написал една дузина теологически книжлета и ги продава наляво и надясно

по църквите, трупайки тлъстата си банкова сметка и имайки уважението,

почитта и ръкопляскането на пастори и теолози, на проповедници и

евангелизатори, и изобщо на всички, до които се е докосвал с лъжливото

си свидетелстване. Но ето, че накрая смъртта дохожда и при този лъжлив

пророк. Очаквана или ненадейна – това е без значение. И тогава, преминал

през смъртта, лъжепророкът се озовава в една твърде ужасна и никога

непредвидена реалност. Той вижда как зли и черни същества излизат от

дълбочините на ада и се приближават към душата му, прострели острите

си нокти към нея.

“Назад от мен, зли демони!” – крещи лъжепророкът:

“В Името Божие ви заповядвам да стоите далеч от мен, понеже аз съм

свидетел на Господ Исус Христос!”

Думите му предизвикват бурен смях в демоните. И тогава един от тях

му казва:

“Напротив, напротив! Ти не си свидетел на Истината, но говорител на

лъжата! Ти измами много човеци с лъжливото си свидетелстване и сега ще

наследиш дълбочините на пъкъла!”
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Опитвайки се да се предпази от ноктите на демоните, лъжепророкът

отново изрича доводи и аргументи, казвайки:

“Това е ужасно недоразумение! Вие бъркате за мене! Аз написах книги

за Исус! Аз прославих Името Му! Аз ходих по всичките конференции и

където и да стъпех, настъпваше съживление! Вие бъркате за мене, зли

демони! Казвам ви – вие бъркате!”

Думите му водят до още по-ехиден смях в челюстите на злите

същества. И тогава те му казват:

“Защо не се замислиш, че даже и ние много да бъркаме, Небесният

Съдия никога не бърка! Хи-хи! Хи-хи-хи! Ти написа книги за Исус, но не

свидетелстваше за Благодатното Сърце на Бога, а за продажното сърце на

нашия началник! Ти излъга църквите не толкова с книгите си, колкото с

примера си! Книгите са букви, но примерът е дух! Ти наруши Святата

заповед на Исус както даром си приел, така и даром да даваш, за да бъдеш

наистина Негов свидетел с Неговия Дух! Хи-хи-хи!”

След тези последни думи, забили остри нокти в душата му, демоните

завличат лъжепророка в дълбините на ада, където той непременно ще

приеме всичката си сетнина на проклет лъжесвидетел.

Разбираш ли колко сериозно е всичко това, за което ти говоря?

Проумяваш ли, че слугите на дявола ще извадят от десет кладенци вода,

само и само да те убедят, че говорят Истината, тъй щото да ги повярваш?

Но онова, което лъжесвидетелите никога не могат да скрият от истински

просветените Божии чеда, е поклонът пред дявола, който им осигурява

светски блясък и благоденствие до определено време. Тези лъжесвидетели

винаги ще бъдат търговци. Търговци докато умрат и докато Божият Гняв ги

запокити в ада. А колкото до останалото, което не съм казал, то нека

видението от моя Господ допълни сериозността на тази пророческа глава.

Защото аз все така държах ръката Му и пребъдвах с Него в дяволските

покои, станали вече най-неспокойното и ужасно място за уродливата му

същност. И ето, че от Пламенния Меч, който излизаше от устните на Исус,

излязоха нови мълнии, с които Той казваше на дявола:

“Слушай следващите Ми думи, лъжецо на лъжците! И

отговаряй пред Свещения Ми Гняв, родителю на лъжата! Помниш
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ли ти деветата от заповедите на Моя Отец, написана с Огън върху

камък от канарите на Синайската планина? Помниш ли как Отец Ми

изрично заповяда:

“Не свидетелствай лъжливо против ближния си...” 47

Съгласи ли се ти с тази заповед, лукави враже? Прие ли я в

сърцето си? Съгласи ли се, че човеците по земята няма да

свидетелстват лъжливо един против друг, но ще пребъдват в

искреност и Истина?”

Слушайки думите на Исус и гледайки на бляскавите мълнии, които се

изстрелваха от острието на Меча към сърцето му, Сатана побърза да каже:

“О, Царю на царете! Как можех да се съглася с такава заповед и с

такива думи, след като всичкия дъх на устните ми е лъжа? Та нали ако

човеците биха престанали да лъжат, то аз бих престанал да бъда това,

което съм? Ако наистина Йеова би искал човеците да говорят само

Истината, то да Си ги качи и въведе в присъствието Си, та да живеят с

Него и само с Него! Но тези човеци живеят с мене! Аз съм принуден да ги

търпя, когато говорят Истина, а би трябвало те да ме търпят, когато им

шепна лъжа! Ето защо аз никак не се съгласих с деветата заповед, но още

в подножието на Синайската планина извиках към всичките си демони:

“Превърнете лъжата ми в дъх за устните на всичките човеци. Нека те

всякога изопачават Истината, за да бъдат оръдия в ръката ми, чрез които

да се разправям с всички, които ме дразнят с Истина. Научете човеците да

клюкарстват, да одумват, да похулват! Научете ги да опозоряват чрез

лъжа! Накарайте ги да повярват, че една лъжа, повторена многократно,

вече се приема за истина!”

И ето, светът на човеците днес е свят на лъжа! Всички са свикнали с

нея и лесно я забелязват! Нали именно затова лъжците и мошениците

пълнят затворите? И сега да искаш ли Ти да чета свитъка си, когато в него

има само незначителни указания към демоните ми? Има ли смисъл в това?”

За втори път в тъмницата на дявола Господ се изсмя с божествено

презрение към Своя противник. А след това, притиснал с Меча Си дявола

до самите скали, му проговори, казвайки:

47 (Изход 20:16)
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“Голям е смисълът да прочетеш свитъка си, лъжецо! Голям е

смисълът човеците да разберат защо езикът на змия като тебе е

раздвоен! Голям е смисълът човеците да разберат защо умират не

от ястието, а от змийската отрова, с която то е било подправено!

Затова простри беззаконните си ръце, та извади деветия си змийски

свитък, та го прочети пред Лицето Ми! Направи го веднага, Сатано!”

Слушайки огнените думи на Гласа Господен, дяволът се наведе

треперейки, като извади змийския си свитък. А след това, като го разгъна,

започна да го чете, казвайки:

“Ето, Царю на царете! Ето думите, на които научих всичките си демони:

“Слушайте ме, демони! Научете моите три принципа на лъжата!

Първият ми принцип на лъжата е този:

Тези човеци, които лъжат за земните неща, ще бъдат видими земни

лъжци и измамници! Когато са малко ще бъдат наричани мошенически

банди! Когато са много – ще бъдат политическа клика и тогава цялата оная

държава ще бъде пионка в ръката ми! Нека управлението на народите с

лъжа бъде наречено политика, а тези които го лъжат – политически лъжци.

Тези политически лъжци да пазите докато можете!

Нека те стоят над закона и никое преследване да не може да се

домогне до тях! Нека обикновените човеци свикнат с мисълта, че ще бъдат

управлявани и ръководени от политически лъжци! Колкото по-малък е

политическият лъжец – толкова по-малко ще е благоволението ми към

него. Колкото по-голям е политическият лъжец – толкова по-дълго ще го

закрилям и предпазвам от възмездието. А когато защитата ми върху тези

лъжци отслабне – оставете ги на произвола на съдбата и на Божия Гняв!

Вторият ми принцип на лъжата е този:

Тези човеци, които лъжат за духовните неща, са невидими лъжци

които лъжат за невидимите неща! Те ще бъдат лично родени и утвърдени

от мене! Те ще бъдат мой дъх, мое лукавство, моя лична утеха! С тези мои

невидими лъжци, които Словото на Христос ще нарече лъжепророци, аз ще

излъжа църквите на последното време и ще вкарам в тях моя дух, моя Исус

и моето благовестие! Тези мои човеци да пазите и закриляте всякога с

всичкото си усърдие, защото така пазите зениците на господаря си! Да
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няма никаква земна преграда, бариера или пречка за делата им! Където и

да отидат – да бъдат успешни, обичани и възхвалявани! Книгите им да се

продават на всички езици всред всички народи! Примерът им да се

превърне в основа на всички отстъпили от Христос църкви! Делото им да

бъде умножено и преумножено, а самите те да станат върховните големци

и търговци на земята! Гневът Божий скоро няма да ги застигне, понеже

Йеова трупа беззаконието им за Деня на Страшния Съд!

Третият ми принцип на лъжата е този:

Делата на политическите лъжци, които лъжат човеците за земните

неща, нека всякога да бъдат тайна завеса за делата на лъжепророците,

които лъжат човеците за духовните неща! Тъй щото взирайки се в лъжите

на земните политически лъжци пред лицата им, човеците да останат

незащитени за лъжепророците откъм гърбовете им!”

Докато Сатана прочиташе последните думи от свитъка си, острието на

Пламенния Меч се вряза в змийската кожа и започна да я прогаря. А

тогава нови мълнии блеснаха отсред Меча, и Гласът Господен прокънтя

всред дяволските покои с думите:

“Сатано, ти открай време си човекоубиец и ще останеш такъв,

докато не бъдеш хвърлен в огненото езеро! Ти открай време

говориш лъжа и тя непременно ще остане дъх на устните ти!

Простри сега раздвоения си език, та извикай другия дух, който

вкара в църквите, духът на тщеславието и на презрението към

слугите Ми, пророците!

Нека твоите лъжепророци се съберат около баща си, та някак

да му помогнат, понеже свитъкът му се изпепелява! Нека всичкия

празничен шум на блудния град, който сътвори, да заглуши ужаса,

с който шуми сърцето ти поради цвърченето на змийската ти кожа!

Простри сега раздвоения си език, та извикай другия Исус, който

вкара с измама в църквите! Другият Исус – на теологията, на

търговията, на безмерното чародейство и гримиране!

Нека твоите теолози се съберат около баща си, та някак да го

утешат поради изгарянето на измамата му!
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Нека заклеймят Пламенния Меч с лъжливи доктрини, нежели

мълниите Ми смутени се дръпнат назад, понеже ги смъмрят

дипломирани книжници!

Простри сега раздвоения си език, та извикай другото

благовестие, което вкара с измама в църквите! Другото благовестие

– на земното благоденствие, на многото пари, на златните телета на

твоето лукавство!

Нека проповедниците на твоя просперитет се съберат около

баща си, та да го позлатят с всичкото злато, което им е дал, и да му

шумолят с всичките долари, с които ги е посипвал! Може пък

блясъкът на златото и среброто да смути Пламенния Меч Господен и

той да се отдръпне, та да остави свитъка ти неизпепелен!

О, безумен човекоубиецо! Измама са служителите на твоята

сянка, и лъх са всичките лъжливи свидетели на духа ти! Те никак

няма да те утешат, нито ще ти помогнат, понеже утехата е в

Истината, а ти си изтъкан от лъжа!

Слушай тогава лъжите, че си бог, и се утешавай в лъжа, която

не може да утешава!

Слушай лъжите, че твоят Исус ще управлява вечно, и се

утешавай в лъжа, която не може да утешава!

Слушай лъжите, че имаш измислен рай на земята, и се

утешавай в лъжа, която не може да утешава!

Защото раят ти е приготвен за огън!

И ако ти, изчадие на лъжата, не можеш да се утешиш, нито да

призовеш свидетелите си, та да те избавят, то тогава този змийски

свитък остава лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и

лукавство от лукавствата ти!

Затова ти казвам, враже Господен!

Над никое от чедата на Хълма Господен власт не ще имаш и с

другия дух, другия Исус и другото благовестие не ще ги излъжеш,

нито ще ги помрачиш!

Пламенният Меч вече пояде деветия ти змийски свитък – за

грях, за Правда и за съдба!
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За грях – понеже всеки, който лъже, е роден от тебе, и ще

наследи твоята проклетия и твоето осъждение!

За Правда – понеже Истинските свидетели на Името Ми, дават

на Моята Църква не само Моите думи, но и Моят Пример!

И за съдба – понеже всичките ти лъжепророци са осъдени, и

осъдени с тях ще бъдат всички, които ги приемат и които им вярват!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших деветото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:

“Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената

на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му,

нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти...” 48

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През всички години на моето слугуване към Господ аз се наслаждавах

на едно Божие чудо, което е действало, действа и ще продължи да действа

в живота ми. Това чудо е Божията достатъчност, сиреч, свръхестественото

задоволяване на нуждите, които имам – като пророк, като човек и като

баща на многодетно семейство.

Много пъти през изминалите години, наред с Божията достатъчност, ме

навестяваше една страшна скръб, която на моменти се опитваше да се

превърне в съблазън. Тази скръб касаеше най-вече душата ми. Тя се

състоеше в това, че желаейки да намеря покой от непрестанното гонение и

злострадание за Исус, аз се взирах в благословенията и благоденствието

на езичници, които нямат никакъв плод за Божието Царство, но въпреки

това делът им се е паднал на приятни места.

“Виждаш ли ги, Исусе?” – плачех аз в угнетението си – “Те имат

толкова желателни за душата ми неща! Имат свободата да отидат където

поискат. Да се скрият от всякакъв интерес и от хорските погледи! А аз стоя

десетки години в Добрич, като мишена на стрелбище, тъй щото който и

чародей да ме постави на прицел, да усещам стрелите му! Как да се

преборя с това угнетение, Господи?”

А тогава Исус ми проговаряше, казвайки:

“Става дума за дял, слуго Господен! И не само, че става дума за

дял, но и за изпитание, свързано с десетата от Божиите заповеди! И

ако тези езичници имат толкова желателни неща за душата, видял

ли си наистина твоя Небесен дял, та да им завиждаш или да

пожелаваш техния дял? Отвърни поглед от тях и се закрепи в Мене!

48 (Изход 20:17)
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Защото Аз няма да те оставя, нито ще се свършат благата Ми в

живота ти! Но ако чакаш дял от Мен, то претърпи докато те възкача

горе! Там е делът ти, а не в този свят! Там е наградата ти, а не на

земята!”

Благият укор на моя Спасител подейства чудотворно върху душата ми.

И сега тази съблазняваща скръб много рядко се опитва да почука на

сърцето ми.

Защо ти говоря за всичко това, преди последното видение във втората

част на тази книга? Именно защото искам да ти дам свидетелството на

Божий слуга, който превъзмогна, за да не се поклони на съблазните на

дявола, нито да изтърве Меча на Духа и Щита на Вярата.

Виждаш ли каква е десетата Божия заповед?

“Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената

на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му,

нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти...” 49

Когато Бог е заповядал да не пожелаваме нищо, което е на ближните

ни, Той е имал на предвид да се уповаваме само на Него и на Неговата

достатъчност. Вярно е, че ближният ни може да има повече от нас! Но Бог

е, Който е допуснал и решил това да е така! Вярно е, че къщата на

ближния ни може да е триетажна, а отдолу да има два гаража с две чисто

нови коли, а ние още да кретаме на квартира под наем и да ходим на

работа с градския транспорт. Но Бог е, Който е допуснал и решил това да е

така! Вярно е, че в сравнение с ближния е възможно да се почувстваме

като дрипави бедняци и отрепки! Но Бог е, Който е допуснал и решил това

да е така!

А сега те моля, братко мой, да разсъждаваш върху следните Апостолски

думи:

“Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека

си остане с Бога...” 50

И сега си представи как Исус дава Благия Си Дух на човек и му казва

думите, които изрече и на Петър:

“Паси агънцата Ми!”

49 (Изход 20:17)
50 (1 Коринтяни 7:24)
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Така, послушал Исус, човекът започва да пасе агънцата Господни. Той

е беден човек, със сърце за Господа. Няма нищичко от този свят, но копнее

да наследи бъдещия. Ето така, най-често, започват всички, които Господ

призовава за пастири на людете Си. Следвайки Апостолския съвет, би

трябвало тези пастири в каквото са били призовани във вярата, в него да

си останат с Бога. Били са призовани в бедност и лишение – в бедност и

лишение нека си останат с Бога. Били са призовани, когато са плащали за

квартира и са живеели под наем – в това състояние нека си останат с

Бога... Апостол Павел така си и остана, за което свидетелстват последните

стихове от “Деяния”

“А Павел преседя цели две, години в отделна под наем къща,

гдето приемаше всички, които отиваха при него, като

проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение поучаваше

за Господа Исуса Христа без да му забранява някой...” 51

И същият този Апостол, имайки Образа Господен в сърцето си,

предупреди Ефеските презвитери с думите:

“Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас

свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се

издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат

учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за три години

денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от

вас. И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата

благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството

между всичките осветени. Никому среброто, или златото, или

облеклото не съм пожелал. Вие сами знаете, че тия мои ръце

послужиха за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с

мене. Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате

на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е

казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема...” 52

Щеше ли така трудещ се този пастир да помага на немощните и да се

чувства блажен когато дава, а не когато приема?

“Да!” – ще кажат мнозина и ще добавят:

51 (Деяния 28:30-31)
52 (Деяния 20:29-35)
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“Всички пастири следват този Апостолски съвет!”

Да, ама не! Защото пастирът, за който говорим, започва да забелязва

някои поразителни разлики между себе си и овцете. Така например някои

овце имат много повече, отколкото има той. Имат два автомобила, а той

няма нито един. Имат две къщи – една в града и една на село, а той няма

нито една. Имат банкова сметка с нещо закътано, а той няма. И този пастир,

вместо да си остане в онова, с което е бил призован в Христовата Вяра,

започва да се взира тук и там. И не просто да се взира, но да пожелава. И

не просто да пожелава, но направо директно да казва на овцете:

“Ти ще ми дадеш това, а ти – онова, защото такава е Божията Воля! Ти

ще продадеш този имот и ще донесеш парите в църквата, а ти ще ми дадеш

колата си, защото такава е Божията Воля!”

И овцете, понеже им говори Божият помазаник, бързат да извършат

заповяданото. А така апетитът на пастиря расте с всеки изминал ден. Той

вече не е в онази малка квартира, сиромах в светски неща, но богат с

Христовата Вяра и наследник на Царството. Напротив – понеже вече се

чувства господар с имот, започва да господарува над овцете и Благият Дух

на Исус се отдръпва от него, понеже Волята на Исус е овчарят да слугува

на стадото, а не стадото на овчаря. Но какво значение има тука Някакъв

Си Благ Дух, когато пред този пастир се откриват невиждани перспективи?

Този живот му се услажда. И това – да иска, за да му дават, а не да чака

Бог да подейства с убеждение и желание в сърцата на овцете, вече се

превръща в неговата абсолютна зависимост от дявола. Той все повече търси,

за да привлича богати човеци, които могат да увеличат просперитета и

влиянието му, а малко се замисля, че изцяло е подменил Завета на Исус с

тъмната сянка на човекоубиеца. А понеже заплатата на всеки грях е смърт,

то нека да дам ход на въображението си, което в никакъв случай няма да

напусне границите на Истината.

И така, братко мой, идва миг, когато смъртта застава пред този пастир

и животът му приключва. А пастирът изумен вижда, че никакви ангели не

идват от Небето, за да го въведат в Славата Господна, за която приживе е

положил живота си. Нищо подобно. Около него е тъмно и мрачно, а изпод
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нозете му изскачат демони, излезли от дълбочините на ада и дошли за

душата му. Това кара пастирът с ужас да извика:

“Стойте зли демони! Дръпнете се назад в Името на Исус! Кой ви дава

право да посягате на Божий помазаник? Аз нечестивец ли съм, та да идвате

за душата ми? Аз бях пастир на Господните овце, а не дяволски съблазнител,

за да заслужавам такава съдба!”

Но било че крещи или не, демоните забиват острите си нокти в душата

му, казвайки му през смях:

“Знаеш ли с колко пастири като тебе е пълен адът долу? Там няма

нито един, който да се нарича по друг начин, освен като Божий помазаник!

Но в Името на Исус ние няма да се отдръпнем от тебе, понеже в тебе го

няма Образът на Исус, за да бъде властно и Името! Ти си просто поредният

съблазнител, чието име е изтрито от Книгата на Живота!”

“Как смеете да ми говорите така? Вие знаете ли колко години служих

на Бога? Вие знаете ли, че тръгнах да Го следвам от нищото, от дълбоката

мизерия, а направих голяма и силна църква?”

И този път демоните се кикотят на думите му. А най-силният измежду

тях му казва:

“Ако беше останал в нищото, за да бъдеш нищожен, Той щеше да

расте в сърцата на човеците, а ти да се смаляваш. Но понеже ти си растял

пред вярващите, Той се е смалявал, докато напълно е изчезнал от сърцето

ти. Факта, че си тук при нас, нищо ли не ти говори? Не ти ли напомня, че

си съблазнител, който с две очи, с две ръце и с два крака се хвърля в

огнения пъкъл? Да би извадил едното си око, не би гледал на земното, за

да пожелаваш, но би се уповавал на Небесното, което изгуби! Да би

отсякъл едната си ръка, не би пожелал благата на ближните си, но би се

радвал на малкото със страх от Бога! Да би имал един крак, не би тръгнал

по пътя на всяко беззаконие! Защото пътищата на беззаконието свършват

винаги в ада и ние сме твоите спътници отсега и довека!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Със сълзи на очи ти казвам, че отстъплението от Завета Господен и

тоталното потъпкване на Божиите заповеди днес е нещо като демонична

мода всред отстъпилите църкви. Затова е по-добре някой да тръгне зле с
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Господа, но да приключи добре с Него, отколкото да тръгне добре с

Господа, а накрая да се озове в ада. Както ни напомня това Апостол Павел:

“Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на

истината? Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал...”53

От кого е тогава това убеждение? Не е ли от оня, който в мрачните

подземия е кроял година след година и век след век пъклените си планове

против Господа и Неговото Царство?

Но ето, че днес Исус стои в обиталището му, а от устните Му излиза

Пламенен Меч, който поразява всички свитъци на сатанинското беззаконие.

И аз, стиснал с всичката си вяра ръката Господна, отново виждах как

бляскавите мълнии свидетелстват на Гласа Господен, а думите на Исус се

забиват като стрели в сърцето на дявола. Ето какво изричаше в този миг

моят Господ:

“Слушай следващите Ми думи, изворе на всяка съблазън! И

отговаряй пред Свещения Ми Гняв, пастиреубиецо! Помниш ли ти

десетата от заповедите на Моя Отец, написана с Огън върху камък

от канарите на Синайската планина? Помниш ли как Отец Ми

изрично заповяда:

“Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената

на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му,

нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти...” 54

Съгласи ли се с тази заповед, дяволе? Прие ли ти в сърцето си,

че човеците няма никога да пожелават каквото и да е от

притежанията на ближните си?”

Прикрил се с крилата си поради мълниите от Меча, Сатана проговори

на Исус, като Му казваше:

“Още когато за първи път ушите ми чуха и сърцето ми научи за тази

заповед, аз знаех, че Йеова ме провокира! Да, Той ме провокираше!

Защото всички горе прекрасно знаете, че с пожелание аз накарах Ева да

вкуси от забранения плод! Тя видя дървото желателно, за да дава знание!

Как тогава да се съглася, че човеците ще спазват заповед, която връзва

53 (Галатяни 5:7-8)
54 (Изход 20:17)



107

най-големият ми успех в Едем? Как да се съглася, че няма да съблазнявам

очите на човеците, нито ще довеждам до пожелание сърцата им?

Тъкмо обратното! Още в подножието на Синайската планина аз извиках

на всичките си демони:

“Съблазнете човеците да пожелават всичко, което е на ближните им. И

като го пожелаят, нека да ме призоват в сърцата си! Така аз ще им дам

нужното коварство, за да получат всичко, което са пожелали!”

А Ти, Господи, като Си Свят, защо се взираш в моите беззакония? Не

Си ли твърде висок, за да гледаш на Злото, което върша? Не Ти ли е

достатъчно, че Си казал на човеците да извадят съблазненото око, и да

отсекат съблазнената ръка и крак? Има ли смисъл сега да чета десетия си

свитък?”

В отговор на дяволските думи зениците на Исус се изпълниха с Огън.

Той беше толкова страшен и пояждащ, щото Святият Дух нашепна на

сърцето ми, че с такъв поглед и с такива зеници Исус ще срази звяра на

отвореното поле и ще определи сетнината му. А Сатана, видял Огъня в

очите на Господа, наведе глава и очакваше с ужас думите Му. И ето, че

Господ проговори, като му казваше:

“Твърде много зло и смърт си причинил чрез съблазнителите

си, за да те оставя без възмездие! Затова има голям смисъл да

отвориш десетия си свитък, дяволе! Защото Аз искам човеците да

разберат какъв точно съблазнител си ти и кои са съблазнителите, в

които най-много благоволиш! Направи го веднага, Сатано!”

Останал без думи и аргументи, дяволът протегна костеливите си ръце,

като извади десетия змийски свитък. И като го разгърна всред Светлината

на Пламенния Меч, проговори, казвайки:

Ето, Царю на царете! Ето думите, които заповядах на всичките си

демони!

“Слушайте ме, мои демони! Запомнете моите три принципа на

пожеланието. Първият ми принцип на пожеланието е този:

Човеците, които ще предизвикват плътски пожелания, ще бъдат

наричани съблазнители! Те ще съблазняват плътските човеци във всякакво

пожелание, което задоволява плътта. На такива човеци всякога да
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съдействате, вкарвайки посланията им в сърцата на човеците, за да се

умножава и преумножава грехът на земята.

Вторият ми принцип на пожеланието е този:

Човеците, които ще предизвикват духовни пожелания, ще бъдат моите

духовни съблазнители! Те ще съблазняват във всички църкви, за да доведат

до масово отстъпление от Христос и Словото Му! Чрез тях ще съблазнявам

човеците да търсят кариеризъм, а не смирение, господаруване, а не

слугуване, просперитет на земята, а не блаженство на небесата! Всякога

да действате в църквите чрез моите съблазнители! Гневът Божий скоро

няма да ги застигне, понеже Йеова трупа беззаконието им за Деня на

Страшния Съд!

Третият ми принцип от пожеланието е този:

Делата на земните съблазнители, които съблазняват човеците за земните

неща, нека всякога бъдат тайна завеса за делата на духовните съблазнители,

които съблазняват човеците против духовните неща. Тъй щото взирайки се

в делата на земните съблазнители пред лицата им, човеците да останат

незащитени от духовните съблазнители откъм гърбовете им!”

Докато дяволът прочиташе последните думи от свитъка си, острието на

Пламенния Меч прободе змийската кожа и тя пламна със страшно цвърчене.

А тогава с преливащ и Свещен Гняв в Гласа Си, Господ проговори на

Сатана, казвайки:

“Кой те измами, Сатано? Демон ли подшушна на сърцето ти или

сам стигна до лъжата, че можеш да излъжеш последната Ева на

Последния Адам? Не знаеш ли, не помниш ли, и на сърце не ти ли е

дохождало, че Аз и Отец Ми те изпратихме като дух на лъжата, за

да подействаш във всички църкви, които не обичат Истината, за да

се спасят, но имат благоволение в неправдата? Не знаеш ли, не

помниш ли, и на сърце не ти ли е дохождало, че ти не можеш да

направиш дори крачка напред или назад, без Отец Ми да ти стори

място във Вездесъщото Си Присъствие?

Каква е тогава тази арогантност, с която говориш на Царя на

Вселената? Какво е това прогнило самочувствие, с което дръзваш

да говориш за успехи в Едем? Що за успех си имал ти, Сатано, след



109

като си изгубил всичкото величие и красота в Сион, за да стоиш

като парцал в Присъствието Ми?”

В следващия миг, подобно на последното видение от първата част,

Господ изненадващо ме придърпа и постави пред Себе Си, като казваше на

дявола:

“Извикай всичките си съблазнители и нека се опитат да

поклатят пророка Ми, докато Аз изпепелявам всичката ти съблазън

и очиствам Божия верен остатък за Живота на Вечността!

Извикай тези, които господаруват, и нека се опитат да пречупят

пророка Ми, който придоби Образ на Слуга! Извикай тези, които

грабят ненаситно и нека се опитат да съблазнят слугата Ми, който

стана Жертва Господна и прие да изпие всичката ти отрова и да

понесе всичките ти тръни! Извикай всички, които ти продадоха

душите си, за да получат земни богатства, та дано биха наклонили

сърцето на слугата Ми към твоя прогнил и разпадащ се свят!

Но ако не можеш да ги извикаш, нито да извършат очакването

ти, нито да спрат изгарянето на свитъка ти, то тогава тази змийска

кожа е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от

лукавствата ти!

Затова ти казвам, враже Господен! Както нямаш нито власт,

нито сила над пророка Ми, така няма да имаш власт и сила над нито

едно от чедата Господни, които пребъдват на Хълма Господен!

Пламенният Меч на устните ми пояде змийския ти свитък – за

грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже пожеланието е най-силната ти съблазън, и

тези, които пожелават, са грешни като грешното ти сърце!

За Правда - понеже Божиите чеда нямат никакъв дял от твоя

свят, за да го пожелават, и тяхното упование е в Небесните

блаженства на Сион!

И за съдба – понеже всичките ти съблазнители вече са осъдени

и проклети, понеже са мерзост, нечистота и смърт пред Лицето на

Господа!
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Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших десетото от

пророческите Си въздаяния против тебе!”

След тези думи Господ ме погледна с ревнив поглед. И като погали

главата ми, каза ми:

“Нека изведа духа ти горе, понеже зная и виждам колко се

ожесточи гонението против тялото и душата ти! Но както вече ти

казах – Ужас надвива над ужас! Ето защо още веднъж ще те доведа

в тези покои на беззаконието, за да поразя последните три свитъка

на човекоубиеца! А дотогава Сам Аз ще те закрепя с Благост и

Милост, с братолюбие и утеха, с ревност и твърдост!

Затова днес казвам на всички Мои:

Люде Господни! Подкрепяйте делото на пророка Ми!

Подкрепяйте Името Йеова Нисий в служението на слугата Ми!

Подкрепяйте свидетеля Ми, в чийто живот напълно се сбъднаха

думите, записани в “Откровение” за всичките победители над дявола:

“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на

своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз,

щото да бягат от смърт...” 55

Ето, въоръжих ви с Пламенния Меч на устните Си, който още

веднъж ще упражня в ада за Славата на Името Си! Блажени

човеците, които съм посочил и познал за Мои свидетели! Блажени

скъпоценните камъни от Сион, които блестят от всичката щедрост и

Любов на Духа Господен! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

55 (Откровение 12:11)
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ТЪМНАТА СЯНКА НА
ЧОВЕКОУБИЕЦА - III

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма да те питам какво е дошло върху главата ти и сърцето ти след

прочита на втората част от виденията против човекоубиеца Сатана. Но

лично за себе си ще кажа, че думите “отмъщение”, “ярост” и “гонение” се

оказаха много разтегливи като понятия. Тъй щото след последните ми

преживявания скръбта и болката придобиха нов, неизживян досега смисъл

за мен. Аз наистина разбрах, че дяволът е онзи княз “лишен от разум, но

велик да насилства”. Не че допреди написването на последните видения

не бях преживявал сатанински отмъщения и преливаща ярост, но защото в

действителност Господ допусна дъха на нечестивия до самите ми кости и

стрелите на яростта му до всяка клетка на тялото ми. Разбира се, аз няма

да питам защо Исус допусна толкова много злострадание в живота ми, но в

скришното на сърцето си зная, че колкото по-голяма е скръбта ми, толкова

по-голям е и плодът ми за Небесното Царство.

Помисли именно върху това, братко мой! Помисли върху факта, че на

тази земя се намери Божий слуга, който да последва Исус в дълбочините

на ада и да опише как Пламенният Меч от устните на Господа поразява

тъмните змийски свитъци на сатанинското лукавство. Защото не е голямо

нещо за Исус да слезе в ада и лично да въздаде на дявола. В крайна сметка

Бог Отец Му даде всяка власт на Небето и земята, както и ключовете на

смъртта и ада. Не е голямо нещо едно гнусно и мръсно нищожество, каквото

е дяволът, да трепери и да се ужасява пред Гнева на Небесния Цар. Но

наистина е превъзходно нещо този триумф на Исус да бъде описан на книга и

да бъде доведен до знанието на Неговата Църква. Защото духовният свят,
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за разлика от материалния, не се вижда. И ако в материалния свят всяко

голямо събитие става новина, за която човеците прочитат във вестниците

или гледат по телевизията, то събитията от духовния свят могат да бъдат

описани и истинно изявени само от Божии слуги, които приемат да понесат

всичките последствия от собственото си свидетелстване.

През дните на моето злострадание аз все по-често започнах да си

задавам въпроса защо е толкова жестока и отвратителна съпротивата на

дявола против книгите, които пиша и против служението, с което съм

натоварен от Господа.

Каква беше тази стена от недоверие, неблагодарност и най-отявлена

омраза, с която Сатана се опита да спре делото на Божия Пророчески Дух?

Какъв беше този бент от религиозни предразсъдъци и предубеждения, и от

съмнения и страхове, който накара хиляди човеци, прочели книгите ми, да

не пожелаят нито духовно общение с мен, нито да проявят така нужната за

служение “Мория” щедрост и материална подкрепа? Какво беше това

презрение и крайна омраза, с която много мои братя и сестри трябваше да

пострадат в сърцата си и да бъдат поставени в абсолютна изолация от

църквите в градовете, в които живееха? Нима книгите ми ги заразиха с

някой смъртоносен вирус, та да бъдат поставени под карантина? И не е ли

този “вирус” Самият Господ Исус, Чиито думи са смъртоносни за делата на

лукавия? Не каза ли Апостол Йоан в посланието си за Него:

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола...” 56

О, братко мой! Сълзи изпълват очите ми и аз искрено оплаквам това

поколение от излъгани човеци, които не разпознаха змийските свитъци на

беззаконието, нито протегнаха ръка към Господа, за да бъдат извадени от

рова на погибелта. Горчива мъка прелива в душата ми и тежки видения се

явяват пред сърцето ми. Тъжни и страшни видения, предупреждаващи за

фаталната обреченост и гибел на отстъпниците от Завета на Господ Исус

Христос. Нека сега да ти споделя едно от тези видения, преди да прочетеш

за разтърсващото поразяване на последните три свитъка от сатанинското

беззаконие.

56 (1 Иоаново 3:8)
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Аз видях как огромен облак се сниши върху Господния Хълм, а от него

се показа Небесна ръка, която хвърли бял камък, тъй щото камъкът се

приземи на Хълма. А този камък, като се изпълваше с Божията Светлина,

започна да увеличава размерите си. Това продължи известно време, когато

Небесната ръка отново се показа от облака и се простря към камъка. А

след това го тласна с показалеца си надолу от Господния Хълм, тъй щото

търкаляйки се и набирайки скорост, камъкът слезе в долината. А там, в

тази тъмна и страшна долина, бяха построени стотици храмове, кой от кой

по-красиви и впечатляващи. И ето, че белият камък влезе в страшен сблъсък

с храмовете. Направляван от Божията Сила, той разбиваше стените и

основите им, направени от глина и пръст. И колкото повече ставаха

разрушените храмове в долината, толкова по-страшен вой и писък се

разнасяше отсред тях. Така дойде миг, когато храмовите поклонници

започнаха да пълнят ръцете си с кал и глина, като замеряха камъка и

всячески се стараеха да го омърсят и да намалят Светлината му. Към

тяхното дело се присъединиха човеци и от останалите храмове от долината,

чиито стени и основи още не бяха строшени. И ето, че наистина камъкът

външно потъмня от глината и пръстта, хвърляни върху него, а това накара

всички, които го гледаха, още повече да го хулят, проклинат и отхвърлят.

Въпреки това камъкът продължи делото си. И със силата, с която Небесната

ръка го бе тласнала от Хълма в долината, продължаваше да разрушава

храмове по пътя си. А понеже кампанията против камъка стана твърде

дива и страшна, Небесната ръка се протегна от облака към него. И като го

изми с живи води, които течеха из шепата й, въздигна го, като го постави

отново на Хълма Господен. А човеците от храмовете в долината, успокоени,

че вече го няма присъствието на камъка, започнаха усърдно да поправят

глинените си стени и пръстните си основи, докато отново ги възстановиха.

Делото им беше толкова зло и беззаконно, щото Небето над тях потъмня от

черни градоносни облаци. Но това никак не стресна, нито уплаши

обитателите на храмовете в долината. Тъкмо обратното – те продължиха

служенията и събранията си с такава невъзмутимост, сякаш че стените и

основите им никога не бяха разрушавани от белия камък. И ето, че след

известно време на Небето настъпи знамение. Защото от най-мрачния и
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свъсен облак се отвориха огромни врати. И прозрачен Небесен Камък,

неизразимо по-величествен и блестящ от първия, се приземи върху Хълма

Господен и започна да се търкаля надолу към долината. Видели Небесния

Камък и ужасени от блясъка Му и размерите Му, човеците от земните

храмове покриха с вретища главите си, викайки:

“Милост, Господи! Пощади ни от Гнева Си!”

Но Небесният Камък не искаше да чуе виковете им. Тъкмо обратното –

преминавайки като унищожителен ураган в долината Той превърна земните

храмове на прах и пепел, а от тежкия Му тътен земята се разцепи и

разтвори адските си дълбочини. И тогава в тези дълбочини започнаха да

падат десетки по десетки, стотици по стотици и хиляди по хиляди

поклонници. Те простираха безнадеждно ръцете си и викаха с всичкия

ужас, събран в гърлата им, та дано биха били пощадени. Но такава пощада

нямаше. Небесният Камък беше преминал през цялата тъмна долина,

зареден с Яростния и Свещен Гняв на Бога Всемогъщий...

А сега помисли трезво, братко мой! Ако църквите се съблазниха и

отхвърлиха един бял и остър камък, изпратен от Отца, за да разруши

фалшивите основи на земните храмове, то какво им се пише, когато върху

тях се стовари Небесният Камък от Сион? Какво им се пише на търговци и

лицемери и на предатели и богоотстъпници, когато глинените им стени и

пръстните им основи няма никак да издържат на Божия Яростен Гняв?

Какво им се пише на църковни кариеристи и пастори-наемници, които са

превърнали Евангелието в основа на личното си благоденствие и печалба,

а са зарязали овцете на Добрия Пастир и са прогонили наскърбените души

по всичките бърда и хребети, за да не смущават неспирния им грабеж и

ламтеж за пари, блясък и охолен живот?

“Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си, като в ден на клане...” – така ги предупреди Апостол Яков в

посланието си, но те не искаха и да се чуе, че Святото изобличение касае

тях. “Осъдихте, убихте Праведния, и Той не ви се противи...” – така

продължаваше да им говори Христовият слуга. Но те, станали съдии и

убийци, не приеха да се покаят, понеже се имаха за праведни в собствените

си очи. Какво тогава да стори Небесният Камък от Сион, освен да ги запокити
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в пъкъла при баща им? И с какви други думи да ги предупреждава

Господният пророк, ако не с думите на Камъка:

“Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, Който

отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла"? Всеки, който

падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го

пръсне...” 57

Да, братко мой! Има една реалност, за която не съм говорил още от

времето, когато написах “Духовните империи на Злото”, но в тази трета

част на виденията против човекоубиеца, ще говоря именно за нея. Има

една истина, покрита и завоалирана от безпределно сатанинско лукавство,

която ще блесне в страниците на тази книга. И това е истината за последните

дяволски зидари, които имат същото змийско желание в сърцата си,

каквото имаха и първите зидари, а именно:

Да строят всякакви храмове, отхвърляйки Камъка от Сион и замествайки

Го с глината и пръстта на червея от бездната – самият човек-Антихрист!

Именно делото на тези последни съвременни зидари напълни долината

под Хълма Господен със земни храмове, в които царува мерзостта, която

докарва запустение. Именно с тях старовременната змия, която е дявол и

Сатана осъществи съпротивата си против трите свещени заповеди, изречени

от Царя на Сион. Знай тогава, че днес е времето, и с тази пророческа

книга се осъществява знамението, за което нашият Господ се е обещал,

казвайки:

“Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху

когото падне, ще го пръсне...” 58

Искаш ли да видиш Сатана, смазан от Камъка Исус?

Искаш ли да видиш как човекоубиецът се пръсва от Христовия Гняв?

Ако искаш това – последвай с вяра пророческите видения в тази

книга! Защото с тях днес Господ те прави да бъдеш повече от победител

над дявола! Амин и Амин!

57 (Лука 20:17-18)
58 (Лука 20:18)
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1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ КАМЪК ОТ СИОН, СЛЯЗЪЛ

В ПОКОИТЕ НА ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга на Господ Исус

Христос аз имах привилегията и неизразимото щастие да съзерцавам със

сърцето си Небесната Му красота и привлекателност. И не просто да Го

съзерцавам, но да запиша удивителните Му видения и скъпоценните думи

от устните Му, за да ги предоставя като дар за всичките Божии чеда. А

понеже сега ни предстои да видим нашия Господ като Камък от Сион, то

нека отделя няколко изречения за Този Камък.

Представи си, братко мой, как сърцето ти съзерцава кристалните води

от Реката на Живота. Този нежен кристал, през който погледът ти достига

до Божиите дълбочини, та да се възхищава от белите корени на Божиите

дървета, които пият Мъдрост, Просвещение и безпределна Благост от Духа

на Святия. Ето толкова прозрачен и кристален е Камъкът от Сион!

Представи си още как сърцето ти съзерцава блестящите лъчи от

Божието Светилище. Тези лъчи, които като искрящи кичури на Небесното

Слънце слизат по земята, за да погалят сърца, да ги осветят и въздигнат в

Светлината на Христовото Спасение. Ето толкова светъл и искрящ е

Камъкът от Сион!

Представи си още как сърцето ти съзерцава огнените пламъци от

Божия Свят Олтар. Тези пламъци, в които се ражда Хлябът на Живота. Тези

пламъци, които слизат от Небето, за да свидетелстват на всеки жертвен

принос за Исус и на всяко всеизгаряне за Бога и Отца. Ето толкова огнен и

пламенен е Камъкът от Сион!

Представи си още как съзерцаваш Небесната твърдина на горния

Ерусалим. Този град, сглобен като в едно. Този град, в който Отец прослави

Сина Си и направи Името Му паметно и скъпоценно за вечни поколения.

Този град, с който Отец подарява на чедата Си Царство вечно и непоклатимо.

Ето толкова твърд и непоклатим е Камъкът от Сион!

Представи си още как сърцето ти съзерцава Пътя към Дървото на

Живота и въртящия се Пламенен Меч сред множества от херувими. Този
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Меч, който е по-остър и порязващ от всяко сечиво, което би ти дошло

наум. Ето толкова остри и порязващи са ръбовете на Камъка от Сион!

Как мислиш, братко мой? Не е ли за нас най-великата привилегия и

най-жадуваното щастие именно това – да се съградим върху Камъка от

Сион? Не казва ли Отец чрез пророка Си:

“Ето, полагам в Сион Камък за основа, Камък отбран,

скъпоценен, краеъгълен, за твърда основа; който вярва в Него не

ще прибърза да бяга...” 59

Вярваме ли наистина в Него? Съградихме ли се като камъни върху

Камъка, за да ни предаде Той всичката Си прозрачност и кристалност,

всичката Си Светлина и блясък, всичките Си Огнени пламъци, всичката Си

острота и Разум?

Казвам ти, братко мой, и не лъжа, че ако има причина да съм това,

което съм, аз го дължа на Камъка от Сион. Било, че получих достъп до най-

вътрешното на Божието Светилище и до най-дълбокото от Реката на

Живота – дължа го изцяло на Камъка от Сион. Било, че проумях Небесния

Език на Любовта или се докоснах до Мъдростта на Агур – дължа го изцяло

на Камъка от Сион. Било, че издържах на угнетението в Гетсимания или

главата ми беше украсена от Венеца на Славата – дължа го изцяло на

Камъка от Сион.

Но искат ли всички да се съградят в Този Камък? Искат ли всички Той

да бъде основа на живота им и смисъл на цялото им битие? Ако всички

искаха това, то служението ми пред Бога и Отца отдавна да беше изгубило

всякакъв смисъл. Защото тогава Църквата би ходила в ръста на Христовата

пълнота и Съвършенство – за радост и великолепие на Господа. Но понеже

в долината под Хълма Господен има всякакви други основи и всякакви

други храмове, то аз ще продължа да пиша, според както ми дава Исус.

Докато и най-последното камъче, записано за Спасение и Вечен Живот, се

съгради върху Него.

А сега вече нека ти предам думите, с които моят Господ започна да ми

говори, когато се яви пред сърцето ми. Ето какво ми каза Той:

59 (Исаия 28:16)
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“Слуго Мой! Аз дадох тежките видения на сърцето ти. Аз ти

показах, че си белият и остър камък, с който разруших фалшивите

основи на църквите в долината. Но понеже те не пожелаха да

напуснат долината, за да се възкачат на Господния Хълм, то затова

натрупаха и все още трупат гняв, с който Камъкът от Сион ще ги

запокити в огнения пъкъл. А сега помисли и Ми кажи:

Какво друго да иска да стори Камъкът от Сион, ако не това – да

привлече към Себе Си всички скъпоценни на Отец души и сърца? И

какво друго да иска да стори дяволът, ако не това – да измами

човеците, за да не отидат при Камъка от Сион, но да се съградят

върху фалшиви основи и във фалшиви храмове?”

“О, Господи мой!” – проговорих аз – “С огромна ярост и ожесточаване

църквите в долината се отказаха да приемат свидетелствата Ти от Дух и

Истина. Техните лидери побесняха, че пророческите Ти видения разрушиха

привидно здравите им основи. Техните членове и поклонници бяха надъхани

да ме мразят, хулят и опозоряват. Тъй щото и до днес пророческите книги

не ги доведоха до покаяние, нито до обръщане и отричане от измамите на

дявола...”

“А знаеш ли ти какви са тези измами на дявола? И проумял ли

си що ще рекат думите на твоя Господ, изречени против чедата на

змията:

“Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: - "Камъкът,

който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; от Господа е

това. И чудно е в нашите очи"? Затова ви казвам, че Божието

царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася

плодовете му. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху

когото падне, ще го пръсне...” 60

Как мислиш? Сериозен ли е твоят Господ, когато изговаря тези

думи, или се шегува?”

“О, Исусе! Ти едва ли би могъл да Си по-сериозен, отколкото когато

заявяваш това страшно предупреждение. И аз мисля, че от многото Ти

60 (Матея 21:42-44)
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противници на земята, тези зидари са най-проклетите, понеже вършат най-

голямото зло пред очите Ти, а именно:

Строейки храмовете си, те отхвърлят Теб, крайъгълният Камък от

Сион, за да Те заменят с друг...”

“А какво се случва, когато все пак зидарите построят храмовете

си, без Аз да съм крайъгълният Камък в тях? Не се ли напълват

храмовете им с поклонници? И тези поклонници не извикват ли с

молитвите и възлиянията си присъствието на оня, чийто дух е

построил храма?”

“Да, Господи мой! Точно това се случва. И в крайна сметка Ти затова

беше осъден от Израилевите свещеници и старейшини – понеже им каза:

“Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна...” 61

“А кой в оня миг бе изпълнил храма им, за да им казвах Аз да

го разрушат? Кой беше настанил в него търговците си, продавачите

на овце, на волове, и на гълъби? Кой беше поставил в него

среброменителите си? Кой беше обърнал храма на разбойнически

вертеп, та се наложи твоят Господ да използва бич от върви, за да

разчиства мерзостта, която докарва запустение?”

“О, Исусе! Спасителю мой! В оня миг дяволът беше станал стопанин на

храма. И въпреки, че храмът беше строен четиридесет и шест години, пак

всичките му зидари бяха отхвърлили Камъка от Сион. Ето защо този храм

беше напълно безполезен и Ти им заповяда да го разрушат...”

“Да, така е, слуго Мой! Но освен, че им заповядах да разрушат

религиозния си храм, Аз им обещах, че за три дни отново ще го

издигна. И не просто ще го издигна, но ще поставя в него Себе Си,

като крайъгълен Камък. За да бъде Храмът на Отца построен от

Сина, и Сам Синът да бъде Първосвещеник в Храма Си. А сега Ми

кажи:

Съгласиха ли се зидарите да разрушат храма си, а да оставят

Божия Син да го въздигне отново за три дни?”

“Не, Господи мой! Те яростно Ти се възпротивиха. И като свикаха против

Тебе угнетителен съд, осъдиха Те без вина и Те разпнаха без причина...”

61 (Йоан 2:19)
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“Защо тогава още се учудваш, че земните църкви в долината

яростно се възпротивиха на пророческите книги, които пишеш? Не

разбираш ли, че с тези книги, Аз дословно повторих думите Си към

последните зидари, като им казах да разрушат безполезните си

храмове, понеже в тях липсва Камъкът от Сион? И сега какво друго

да сторя, освен да поразя врага Си в тъмнината, който с последните

си три змийски свитъка измами последните църкви на земята, за да

отхвърлят Камъка от Сион и да Го заменят с пръстта и глината на

Антихрист? Но ето затова ти казвам да хванеш здраво ръката Ми и

да Ме последваш отново в дълбините на ада. Защото Камъкът от

Сион ще слезе в покоите на дявола, за да разруши беззаконието му

и да съсипе делата му...”

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

пред сърцето ми отново се появиха мрачните порти на смъртта и ада. И

ето, че Исус бръкна в мантията Си и извади ключовете, като ги пъхна в

ключалките и ги завъртя. А след това, натиснал портите, Господ ги разтвори,

тъй щото оглушително скърцане и грохот изпълниха адското пространство.

Точно тогава настъпи знамение. Понеже моят Господ се преобрази като

Камък, а ръката ми, държаща Неговата, се съедини с блясъка и твърдостта

на Камъка. Така отсред блестящия кристал видях Образът на Исус да

отваря устните Си и да казва на дявола:

“Пристъпи пред Камъка от Сион, човекоубиецо! Яви се пред

Светлината Ми и Святостта Ми, дяволе!”

Думите от Камъка бяха толкова гръмовни и тежки, щото скалите на

дяволските покои се разпукаха и порой от камъни започна да се свлича в

дълбочините на пъкъла. Това накара Сатана мигновено да изпълзи отсред

тъмнината и да застане до трона си, казвайки на Камъка:

“О, Царю на Сион! Да беше ме предупредил някак, че ще се явиш като

Камък в покоите ми. Понеже не съм Те виждал така от времето, когато

ходех сред огнените камъни. Какво ще желаеш? Или защо Си дошъл да

смущаваш присъствието ми? Не Ти ли беше доволно, че десет от змийските

ми кожи превърна на пепел и дим?”
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В отговор на дяволските думи, Камъкът от Сион отново проговори,

като му казваше:

“Спомни си думите Ми, Сатано! Припомни си обещанието Ми,

човекоубиецо! Понеже ти стоеше там, до зидарите си, когато им се

обещах, казвайки:

“И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото

падне, ще го пръсне...” 62

Нима си мислил, че обещанието Ми ще касае само зидарите ти,

а не и тебе? Или си решил в сърцето си, че Господ има слаба памет?

Но ето - паметта Ми е твърде свежа и Аз идвам, за да ти въздам

според думите Си! Затова вземи сега ковчежето си, та се опитай да

се възкачиш върху Мене! Може пък старата ти херувимска сила да

удържи на изреченото от устните Ми!”

Слушайки заповяданото от Камъка, дяволът пребледня и очите му се

изцъклиха от неописуем ужас. Така той вдигна костеливата си ръка и я

размаха в знак на несъгласие, като казваше на Исус:

“Ах, Царю на Сион! Ах, Небесни господарю! Не ми заповядвай подобно

нещо! Как да стъпя върху този диамант, като зная, че ръбовете Му ще ме

посекат? Как да се възкача върху Камъка, като зная, че Светлината Ти ще

ме ослепи, а Огънят Ти ще ме изпепели? Друго искай, Царю! Друга заповед

нека изрекат устните Ти!”

В отговор на дяволските думи, Камъкът мигновено блесна, сякаш че в

сърцевината Му се раждаха нови слънца. И Гласът на Господ отново разтърси

тъмницата, казвайки:

“Ако Аз въздадох на древните ти зидари, които се смазаха и

пръснаха от Мене, то нима ще оставя последните ти зидари без

въздаяние? Ако всичките беззаконници пият от чашата на Божия

Гняв, то нима ще оставя тебе невредим? Тебе, който си баща на

лъжата и бог на всички лъжци! Тебе, който беше главен архитект

на всичките им скверни храмове! Тебе, който беше престъпният

мозък на всичкото им зло пред Лицето Ми! Не, дяволе! Никак няма

да се отметна от думите Си, но отново ти заповядвам:

62 (Матея 21:42-44)
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“Вземи ковчежето си, та се опитай да се възкачиш върху

Мене!”

Гърменето от Гласа Господен беше толкова страшно и разрушително,

щото принуди дявола да се наведе и сръчно да грабне ковчежето си. А

след това – с ужас и треперене - да се приближи до Камъка, та дано би се

качил върху Него. И ето, че Сатана постави ковчежето си върху кристалната

стена на Камъка и вече докосваше острите ръбове, които посичаха ръцете

му. Това го накара с рев на непоносима болка да подскочи, стъпвайки

върху Камъка. Но точно тогава Небесна Сила, подобна на магнит, го прикова

към горната стена на Камъка, като започна да го притиска и смазва. А

Образът на Исус, просветлял от сърцевината на Камъка, проговори на

Сатана, казвайки:

“И който падне върху Този Камък, ще се смаже! Защо падна

върху Мене, дяволе? Защо не остана изправен, но се свлече върху

стената Ми? Не затова ли, понеже си змия, която няма кости, но е

обречена да се влече по корема си? Не затова ли, понеже не опази

Святостта, Съвършенството и достойнството, дадени ти от

Всемогъщия? И сега какво друго да ти стори Камъкът от Сион, освен

да смаже ковчежето ти, и да яви на човешките чеда последните три

свитъка на лукавството ти против Мене и Моята Църква?”

Докато Исус говореше отсред Камъка, ковчежето на дявола видимо се

огъна и заскърца върху кристалната стена, сякаш че беше натиснато от

метална преса. Това накара Сатана да пищи от болка и с огромно усилие

на ръцете си да се опита да задържи счупването му. Но стените на ковчежето

се пръснаха и полетяха встрани, а трите змийски свитъка се прилепиха

върху Камъка, сякаш че ги прегазваше колелото на невидим валяк. И

тогава Исус отново проговори от Камъка, като казваше:

“Махни се от стената Ми, смазано нищожество! Ти не можеш да

удържиш нито на Святостта Ми, нито на Светлината Ми, нито на

Огъня Ми, нито на остротата на Разума Ми! Вдигни змийските си

свитъци и се приготви да ги разтвориш и прочетеш в присъствието

Ми. И недей да мислиш, че със смазването ти въздаянието Ми е

приключило! Защото сега предстои Камъкът от Сион да те пръсне.
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За да проумеят всички откъде произхожда омразата ти. За да

научат всички какво вършат зидарите ти. За да узнаят всички какви

планове кроят масоните ти. За да разберат всички на какво

уродливо и беззаконно мислене е способно сърцето ти.

Аз, Камъкът от Сион, смазах херувимските ти амбиции и ще

въздам на сърцето ти за всичкото зло, което си сторил против

Господния Храм на Господния Хълм...”

След тези думи на Исус, Сила излезе отсред Камъка, която отхвърли

Сатана, тъй щото тъмната му осанка се удари в скалите на адското

пространство и той тупна като парцал пред трона си. Така до него паднаха

трите змийски свитъка, които той побърза да сграбчи с треперещи пръсти.

А накрая Камъкът проговори и на моето сърце, казвайки:

“Възрадвай се, слуго Господен! Защото днес е спасителен ден!

Ден на триумф за Небето, и ден на покъртителна загуба за

беззаконието! Ден, в който човекоубиецът получава въздаяние!

Ден от онова пророческо състезание, в което твоят Господ ти дава

да финишираш като първенец! Ден, за който е писано:

“Защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяния

по Сионовото състезание...” 63

63 (Исайя 34:8)
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2. ХЪЛМЪТ МОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАЛ ЖЛЪЧНАТА ОМРАЗА

НА ДЯВОЛА ПРОТИВ БОГА И БОЖИЯ ХРАМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Вярвам, че след прочетеното в предишната глава сърцето ти истински

тържествува в Господа. Защото наистина в живота ни е дошъл мигът, в

който Исус изпълнява писаното от Апостола Му:

“А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас...” 64

Но аз те насърчавам към тържествуването си в Господа да прибавиш и

поклон пред делата, които Той върши. Защото днес Исус воюва за свободата

на всеки от нас. Онази свобода, която става възможна само тогава, когато

познаем Неговата Истина. Онази свобода, при която престъпникът и

злотворникът е окован от веригите на Божията Съвършена справедливост.

В копнеж по Истината на Исус, преди седемнадесет години аз предадох

сърцето си и живота си в Неговите ръце. Тогава не знаех колко велик и

могъщ е планът Му за моя живот и служение пред Него. Бях едно малко и

грубо камъче, току що измито от греховете и пораженията на езическия

живот. Но ето, че това камъче започна да расте и водите на Святия Дух

започнаха да го изглаждат. Ден след ден, седмица след седмица, месец

след месец, и година след година. И така дойде миг, когато Спасителят се

откри на сърцето ми, като ми посочи Хълма, с който съдбоносно щях да

свържа живота си.

Хълмът Мория!

Господният Хълм, на който блести Вярата на Авраам!

Господният Хълм, който ни напомня за Соломоновия Храм!

Господният Хълм, на който Исус ще събере последния Си жив остатък,

за да го съгради върху Себе Си и да го въздигне като скъпоценен дар пред

Престола на Бога и Отца.

Можех ли да зная, че реки от живи води ще се излеят от този Хълм, а

моето сърце ще стане чешмата, която Исус ще използва за Делото Си?

64 (Римляни 16:20)
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Можех ли да зная, че в Сърцето на моя Спасител няма много хълмове и

много храмове, но има един единствен Хълм, на който Той ще въздигне

един последен Храм на Святостта и Преклонението пред Бога и Отца?

Казвам ти Истината в Христа, и нека Святият Дух засвидетелства това

на сърцето ти, че ако отначало бих знаел какво е делото, поверено ми от

Исус, аз съвсем бих отпаднал.

Но Исус е не просто мъдър!

Той е Божията Тайнствена Премъдрост!

Исус е не просто разумен!

Той е Чистият Разум, от Който Святият Дух взима и дава на нас!

Ето защо Този Чист Разум и Тази Тайнствена Премъдрост изпълваха

сърцето ми не наведнъж, а постепенно. И както растях аз, така растеше и

видението ми. И както растеше видението ми, така нарастваше и гонението

ми. И както нарастваше гонението ми, така нарастваше и убеждението ми,

че наистина Исус няма други храмове на други хълмове, но Неговият Храм

е на Хълма Мория. Така дойде миг в служението ми за Господа, когато

написах книгата за “Последния Храм на Хълма Мория”. А от този

момент съпротивата на дявола против сърцето ми стана тотална. При толкова

много църкви, храмове, мисии и служения, които вършеха делата си

абсолютно необезпокоявани, Сатана подскочи болезнено от едно служение

“Мория” и от книгите на Божия Пророчески Дух.

Защо подскочи, дяволе? Какво толкова те притесни служение “Мория”,

че заповяда против него да се издигнат най-страшните стени от неверие,

съмнение и неблагодарност?

И наистина защо, братко мой? Може би ще ме попиташ какво общо има

служение “Мория” с видението, което предстои?

А аз ще ти кажа, че служение “Мория” е духовната изява на Хълма

Мория и на Храма, който Исус въздига на този Хълм. А Хълмът Мория е

мястото, където беше съграден и Соломоновият Храм. А от времето, когато

е бил изграден Соломоновият Храм, тръгва една легенда, свързана с човека

Адонирам. Легенда за заговор на зидари, които стават част от хилядолетната

битка на дявола против Бога. Ето защо самото произнасяне на името

“Мория” кара Сатана да подскача и беснее. А когато свържеш това име със
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свидетелството на Божията Благодат и с Господното водителство, станало

причина да бъдат написани сто и тридесет пророчески книги, то тогава

нещата наистина идват на мястото си. И тогава ти би разбрал, че “Мория” е

неудобно име не само за дявола, но най-вече за последните му зидари,

(известни повече като масони) които следват отколешната сатанинска

традиция, предавана от масон на масон, а именно:

Да се строят по земята храмове, в които Камъкът от Сион е подменен с

пръстта и глината на Антихриста!

Но ето, че в една нищо и никаква държавица България, и в един нищо

и никакъв град Добрич, се ражда пророческо служение, което Господ Исус

Христос кръщава с името “Мория”. Първите изобличителни книги на това

служение, написани против търговците в Храма, не правят все още никакво

впечатление на сатанинските зидари. Храмовете им са пълни с хора, а

бизнесът им не може да бъде обезпокояван от никого. “Както се е родило

това служение, така и ще си умре!” – успокояват се лукавите мозъци.

Да, ама не! Служението “Мория” не умира, но хвърля в духовния свят

четири книги против четирите лица на дявола – на телето, на лъва, на

орела и човешкия образ. И тогава започва да става неспокойно в редиците

на сатанинските зидари. Понеже човеци, уловени от Благодатните въжета

на Исус, напускат Вавилон и започват стъпки на изкачване към Господния

Хълм.

“Огън!” – крещи дяволът от ада. “Спрете този Божий пророк! Аз мразя

Божиите пророци и свидетелствата им!” И огнените стрели на религиозните

отмъщения започват да се сипят върху главата на Божия слуга. Но това

още повече усилва ревността на Исус върху служение “Мория”. И тогава в

духовния свят се хвърлят свидетелствата на три съдебни процеса – против

Езавел, Корей и Мамон. Ето, че зидарите вече са наистина стреснати!

Понеже Господ от Небето е поразил не само левицата и десницата на

дявола, но и самото му сърце. Настъпило е време Вавилон да сплоти

редиците си и да даде отпор на пророческото благовестие. Настъпило е

времето с всякакви хули, лъжи, чародейства и мръсотии да се спре делото

на Божия пророк. Така започва дълга битка, която продължава вече десета

година. Но в тази битка, тръгнал от Божието Светилище, Мечът Господен
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се спуска и притиска дявола все по-надолу и по-надолу. И в тази последна

книга Сам Господ слиза от Небето в дълбочините на ада, за да въздаде на

дявола и да изпепели тъмния кодекс на беззаконието му.

Разбираш ли, най-сетне, какво е Хълмът Мория?

Аз ще запиша отговора, а ти го запомни:

Хълмът Мория е Божият Пророчески Дух, в Чието присъствие Господ

Исус Христос съхранява и запазва за Царството Си оцелелите от Вавилон и

освободените от тъмницата Сионови пленници! Хълмът Мория е мястото,

където Господ Исус Христос въздига последния Си невидим за света Храм!

Храм от камъни, очистени и осветени, за да бъдат обиталище за Святия

Дух на Всемогъщия!

А сега нека вече да продължа с видението от дълбините на ада.

Защото моят Господ все още стоеше като бляскав диамант в покоите на

дявола, а аз стоях съвършено съединен с Него. И ето, че Образът на Исус

блесна като слънце от средата на Камъка, а думите Му прокънтяха в

адското пространство, тъй щото Той казваше на дявола:

“Слушай Ме, човекоубиецо, и извърши онова, което ти

заповядвам! Седни на трона си, както подобава на цар, който има

поклонници! Понеже сега Камъкът от Сион ще изпита твърдостта на

престола ти, миг преди да изпепели свитъците ти! Хайде, Сатано!

Бъди цар пред Царя от Сион, та да разбера колко страшно и силно

управление си изградил против Хълма Господен!”

Изправил се с огромна мъка, поради смазването си, Сатана едвам успя

да седне на трона си, казвайки:

“Какво Си намислил, Сине на Йеова? Не Ти ли стига, че ме смаза в

стената на Камъка Си?”

А тогава Исус отново проговори на дявола, казвайки:

“Ти ли не знаеш какво съм намислил? Ти ли не помниш думите

Ми против твоите зидари, с които казах както на тях, така и на тебе:

“И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото

падне, ще го пръсне...” 65

Ти вече падна върху Камъка, дяволе!

65 (Матея 21:42-44)
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Но сега е време и Камъкът да падне върху тебе!

Та нали това бяха всичките усилия на сърцето ти? Нали всячески

искаше да събориш Господния Храм на Хълма Мория, а Камъкът Му

да падне? Нали молитвите на всичките ти чародеи и желанието на

всичките ти пастори-наемници беше именно това – да нямам Храм

на Хълма Мория, но да избера някой от храмовете в долината?

Ето, сега е сгоден случай за лукавството ти!

Камъкът се търкулна от Господния Хълм и падна досами тебе –

в покоите ти и до трона ти! Но Аз ще продължа да падам, за да се

сбъдне изреченото от устните Ми, понеже го изрекох за съдба

против тебе и твоите...”

След тези последни думи Камъкът се раздвижи и започна да се

приближава към трона на Сатана. А той, като Го гледаше парализиран, от

ужас не можеше да помръдне от мястото си. И ето, че острите диамантени

стени на Камъка започнаха да разрушават дяволския трон, който се ронеше

като хоросан. Това накара човекоубиеца да пищи и да прави жестове с

ръцете си, та дано Камъкът би престанал да го притиска. Но тогава дойде

миг, когато единият от ръбовете на Камъка, (там, където се пресичаха

височината, дължината и широчината на Христовата пълнота), притисна

самото тяло на Сатана и разкъса мантията му. А след това, отворил прободна

рана в корема му, направи така, че черна дяволска жлъчка се разплиска

върху стената на Камъка. Самата рана накара дяволът да агонизира и

трепери, казвайки с ужас:

“Ах, спри се, Царю! Спри се! Спри се! Ти Сам знаеш, че съм Ти нужен,

за да препъна и измамя злите, които няма да наследят Царството Ти! Спри

се и не ме погубвай!”

А тогава Исус му проговори, казвайки:

“Виждаш ли жлъчката си, човекоубиецо? Виждаш ли отровата,

с която писа върху всеки от змийските си свитъци?

Протегни сега ръце, та докосни най-гъстото от жлъчката си и го

изповядай с устните си, та да разберат всичките Божии чеда защо

толкова много мразиш Хълма Мория и се противиш на Храма, който

въздигам на него...”
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Все още разтърсван от конвулсии поради пробождането си, дяволът

простря костеливата си десница към най-гъстото на жлъчката си. И като го

хвана и смачка с ръцете си, започна да говори, казвайки:

“От мига, в който паднах на земята, аз се нарекох Божий неприятел.

Враг Господен, който всякога да работи против Небето, използвайки

всичките предадени ми демони и човеци. Но дойде миг, когато на земята

се появи човекът Авраам, който живееше в Ур Халдейски. И на този Авраам

Небесният Бог Йеова даде Духа Си. И същия този противен на сърцето ми

праведник се възкачи на Хълма Мория, та принесе там едничкия си син

Исаак, готов да го пожертва във всеизгаряне. Можех ли аз да не видя

ужаса, който предстои за царството ми? Можех ли да не проумея в сърцето

си, че ако един човек пожертва с вяра сина си за Бога, то отпосле това ще

развърже ръцете на Йеова, с Вяра да даде Сина Си за Спасението на

света? Аз проумях това и се уплаших за царството си! Аз дори се опитах да

спра този човек Авраам! Аз отидох като ужас и страшен мрак против него и

пратих най-хищните си демони, за да го уплашат. Но той не се уплаши и

неговото дело стана древният кошмар на моето битие. А когато Йеова

направи Завета Си с него и го нарече “приятел” и “отец на множество

народи”, аз вече знаех, че Хълмът Мория ще стане най-омразното място

за сърцето ми. Защото там е проломът между Бога и човеците. И там

Неговата Вяра спасява човешките сърца. Тази е жлъчта ми, Царю на Сион!

Тази е омразата ми, с която мразя това противно име “Мория” и делото на

Твоя пророк, който духовно е свързан с Твоя Хълм...”

Дяволът спря да говори, съкрушен до крайна степен. Но Камъкът

отново му проговори, казвайки:

“Не Ми спестявай битието си, Сатано! Но отвори раздвоения си

език, та Ми кажи защо най-гъстото от жлъчката ти послужи за

мастило, с което да напишеш трите си свитъка против Святите

заповеди на Божия Син?”

Чул думите на Исус, дяволът извъртя глава, като не искаше да отговаря.

Но тогава Камъкът го притисна още по болезнено към разрушения му трон,

тъй щото през рев дяволът проговори, казвайки:
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“Аз знаех в сърцето си, че рано или късно на този Хълм Мория

Небесният Бог Йеова щеше да Си въздигне Храм. И понеже Той стори това

при царуването на слугата Си Соломон, измислих лъжлива история с

Адонирам и лукава стратегия за всички мои човеци, които щях да направя

зидари на мои храмове в моя свят. А във времето, когато Ти се яви на

земята и на мен ми беше позволено да закоравя Израил, аз вече знаех, че

на всяко време и място ще трябва да разполагам със зидари, които отхвърлят

Камъка от Сион, както това сториха верните на духа ми фарисеи, книжници и

първосвещеници. Аз направих огромни усилия, та всякога да разполагам с

тях. И по примера на Небесния Бог, Който има свои посветени слуги, аз

също реших да имам своите посветени. Толкова посветени, колкото ми

стана Дановото племе, на което Йеова отне делът от Небесното наследство.

Тези люде от древността и до днес, са моите зидари! Моите масони, с които

управлявам света и които ме изповядат за господ и бог! Именно на моите

зидари аз възложих всичката си съпротива против Твоите три заповеди!

Именно с тях осъществих всичката си съпротива против Твоя Хълм Мория и

против Храма, Който искаш да съградиш...”

В отговор на последните думи на дявола, Камъкът просветля твърде

силно. И тогава Господ проговори изсред диамантената сърцевина, казвайки:

“От днес и до Моето завръщане на земята, няма мир за

нечестивите ти зидари, Сатано! Няма мир за масонските ти ложи,

нито за лукавите ти строители!

Камъкът от Сион възвестява с Гласа Си и от устата Ми излиза

постановление против зидарите ти! Хиляди легиони от Божии

ангели ще съсипят активността на зидарите ти и ще хвърлят Огън

на изгорение, запустение и проклетия върху масонските ти ложи!

Страх, ужас и погром идат върху тебе, дяволе! И както Камъкът от

Сион разруши трона ти в зловонните ти покои, така и Небесната

войска на Михаил ще съсипе и стъпче последните остатъци на

отминалото ти величие!

Хълмът Мория ще бъде твоят страх! Понеже на него Камъкът от

Сион ще бъде крепост на Божиите люде!
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Хълмът Мория ще бъде твоят ужас! Понеже от него ще излязат

лъчи на Спасение, които ще обиколят всяко кътче на земята!

Хълмът Мория ще бъде твоят погром!

Защото със свидетелството на пророка Си Аз ще тържествувам

в сърцата на всичките Божии човеци, които ще направя повече от

победители над тебе!

Ти падна върху Камъка от Сион, и се смаза!

Камъкът от Сион падна върху тебе, и те пръсна!

Аз извърших съдба върху тебе с думите Си, с които бях се

обещал да ти въздам! А сега се приготви да прочетеш всеки от

свитъците си в присъствието Ми! За да ги изпепеля с Меча Господен

и така да обявя триумфа на Божията Вечна Правда над всичкото ти

беззаконие!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ЕДИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ

КОДЕКС

И рече Господ Исус Христос на последователите Си:

“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз

ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго...” 66

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Моля се на Господа сърцето ти да бъде внимателно, за да не изпусне

нито една дума и нито едно изречение, написано оттук нататък в тази

пророческа книга. Мога искрено да заявя пред теб, че това е книгата, за

която съм платил и тепърва ще плащам най-голямата цена. Цена от

гонение, ярост и скръб, каквито не съм предполагал, че могат да дойдат в

живота ми. Защото във всички предишни книги, които написах, Сатана

беше атакуван някак отстрани. Било, че се връзваха духовете му, с които

той владее света и развращава църквите. Било, че се осветяваха различни

негови лукавства и хитрости. Било, че се разрушаваше последната му

Вавилонска кула или се изобличаваха измамно скритите му поклонници в

църквите. Но сега прицелът не са духовете около дявола, но е самият

Сатана. Сега острието на Меча Господен разрушава не просто делата му,

но пронизва и изгаря със страшна болка собственото му нечестиво сърце.

Всичко това трябва да ти покаже, че тази книга е необикновена в своя

пророчески прицел. А необикновеното в нея е фактът, (за който Господ

Исус Христос свидетелства със Святия Си Дух) че нещата, за които четеш в

книгата, се случват днес и сега. Днес и сега – в края на времето, миг преди

грабването на Църквата и явлението на човека-Антихрист. Днес и сега –

когато Господ ще събере на Хълма Си всичките Си верни чеда, за да им

покаже великите Си планове и съдби.

Аз ще те помоля да си спомниш най-важното, което Исус ни разкри

във втората част на тази книга, а именно – че голяма част от успехите на

умноженото беззаконие се дължат на завеси, които дяволът създава за

66 (Йоан 13:34)
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отвличане на вниманието и за приспиване на бдителността. С една дума –

завесата мами сърцето да търси и гледа на видимо натрапчивото се зло, а

да остане незащитено за оня, който идва откъм гърба. Така човеците биват

тотално измамени, понеже не са били подготвени за подобно коварство на

дявола. Но аз ще напомня на всички, че в Евангелието Господ Исус ни

предупреди да бдим. А Апостол Петър каза на всички ни, че дяволът като

рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

Виждал ли си лъв, братко мой? Не такъв лъв, който е затворен в

клетката на зоопарка, но лъв на неговата си територия, където е свободен

да ловува и разкъсва жертвите си... И ако все пак си виждал, дори не на

живо, а на филм, то ще ти направи впечатление, че лъвът никога не

напада в лице. Тъкмо обратното. Той лежи и се спотайва във високата

трева, като чака да мине плячката. А когато тя се появи в полезрението

му, звярът внезапно изскача и забива ноктите си в задната част на тялото

й, като я поваля на земята. Значи лъвът обича да напада в гръб, понеже

именно откъм гърба си жертвата остава незащитена. Ето този животински

принцип е залегнал твърде дълбоко в нечестивата природа на Сатана.

Нещо повече – той е послужил за написването на много от свитъците на

беззаконието му и двата от тези три последни свитъка, насочени против

Святите заповеди на Господ Исус, никак няма да направят изключение.

А сега нека отново да продължа с размишления за завесите.

Виждал ли си завеси, братко мой?

Разбира се, че си виждал. В крайна сметка прозорците в къщи, ако не

с щори или пердета, са покрити със завеси. Но аз искам да те отведа в

една друга представа за завесите. Представа, която пасва на лукавата

същност на лъжеца и човекоубиеца. Когато някой е лъжец, то той по измамен

начин иска да убеди тези, които лъже, че е това, което не е, или че

думите, които приказва, са Истина. Така, без всякакво съмнение, завесите

на този лъжец ще бъдат част от театралната сцена, на която той се изявява

като артист. А пред този артист ще има доволно много зрители. По-

многобройната част от зрителите ще бъдат простосмъртните човеци на този

свят, сиреч, консуматорите на сатанинското беззаконие. Но в театралния

салон непременно ще има и една малка част от привилегировано съсловие,
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което няма да седи на обикновените столове, но ще бъде отделено от

простолюдието и ще седи по-нависоко. А какво има в един театър, което да

разделя простолюдието от първокласните персони?

Ложи, разбира се! Има ложи в театъра, които обикновено са на втория

етаж и оттам спектакълът се наблюдава от специални гости. Ето така,

наред с простолюдието на целия свят, което дяволът мами с лукавствата

си, в театъра му има и ложи за високопоставени. Не какви да е ложи, но

масонски ложи, в които любимците на Луцифер наблюдават пиесите на

господаря си. И сега искам най-много да внимаваш. Защото постановката

на дявола е такава, че простолюдието хипнотизирано да наблюдава актьора

пред завесите, а любимците от ложите да наблюдават истинската му същност

зад завесите. Нещо повече – самата беззаконна кампания на дявола се

организира и провежда именно от човеците в ложите, за да се съберат

достатъчно зрители в салона. Тъй че докато те гледат дяволския спектакъл

пред завесите, той самият да безчинства зад завесите. Ти ще разбереш за

това сатанинско безчинство и в останалите пророчески видения от тази

книга. А сега нека вече да продължа с първата от Святите заповеди на

нашия Господ Исус Христос.

“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз

ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго...” 67

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва ли има по-прекрасна и жизнеутвърждаваща заповед от тази, в

която Исус ни заповяда да се обичаме. Не просто да се обичаме както ние

бихме решили, но в действителност – да се любим един другиго така, както

Господ ни възлюби. Това е твърде извисен критерий, твърде чисто и Свято

повеление, за да си мислим, че само с прочит бихме го разбрали и

проумели. Виждаш ли, братко мой, всеки човек в света проявява чувствата

на душата си, като обича едни или други неща от живота си, една или

друга подробност от битието си, един или друг човек в съдбата си. Но

когато Исус ни е заповядал да се любим, както Той ни е възлюбил, то

тогава самите Му думи ни ангажират да търсим присъствието Му, за да

67 (Йоан 13:34)
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можем да изпълним заповедта Му. Ние няма да изпълним заповедта Му,

ако Той Самият в нас не свидетелства за Любовта Си.

“...както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един

другиго...”

Но може ли някой да обича, вместо Исус? Може ли някой да има

любов, по-пламенна от Неговата, по-изгаряща от Неговата, по-чиста от

Неговата, по-жертвоготовна от Неговата? Разбира се, че не! Ето защо на

нас ни е нужен Исус, за да Му позволим да обича чрез нас, да докосва чрез

нас, да очиства чрез нас, да спасява чрез нас. И най-вече:

На нас ни е нужен Исус, за да може Сам Той да изпълни Собствената

Си заповед вътре в нас! Без Него, ние не можем да се обичаме така, както

Той иска! Без Него изпълнението на тази заповед е невъзможно, а всеки

опит да бъде изпълнена се превръща в беззаконие!

Моля те да се замислиш върху това! Защото най-големите успехи на

дявола са се случили там, където човеците са останали без Исус.

А сега нека още малко да разширя това съдбоносно послание. Когато

погледнем на света, който лежи в лукавия, първата мисъл, която би

трябвало да ни хрумне, е тази, че този свят е без Исус. Въпреки, че Исус

умря за света, светът остава без Исус! Въпреки, че бихме чули понятия

като християнска цивилизация, християнска култура, християнски ценности,

християнски морал, светът е, и остава без Исус.

Но защо светът е без Исус?

Именно защото лежи в лукавия и не иска да се откаже от общението

си с беззаконните духове на дявола. Понеже ако светът беше решил да

бъде с Исус, то би Го пуснал в сърцето си и тогава Сам Исус би изпълнил

първата от Святите Си заповеди, а именно – да накара всичките човеци на

света да се възлюбят така, както Той ги е възлюбил. Но аз отново ще ти

кажа, че светът остава без Исус. И причината да остане без Господ е тази,

че в тъмните си покои дяволът е написал отровните си думи върху един

змийски свитък, който е събрал всичката му възможна омраза против Бога

и човеците. А ти сега се замисли, че този противен на Бога свят отдавна е

изнамерил определения за всичко, което се намира в него. И понеже

безбожието царува и процъфтява между човеците, то и затова светът го е
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нарекъл “атеизъм”, сиреч, тотално отричане на съществуването на Бога.

Този атеизъм стои в основата на много безбожни идеологии, но най-

сатанинските сред тях са марксизмът, ленинизмът и комунизмът. Аз нямам

никакво намерение да развивам какъвто и да било анализ върху тези

идеологии, понеже само допреди две десетилетия нашата страна беше

техен политически бастион. Но непременно оттук нататък книгата ще

продължи с коварството, което сториха на света именно масонските ложи,

вдъхновени от дявола. (И нека примерът, даден със завесите, театъра,

ложите и актьора, бъде постоянно в ума ти!)

А сега ще ти разкрия видението, което Господ показа на сърцето ми.

Аз отново бях с Него в тъмните покои на дявола, но Исус вече се беше

променил и не изглеждаше като Камък от Сион. Той отново стоеше като

могъщ Цар в Силата Си, а от устните Му излизаше Пламенен Меч, по чието

острие проблясваха мълнии. И ето, че моят Господ проговори на дявола,

като му казваше:

“Пристъпи в подножието Ми, човекоубиецо! И бъди готов да

отговаряш на въпросите Ми, изворе на всяко беззаконие! Помниш

ли ти думите, които изрекох на Моите ученици и които Апостолът

Ми Йоан записа в Евангелието? Помниш ли Святата заповед, с която

казах на учениците Си:

“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз

ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго...” 68

Съгласи ли се ти с тази Моя заповед, Сатано? Прие ли в сърцето

си, че човеците ще отворят сърцата си за Мене, и Сам Господ ще ги

извиси при Себе Си в свръзката на Любовта?”

Докато Исус изговаряше думите Си, мълниите по Меча Му започнаха

да плющят върху осанката на дявола. И той, като подскачаше и търсеше

начин да се скрие от Господния Гняв, болезнено изрева, казвайки:

“Ах, Царю на царете! Как можех да се съглася, че човеците ще се

любят едни други чрез Твоето Присъствие и ще пребъдват в Твоята Любов?

Та нали тогава, поради Огъня Ти, не би останало никакво място за мен и

моите демони по земята! Разбира се, че не се съгласих с тази заповед, но

68 (Йоан 13:34)
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веднага след Възкресението Ти от мъртвите заповядах на всичките си

демони, като им казах:

“Внушете в сърцата на човеците, че този свят е свят на омраза и в

него оцеляват само силно мразещите. Нека човеците да се мразят едни

други! Който повече мрази, той ще бъде издигнат и закрилян от мене!

Както аз намразих Бога и човешкия род, така нека и човеците да мразят

Него и да вселяват омраза помежду си! За да се умножава всякога

беззаконието ми! Нека човеците бъдат змии в мислите си! Нека човеците

бъдат лисици в думите си! Нека човеците бъдат вълци в делата си!”

И сега има ли смисъл да отварям свитъка си, след като толкова ясно се

различава Твоята Любов от моята омраза?”

Думите на Сатана накараха Исус да го погледне със страшен Гняв в

очите Си. А след това отново да му проговори, казвайки:

“Ти май наистина си решил да бъдеш крепост и закрила за

масоните си, тъй щото да опазиш скверното им дело от Господния

поглед. Но не съм ли Аз оня, Който виждам в тайно и въздавам

наяве? И сега да криеш ли писаното в змийския си свитък, когато го

прочитам ясно в жлъчта на сърцето ти?

Разтвори свитъка си, Сатано!

И внимателно прочети инструкциите, които си записал в него,

без да криеш нищо в Присъствието Ми!”

Докато Исус говореше, не само от Меча Му, но и от зениците Му

изскочиха мълнии, които удариха самото сърце на дявола, тъй щото той

залитна и падна назад. И ето, че без никак да се извърта с думите си,

дяволът взе змийския свитък и го разтвори пред Светлината на Меча, като

казваше на Исус:

“Още във времето, когато Ти беше на земята, аз имах едно поколение,

с което се противях на мисията Ти. И това беше поколението на садукеите,

които отричат, че има дух. Аз имах нужда точно от такива духовни слепци,

за да мога да се противя на първата Ти заповед. Защото тази Твоя заповед

би се изпълнила само с Твоето Присъствие. Но ако Твоето Присъствие го

няма – заповедта става невалидна. Ето защо в края на времето, когато

исках беззаконието да се умножи, аз утвърдих масонски ложи, с които да



138

явя на света всичкото възможно безбожие. Намерих почва за лукавствата

си в Германия и царска Русия, откъдето тръгнаха ученията за комунизма,

атеизма и материализма. Развратих човеци, като Маркс, Енгелс, Ленин и

Сталин. Предизвиках революции и наложих пентаграмата си, като символ

на новите безбожни идеологии. Обявих война на всичко библейско и всичко

християнско, като опожарявах всички места, където би било възможно

Духът Ти отново да се върне и да намери сърца, в които да се възцари.

Верен на моят принцип да разделям и владея, аз противопоставих на

комунизма – фашизъм, на социализма – нацизъм. И вдъхновителите на

всичко, което вършех, бяха моите зидари. Именно с тях наложих на света

всичките безбожни идеологии, защото чрез тези идеологии сърцата на

човеците ставаха материалистични и атеистични, отхвърлили всяка мисъл

за Бога. Ето затова моята заповед към всичките ми демони беше тази:

“Слушайте ме, демони! Идете по целия свят и го развратете с

безбожие! Идете и научете всичките ми зидари, че трябва да строят високи

крепости на основата на тоталното отричане на Бога, на всичко

християнско, и дори на всичко духовно! Нека направим света садукейски!

Нека атеизмът стане най-естественото състояние за света, който владея!

Нека светът отрича както Божието съществуване, така и моето! Свят без

Бога, значи свят на моето зло! А свят без мене, значи свят, който владея

скришом! Само така ще се преборя успешно с първата от заповедите на

Христос! Това е, Царю, писаното в свитъка ми!”

Дяволът вече протягаше змийския свитък към Господа, а костеливата

му ръка трепереше нервно. А тогава Пламенният Меч на Господа докосна

писаните думи, и мълнии се стрелнаха по острието му, тъй щото Исус

отново проговори, казвайки:

“Защо отново се опитваш да скриеш цялата Истина от Мене,

дяволе? Нима не виждам с мълниите на Меча Си, че си скрил едни

думи, като си писал върху тях други? Но ето – Мечът Ми изпепелява

първите ти думи, а изпод тях излиза скритата тайна за поредната ти

завеса. Прочети писаното за тази завеса, да не би в тоз час да

изгоря лъжливия ти език...”
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Гневът на Исус нарасна толкова много, щото от Меча Му започна да

свисти жупел. А дяволът, като криеше глава в мантията си, Му даваше знак

с ръка, та дано би се уталожил Гневът Му. И ето, че жупелът спря да

свисти, а тогава Сатана проговори, като казваше:

“Бях забравил писаното! Наистина бях го забравил! Но ето, тук съм

дал следните нареждания на демоните си:

“Усилвайте безбожието по целия свят с всичката си сила! И нека

делата на атеистите в света станат тайна завеса за делата на атеистите в

църквите. Тъй щото, взирайки се в нечестието на атеистите в света, човеците

да не забележат нечестието на атеистите в църквите! Само така аз ще

имам отстъпили от Бога църкви, за да ги владея с духа на Антихрист!”

Докато дяволът прочиташе последното изречение, Пламенният Меч

прободе змийския свитък, тъй щото той пламна и зацвърча. И тогава с

преливащ от Гняв Глас, Господ му проговори, казвайки:

“О, проклет безбожнико! Докъде наистина стигнаха лукавствата

ти! И какво успя да сториш ти против Мене с комунизма и атеизма

си? Къде са днес бастионите на безбожието ти, за да ти помогнат,

понеже свитъкът ти изгаря? Не рухнаха ли безбожните ти идеологии,

както в древните времена рухнаха стените на Ерихон?

Когато излъга света да Ме отрича, то изчезнах ли Аз, та всички

да се зарадват, че Бог няма? И когато излъга света, че ти самият не

съществуваш, то взе ли лъжите си и злото си при тебе в ада, та да

освободиш земята от зловонието си? Когато превърна човеците в

безбожници, то каза ли им Истината, че отричайки съществуването

на Бога, те не отричат Него, но себе си от Неговото съществуване?

И не направи ли ти целият свят безбожен, та докато мнозина гледат,

че Бог Го няма в света, никак да не видят, че много повече Го няма

в църквите?

Но ето, дяволе! Тайната ти завеса вече е явна!

И няма да има нито едно от Божиите чеда, което да не знае, че

най-страшните ти атеисти не са в света, но в отстъпилите от Името

Ми и Духа Ми църкви! Защото, при всичкото си безбожие, езичниците

пак от Бога имат добрите си съкровища, за да изваждат от тях
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добри неща! А при всичката си себеправедност, атеистите в църквите

от тебе взимат злите си съкровища, за да изваждат от тях зли неща!

Извикай тогава масоните си, и те нека те избавят от въздаянието

Ми! Вдигни по тревога всичките си ложи, и те нека ти станат щит

против Меча Ми! Призови всичките си зидари, които от години

вкупом оплакват рухналите си идеологии и съборените си бастиони!

И ако те не дойдат да ти помогнат, нито да те защитят от Гнева Ми,

то тогава този твой свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от

мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!

Змийският ти свитък догаря, човекоубиецо! И на тебе казвам,

враже Господен, че никой от лукаво внедрените ти атеисти в

църквите няма никак да допусна на Хълма Господен, но ще запокитя

в ада, за да ти бъдат безполезна утеха! Защото те разказват Завета

Ми с устата си, но хвърлят зад себе си Моите думи! На думи сякаш,

че са от Бога пратени, но делата им остават безбожни, понеже са

родени от тебе! Затова ще опазя всичките Си чеда от беззаконието

им, и те ще бъдат разпознати, въпреки лукавството си!

Пламенният Ми Меч вече пояде свитъка ти – за грях, за правда

и за съдба!

За грях – понеже всеки, който отрича Бога, е грешен като

грешното ти сърце!

За Правда – понеже само Аз мога истински да любя, и който Ме

има, той истински люби ближните си!

И за съдба – понеже твоите безбожници в църквите вече са

осъдени. И осъдени с тях ще бъдат всички, които говорят от Бога,

но нямат Бога!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших единадесе-

тото от пророческите Си въздаяния против тебе!”

След тези последни думи, Исус се извърна с ревнив поглед към мен,

като ми казваше:

“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че няма по-страшно

беззаконие от църковния атеизъм. Защото църковните атеисти са

хора, които говорят за Бога, но нямат Бога!
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Те нямат Моя Пример! Те нямат Моя Дух! Те нямат Моята Любов!

Тези са безбожниците, за които Апостолът Ми Юда предупреди в

посланието си:

“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били

посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които

обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от

единствения Владетел и Господ наш Исус Христос...” 69

Тези църковни атеисти са причината да предупреждавам, че в

последните дни любовта на мнозинството ще охладнее поради

умноженото беззаконие! Тези църковни атеисти са по-зли и проклети

от най-злите езичници и за тях е запазена най-мрачната тъмнина

довека! Бягайте от църковния атеизъм, чеда Мои! Той е възможно

най-страшното беззаконие, поради което иде Божият Гняв върху

рода на нечестивите!”

69 (Юда 1:4)
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4. ВИДЕНИЕТО С ДВАНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ

КОДЕКС

И рече Господ Исус Христос на последователите Си:

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 70

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искам да предупредя всички читатели на тази пророческа книга, че

ако са очаквали в нея да прочетат за някакви разтърсващи и спиращи дъха

световни конспирации, с каквито данни преизобилстват други книги, то ще

останат разочаровани. Аз не съм стоял на колене и в молитва пред моя

Господ, за да направи Той от книгите ми евтини хитове за човешкото

любопитство и жажда за забранени плодове. В крайна сметка тази

последна пророческа книга описва съкрушителния удар, който Господ Исус

Христос нанася с Меча Си върху кодекса на сатанинското беззаконие.

Всичко останало, което не може да се намери и прочете тук, би могло да се

потърси и намери от други източници. Но аз със сигурност зная, че в

другите източници може да има повече информация, но няма никакъв Дух.

И понеже през цялото си слугуване към Господ, та и до днес, не съм си

позволил да ползвам препратки от литературни източници или цитиране на

други автори, то нека никой не очаква, че ще го направя в тази последна

книга. Вярно е, че тя разкрива ужасните дела, които дяволът е сторил на

земята чрез своите масонски ложи, но също така е вярно, че пророческото

свидетелство идва да прослави Господ Исус Христос, а не мерзостните дела

на лукавия. Ето защо в разсъжденията и повествованието си аз всячески

ще остана верен на Простотата и Чистотата, която дължим на Исус.

А сега те моля да прочетеш втората от Святите заповеди, която Господ

остави на всички нас:

70 (Матея 16:24-25)
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“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 71

Знаеш ли какво най-много прозира в тази заповед? Знаеш ли какво ще

се случи в живота ти, когато тръгнеш да я изпълняваш така, както иска

Господ?

Истината е, че в думите на Исус най-много прозират самотата и

скръбта. Защото когато се отречеш от себе си и вдигнеш кръста си, за да

Го последваш, то тогава в живота ти идва онова духовно състояние, което

се нарича “смърт по Бога”.

Да, братко мой! Именно смърт по Бога!

Защото кръстът, който Господ иска да вдигнеш, за да Го последваш,

служи за собственото ти съразпване с Исус. Това разпъване, за което

свидетелства Апостол Павел в “Посланието към Галатяните”:

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 72

Когато преживееш тази смърт по Бога, то тогава с учудване ще

забележиш, че си останал много самотен. Понеже няма голям наплив от

човеци, които искат да умрат за Бога. Повечето искат да живеят – днес и

сега. Повечето искат да гребат с пълни шепи от този свят, без значение от

какъв дух или от какво място биха взели користите си. Но нашият Господ е

твърде категоричен в заповедта Си. Нещо повече – Той ни е оставил

предупреждение какво ще се случи с тези, които изгубят живота си за

Него, и с другите, които искат да спасят живота си без Него:

“Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който

изгуби живота си, заради Мене, ще го намери...” 73

Нека ти споделя едно видение от моя живот, което Исус ми даде още

когато бях младенец. Тогава, протегнал ръце към Него, аз пребъдвах с

71 (Матея 16:24-25)
72 (Галатяни 2:20)
73 (Матея 16:25)
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часове в молитва. Исках да прогледна. Исках да проумея всичките думи в

Евангелието Му. И ето, че една вечер, докато се молех, Той дойде към

сърцето ми с видение. А в това видение аз се видях като състезател,

застанал до много други състезатели. И интересното на самото състезание

беше фактът, че аз стоях на линията на старта само по една фланелка,

долнище на анцуг и гуменки, а до мен състезателите до един бяха се

качили в луксозни автомобили. Кой в “Мерцедес”, кой в “Ауди”, кой в

“БМВ”. Те ме гледаха и презрително ми се смееха, като подвикваха:

“На какво разчиташ, глупако? Докъде ще стигнеш с тези гуменки? Ще

издъхнеш и паднеш още на първия завой!”

Няма да скрия от теб, че в много от състезателите разпознах пастири,

чиито събрания бях посещавал в детството на вярата си. Но ето, че

светофарът, даващ началото на състезанието, показа зелена светлина. И

тогава аз се затичах, а автомобилите край мен дадоха мръсна газ и

профучаха напред, докато се скриха от погледа ми. Но аз, без да обръщам

внимание на това, просто тичах с всичката си сила. Така, след известно

време, очите ми съзряха катастрофи и задръствания, в които бяха попаднали

всичките онези автомобили и водачите им. А преминал край тях, аз

продължавах да тичам, когато почувствах изтощение до смърт. Знаех, че

ако спра, просто ще падна и ще умра. Затова реших в сърцето си, че ще

тичам докато умра. И ето, че там на пътя ми прилоша и аз усетих как

цялото ми тяло залита и пада на асфалта. А когато ръцете ми се ожулиха и

главата ми се просна върху пътя, един друг Стефан, стоял до този момент

скрит в духа ми, се надигна от падналото ми тяло и протегна ръце към

сърцето ми, казвайки:

“Давай! Изправи се и ме последвай! Аз ще дотичам състезанието вместо

оня, който падна на асфалта!”

“Но кой си ти?” – изуми се сърцето ми.

“Аз съм намереният Стефан, който не можеше да намериш досега,

понеже не беше изгубил изгубения Стефан! Аз съм оживотвореният от

Исус, за да направя истинското ти състезание за Сион!”
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В този миг сърцето ми се привърза към намерения Стефан. И ето, че с

него не просто тичах, но полетях. А така дойде миг, когато Гласът на

Господ ми каза:

“Спри се!”

Чул Исус, аз се спрях. И тогава видях, че съм под едно огромно Дърво,

от чиито клони блестеше Светлина. И ето, че Господ се яви под Дървото,

като ми казваше:

“Тук има много дълго да чакаш, докато пристигне някой от

братята ти. Но Аз ще ти дам дълготърпение и ще ти бъда утеха в

самотата ти!”

“Какво е това място, Господи?” – попитах тогава аз. А Исус ми отговори:

“Това е Животът, който ти получи от Мене, след като вкуси

смърт заради Мене! Всеки път, когато се съединиш с Дървото,

Моята Вяра ще изпълва сърцето ти и ти ще раждаш Плод за

Царството Ми! Затова стой тук и пребъдвай всякога в посвещение и

размисъл над Святите Ми думи в Святото Ми Слово!”

Братко мой! От това видение са преминали тринадесет години, но аз

все още го помня и то всякога е живо в сърцето ми. А причината, за да го

споделям с теб, е тази, че искам да те насърча да тичаш в Сионовото

състезание, докато вкусиш всичката смърт по Бога. И когато изгубиш

живота си за Исус – бъди сигурен, че непременно ще го намериш и ние ще

се срещнем духовно под Дървото на Господа.

А сега нека да продължа в друга плоскост на разсъжденията си. За

един безкрайно лукав и мръсен в амбициите си дявол втората от Святите

заповеди на Исус всякога е била ужас в тъмното му битие. Сатана никак не

е искал да приеме, че човеците ще обикнат смъртта по Бога и ще съразпнат

себе си, за да получат Живота на Бога. Ето защо човекоубиецът моментално

е реагирал. И на смъртта по Бога той е противопоставил “смърт по дявола”.

Каква е тази смърт по дявола? Има ли на света свидетелства за нея?

Разбира се, че има! В крайна сметка всички окултни учения, тръгнали

от древния Египет, днес са все тази смърт по дявола.

Виж какво е влиянието на астрологията! Виж какво е влиянието на

спиритизма! Виж какво е влиянието на теософията! Виж какво е влиянието
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на черната и бялата магия! Виж как за последните сто години дяволът

наводни света с екстрасенси, шамани, вещери и чародеи! Виж как през 1966

година в Сан Франциско безумецът Антон Лавей, масон от висшата тридесет

и трета степен на дяволската пирамида, създаде първата сатанинска църква,

а примерът му беше последван от стотици хиляди и милиони сатанисти.

Виж как само в последните тридесет години на света се нароиха стотици

рок-групи, изповядващи директно поклонничество към Сатана и участие в

черни литургии.

Стоял ли е със скръстени ръце дяволът, докато Христос ни е призовавал

към смърт по Бога? Не е ли напълнил земята с мрака на неговата убийствена

смърт? Не е ли извадил от арсенала си най-злите и най-чудовищните

Шумерски, Египетски, Асирийски и Вавилонски демони, като им е дал

заповед да убиват и развращават тотално по целия свят? И не затова ли

Апостол Йоан ни е предупредил в “Откровението”, че в дните преди

пришествието на Исус земният Ерусалим ще бъде наречен “Содом и

Египет”? При толкова тотално блудство и при такова яростно нашествие

на окултизма и магията, то името непременно отговаря на духовете си.

Затова нека вече да ти разкрия видението от покоите на дявола,

където човекоубиецът преживява най-големия си възможен смут от времето

на Възкресението и до днес. Защото от устните на моя могъщ и прославен

Господ излизаше Пламенен Меч. И по острието на Меча отново проблеснаха

мълнии, тъй щото Исус вече казваше на дявола:

“Пристъпи в подножието Ми, жалки фараоне! Отговаряй на

въпросите Ми, египетско чудовище, което е простряло хищните си

нокти по всичките реки на света! Помниш ли Моята втора Свята

заповед, с която заповядах на всичките Си последователи, като им

казах:

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 74

74 (Матея 16:24-25)
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Съгласи ли се ти с думите Ми, Сатано? Прие ли в сърцето си, че

човеците ще ходят по Пътя на Човешкия Син, за да стигнат до

Голготата Му, да се съразпнат с Него, и да тържествуват над тебе в

Неговата Слава?”

Мълниите вече удряха мантията на Сатана и я правеха проядена от

стотици изгорени дупки, когато дяволът изрева с огромно притеснение в

гласа си, казвайки:

“О, Царю на царете! Дай ми възможност да събера мислите си! Не ме

зашеметявай в Гнева Си, за да мога да Ти отговоря! Разбира се, че помня

заповедта Ти! С нея Ти искаше да Си създадеш поколение от прославени

свидетели, които да тържествуват в Славата Ти над мене.

Но можех ли аз да се съглася, че човеците ще пожелаят Твоята смърт,

след която следва триумф над мене и моето царство? Разбира се, че се

възпротивих на думите Ти. И не просто се възпротивих, но още във

времето на Възкресението Ти заповядах на всичките си демони:

“Непременно да вкарате във всичките човеци ужасен страх от

Голготския Кръст и от смъртта по Бога. Нека всичките човеци да се вкопчат

в плътския си живот, като удавници за сламка! Нека станат готови да

извършат всякакви мерзости, предателства и отстъпления, само и само да

запазят скъпоценния си живот! Кожа за кожа, да! Все що има човек, нека

го даде, за да запази живота си, но никак да не пристъпи към Кръста на

Христос, нито да пожелае смъртта Му! Насилие, насилие, насилие! Нека

свидетелите на Месията да умират в зверски мъки! Нека бъдат разкъсвани

от зверове! Нека изгарят, побити на кол! И тогава да видим дали смъртта

по Бога ще се стори желателна на човеците!”

Ето така аз заповядах на демоните си в ония дни! И те извършиха

всичко по волята ми, като надигнаха смъртоносно гонение върху всичките

Ти пратеници и свидетели, които с мъченическия си живот се превръщаха

в Твои светии! И сега има ли изобщо смисъл да отварям тази змийска кожа,

когато цялата история свидетелства за моята реакция на втората Ти

заповед?”
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Слушайки думите на дявола, Исус се разсмя с божествено презрение.

А след това, притиснал с Меча Си самото сърце на лукавия, му проговори,

казвайки:

“Нима и този път искаш да опазиш тайните си, дяволе? Нима

искаш да скриеш от Мене нещо толкова явно, колкото е проклетата

Египетска пирамида, която утвърди чрез зидарите си? Само с

яростно гонение ли се възпротиви на думите Ми от Моята Свята

заповед? Не си ли ти чудовището Левиатан, което привлича,

разкъсва и поглъща? Не е ли тялото ти туловище на извиващ се

змей, което е приготвено за лютия, за Яростния и за Славния нож

на Господ? Непременно простри проклетите си ръце, та разтвори

змийския си свитък и го прочети в Присъствието Ми! Да не би да Ме

подбудиш към ревнивост, та в тоз час да поразя сърцето ти!”

За втори път Мечът Господен удари дявола. И този път ударът беше

толкова силен, щото Сатана беше изстрелян назад в стените и от устата му

излезе див и болезнен крясък. Но ето, че той се окопити и разтвори

змийския свитък, като казваше с треперещ глас:

“Аз знаех, че с гонение няма да победя Твоите свидетели, понеже

мъченическата им смърт имаше обратен ефект и те придобиваха ореол на

светци, а примерът им беше заразяващ и желателен. Ето защо свиках на

съвещание най-злите си демони, като им казах:

“Ние трябва да престанем да блъскаме със зло човеците, понеже така

ги губим от властта си. Трябва да направим нещо изпитано, проверено,

надеждно. Трябва да започнем да ги привличаме. Както аз някога привлякох

Ева в градината – така трябва да действаме. Ето затова ще възстановим

древния Египет. И не просто Египет, но магиите му и пирамидите му. Така

непременно човеците ще пожелаят моята смърт, а ще се откажат от

Христовата!”

Затова именно такава заповед написах в свитъка си:

“Слушайте ме, демони! Напълнете земята с магия и египетски окултизъм!

Утвърдете навсякъде по света окултни братства и посветени в магията

зидари. Нека човеците започнат да вярват в мене! Нека доктрините на

Луцифер станат смисъл на живота им! Колкото повече магия и окултизъм –
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толкова повече смърт от мене за човешките чеда! Колкото повече магия и

окултизъм – толкова повече люспи за тялото ми и слава за името ми! Така

непременно в края на времето ще имам една огромна духовна пирамида,

на чийто връх ще поставя Антихриста. Най-важното е човеците да вярват в

мене, а не в Бога, и да простират ръцете си към моята смърт, а не към

Христовата! Това е писаното в свитъка ми, Царю на царете! Друго против

Твоята смърт бях безсилен да измисля!”

И този път дяволът протегна свитъка си към Исус, а ръката му

трепереше и по лицето му се пързаляха издайнически капчици от пот. А

тогава Господ прогърмя страшно с Гласа Си, тъй щото цялото адско

пространство се разтресе от Гнева Му. И страшни мълнии излязоха от

зениците на Исус, а по острието на Меча Му засвистя жупел. И ето, че в

едно с жупела думите на Исус се стовариха върху дявола, тъй щото Той му

казваше:

“От Меча Ми ли ще скриеш думите си, жалък фараоне? Магия

на Господа ли ще правиш, та Той да стои омаян пред тебе и да

приеме, че си казал всичко, що си писал в свитъка си? Не виждам

ли Аз, че си скрил най-страшните си послания под първите думи,

които прочете? Не виждам ли Аз тайната завеса, която си направил

с магията и окултизма си? Скоро да прочетеш скритите си думи, да

не би да изпепеля всичките ти покои и да те хвърля в бездната,

преди да е дошло времето ти!”

Докато Исус изговаряше думите на Гнева Си, острието на Меча Му

пояде думите върху свитъка, написани с отровата на дяволското сърце. Но

ето, че под тях се появиха други думи. А Сатана, като агонизираше поради

жупела, който се сипеше върху него, извика с ридаещ глас, казвайки:

“Ах, Царю! Спри жупела Си! Исках да скрия писаното, но кой би могъл

да се скрие от Тебе? Исках да утая лукавството си, но Твоите очи виждат и

в най-гъстото на мрака ми! Дай ми шанс да прочета писаното! Спри

въздаянието си, за да Ти отговоря!”

След тези думи на дявола, жупелът от Пламенния Меч престана, а

тогава Сатана наведе глава към свитъка, като казваше:
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“Ето тайната доктрина, в която посветих висшите си демони – Езавел,

Корей и Мамон! Ето думите, които им заповядах:

“Слушайте ме, висши демони! Докато светът тотално прелива от магия

и окултизъм, и човеците отиват под сянката на Египет, вие непременно ще

бъдете моята магия и моя окултизъм във всички отстъпили от Исус църкви.

Чрез вас ще накарам човеците, които се наричат християни, да вярват в

мене, а не в Христос, и да обичат моята смърт, а не Неговата.

Ти, Езавел, ще бъдеш магьосница на моите чародеяния в църквите!

И с тебе ще омайвам плътските християни, които ще потърсят учители по

своите си страсти!

Ти, Корее, ще бъдеш магьосникът на моето насилие в църквите! И чрез

тебе ще издигам човеците, които искат да първенствуват, да се титулуват,

и да бъдат господари, а не слуги, вълци, а не агнета!

Ти, Мамоне, ще бъдеш магьосникът на моето благоволение в църквите!

И чрез тебе ще издигам всичките сребролюбиви и алчни човеци, за да ги

направя да бъдат препънка и съблазън всред вярващите! Те ще проповядват

моята смърт, пълна със злато, пари, блага и разкош, като алтернатива на

Неговата смърт, пълна с лишение, гонение и скръб!

Малцина ще ви забележат в църквите, понеже човеците ще гледат

хипнотизирани към тайната завеса, която направих. Те ще се гнусят от

окултизма и магиите в света, но ще викат “Амин” на окултизма и магиите в

църквата си. Те ще се гнусят на екстрасенсите, чародеите и маговете на

света, но ще викат “Алелуя” на теолозите, на наемниците и проповедниците

на просперитета в църквите. Ето така аз ще погълна Христовата смърт с

моята смърт от ада, и Христовата заповед с тайната завеса на моето

лукавство!”

Едва прочел последните думи от свитъка, дяволът се свлече в

подножието на Господа, напълно съкрушен от разкриването на тайната си.

А тогава Пламенният Меч на Исус нападна на змийския свитък и той лумна,

изгаряйки със страшно цвърчене. И ето, че за сетен път Исус отвори устните

Си, като казваше на дявола:
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“Какво ще сториш оттук нататък против Мене, Левиатане? Дали

ще бъдеш Бафомет, за да Ме уплашиш с уродливостта си? Или ще

надигнеш последната си пирамида, за да воюваш против Меча Ми?

С коя от люспите си ще Ме смутиш или с кой от зидарите си ще

победиш Камъка от Сион? Извикай ги сега и нека ти помогнат,

когато Мечът Ми пояде свитъка на твоето беззаконие!

Събери всичките си магии накуп, та дано би възстановил

свитъка си от пепелта, както неведнъж си се хвалил, че си птица

Феникс, която се възражда от пепелта! Извикай висшите си демони,

та да Ме смъмрят, че изобличих магията и окултизма ти в църквите!

Но ако не можеш да сториш нищо от онова, което би сторил, и

трепериш като парцал в присъствието Ми, то тогава този змийски

свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство

от лукавствата ти!

Затова ти казвам, враже Господен! Над никое от чедата на

Хълма Господен власт не ще имаш, и с окултизма и магиите си не

ще ги развратиш! Понеже всичките Божии люде видяха тайната

завеса на измамата ти - магията и окултизма ти в църквите!

Пламенният Меч на устните Ми пояде дванадесетия от змийските

ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже всеки, който обича смъртта на магиите и

окултизма ти, е грешен като грешното ти сърце!

За Правда – понеже Аз бях мъртъв и оживях, за да живея до

вечни векове! И всеки, който вкуси смърт за Мене, получава Вечен

Живот от Мене!

И за съдба – понеже църковната магия и окултизъм са осъдени

и проклети от Мене. И осъдени и проклети с тях ще бъдат всички,

които обичат смъртта на Езавел, Корей и Мамон, за да наследят и

вечното им погубление!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших дванадесе-

тото от пророческите Си въздаяния против тебе!”
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5. ВИДЕНИЕТО С ТРИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ

КОДЕКС

И рече Господ Исус Христос на последователите Си:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко

що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до

свършека на века. Амин...” 75

Братко мой! Верни ми приятелю!

От две хиляди години на този свят се води една невидима война.

Война между Бога и дявола. Война между Святото Слово на Всемогъщия и

скверния кодекс на сатанинското беззаконие. И каквото е характерно за

всичките войни, това е характерно и за духовната война. Защото и в нея

има победители и победени. И в нея има ранени и убити. Но аз нека в тази

последна глава на книгата да ти предам второто от страшните видения,

които Господ даде на сърцето ми. Защото то отново е видение от тъмната и

страшна долина под Хълма Господен.

И така, братко мой, пред сърцето ми отново се появиха онези църкви в

долината. А този път те изглеждаха различно, понеже бяха в етап на

построяване. Самите строители, взели библии в ръцете си, разтваряха

страниците им и даваха указания на храмовите строители. Нещо повече –

въздухът се изпълваше с молитви и викове към Господа, та дано би

благословил църковното строителство. А Той наистина ги беше чул. Понеже

Небето над долината се разтвори и Исус се яви като Камък над строителите

и им казваше:

“Тръгнете с всичките повярвали човеци и Ме последвайте на

Хълма Господен! Защото само там е благоволението на Отца Ми и

на никое друго място няма да бъде въздигнат последният Храм на

Господа!”

75 (Матея 28:19-20)
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Чули Гласа Господен, много строители вдигнаха главите си, за да

проследят накъде отива Камъкът и така да Го последват. Но ето, че едва

бяха извървели и километър нагоре към Хълма, когато против тях изскочиха

множества от демони, запънали лъкове, прострели копия и хванали

боздугани в ръцете си. И самият дявол и Сатана, пристъпил сред тях,

простря ръцете си против строителите, като казваше на демоните си:

“Идете и въздайте от гнева ми на тези безумни човеци, които не искат

да се съобразяват с волята ми. Изстреляйте против тях стрелите си!

Хвърлете против тях копията си! Пребийте главите им с боздуганите си!”

Чула гласа на господаря си, демоничната войска се нахвърли, за да

въздаде на строителите, които искаха да се възкачат на Господния Хълм. А

тогава над тази демонична войска се появи легион от Божии ангели, който

чакаше знак от Господа, за да се намеси в битката. Но за ужас на очите

ми, строителите не призоваха Господното Име, нито се уповаха на Исус, за

да ги избави от яростта на дявола. Не! Те просто хвърлиха библиите в

нозете си и се обърнаха, като затичаха в ужас към долината. А демоните,

направлявани от дявола, ги подгониха и стигнаха. И ето, че строителите

вдигнаха ръце, за да просят милост.

“Нека бъдем пощадени! Не ни убивайте!” – крещяха те към демоните.

А Сатана, като се усмихваше на строителите, се приближи до тях и им каза:

“О, чеда мои! Нямам никакво желание да ви убивам! Вие просто не сте

имали правилното видение как да строите храма си! Но ето, аз съм

миротворецът на живота ви! Вдигам ръката си и усмирявам всяка буря!

Казвам на злите: Дръпнете се от чедата ми! И те мигновено изпълняват

волята ми!”

“Ти ли си, господи?” – извикаха тогава строителите.

“А кой друг да усмирява бурите в живота ви, и демоните да падат от

страх пред него?” – им отговори с удоволствие дяволът, като продължи:

“Аз не просто съм вашият господ, но оня, който ще ви даде успех, за

да извършите цялото си начинание! Ето, меч изваждам от мантията си, и го

побивам на мястото, където искам да настаня името си!”

В следващия миг дяволът наистина извади меч и го заби в пръстта на

долината. А тогава от самата пръст се въздигна глинена основа, върху която
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беше запечатан образът на звяра. И ето че лукавият отново проговори на

строителите, като им казваше:

“Вдигнете библиите си, които хвърлихте, понеже е грехота пред

лицето ми да проявявате такова малодушие! Но наместо това ги четете с

моя дух в сърцата си, за да съградите на господа храм, какъвто подобава

на името му!”

Смутени от думите му, строителите се затичаха до мястото на

отстъплението си. И там, като се наведоха, вдигнаха хвърлените си библии.

Но тогава от самата войска на дявола върху сърцата им скочиха опитни и

мощни демони, които ги обсебиха напълно. А строителите, не усетили

нищо и замаяни от лукавството на дявола, се върнаха при него и се

поклониха в нозете му. Това накара дяволът доволно да се усмихне и

отново да им каже:

“Аз съм с вас до свършека на времето! Идете и научете всички

останали строители да строят като вас! Нека всички ме призоват с устните

си, за да им дам мир и да им положа основата, върху която трябва да

строят!”

Братко мой! Аз не зная дали осъзнаваш на каква тотална трагедия

Господ ме направи свидетел в това видение. Но искам със сигурност да ти

кажа, че всичките храмове и църкви в долината вече са престанали да

воюват с дявола, понеже са победени от него. Те са сключили мирен

договор със Сатана. А цената на този мирен договор е подмяната на

Камъка от Сион с глинената плоча на звяра от бездната. Звяр, който нито

една от отстъпилите църкви няма да нарече с никое друго име, освен с

Името Исус. Звяр, който непременно ще изиска стените на храмовете да

бъдат направени от църковен атеизъм, а стълповете им – от църковен

окултизъм.

Опитай се тогава да се изправиш срещу този звяр, без Господ Исус

Христос от Хълма Господен да бъде Вяра и Щит на сърцето ти!

Опитай се да разрушиш глинената му плоча, без Камъкът от Сион да е

станал вътрешна Светлина, Огън и Твърдост на сърцето ти!

Опитай се да поразиш всичките врагове на Христовата Вяра, без от

устните ти да излиза Пламенният Меч на Божията Вечна Правда!
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И тогава ще се убедиш, че в тази духовна война между Святостта на

Небето и беззаконието на ада, няма зрители, но само победители и победени!

Какъв ще бъдеш ти? Победител или победен? Триумфиращ войн от

Сион или сладко ястие за червеите на сатанинското лукавство?

Ето, казвам ти Истината в Исус, и Святият Дух свидетелства на устните

ми, че ако сърцето ми понесе всичкото угнетение, отмъщение и ярост от

дявола, то е, за да се намериш като победител в Христовото Име! А сега

нека вече да започна същинското послание на тази глава. Моля те отново

да прочетеш третата от Святите заповеди на Господ Исус Христос:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко

що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до

свършека на века. Амин...” 76

Как мислиш, братко мой? Ще се съгласи ли дяволът да ходиш с нозете

си по неговия свят, за да разрушаваш делата му? Ще приеме ли

човекоубиецът, че докато той сее и жъне смърт, ти ще сееш и жънеш

Живот? Ще приемат ли милиардите нечестиви духове, че трябва да им

става все по-тясно и по-тясно, докато на Святият Дух Му става широко в

човешките сърца? Не казва ли псаломът много точни думи, които

охарактеризират цялата демонична съпротива против Божието благовестие

и срещу всеки помазаник на Бога и Отца:

“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.

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.

Тогава ще им продума в Гнева Си, и в тежкото Си негодувание ще

ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на Сион, Святия Мой

Хълм...” 77

Ето така дяволът винаги ще иска да разкъса връзките ни с Бога и да

отхвърли въжетата, които го връзват. Но, както е записано, Отец на Небето

ще се смее, а Царят на Сион ще се поругае с дявола. Затова нека повече

76 (Матея 28:19-20)
77 (Псалом 2:2-6)
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не бавя Христовото поругание, но да продължа с последното от великите

видения, дадени на сърцето ми от Исус.

Аз все така стоях до моя Господ в тъмницата на дявола, а ръката ми

държеше Неговата. И от устните на моя Господ продължаваше да блести

Пламенният Му Меч. Така сърцето ми дочака мига, в който Исус отново

проговори, а бляскавите Му мълнии заплющяха по осанката на дявола. Ето

думите, които Исус изговори в Гнева Си:

“Пристъпи в подножието Ми, окаян лъжецо! И дай Ми поне

една причина, човекоубиецо, за да не те посека с Меча Си и да не

се поругая със сърцето ти! А сега отговори на въпросите, които ти

задавам! Помниш ли ти третата Ми Свята заповед, с която казах на

всичките Си последователи:

“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в

Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко

що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до

свършека на века. Амин...” 78

Съгласи ли се с тази заповед, Сатано? Прие ли я в сърцето си?

Реши ли ти, че ще оставиш човеците да научат всичките народи на

Моето учение, и да ги кръщават в Името на Отца, Сина и Святия

Дух? Отговаряй, като те питам!”

Обсипан с дъжд от мълнии, дяволът се разтърсваше така, както в нито

едно от предишните видения. И ето, че той даваше знаци с ръцете си, за

да намали Господ Гнева Си върху него. А когато мълниите намаляха, Сатана

проговори, като казваше:

“О, Царю на царете! Да беше ме унищожил още при падението ми от

Небето, та да не дочакам това Твое поругание! Да беше благоволил Йеова,

та съвсем да ме изличи – мен и демоните ми. Защото какво да сторят сега

милиардите ми служители, когато Ти Си силен да ги парализираш всичките?

А относно Твоите въпроси, ето, отговарям Ти!

Никак не се съгласих с Твоята трета заповед, нито я приех в сърцето

си! Та как можех да приема, че Твоето благовестие ще отнема човеците от

смъртта и греха, за да ги оживотворява в Правдата и Святостта Ти? Как

78 (Матея 28:19-20)
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можех да приема, че в един миг ще трябва да вдигна ръце и да се предам?

Аз никак не приех думите ти, но с всичката си омраза и лукавство против

Тебе, казах след Възкресението Ти на всичките си демони:

“Идете, демони! Имате тринадесет мои свитъка и всичкото време на

векове и хилядолетия, за да развратите света и да направите суетно

Спасението на Христос! Никак да не се спрете, нито да се откажете от

духовната битка, която сега започва! Защото Истината е силна на Неговия

Хълм, но заблудата ни е царица в нашата долина! Затова нека я превърнем

в долина на всичките възможни религии и смъртоносни учения! Нека

превърнем тази долина в непреодолима преграда за всички, които искат да

се съградят в Него! Нека напълним тази долина с изкусителни фалшиви

храмове, в които няма гонение и зло, но поощрения и земни благословения!

Затова пазете кодекса ми в сърцата си и развратете всичките народи, като

ги кръщавате в името на змея, звяра и лъжепророка! Изкушавайте,

съблазнявайте и завличайте човеците да вършат всичко, що съм заповядал

в моя кодекс!”

Тези бяха думите ми към всичките ми демони, Царю на царете! И сега

да отварям ли този последен свитък, след като всичките Ти просветени

човеци отдавна са направили разликата между моите религии и Твоята

Истина?”

Слушайки думите на дявола, Господ гръмогласно се разсмя. Смехът на

божественото Му презрение беше толкова силен, щото ураган излезе от

устните Му и притисна човекоубиеца в скалите, като разкъса мантията му

и я отвя в дълбините на пъкъла. А когато спря да се смее, Господ отново

проговори на дявола, казвайки му:

“Не си ли чул, Сатано? И дух не ти ли прошепна на сърцето, че

е гибелно за тебе да подбуждаш Господ към ревнивост? Какво значи

това, че ще причисляваш пророка Ми към престъпниците? Кое от

повеленията Ми е престъпил, за да го определяш като престъпник?

Какво значи това, че ще му обявяваш смъртна присъда, като решиш

в сърцето си, че Господ едва ли би се намесил?

Не се ли намесих Аз, както подобава на възвишен Съдия? И не

изпепелих ли дванадесетте свитъка на твоето беззаконие? Защо
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тогава си решил в сърцето си, че ще оставя тринадесетия ти свитък

без възмездие? Не, човекоубиецо! Тъмната ти сянка, с която си

помрачил всичките народи, трябва изцяло да бъде поразена от

Светлината и Огъня на Меча Ми! Затова простри беззаконните си

ръце и скоро разтвори последната си змийска кожа!”

Останал без черната си мантия, гол и жалък пред Господа, Сатана

простря ръцете си, като разтвори свитъка. И тогава с треперещ глас той

започна да го чете, казвайки:

“О, Царю на царете! Угнетителният съд, с който Израилевите първенци

Те осъдиха като престъпник, беше най-сладката и желателна гледка за

сърцето ми. Тя беше моят кратковременен триумф, по-желателен за мене

от трона ми, от царството ми, и от всичките постижения, които бих имал на

земята! Ето защо, като знаех, че с проповядването на Твоето благовестие,

Ти ще получаваш Собствения Си триумф над мене, аз реших в последния

си свитък да заложа на моя триумф над Тебе. И като събрах всичката жлъч

на сърцето си, написах в свитъка си тези думи:

“Слушайте ме, демони! Започнете да работите за триумфа на господаря

си и направете невъзможно напускането на долината без угнетителен съд.

Нека има постоянно действащ съд срещу всичките Христови Апостоли и

пророци, проповедници и благовестители! И запомнете думата ми, за да я

изпълнявате! Няма триумф за мене, когато човеци от едни религии

осъждат човеци от други религии! Но истински триумф за мене е този:

Хора, които се наричат християни, да осъждат с угнетителен съд

Божиите слуги и пророци! Само така в Сърцето на Христос се отваря рана!

Само така раните, които Той ми нанесе, ще зараснат! С този угнетителен

съд да действате всякога! Той е най-силната ми отрова срещу благовестието

и най-желаният мехлем за сърцето ми!”

Дяволът спря да чете и с отчаяние смачка свитъка си, като го хвърли

на земята. А след това отново каза на Господ:

“Виж и провери, че тук няма завеса! Изпитай и узнай, че Те мразя и

ще Те мразя до дъното на сърцето си! Тебе и свидетелите Ти! Тебе и

слугите Ти! Тебе и пророците Ти!”
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С поглед, от който блестеше благородство и Съвършена невъзмутимост,

Господ насочи Пламенния Си Меч към хвърления змийски свитък, като го

изпепели. И тогава Той отново проговори на дявола, като Му казваше:

“Зная, че Ме мразиш, Сатано! Но ти знай, че и Аз те мразя и

затова дойдох тук да съсипя делата ти! Ти ще останеш нищожество

пред Лицето Ми, лъх и сянка от отминали векове, духовен изрод и

черен извор на непресъхващо беззаконие!

Затова те предупреждавам, дяволе! И Гласът Ми сега гърми по

всичките селения на ада, на земята и в поднебесните места!

Дръпни мръсните си ръце от Църквата Ми, и да не си посмял да

хвърлиш сянката си върху нито едно от Божиите чеда, които съм

събрал при Себе Си на Хълма Господен! Угнетителният ти съд няма

да има власт и сила върху Моите люде, но ще върне назад в

долината само твоите, които от тебе са родени!

Пламенният Меч на устните Ми изпепели целия ти беззаконен

кодекс – за грях, за Правда и за съдба!

За грях – понеже всички, които остават в долината и мразят

Господния Хълм Мория, са грешни като грешното ти сърце!

За Правда – понеже крайъгълният Камък от Сион свети на

Хълма Мория, и всички, които се съградят на Него, са родени от

Бога и Бог е роден в тях!

И за съдба – понеже църквите и храмовете на Антихрист,

изградени и вдъхновени от твоите масони, са проклети и осъдени!

И проклети и осъдени ще бъдат човеците, които се намерят в тях в

Страшния Ден на Моето Пришествие!

Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших всичките Си

пророчески въздаяния против тебе!”

След тези последни думи на Исус, бяло сияние от Свят Дух загърна и

двама ни, като мигновено ни въздигна нагоре, тъй щото сърцето ми се

намери до Господ на Неговия Хълм. И тогава Той отново ми проговори,

като казваше:

“По благоволението на Отец Ми и чрез Моето Лично водителство

ти написа най-великата книга на живота си!
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Книга, заради която ще те ублажават всичките пророци на

Небето! Книга, с която Пламенният Меч на твоя Господ се заби в

сърцето на гнусния и извратения, като изпепели всичките змийски

свитъци на беззаконния му кодекс!

Всеки, който Ме е последвал с Моя Дух, с Моята Вяра и с Моята

Твърдост в Моите видения, вече е станал повече от победител над

дявола! Всеки, който се е изпълнил с Моите думи, вече има

Пламенен Меч на устните си и Господна Светлина в сърцето си!

И Светлината свети в мрака, а мракът я не схвана!

Всеки, който е повярвал свидетелството на пророка Ми, е

познал Истината, и Истината го е направила свободен! Затова нека

свободен да бъде довека! Аз, Ужасът и Разрушителят на дяволските

дела, дадох най-великите Си видения на пророка Си!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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