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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Колкото повече времето ни приближава до свършека на стария и

грешен свят, толкова по-тежък става свещеният товар върху духа ми, тъй

щото носенето му изисква пределната мобилизация на всичката ми вяра в

Господ Исус Христос. Това не може да се обясни лесно, нито да бъда

достатъчно убедителен в изповедта си, че вече едвам удържам повереното

ми от Бога. И както един тежкоатлет изтласква щангата над рамената си,

за да я задържи неподвижна и да покаже пред зрителите и съдиите, че

може да я владее, така и аз продължавам да се уповавам на Силата,

дадена ми от Святия Дух, за да не се посрамя в повереното ми от Бога

служение. Още повече, че примерът с щангиста не е най-удачният, понеже

той вдига тежестта си, за да я задържи само за няколко секунди, а аз

трябва да си нося моя товар постоянно. Ден след ден, седмица след

седмица, месец след месец и година след година. И така – докато напълно

приключи попрището ми.

В изминалите месеци след написването на последната книга за

“Тъмният пантеон на дявола” душата ми се пресити от скръб, а тялото

от възможно най-жестоките отмъщения на Сатана. Отровата му удари

колената ми с мъчителни болки при свиване, а рамената ми с ужасно

ошипяване, тъй щото – било, че лежа или се движа – винаги да усещам

присъствието на мъчител. А аз приех за себе си, че именно това бе цената

да дам на братята и сестрите си виденията, с които Господ ги освобождава

от тъмните стълпове на дяволското засеняване. И вътре в себе си имам

надежда, че Верните на Христос ще осъзнаят простичката истина, която

гласи, че насилието е най-категоричната изява на безсилието. Всяко друго

обяснение за прелялата ярост на дявола би било смешно и наивно. Защото

е вярно и това, че сблъсъкът между Бога и лукавия се случва на

територията на човешкото сърце. Именно там би се почувствал целият

отзвук от пророческите видения. И ако някой има в живота си същите

белези на гонение, както те се явяват в моя, то нека не се подава на скръб
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и отчаяние в сърцето си, но да благодари на Господ, че му е дал да бъде

съучастник в Неговите страдания.

В последния месец от живота си аз преживях категорично Божие

докосване върху сърцето си, което стана причина за написването на тази

книга. То беше свързано с размисъл за едно, на пръв поглед, невидимо

противоречие между тъмния пантеон на дявола и идещото царство на

човека-Антихрист. Една съществена разлика, за която не бях мислил, нито

ми бе идвала наум. Защото, колкото до виденията, свързани с дяволското

засеняване, вече бях напълно просветен, че Сатана разделя света, за да го

владее чрез онези латински надписи върху стълповете на тъмния си

пантеон. Но ето, че една последна демонична кампания влиза в конфликт с

дяволското кредо “Разделяй и владей”. Понеже тя е свързана не с

разделение, но с едно тотално заличаване на границите, известно с името

“глобализъм”. А злият император, който довчера е чертал религиозни,

идеологически, политически, културни и расови разделения, днес е готов

да ги заличи в името на своята най-последна кауза.

Каква е тази най-последна сатанинска кауза? Какъв е този нов

световен ред? Какво е това загърбване на хилядолетно статукво, което е

носило и все още продължава да носи тъмни печалби на лукавия?

Отговорът, братко мой, е този, че Сатана ще трябва да подготви целия

свят за явлението на Антихрист, човекът на греха и синът на погибелта. И

ако до днес умореният от царуване дявол е бил доволен, разделяйки да

владее, утре амбицираният син ще заложи на нова стратегия и тактика,

защото иска да покори и подчини всичките народи под сянката си. А в

подобно покорство старите лъжи и коварства на змията със сигурност се

превръщат в отживелица. Тъй щото в името на световното владичество на

Антихрист, идващ да демонстрира превъзнасянето си над Отца, Сина и

Святия Дух, и да си присвои Святото Име “Исус” – всякакви жертви и

компромиси от лукавия са напълно оправдани. Такава е цената, която той

ще трябва да плати заради лукса да яви на света най-чудовищното

въплъщение на измамата и коварството.

Как мислиш, братко? Подготвял ли се е дяволът през хилядолетията за

това последно време, когато ще трябва да зачеркне толкова много свои
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постижения, и дори да ги обяви за вредни на последната си кауза? И ако

нашият Господ е казал твърде мъдрите Си думи, че “Доста е на ученика

да бъде като учителя си, и слугата като господаря си...” 1, то какво

ще коства на змея, за да направи звяра по-унищожителен от себе си?

Какъв свят трябва да приготви Сатана за човека на греха и синът на

погибелта? Такъв свят, който да му се противи поради разделенията, на

които е предаден, или тотално мобилизиран свят в един дух и прицел? Не

преследват ли едни думи на Господ Исус Христос тъмното битие на

лукавия, за да бъдат всякога непоносим кошмар за сърцето му? Не иска ли

той да избегне агонията от стиховете, които гласят:

“Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой

град или дом, разделен против себе си няма да устои. Ако Сатана

изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще

устои неговото царство?” 2

Истината е, че в името на владичеството си дяволът болезнено е

преглъщал – век след век и хилядолетие след хилядолетие – да владее

чрез тъмните си духове не едно, но множества от разделени царства,

построени от взаимно отричащи се лъжи. И в тази своя агония Божият

противник е стигнал пределът на усилията си, така, както змията захапва

опашката си и мъчително я пояжда в зловещата си паст, защото не може

да избяга от природата си, нито от вечното си проклятие. А новият идещ

властелин на света не иска човеците да го припознават в баща му, ако и

да биха му отдавали всичката слава и поклонение. Антихристът иска да

бъде духовно слънце на земята – единствен, неповторим, вечен... Защото,

въпреки многото разделени царства, няма много разделени слънца, които

да греят и светят, нали? Синът на погибелта иска да бъде перфектно

дегизираният спасител, когото човеците да припознаят като Онзи, в Когото

телесно обитава всичката пълнота на Божеството. А това вече е не просто

лукс, но върховната кауза на Злото, за която дяволът ще трябва да плати с

всички възможни компромиси и жертви...

Ето за тази “върховна кауза на Злото” ще се говори във всичките

страници и видения на тази пророческа книга. И тук нашият Господ Исус
1 (Матея 10:25)
2 (Матея 12:25-26)
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Христос ще дръпне една чудовищно плътна завеса, зад която е скрит

последният смъртоносен заговор на змея, звяра и лъжепророка. Заговорът

с явлението на човека-Антихрист в един глобализиран и готов да го

посрещне свят. Заговорът, заради който моят Спасител отново дойде към

сърцето ми и проговори на духа ми. Ето думите, които Господ ми каза, за

да ме въведе във виденията на тази пророческа книга:

“Добри и Верни Ми слуго! Още веднъж трябва да упражниш

Силата, която съм положил в сърцето ти, за да станеш свидетел и

приносител на тайните, които ще се открият на духа ти по Волята на

Отца Ми. Защото най-страшното изпитание пред всички Божии чеда

вече се явява на света. Това е изпитанието на Вярата, миг преди

свършека на стария свят, когато ще ви въздигна при Себе Си.

Вярата, която никога не бърка своя Господ с каквото и да било

измамно копие. Вярата, която е силна да различава маските на

Злото. Вярата, която е всячески проницателна и просветена, за да

простре Меча Господен против беззаконното сърце на лукавия. И

като го прониже и съкруши – да остане Свята, Истинна и Заветна.

Всеки от Моите Верни, когото съм направил свидетел на

поразяването и изпепеляването на тъмния пантеон на дявола, е

повече от победител в Името и Духа Ми, защото тържествува в Свят

Триумф над сатанинското засеняване. И нека бъде вярно писаното,

че победителите всякога вървят с Царя на царете от Слава в Слава

в Духа Господен. Защото е голяма Слава да съкрушиш тъмния

пантеон на дявола, връзвайки жестоките му власти. Но още по-

голяма Слава е тази – да развенчаеш измамния образ на Антихрист

– още преди да е дошъл в явлението си на земята. А както ти

съвсем точно обясни в началните думи към братята и сестрите Ми –

има голяма разлика от баща и син в тъмното царство.

Защото бащата е разделял, а синът идва да обединява. Бащата

се е радвал на граници, а синът му иска безграничност. Бащата в

многото разделения се е дискредитирал, а синът в глобалното

сливане иска да се легитимира като богопомазан.

Как мислиш тогава?
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Достатъчно ли ще е за Божиите чеда, че имат един Господен

Триумф над тъмен пантеон, свързан с разделение, когато още са

останали непросветени относно заговора, свързан с глобалното

съединяване?”

“О, Господи мой!” – отговорих аз: “Разбира се, че няма да е достатъчен

този Твой Триумф над тъмния пантеон. Защото от думите Ти разбирам, че

светът вече е в процес на едно тъмно преображение, свързано именно с

овластяването на Антихрист от Сатана. Защото дяволът се готви да му даде

престола си, силата и властта си, както говорят това стиховете от

тринадесетата глава на Откровение...”

“Точно така е, слуго Мой!” – каза Исус и продължи: “Времето

неумолимо изтича и дяволът е притиснат да бърза с тъмните си

знамения. А като вземеш на предвид, че той се е приготвял за този

период през всички хилядолетия на тъмното си битие, то трябва да

ти хрумне вярната мисъл, че един баща не приготвя дарове за

сватбата на сина си в последния момент, но ги събира през

всичките години на неговото израстване. Ето така разбираш, че има

скрити козове в сатанинското лукавство, които са останали дълбоко

утаени от човешкия разум, но пък недостатъчно скрити, за да бъдат

загадка или бариера за Моя Разум и за Светлината на Святия Ми

Дух. А какво казват библейските стихове за Моя Разум, Стефане?”

Въпросът на Исус беше като лумнала искра в духа ми, тъй щото

стиховете блеснаха в сърцето ми, а аз Му казах:

“О, мой Спасителю! Словото казва за Твоя Разум думите:

“Няма тъмнина, нито мрачна сянка, където да се скрият ония,

които вършат беззаконие...” 3 и още:

“Адът и погибелта са открити пред Господа, - колко повече

сърцата на човешките чеда!” 4

Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори,

казвайки:

“Аз съм Страхът, кошмарът и разрушението на дяволското

сърце! Аз съм постоянното неспокойство и безпределен ужас на
3 (Йов 34:22)
4 (Притчи 15:11)



8

лукавия! А двуострият Меч, който блести светкавично от устните

Ми, е излъскан от Святост и Правда, за да разрушава всякога

делата на нечестивия, и да превръща на руини всичките му тъмни

творения. И при все, че завесата, зад която се крие Антихрист, е

възможно най-плътната, пак Сатана е обречен на поражение,

защото ще се сбъдне изреченото от Мен в Моето Евангелие:

“Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не

ще се узнае...” 5

Какво е тръгнал тогава да крие от Мен врагът Господен? Или

защо се е лъгал в сърцето си, че няма да надникна зад завесата му?

Ето, казвам ти, че не само ще надникна заедно с теб, но скоро

ще я изпепеля в Свещения Си Гняв. А ти, слуго Мой, укрепи сърцето

си, понеже е отмаляло от гонение и пренаскърбяване, и Ме

последвай в тези пророчески видения, с които съкрушаването в

дяволското сърце ще бъде страшно и неописуемо.

И на всички Мои братя и сестри, които слушат Гласа Ми и се

покоряват на Духа Ми, сега ще кажа:

Последвайте Ме във виденията, които ще дам на слугата Си, за

да станете съучастници в най-съкрушителния Триумф на

Светлината Господна над дяволската тъмнина и лукавство. Защото

след последната страница на тази Свята пророческа книга всеки от

вас ще е блажен да изповяда, че е бил съхранен и опазен от

последния смъртоносен заговор на змея, звяра и лъжепророка!

Аз, Господ от Хълма Сион и Небесния Ерусалим, все още говоря

и не млъквам! Блажени човеците, които любят Дъха на устните Ми

и двуострия Меч на Правдата Ми!”

5 (Лука 12:2)
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНЯ НА НАВУХОДОНОСОР

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако поне в последните десет години си бил приятел на служение

“Мория”, то няма как да не забележиш, че слугата Господен извървя

стръмен и трънлив път на Освещение и Просвещение, който премина през

цели пет Кръга от Божии Присъствия – като се започне от Кръга на Водата

и се стигне до Кръга на Солта. И ако в далечните първи години бях

неудържим за знания, просветления и откровения, то в последните шест

всяка написана книга е като умиране на Божия Свят Олтар и проверка на

всичките ми духовни устои. Аз знам, че не мога да върна времето назад,

нито да се радвам на зрелостта на тридесетте години, защото вече ми се

натрупаха четиридесет и пет. Знам също, (въпреки трънливия път, отреден

ми от Господ), че всички, които е трябвало да прогледнат чрез Словото на

Божия Пророчески Дух, вече са прогледнали, и една нова пророческа

книга само ще разшири и затвърди духовното им зрение. Но точно тук и

сега искам да потвърдя на всичките си приятели, че тази последна 2010

година е най-тежката в живота ми. Най-тежка не по друга причина, но

защото по Волята Си Бог ми даде пророчески видения против змея, звяра и

лъжепророка. Така в първите месеци написах две книги против лъжепророка

– “Легион” и “За стъпканите бисери и похулената Святост”. После

Исус съвършено ме закрепи в “Златото и Среброто на Месията”, за да

напиша след това и книгата против самия дявол и Сатана, свързана с

тъмния му пантеон. А сега пророческият прицел е против звяра, който е

идещият на света Антихрист. Сам разбираш, че тежестта на подобни книги

е твърде голяма, за да ги пиша така, както хлебарят би мятал тесто в

пещта, та да извади отпосле топли и вкусни питки. Няма как съпротивата,

угнетенията, отмъщенията и опресията да не кажат тежката си дума. И в

самото състрадание на моя Господ към мен аз вече усещам, че идва краят

на призванието ми да пиша пророчески книги. А това е край, на който не

подобава укор или осъждение, защото нямам от какво да се срамувам в

слугуването ми към Христос и Неговата Църква.
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Понеже с кой днешен Господен слуга да бих се сравнил, та да изпитам

малоценност и нищожност? Или кой да би бил първенецът и бегачът в

Сионовото състезание, който да ми отнеме правото на достопочитаем сред

Божиите Светии?

Нека за едно дърво всякога да говорят плодовете му, и за един извор

– изобилието, което е родил, и сърцата, които е напоил. Защото за

мнозина е лесно да бъдат зрители и коментатори, когато сърцата им са

изсъхнали в паяжини и безплодие. Като ялови кокошки на бунището те ще

ровят пръстта, за да се накълват с изобилие от червеи, но никога няма да

разперят крилата си, за да полетят в небесата на Святия Дух, или да

станат лъчи от мълниите на Святата Отеческа Правда. А в това отношение

сърцето ми е блажено, защото Сам Исус се превърна в най-прекрасната и

Спасителна Мълния, преминала през всички страници и видения, дадени

ми свише. И аз съм Му безкрайно благодарен и признателен, че лиши от

Вярата Си всички вавилонски нечестивци, които намери за недостойни за

Славата и Присъствието Си. Така те счетоха книгите ми за просташко

бръщолевене, и ги превърнаха в предмет на отрицание, хула и поругание.

И в това свое безумие надминаха по мерзост и падение древните

вавилоняни, които, въпреки отдадеността си на дяволската кауза, пак

оставяха в сърцата си място за промяна и обръщане. И нека следващите

редове да те убедят в това.

Помниш ли от Свещеното Писание онзи вавилонски цар с името

“Навуходоносор”? Няма как да не го помниш, дори и само веднъж да си

прочел Библията, защото с него са свързани бележити примери, които

стават хляб за вярата ни и насърчение за изповедите ни. Понеже кой от

нас не би искал да бъде припознат от Исус като един Мисах, като един

Седрах, или като един Авденаго? Кой от нас не би искал да премине

невредим през разпалената пещ, за да се срещне с Четвъртия в огнените

пламъци?

Но едно е да искаш, а съвсем друго – да ти стиска да получиш

поисканото. Защото когато го получиш – тогава в пълна степен ще

разбереш смисъла на думата “гонение” и онези най-святи думи на Отца,

които казват за Званите, Избраните и Верните:
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“Веселете се за него (за рухването на великия Вавилон), небеса и

вие светии, вие апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте

осъдени, Бог отсъди над него...” 6

И ето тук, братко мой, следват твърде дълбоките въпроси, които Исус

зададе на сърцето ми, а аз задавам на теб:

Къде и как Бог отреди съда Си над великия Вавилон, за да стане

присъдата Му твърда и неотменима? Нима мислиш, че Святият Отец би

трябвало да чака до последните събития в човешката история, та чак

тогава да се разгневи и поругае с блудническото царство? Не простря ли

Всемогъщият Реката Си от началото на Времето, за да седне на Престола

Си в самия му край, и оттам да ни привлича в Спасението на Своя

Възлюбен Син? Не стана ли за нас Исус Алфата и Омегата, Първият и

Последният, Началото и Краят, за да имаме Вярата, че сме предузнати и

предопределени още от преди създанието на света, тъй щото да ни се

сбъдне писаното:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа

на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; а които

предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а

които оправда, тях и прослави...” 7

Нека ти кажа, мили мой приятелю, че най-щастливите мигове в

сърцето ми се случват тогава, когато Господ ме намери достоен и готов за

отговор на въпросите Му. Защото всеки отговор е съдбоносно проглеждане

за Вечността. И аз, прогледнал в отговора, побързах с вълнение да Му

кажа:

“Господи мой! Отец прогласи Съда Си върху Вавилон, като употреби

най-високата му клонка, която някога е царувала над него. Така Отеческият

избор се падна върху цар Навуходоносор. Той беше избраникът, в чието

сърце се яви Божието предузнание за съдбата на блудническото царство, а

и на целия свят...”

6 (Откровение 18:20)
7 (Римляни 8:28-30)
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“Какво беше самото Божие предузнание, Стефане?” – ме попита

отново Господ. А аз Му отговорих, казвайки:

“Исусе! Това беше един пророчески сън за времето до последните дни,

до свършека на стария свят и Твоето възцаряване в Милениума! Защото Ти

Си неръкотворният Камък в този сън! И Твоето е Царството, което не

преминава в никое друго царство...”

“А ти разбираш ли, че след като сънят стига чак до Моят

Милениум и Вечното Ми Царство, то някъде в съня е отделено място

и за царството на Антихрист?”

“Да, Исусе! И затова сърцето ми е прекомерно развълнувано!”

В следващия миг Господ се взря в очите ми, а аз прочетох в погледа

Му онази неизразима Благост, с която Той винаги ми разкрива тайните на

Словото Си и на Духа Си. И Той, като докосна с ръка главата ми, вече ми

казваше:

“Ела с Мен, слуго Мой! Защото сега ще ти покажа съня на

Навуходоносор – точно същият сън, който Отец Ми изпрати в

послание към сърцето му. А ти гледай внимателно, за да не

пропуснеш нищо от това, което ще видиш...”

Докато още ми говореше, Господ вече беше въздигнал духа ми със

Себе Си, тъй щото двамата с Него полетяхме назад във Времето, а под нас

преминаха столетия и епохи. И ето, че съвсем скоро очите ми вече

виждаха великолепието и пищността на древния Вавилон с градините,

фонтаните, алеите и дворците му. А на едно извисено място в самия град

беше царският палат на Навуходоносор. И Господ, като вдигна ръката Си и

посочи към стените на палата, казваше ми:

“Нека влезем в покоите на вавилонския цар, за да уловим

онази нощ, когато ангел от Отца Ми възля видението като сън в

сърцето на царя...”

С вълнение последвах Исус, Който вече влизаше през самата

мраморна стена в царските покои, а и аз с Него. А там Той простря ръка

към спящия на постелката си властелин, тъй щото улови точното време за

видението. И ангел от Отца се яви над самото легло на Навуходоносор,

като държеше в ръката си златна чаша, от която започна да излива
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послание в сърцето на царя. А излятото мигом заблестя и се въздигна като

облак над спящия, придобивайки вид на човешка статуя, стигаща чак до

високия таван на царската спалня. И духът на Навуходоносор се взря, за

да гледа на статуята, потресен от страшен смут и изумление. Самата статуя

имаше златна глава, а надолу гърдите и мишците й се превръщаха в

сребро. При корема и бедрата тя вече ставаше медна. И надолу от бедрата,

при прасците и глезените, медта се превръщаше в черно желязо, а при

самите ходила с пръстите им - край желязото се появяваха части от кал,

които видимо набъбваха и се сбръчкваха, опитвайки се безуспешно да се

съединят с него. А точно тогава Божият ангел разпери крилата си и отлетя

встрани от статуята, до прозорците на царската спалня. Там, свил крилата

си, пратеникът на Отца, въздигна ръце, за да прослави Всевишния за

намерението Му. И ето, че Небето, вън от прозореца, внезапно блесна,

като че ли срязано с бръснач, при което звездите се разтвориха встрани, а

през светкавичния прорез полетя неръкотворен Камък. И колкото повече

Камъкът приближаваше до Вавилон, толкова по-голяма ставаше скоростта

Му. Така, за някакви броени секунди, Той връхлетя през прозореца като

удари статуята в нозете и я направи да избухне в пламъци, при което дори

собственият ми дух се стресна от вълнение, а Исус силно стисна ръката ми,

давайки ми знак да продължа да гледам. И ето, че в мига, когато

огромната статуя вече рухваше от сблъсъка, Господ вдигна ръката Си и

спря видението като на стоп-кадър. Така Той ми даде знак да Го последвам

до Камъка, като ме питаше:

“Видя ли къде Камъкът от Сион пръсна тази статуя на грешния

свят и демоничните му царства?”

“Да, Исусе! Камъкът удари краката на статуята в онова място при

глезените, откъдето започват ходилата, които са отчасти желязо, отчасти

кал!”

“Приближи се тогава съвсем близо до Камъка и виж

разрушените под глезените ходила. Забележи внимателно както

желязото, така и калта, и Ми кажи какво ще видиш...”

С вълнение, което не мога да опиша, аз се наведох под Камъка, за да

видя желязото и калта в поразените ходила. А тогава забелязах как върху
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лявата и дясната железни пети бяха издълбани окръжности със

зодиакалните съзвездия. Колкото до калта, която не можеше да се смеси с

желязото, то отсред нея бъкаше от червеи, които постоянно се шмугваха и

изпълзяваха. Това ме накара с отвращение да се отдръпна от самите

ходила, и да кажа на Исус:

“Господи мой! По някаква неразбираема причина виждам в железните

пети на ходилата окръжностите на зодиакалните съзвездия. А пък в калта

съзирам само червеи, които изглеждат еднакви. Но как да разбирам всичко

това, Исусе?”

В отговор Спасителят ми отговори с възможно най-сериозния Си Глас:

“Разбирай го така, че с това видение Аз ти дадох да видиш

историята на света, който е достигнал до самото явление на

Антихриста, движен от съдбите на дявола и от вяра в заблудите и

измамите му. А самият сблъсък между Камъка и ходилата, (които са

отчасти желязо, отчасти кал) можеш да си обясниш с писаното от

Апостола Ми Павел:

“...и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще

убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието

Си, тогова, чието идване се дължи на действието на сатана,

съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с

всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото

не приеха да обичат истината, за да се спасят...” 8

Колкото до желязото и калта, които виждаш в тези поразени

ходила, то нека ти помогна да ги разбереш, и сам да намериш

отговора какво олицетворяват те. За целта просто си припомни как

“Откровението” описва земния Ерусалим в мига, когато звярът вече

ще е убил Божиите двама свидетели, и ще е установил в този град

престола си, за да се изживява като бог...”

“О, Исусе! Откровението нарича това място на нечестие “Содом и

Египет”, според както е писано:

8 (2 Солунци 2:8-10)
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“И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който

духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде

разпнат...” 9

Едва бях цитирал стиха от “Откровението”, когато Гласът на моя

Господ стана твърде сериозен, и Той вече ме питаше:

“Ако мястото, станало престол на Антихриста, духовно се

нарича “Содом и Египет”, то не отразяват ли тези две имена цялата

духовна власт на звяра във времето на явлението му? Виждаш ли

ти “Содом и Египет” сред вече разрушените нозе на статуята? Къде

в тях е Содом, и къде – Египет?”

Можех ли да не ги видя, след като устните на моя Господ блестяха от

ослепителна Мъдрост?

Разбира се, че ги виждах! И затова казах на Господа:

“Ах, Спасителю мой! Египет е в желязото със зодиакалните знаци,

защото той винаги е бил железарската пещ на дявола, а Содом – в калната

пръст с червеите!”

“Разбираш ли сега какво ще бъде царството на Антихрист?

Именно свят, предаден на египетски окултизъм и содомско

нечестие!

А този окултизъм е толкова смъртоносен, че точно от него

дяволът е изработил желязната корона на сина си. И това содомско

нечестие е толкова властно, щото от него е направен жезълът на

звяра. И ако някой би Ме запитал къде ще се намерят отстъпилите

от Завета Ми църкви, олицетворени от Вавилон – в желязото на

Египет или в калта на Содом - то такъв нека Ме последва в

следващите видения, които ще дам на сърцето ти. За да разберете

всички защо зодиакалните съзвездия се намират върху петите на

грешния свят. (Понеже змията хапе винаги там, по петите!) И да

проумеете в края на тази книга защо желязото и пръстта никога не

могат да се смесят, но остават уязвими сами по себе си. Понеже

всички Мои братя и сестри трябва да разберат същинската сила,

която притежават короната и жезъла на Антихриста.

9 (Откровение 11:8)
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А ти, слуго Мой, виж как ще завърши видението със съня на

Навуходоносор. Защото тук Камъкът от Сион вече е ударил нозете

на грешния свят...”

Със затаен дъх продължих да гледам във видението, когато Исус даде

знак с ръка то да продължи. И ето, че статуята се сгромоляса пред очите

ми, превръщайки се на прах и руини, а Камъкът започна да се уголемява,

като излезе от размерите на царската спалня, царския дворец, на целия

Вавилон, на целия близък Изток, и накрая погълна със Светлината и

Святостта Си цялата земя. Едва тогава моят Господ прекрати видението.

И като ме прегърна, каза ми:

“Никак не се учудвай, но се възрадвай в Спасението, което

върша за Моите люде! Давам неизразимо дълбоки тайни на духа ти,

Стефане, замълчани от древността до днес! И те ще станат явни и

открити, когато Сам Аз те въведа в тъмния храм на Авадон, ангелът

на бездната, за да разбереш как беше изработен всичкият измамен

блясък в короната на Антихрист. А след това ще те заведа и в

обиталището на Ваалфегор, за да видиш как бе сътворен жезълът

на звяра. А сега укрепи сърцето си и очаквай тези Мои видения!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ЕГИПЕТСКАТА КОРОНА НА АНТИХРИСТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Паднал на колене пред моя Свят и Всемогъщ Господ, аз се моля да

бъдеш обгърнат от Светлината на Святия Дух и от Стените на Скъпоценния

Камък от Сион, за да бъде прочитът ти на тази книга благословен и

безпрепятствен. Защото от мига след видението в царската спалня на

Навуходоносор аз усетих страшен трус в тъмното царство, който достигна

до духа ми. Защото там долу, в мрака на тъмната троица, рухнаха железни

лостове и се срутиха смолисти прегради. А ужасът, обзел началствата и

властите на Злото, нито може да се изкаже с думи, нито да се опише.

Но кой би дръзнал да застане против двуострия Меч, който излиза от

устните на Божия Син? Или кой би Го възпрял, та да осуети намеренията

Му? Ако духът ми беше плът, то тогава приеми, че пиша тази книга с перо,

напоено от кръв, защото цената за подобни видения и откровения е

Кръстна смърт, в която оставаш жив единствено с Божието Провидение.

Аз знам и със скръб ще ти призная, че този свят не обича Господ Исус

Христос, нито го вълнува Спасението на Небесния Агнец. Аз знам, и с плач

ще изповядам, че съм чужденец и пришълец в едно място, където тръните

и бодлите са станали повече, отколкото са житните класове и семеносната

трева. Знам също, че докато земните човеци всякога се упражняват в

гледане, чуване, говорене, миришене, спане, ядене, пиене, мразене,

плюене, биене, мамене, крадене и хулене – те никога няма да имат нито

очи, нито уши, нито устни или сърце за Бога. Защото всички техни сетива

и природни дадености веднъж вече са били впрегнати в юздите на

съблазните, пожеланията и страстите, за да бъдат роби на това, от което са

били победени. И колкото и да копнея да бъда разбран, приет и осъзнат от

тях като пратеник на Бога, то ще си остана само с копнението. Всъщност –

нека никой не те лъже, че бих мамил сърцето си, за да търся добри

плодове от зло дърво, защото Евангелието на Христос отдавна е пронизало

всяка нишка на дрехата ми, и аз като слуга съм понесъл Кръста на

Господаря си. Болката обаче, с която все още не мога да се преборя, е

тази, че в изминалото време между мен и човеците от стария свят се появи
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пропаст, която ставаше все по-страшна, дълбока и непреодолима. И ако

само за миг се замисля къде е моят дух, а къде – духовете на онези, които

не познават Исус, - душата ми преживява агония поради чувството на

обреченост за тях. А както и да бих поискал да поразя тази обреченост –

тя ежедневно се натрапва – като кошмар, който сякаш никога няма да

свърши. Чувствам се така, все едно, че вървя сред безплътни сенки, които

нито могат да ме чуят, нито да ме видят, нито да ме проумеят. И може би

именно това е Кръстът на пришълеца и чужденеца – да знае, че този свят

не е неговото отечество, а едно жестоко противоречие, което трябва да

претърпи заради Вечността с Христос.

Пиша ти за всичко това преди видението с короната на Антихриста,

защото колкото повече се изпълваме със Святия Дух, толкова повече

светът край нас избледнява. И ако ние сме вързани с божествени лъчи към

Короната на нашия Господ, то и родът на нечестивите е притеглян с тъмни

връзки към короната на запустителя. Тъмни връзки, които електронните

медии бълват всеки ден. Лъжи, с които измамените души се чувстват така

щастливи и пълноценни, сякаш, че им предстои да живеят в постоянно

благоденствие. Заблуди, които те наричат “зодии” и “хороскопи”, и

непременно пускат сутрешния блок на “bТV” или “Нова”, за да получат

поредната доза астрология и окултизъм.

Мислиш ли, че цялата информационна енергия от медийно засеняване

на астрологията е просто една суета на дявола, която да върви между

другото? Или как си обясняваш факта, че по лицето на земята са се

раждали и умирали десетки религии и култове, но Зодиакът всякога ги

надживява? И когато в общественото съзнание човеците са стигнали дотам,

че да приемат съвсем сериозно астрологията, а на ежедневните хороскопи

да се гледа с такава нагласа за достоверност, каквато има прогнозата за

времето, то тогава светът наистина демонстрира готовност да посрещне

човека-Антихрист. И не просто да го посрещне, но да изпълни библейските

стихове, които казват:

“...поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и

кой може да воюва против него?...” 10

10 (Откровение 13:4)
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А щом Вечната и Свята Библия ни показва, че светът ще се поклони на

звяра, то това в пълна степен ще се дължи на короната и жезъла, които

този звяр притежава и чрез които е силен да засенява. Защото короната е

символ на власт, а жезълът – на могъщество. И аз не говоря за всичко това

като слепец, но като слугата, на когото Господ даде достъп до всички

скрити тайни, свързани с явлението на Антихриста. Затова нека да

продължа с видението, което Исус даде на сърцето ми. Ето думите, които

Той ми каза, миг преди самото видение:

“Слуго Мой! Сега ще видиш короната, която е изработена от

Авадон, ангелът на бездната и погибелта, за явлението и

царуването на Антихриста. И нека духът ти бъде твърд, а сърцето

неустрашимо относно дълбоките тайни, които Сам Аз ще ти

разкрия. Но преди двамата с Теб да слезем в бездната, Аз искам да

погледнеш нагоре – към слънцето и звездите. Защото ще ускоря

времето в самото видение, за да видиш пътя на светилото за една

цяла земна година, разделена на своите дванадесет месеца. И

както в една пълна окръжност има триста и шестдесет градуса, а

всяка дванадесета част от нея е тридесет градусова, така и ти

гледай как слънцето ще се спира на всеки тридесет градуса по пътя

си, понеже зад самото слънце ще блестят особени купчини от

звезди, различни от останалите звезди на Небесната твърд.

А сега гледай, Стефане!”

След думите Си Господ докосна главата ми, тъй щото духът ми Го

последва на един извисен връх на земята. Така аз вече гледах слънцето,

което започна да обикаля звездите. И във всеки тридесет градуса на

небесния му път, в близост до короната му се явяваше различно съзвездие.

Така разбрах, че Исус всъщност ми показва зодиакалните съзвездия,

станали главната причина за възникването на астрологията. А докато още

ги гледах, Господ ме попита:

“Какво виждаш, слуго Мой?”

“Исусе, виждам съзвездия по пътя на слънцето!”

“А ти би ли нарекъл тези съзвездия “овен, телец, близнаци,

рак, лъв, дева, везни, скорпион”, и тъй нататък?”
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“О, Господи мой! Ще ми е нужно голямо въображение, за да ги нарека

така, защото първом трябва да си ги представя или поне да наложа

образите им, така, че отделните звезди във всяко съзвездие да служат като

маркери за съответния образ...”

“Е, знай тогава от Мене, че някой се е погрижил преди човешкото

въображение, за да даде образи и имена на тези съзвездия. И това

той е сторил още в най-дълбоката древност.

Но въпросът е не дали го е сторил, а защо го е направил?

Защо, според теб, този “някой” побърза да даде образи на тези

съзвездия, които бележат пътя на слънцето? Какво е слънцето за

всичките земни човеци?”

“О, Исусе! Слънцето е извор на светлина и топлина! Без него планетата

не би могла да се осветява и отоплява, а физическият живот на земята би

бил немислим. И аз мисля, че още в най-дълбоката древност дяволът е

поискал човеците да обожествят това светило, и да му придадат качества

на бог. А тогава съзвездията, които пресича по пътя си този “бог” също

биха станали “божествени”...”

“А искаше ли Моят Отец човеците да се кланят на обожествените

творения, а не на Твореца? И какви бяха думите Му, когато Той

създаде слънцето и луната за планетата Земя?”

“Господи мой! В “Битие” Отец заповяда създаването им, казвайки:

“Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от

нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и

годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да

осветляват земята; и стана така...” 11

А след това библейските стихове стават още по-конкретни:

“Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да

владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и

звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват

земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от

тъмнината; и Бог видя, че беше добро...” 12

11 (Битие 1:14-15)
12 (Битие 1:16-18)
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Господ поклати утвърдително главата Си, а след това продължи да ми

говори, казвайки:

“Както сам се убеждаваш, Отец Ми не създаде слънцето, луната

и звездите, за да бъдат обожествявани, а само за да служат за

знаци, и за показване времената, дните и годините. Но онази

пръкнала се древна астрология ги превърна в едно най-погубително

лъжеучение, което владее езичниците. Чудно ли ти е тогава, че

създателят на това лъжеучение е Авадон, ангелът на бездната? Не

са ли разстоянията от земята до тези съзвездия цяла бездна? И не

превърна ли духът на погибелта целия древен Египет в гигантски

култов комплекс, обърнат именно към бездната чрез пирамидите

си? И в религията на този Египет не се ли яви дуалистичното учение

за битка между светлината и мрака, доброто и злото, без обаче

Духът на Истината и Святостта да свидетелства на тях? Какво друго

тогава да бяха древните египетски божества, освен висши окултни

демони, силни да засеняват с лукавството на дявола?

Но ти пак помисли за този Божий противник, паднал от Небето

с една трета от ангелите. Какво друго да стори той на земята, ако не

да започне да изгражда царства от заблуди и измами? И как да би

забравил думите, с които Отец Ми го прокле в Едемската градина,

казвайки му:

“Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид

добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се

влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще

поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и

нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш

петата...” 13

Не бяха ли съзвездията на Зодиака единствено възможният път

за бягство на змията от “пръстта”? Понеже Отец Ми прокле дявола

да “яде пръст”, а той се изживява заедно с Авадон като властелин

сред звездите. И не  беше ли такава и изповедта му:

13 (Битие 3:14-15)
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“Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите

звезди...” 14

Разбираш ли, слуго Мой, че в астрологията на този древен

Египет са скрити всички тайни на извратената сатанинска мъдрост?

Толкова извратена и силна, че Сам Отец Ми заяви за нея на дявола:

“...(ето, ти си по-мъдър от Даниила; никаква тайна не се укрива

от тебе; с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе

си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си; с голямата

си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и

сърцето ти се е надигнало поради богатството ти)...” 15

Защо дяволът беше “по-мъдър от Даниил”, Стефане? Или защо

никаква тайна не се укрива от него? И ако Отец Ми чрез Даниил яви

съня на цар Навуходоносор, който астролозите на Вавилон не

успяха да му явят, то кое все пак прави дявола с по-голяма мъдрост

от Данииловата?”

Въпросът на Исус ме остави без отговор. И аз, като погледнах към

очите Му, казах:

“Исусе! Водиш ме в толкова голяма дълбочина, щото нямам дъх да Ти

отговоря, нито мисъл в сърцето си, с която да Те удовлетворя. Но аз знам,

че обяснение на въпроса Ти има, въпреки, че е скрито...”

“Да, така е!” – отговори ми Исус, и продължи:

“Знай от твоя Господ, че когато Отец казва на дявола, че е по-

мъдър от Даниил, и никаква тайна не се укрива от него, то го прави,

за да подчертае, че пророкът Му Даниил нямаше собствена мъдрост,

но черпеше от Божията, докато извратената мъдрост на дявола си

остана в него. И тя, като вече отделена от Бог, е способна на твърде

страшни и погубителни мерзости. Защото същият този херувим,

помазан да засенява, беше издирил много от Небесните тайни,

които реши да обърне против Твореца, а Всевишният му допусна

това, за да бъдат изпитани сърцата на всичките човеци. И най-

голямата от Небесните тайни беше свързана с Моето Раждане на

земята като Човешки Син, Който да прикове греха на света в
14 (Исайя 14:13)
15 (Езекиил 28:3-5)
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Собствените Си ръце и нозе, и да даде Спасение на всеки, който Го

повярва. А дяволът, знаещ за тази тайна, (макар и да не улови

точното време за сбъдването й), направи свои лукави трактовки

върху нея. И ето затова Аз сега искам да те заведа в тъмния храм

на Авадон, за да видиш там древните версии на Сатана за

спасението на човешкия род. Защото всички тези версии са

свързани с астрологията, звездите и култа към слънцето. Понеже

ако Аз съм Слънцето на Отца, на което Той даде служение с

дванадесет Апостоли, в дяволската астрология слънцето си има

дванадесет зодии, и всяка от тях е заредена с извратената бесовска

мъдрост на Сатана и първият до силата му Авадон.

А сега Ме последвай, слуго Мой! Защото двамата с теб ще

слезем в бездната, за да видиш сам всичко, за което ти говоря...”

След последните Си думи Господ здраво ме прегърна с ръцете Си, тъй

щото с Него полетяхме към бездната. И този път слизането ми с Исус беше

много по-дълго, отколкото да би било извисяването ми с Него към

Небесните селения. А когато накрая се спряхме, Той ми показа оловна

врата, върху която беше изсечен символът “Ин и Ян”. А после бръкна в

мантията Си и извади златен ключ, като ми казваше:

“Този ключ е изработен в недрата на Отеческата Мъдрост,

които са неизразимо по-дълбоки от бездната. И именно заради

проницателността на тези недра Аз казах на всички ви, че няма

нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае. А

понеже сега явявам тази тайна чрез тебе, пророка Ми, вземи ключа

от ръката Ми и го пъхни в ключалката на тази оловна врата...”

Думите на Господ ме накараха да падна в нозете Му, и да кажа:

“Ах, Исусе! Недей така! Ти отвори вратата, а аз ще Те последвам в

страх и трепет...”

А Той, като ме привдигна и се взря в очите ми, отново каза:

“Напротив, Стефане! Именно така е, и така ще бъде! Защото

съкрушаването за Авадон не е поради това, че Господ Бог знае

тайните му, а заради това, че е дал да ги знаят човеците, избрани
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да Му бъдат Светии! Затова вземи ключа от ръката Ми и отвори тази

врата!”

Думите на Спасителя натежаха като планина върху духа ми, за да Му

оспоря каквото и да било. Така аз взех златния ключ и го пъхнах в

ключалката на вратата, като го превъртях три пъти. А след това просто

натиснах дръжката на вратата, за да я отворя...

Братко мой! Верни ми приятелю!

Всяка представа бледнее пред гледката, която се разкри пред очите

ми. Аз виждах една огромна зала с плашещи демонични стълпове, изрисувани

с неразбираеми символи, и образи в трудно доловими очертания. В средата

на тази зала имаше гигантски кръг със зодиакални съзвездия, а в центъра

на кръга, сиреч на мястото на слънцето, имаше въздигнат огромен черен

диамант, на чиято горна основа беше поставена желязна корона. Зодиите в

кръга изглеждаха дълбоко врязани и изсечени с улеи, а пък самите улеи

бяха пълни с човешка кръв...

Гледката беше не просто зловеща, но чудовищна, тъй щото неволно

отстъпих назад, но пък в гърба ме подпря Десницата Господна. И Гласът на

Исус, едновременно строг и приятелски, вече ми казваше:

“Хайде, защо се спря? Върви напред към зодиакалния кръг и

короната на Антихриста!”

С вълнение започнах да пристъпям напред, докато стигнах гигантския

кръг. А там Господ отново ми каза:

“Стъпвай внимателно, покрай самите улеи на зодиите, за да не

се оскверниш с кръвта им! Защото това е идоложертвено от човешки

души, с които Авадон всякога зарежда силата си...”

Треперейки, аз бавно преминавах напред, крачка след крачка, докато

накрая стигнах до черния диамант и желязната корона на звяра. А там,

като спрях, се приближи и Исус. И като насочи Светкавичния Меч от

устните Си, отново ми проговори, казвайки:

“Гледай, слуго Мой, и забележи, че короната на Антихрист има

дванадесет остри върха, а във всеки от тях е положена властта и

засеняването от едно цяло съзвездие. Забележи също кое е

централното съзвездие отпред на самата корона. Виждаш ли го?”
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“Да, Господи мой! Виждам, че това е съзвездието на Водолея, а

встрани от него е съзвездието Риби, а до него – това на Овена...”

“Точно така е. И след малко ще разбереш всичко. Но сега за

свидетелство от Мене знай, че с тази желязна корона Антихрист ще

улови и засени на земята всички, които са поколение Египет пред

Лицето на Отца Ми. А това е поколението на онези, за които Отец

Ми предупреди Израил чрез пророка Си Моисей:

“Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и

чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това. Господ

твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е

въздигнал мене; него слушайте...” 16

И ето – тези, които не послушаха Мене, Пророкът на Отца,

непременно ще бъдат уловени и засенявани от всичките дванадесет

зодии на тази желязна корона. Но това не е всичко, което искам да

видиш тук. Защото тези зодиакални съзвездия имат не само месечно

или годишно значение за поклонниците си, но и хилядолетно. А

това се дължи на факта, че земята е с наклонена ос на въртене, при

което съзвездията бавно изменят мястото си на наблюдение, а

слънцето постепенно ги застъпва и отминава в пътя си, докато

отново се върне във времето за своето изначално наблюдение. Но

това е много бавен космичен процес, който продължава близо

двадесет и шест хиляди години, които, разделени на дванадесетте

съзвездия, дават по над две хиляди и сто години на съзвездие.

А сега виж, че преминаващата вече астрологическа епоха е

тази на Рибите, последвали Овена, а след нея идва епохата Водолей,

която е централният връх в короната на Антихриста.

Как мислиш? Не е ли наистина голяма извратената мъдрост на

дявола, за да кръсти съзвездията си именно с тези образи и имена,

с които да влияе върху цели хилядолетни епохи? Гледай тогава как

Мечът Ми ще докосне върха на Овена, а след това и на Рибите, за

да се отрази епохата им...”

16 (Второзаконие 18:14-15)
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Ето, че Мечът Господен наистина докосна върха на Овена. А в епохата

натрапчиво се появи видение с Божия пророк Моисей, който приготвяше

овен за всеизгаряне пред олтара за омилостивение. И едно гадно и гнусно

внушение се плъзна към сърцето ми, сякаш да ме убеди, че Небесният

Отец е изисквал жертвоприношение с овен, понеже се е съобразявал с

астрологическата епоха на Овена. А докато аз се опитвах да изгоня

внушението от мислите си, Исус докосна с Меча Си и върха на следващото

съзвездие Риби. А в самата епоха се появиха видения с рибарите Петър и

Андрей, Христовото чудо с рибите и хляба, мрежата със сто и петдесет и

трите риби, Възкръсналият Спасител който дава на Апостолите Си риба, за

да закусят, и дори древният символ на рибата, с който са свързвали

християните... Това изпълни със сълзи очите ми, тъй щото извърнах поглед

към моя Господ, като Го попитах:

“Ах, скъпоценни Исусе! Не е ли твърде знаменателна връзката между

тези зодиакални образи и епохите им, тъй щото да бъдат заблудени и

измамени човеците? Защото тогава мнозина от тях биха се усъмнили, че

Библията черпи вдъхновение от астрологията, а Твоето Спасение е само

една от многото древни версии...”

Тук Господ отново посочи с ръка към короната на Антихрист, като ми

казваше:

“Виж още веднъж тази корона и знаменията, скрити в нея.

Защото тя е главната причина при явлението на звяра да се случи

записаното:

“...и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на

змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на

звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против

него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно;

даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца. И

отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и

скинията Му, па и ония, които живеят на небесата...” 17

Виждаш ли писаното за звяра? Виждаш ли, че той идва “да

изрече хули против Бога”, “да хули Името Му и скинията Му”? А

17 (Откровение 13:3-6)
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какво представлява Скинията на Моя Отец, Стефане? Не е ли

Вселената със звездите й? И когато дванадесет съзвездия от тази

Отеческа Вселена са впрегнати в извратена дяволска мъдрост, за да

се въздига на земята един окултен самозванец, то тогава можеш да

очакваш всички тези знамения наистина да възхитят земните човеци.

И ако ти видя с каква заблуда са силни зодиакалните епохи, то

колко ли ужасни ще са сатанинските версии, свързани отново със

Зодиака?

Ето, виж как Мечът Господен ще докосне от желязната корона

върха на съзвездието Дева, защото в нея Авадон е скрил версиите

на тъмния си господар Сатана, свързани с девици, които раждат

спасители на човечеството...”

Докато още ми говореше, Господ докосна с Меча Си железния връх на

въпросното съзвездие. А тогава от него във фалшива фосфорна светлина

заблестяха множества от древни образи и послания. И Исус започна да ми

ги разкрива, казвайки:

“Виж, слуго Мой, древната Египетска версия, свързана със

спасението на света. Това е образът на Хор, богът на слънцето,

роден от девицата Изида Мери на 25 декември. Раждането му –

съпроводено от звезда на изток, която кара трима крале да я

следват и да се поклонят на рождението му. Същият бил покръстен,

имал дванадесет ученика, бил предаден от Тифон, а след това

разпънат, погребан и възкръснал.

Виж другата, Персийската версия, с богът Митра. Отново роден

от девица на 25 декември. Отново имащ дванадесет последователи.

Отново разпънат, погребан и възкръснал. Наричан “Истинският,

Светлият” и с избран ден за поклонение в неделя.

Виж третата, индийската версия, с бога Кришна. Роден от девица

Деваки на 25 декември, пак със звезда на изток, за знамение при

неговото раждане. И този “бог” също като предишните върши

чудеса и възкръсва след смъртта си.
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Виж четвъртата, фригийската версия с Атис, роден от някоя си

девица Нана на 25 декември. Разпънат, положен в гроб, и след три

дни възкръснал.

Виж и гръцката версия с Дионисий, който като всички останали

е роден от девица на 25 декември. Бил пътуващ учител, наричан

“Алфа и Омега”. Обичал да превръща водата във вино. И той също

като останалите непременно умрял и възкръснал...

А сега помисли и Ми кажи:

За какво му бяха на дявола толкова много версии с толкова

еднакъв почерк, ако не заради лукавството да представи сина си,

като един бог с много древни въплъщения, а по този начин да

съедини всичките си гнусни религии в едно последно смъртоносно

явление на звяра? И за какво й беше на християнската религия да

възприема 25 декември като дата на Моето Рождение, когато на

тази дата египтяните празнуват раждането на Озирис, гърците – на

Дионис, персите – на Митра? И как да би реагирал религиозен

поклонник, когато му покажат образ на въображаемата девица

Изида Мери, която държи в ръце родения си Хор, а до нея поставят

образа на Дева Мария, която държи Младенеца си? Кой от кого

изкопира нещата – ще се запита човешкият разум? И като не

познава лукавството на дявола и смолистата заблуда на Авадон, ще

заложи на по-древното спрямо по-късното от него, защото няма

божествено просвещение от Вечния и Святия, за да разсъди, че

именно такъв е търсеният ефект на “версиите”. Но нека никой да не

твърди, че Аз не съм предупреждавал за тези версии на дявола.

Тъкмо обратното – да отвори библията си на “Святото Евангелие от

Йоан” и да прочете думите Ми относно египетския Хор, персийския

Митра, индийския Кришна, фригийския Атис и гръцкия Дионисий:

“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички,

които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не

ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде

спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира...” 18

18 (Йоан 10:7-9)
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Крадци и разбойници, дошли преди Мен, ли да слуша Църквата,

или да се уповава в Моята Вяра и в Святото Ми Евангелие? И ако

утре ви спрат на улицата, за да ви натрапват египетския Хор, питайте

поклонниците му къде са спасените от духа му или изкупените от

разпятието му! Или ако някой ви заставя да празнувате на дата,

свързана с толкова мерзостни духове и измамни религии,

попитайте го дали Небесният Отец ще раздели Славата Си с демони,

и Светилото на Сион с езическите култове на Египет, когото порази

с мухи, жаби, скакалци и смърт на първородни! Не разбирате ли,

най-сетне, че християнската религия сама се улови и оплете в

мрежите на астрологията, защото не поиска да опази Истинското

Слънце, което дава Светлина в живота на всеки човек, но протегна

ръцете си към най-властното лъжеучение на езическия свят, за да

приравни празниците си с тези на езичниците? Защото заблудените

ще погледнат към съзвездието Сириус, за да припознаят звездата

Сириус като Витлеемската звезда, и трите звезди, наричани “Коланът

на Сириус”, като мъдреците, дошли да положат даровете си на

Младенеца. Понеже и Сириус, и трите останали звезди на 25

декември се подреждат в една линия. Какво по-удобно знамение за

един фалшив Исус, който ще претендира, че Сам Творецът е

положил по този начин звездите Си отгоре, за да Си направи

Небесен прочит за раждането му и истинността му? Но не Отец Ми

създаде астрологията, а онзи, за когото Словото е записало:

“...Авадон няма покрив...” 19

Когато един ангел на бездната няма покрив за духа си, той има

доволно много звезди, с които да разврати нечестивите, които му

вярват! Кога, най-сетне, Църквата Ми ще започне да празнува

Истинското Ми Раждане в сърцата човешки чрез Святия Дух, а не

една подвеждаща дата, толкова удобна за астрологията и света,

който лежи в лукавия?

Казвам ти, слуго Мой, че всичките проклети зодиакални знаци в

тази зала на бездната вече са подготвили явлението на човека-

19 (Йов 26:6)
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Антихрист. И кръвта, която виждаш в дълбоките улеи на зодиите, е

упованието на милиарди човешки сърца, пробити от стрелите на

Авадон, който сам е Стрелецът в собствения си зодиак, докато

Сатана е слънцето му.

Но Аз сега нека да докосна централния връх в короната на

Антихрист, отговарящ на съзвездието Водолей. За да видиш не нещо

друго, но възходът на погибелта, дошъл в резултат на световния

глобализъм ...”

След тези Свои думи Исус се извърна към короната, а Мечът Му

докосна върха на Водолея. И ето, че от него се яви видение, в което

самият дявол и Сатана, надвиснал над земята, простираше лявата си ръка

на Изток, а дясната – на Запад. А от устата му излезе огнен дъх, който се

стрелна към дълбините на бездната, за да даде дишане на зверовия образ.

И едновременно с дъха от устата му, от ръцете му в краищата на земята

започнаха да се изливат води, тъй щото източното и западното море,

(разбирай цивилизации) започнаха да се въздигат във вълните си, като се

втурнаха да се срещнат и смесят. И онзи, възлизащ от бездната, човек на

греха и син на погибелта, въздигна с ръце короната си, за да обедини

моретата в едно единствено поклонение към себе си. Така моретата се

сляха, а общото море вече беше червено на цвят. А тогава Исус отново ми

проговори, като казваше:

“Ето това е възходът на погибелта! Едно последно сливане на

западните с източните религии посредством ръководната роля на

астрологията, и въздигането на един самозван и арогантен Исус,

олицетворяващ се като въплътеното слънце на земята.

Сливане, което ще бъде съпроводено с фалшиви знамения и

чудеса, с всичката сила на Сатана и милиардите му демони, и с

непрестанно преклонение пред короната на звяра.

С египетската си корона той ще слага белег върху челата, а с

жезъла – белег върху десниците на всичките човеци, били те малки

или големи, свободни или роби. А учението на звяра, наричано

“Епоха на Водолея”, ще похули Отец Ми и Скинията Му, Синът и

Святия Дух, Светиите и Ангелите, Апостолите и Пророците!
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И ако Аз чрез слугата Си ви давам тези дълбоки и неизричани

тайни, то го правя с всичката Благост и Милост на Отца Ми, защото

не е във Волята Му да се изгуби дори и едно човешко сърце, което е

повярвало на Благата Вест!

Затова всички запомнете думите Ми, че възходът на погибелта

ще се случи за земните, плътските, суеверните, религиозните,

страхливите, колебливите, изменчивите и лъжливите, които нямат

непоколебим дух за Мене, за да Ме изповядат като Истинското

Слънце на живота си!

Бягайте далеч от короната на звяра, люде Мои, и не прилепяйте

сърцата и душите си към изкусителните мрежи на астрологията, за

да не бликне кръвта ви в бездната на Авадон! Защото именно от

тази бездна скоро ще изпълзи запустителят - било да плени едни

нечестиви с короната си, било да върже други нечестиви с жезъла

си! Първите непременно ще бъдат египетското желязо в ходилата

на рухващия свят, а вторите – калта, която не може да се смеси с

него! А ти, слуго Мой, сега Ме последвай и до обиталището на

Ваалфегор, за да видиш как беше създаден жезъла на Антихриста!

Защото чрез него звярът непременно ще владее калта!

Аз, Скъпоценният Камък от Сион, все още говоря и не млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-

спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с

розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото

тогава бих станал лицемер в собствените си очи. И като съм сигурен, че

тази пророческа книга ще задави мнозина нечестиви, я пиша с още по-

голяма ревност и презрение към дявола. Защото той може да изпрати

против живота ми реки от злострадание, но пак нито една капка от тях

няма да угаси Огъня, който Господ е разпалил в сърцето ми.

Както се убеди от предишното видение, съществува едно поколение

“Египет”, достатъчно измамено и покварено, за да вярва на астрологията,

зодиите, култовете и митологиите. Души, родени в железарската пещ на

дявола, за да бъдат възторжени посрещачи на човека на греха и синът на

погибелта. Влюбени в короната му и заслепени в измамата му. Но както в

съня на Навуходоносор Небесният Камък не порази само желязото, но и

калта с червеите, така и за явлението на Антихрист е нужна не само

корона, но и жезъл. Тъй щото разумният непременно да разбере, че с

жезъла си окултният самозванец ще владее още едно поколение, което се

нарича Содом. Или още по-ясно – още едни богоотстъпници, които Словото

нарича “блудница”. Или възможно най-ясно:

Онези, отстъпили от Господния Завет църковни общества, които в

“Откровението” са известни под името “Великий Вавилон”!

Нека това ясно твърдение да те направи бдителен и ревностен да

последваш Господния слуга във видението, дадено му от Исус. Защото

“блудница” и “Содом” се привличат толкова неудържимо, колкото калта се

привлича с червеи. А разликата между “Египет” и “Содом” е твърде голяма,

за да я спестя на Божиите чеда, или да я утая като знание само за себе си.

През последните тринадесет години Господ даде на сърцето ми не една,

но десетки книги, в които с многоразлична Божия Благодат ми разкриваше

сатанинските духове, които действат в синовете на непокорството, и са

главната причина за отстъплението от Божията Святост и Правда. Апостол
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Павел в посланието си към Солунците предупреди всички ни да бъдем

бдителни, за да разпознаем времето, когато ще се случи отстъплението от

Завета Господен. И неговите думи гласят следното:

“А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и

нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате

лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било

от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е

настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин;

защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и

не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се

противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на

когото се отдава поклонение, щото той седи както Бог в Божия

храм и представя себе си за Бог...” 20

Какво загатваше в това предупреждение Христовият Апостол?

Нито повече, нито по-малко, явяването на онази “кал” в нозете на

човешката статуя от съня за Навуходоносор. Защото тя е Содом, който

трябва да застане до Египет, та да се яви и човекът Антихрист.

Аз твърде много писах против този “Содом” и червеите му, макар че

мнозина бяха заети да го търсят на всяко друго място, но не и в

безсрамните дела на блудницата Вавилон. Защото докато слугата Господен

пишеше книгите си против търговците в Храма, и против златните лица на

заблудата, никой от църковните властници не видя в тези пророчески

книги сигнал за едно страшно отстъпление, станало възможно заради

червеите на сатанинското лукавство. Докато слугата Господен даваше на

Божието домочадие книгите със съдебни процеси против Езавел, Корей и

Мамон, късогледите книжници и пасторите на трудов договор виждаха

Содом само в списанията “Плейбой”, в чалга идолите, и в тоталното

разжегване на светските нрави. Докато слугата Господен продължаваше да

поразява и други червеи като Едом, Амалик, Молох и Моав, - църквите се

изживяваха като светици без петно и бръчка, и най-далечните им видения

стигаха само до следващата конференция със задължителния супер-

проповедник от Америка, който идва да направи промоция на поредния си

20 (2 Солунци 2:1-4)
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тщеславен боклук, прилежно нареден на лъскавите търговски сергии. Ето

така пророческите ми свидетелства се натрупаха против блудницата, но тя

никога не прие да признае, че има проблем с Младоженеца. Тъкмо

обратното – винаги и навсякъде си имаше клакьори, ласкатели и рекламни

агенти, които да я препоръчват на човешките души.

Какво се случи в крайна сметка, тринадесет години по-късно?

Случи се това, че червеите на Сатана не просто окупираха амвоните, но

капсулираха душите и сърцата на църковните членове с умопомрачителен

фанатизъм, гордост и арогантно презрение към книгите на Божия слуга. А

никой в измамените религиозни мнозинства изобщо не разбра, че докато

бдят за нашествието на Содом някъде отпред, червеите вече са ги

поразили откъм гърба им. И дори някой да би ме обвинил в брутален

цинизъм, пак няма да се откажа от твърдението си, понеже е Истина.

Защото много по-страшен е грехът на онези, които чистят вънкашното, а

отвътре са останали варосани гробници, плячкосани от Легион. Те изобщо

не са разбрали, че Господ има Завет с човешкия дух, а не с човешката

плът. И ако някой е тръгнал да чисти плътта си, а не е внимавал кой живее

в духа му, то такъв е жив за окайване, понеже седем по-зли духа са се

върнали в опразнената му къща, за да опропастят вярата му, и да го лишат

от обещанията на Новия Завет и Вечността на Отеческото Обновление.

Аз вярвам в един Съвършен, Свят, Благ, Милостив и Любящ Бог! Бог,

Който непрестанно ни дарява с чудната Си Благост и незаслужена от нас

Милост! Бог, Който бди над сърцата ни и ни пази от всякакво злощастие и

превратности на съдбата! Тъй щото всички да се намерим в писаното:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение...” 21

Да любим Него! – това е всичко, което Той очаква от нас. И тогава

непременно чудният стих на Павел ще бъде Дух и Живот за сърцата ни. Но

ето, че има такива, които не искат да любят Него, нито да се покоряват на

Святостта Му и Словото Му. И тогава в живота на подобни хора се сбъдват

стихове, които говорят за един друг Бог (Който е Същият, но не в обхода

21 (Римляни 8:28)
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към единосъщните Си). А самите стихове са твърде страшни, за да влязат

през едното ухо, и да излязат през другото. Понеже в тях за Бог е писано:

“Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти

изтребваш всички, които като блудници Те оставят...” 22

Когато Словото ни предупреждава за такива блудници, които се

отдалечават от Бога, то библейските стихове имат духовен подтекст, който

гласи, че отдалечаването от нашия Отец, е бягството от Престола на

Благодатта, до който имаме достъп в Името на Исус. А самият Престол на

Благодатта е мястото, където духовният човек ражда всичките Съвършени

плодове на Святия Дух. Плодове, които събрани заедно, олицетворяват

Името, Образа, Примера и Духа Исус Христов.

Защо тогава църквите намразиха Божия пророк за книгите му против

търговците в Храма? От Престола на Благодатта ли получиха търговците

договори за сергиите си, за да продават онова, което Волята на Отца е

заповядала да бъде давано даром? Защо религиозните властници и

книжници намразиха слугата Господен заради виденията със съдебните

процеси против три най-властни сатанински червея? От Престола на

Благодатта ли изпълзяха духовете на Езавел, Корей и Мамон, за да

превръщат църковните общества в проститутки на американско повикване?

Защо дрогираните от тщеславие църковни членове не намериха и една

причина за тринадесет години, за да напишат поне едно писмо на почит,

или да кажат една добра дума за жертвата, която Христовият пратеник

стори за тях, давайки им даром и безусловно всичките Вода, Хляб, Вино,

Масло и Сол на Завета?

От Престола на Благодатта ли бяха научени на закоравяване,

презрение и най-отявлена религиозна злоба? Престолът на Благодатта ли

напълни банковите сметки на църковните лидери? Престолът на Благодатта

ли подпечата дипломите им по теология? Престолът на Благодатта ли ги

упълномощи, за да заявяват за един Господен слуга, че е вълк, еретик,

шарлатанин и мошеник? Престолът на Благодатта ли обогати офисите им, и

помаза конференциите им? Престолът на Благодатта ли освети семинарите

им и претъпка библейските им академии?

22 (Псалом 73:27)
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Ако всички те са сигурни, че са съвършено съединени с Престола на

Благодатта, то тогава тази книга е напълно излишна за тях, и няма

никакъв смисъл да я четат. Понеже ако си пред Престола на Благодатта, то

там нямаш нужда от нищо, понеже Сам Христос ти е всичко! Но ако

мнозина са почувствали охладняването и имат смътното чувство, че нещо

не е както трябва да бъде, то тогава нека прочетат тази книга не веднъж и

дваж, но многократно. Защото белезите на общението им доказват, че са

тръгнали по пътя на отстъплението. За да стигнат до възхода на погибелта.

Тази погибел, заради която ще повторя стиховете от псалома:

“Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти

изтребваш всички, които като блудници Те оставят...” 23

А кой се явява в Божията Ръка като оръдие на Отеческото негодувание

и пламенен гняв? Не е ли това самият Антихрист, който идва да си пожъне

жетвата на нечестието? Не е ли това жезълът му, с който той владее

поколението “Содом”, сиреч, блудницата Вавилон, която повече от всичко

обича червеите на Сатана?

Ето, казвам ти, че сърцето ми се тресе и духът ми премалява от

виденията на моя Господ. Видения, дадени не за мен, но за онези, които

погиват. И дано Святият Дух би им потвърдил колко голямо страдание и

поругание претърпявам за всички тях, за да им явя Словото на Живота, и

животворните изобличения, които водят към поправление в Правдата.

Защото, колкото до мен и дома ми, аз съвършено се осланям на Вярността

на Исус да ме опази от съпротивленията на дявола, и да ми даде в Неговия

Ден онзи Венец на Славата, който не повяхва. Не само на мен, но и на

скъпоценната ми съпруга, и на съработника ми, и на децата ми, които

следват Господния Път. А същата надежда имам и за всички приятели на

служение “Мория”, които толкова много се иждивиха за Божия пророк, че

Сам Бог им е приготвил Дом Вечен и неръкотворен.

След всичко казано дотук, нека отново отида там, където пребъдвах

духом. Защото сърцето ми оставаше с Исус в Духа на пророческите

видения. И едва напуснали залата на Авадон в бездната, Господ отново

започна да говори на духа ми, като казваше:

23 (Псалми 73:27)
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“Слуго Мой! Знам и видях ударите, които преживя заради

видението от залата на този най-зъл и чудовищен дух. Но ето, ако и

тялото ти да пострада, духът ти е невредим, защото си Сионски

диамант! А както сам знаеш, името Авадон се превежда като

“погибел”, която ще постигне нечестивите. Понеже самата тя е

невъзвратимо разрушение на човешкия дух – така, както желязо,

смесено с вода, ръждясва завинаги. И ето това ги очаква всички

нечестивци от поколението “Египет” в епохата на Водолея. Но Аз

сега ще те заведа в дълбините на ада, в работилницата на древния

император на Содом, който се нарича “Ваалфегор”, за да видиш как

той е приготвил жезъла на Антихрист за поколението на блудните.

А помниш ли ти, Стефане, какво означаваше името на този гнусен

дух?”

“Да, Исусе! Още от времето, когато пишех “Духовните империи на

Злото” аз знам, че името на Ваалфегор се превежда като “отварящ бог”!”

“А какво друго да отваря един такъв “бог” от ада, освен вратите

на греха, за да се напълнят сърцата с червеи? И в този смисъл как

би изглеждал жезълът, който той сътворява за явлението на

Антихриста?”

“Господи мой! Без всякакво съмнение духът на Содом би изработил

отварящ жезъл, свързан именно с вратите на греха. И когато вратите се

отворят – червеите ще влязат. А в това отношение този сатанински дух

непременно се явява като главен координатор за всичките дяволски

червеи...”

“Точно така е, слуго Мой! И именно затова Святата повеля на

Моя Завет и Словото Ми е да разпнете плътта с помислите й. Защото

плътта е пръст. И където има пръст, там се вмъкват червеите.

А какво още Аз ти дадох за плътта в една стара книга, наречена

“Настъплението на отстъплението”?”

“О, Исусе! Нима мога да забравя думите Ти? В тази книга Ти ми даде

да разбера, че плътта не е нашето тяло, което е храм на Святия Дух, но е

начинът на мислене, който е враждебен на Бога. Това е желанието на

човека да се крие от Бога зад завесата на противни помисли, понеже се е
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почувствал гузен от прегрешения. Защото именно така Адам и Ева се криха

сред дърветата в Едем...”

“А днес какво правят църковните отстъпници от Завета Ми? Не

тръгват ли и те да се крият с червеи зад крепостите си? Не ти ли

дадох знаменателната пророческа книга “Ерихон”, за да призова с

нея всички към Светлината, та дано биха преживели покаяние? А

искат ли отстъпниците да преживеят това обръщане? Или червеите

са им по-скъпи?”

Въпросите на Исус бликнаха като сълзи на очите ми. И аз, като

наведох глава пред Него, казах Му:

“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Какво повече да можеше да стори

слугата Ти от вече стореното? Ти Сам беше свидетел на всичките ми нощи

и дни, в които съм плакал и въздишал заради нечестието, на което са

предадени отстъпниците от Завета Ти. Как ли не се опитах да ги възвърна

от пътя на погибелта? Какви ли жертви не иждивих заради тях, само и

само да разберат, че компромисът им с Твоите повеления е равносилен на

погубление и самоубийство? Но те, Исусе, останаха на своя си дух, както и

аз на Твоя, а мост между нас не се получи...”

“И не би могъл да се получи, слуго Мой! Защото, ако всички да

бяха преживели покаяние, щеше ли да остане блудница Вавилон?

И ако всички да бяха избягали като Лот от съдбата на Содом, щяха

ли да останат Лотови жени? А ако не би имало поколение “Содом”,

то как да се случи явлението на звяра от бездната?

Каквото си сторил – за Мене си го сторил! Каквото си написал –

за Мене си го написал! Защото твоят Господ е не само Спасител, но

и Съдия и мъздовъздател! И ако повярвалите намират Спасителя,

нечестивите ще застанат пред Съдията! А тогава Той непременно

ще разгърне осъдителния Си свитък пред сърцата им! И като

започне да изрежда беззаконията им, ще направи да изпълзят

червеите им, за да ги запокити заедно с тях в огнения пъкъл,

“където червеят им не умира, и огънят им не угасва”.
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А сега, за свидетелство на цялата Ми Църква, Ме последвай до

тъмната работилница на Ваалфегор, за да видиш там жезъла на

Антихриста...”

След последните Си думи Спасителят здраво ме прегърна с ръцете Си,

и така двамата с Него полетяхме към дълбините на ада. И ето, че след едно

много малко време ние вече бяхме застанали пред оловната врата на

Ваалфегор. А там Господ отново бръкна в Мантията Си и извади железен

ключ, като ми казваше:

“Аз съм Оня, Който държи ключовете на смъртта и ада! Затова

вземи от ръката ми ключа за ада, та отвори тази зловонна врата.

Защото и тя, като вратата на Авадон, е оловна, понеже зад нея се

раждат твърде тежки беззакония...”

Помнейки как се разви предишното видение, аз покорно взех ключа от

ръката Му, а това накара Исус да се усмихне. И после, като го пъхнах в

ключалката, отново я превъртях три пъти, и натиснах дръжката, за да я

отворя...

Братко мой! Верни ми приятелю!

Никога не съм мислил, че може да дойде миг за духа ми, когато да се

сблъска с върховната представа за думата “погнуса”. Но тази представа

вече беше пред очите ми. Защото виждах едно смърдящо, зловещо и

грозно място на разлагаща се плът, каквото дори въображението на най-

извратения не би могло да роди. Части от човешки тела, като живи, висяха

на куки, сякаш че бях влязъл в чудовищна кланица. А самите висящи

органи гъмжаха от червеи, които пропълзяваха от много дупки в тях. Този

път наистина и да исках не можех да тръгна напред, защото зловонието

удари ноздрите ми като с нокаутиращ юмрук на боксьор тежка категория.

Но Господ, знаещ какво преживявам, докосна с двете Си ръце лицето ми,

като за миг го обгърна в шепите Си. А тогава нежен и прекрасен мирис от

благовоние премина през мен и изпълни целия ми дух. Един омайващ дъх

на алое, за какъвто дори не бях мечтал, буквално изцели всичките ми

усещания. И Гласът на Исус ме подкани, казвайки:

“Влез в тази касапница на Ваалфегор, слуго Мой! И като вървиш

покрай човешките органи, набучени на куките, пази се от тях, за да
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не се оскверниш. Защото това не са човешки меса в анатомичния

смисъл на думата, но разработвани съблазни на Ваалфегор, с които

той владее над човешката плът. И ти, като вървиш без всякакъв

страх, премини до центъра, където ще видиш варосан ковчег, а от

него – стърчащ жезъл. Именно там трябва да спрем с теб...”

С вълнение тръгнах напред, внимавайки да не докосвам набучените с

куки органи и техните червеи. Така видях, че наистина в центъра на

зловещата работилница имаше варосан ковчег, от който стърчеше жезъл. А

когато вече бях досами ковчега, Исус се приближи до мен и започна да ми

говори, казвайки:

“Преди да би поискал от Мен да разгледаш жезъла, виж

варосания ковчег, от който той стърчи. И като надвесиш

внимателно главата си върху самия ковчег – виж на какво е забит

жезълът, за да стърчи така...”

Придобил увереност от думите на Господ, аз надвесих главата си над

самия ковчег, а това, което видях, ме лъхна с първичен и неподправен

ужас. Дръжката на жезъла беше забита в череп от горната му страна, а в

самия череп духът ми разпозна чертите на Легион, лъжепророкът на Сатана.

Това ме накара мигом да дръпна главата си и да кажа на Спасителя:

“Ах, Исусе! В дъното на този ковчег видях Легион. Именно в неговия

череп е забит жезълът на Антихриста. И сега започвам да подразбирам

всичко. Защото този Легион живее в гробищата, и под негова власт са

всички, които са варосани гробници. А щом от черепа на Легион излиза

жезълът на звяра, то значи, че сам духът на лъжепророка ръководи

всичките червеи, с които са поразени нечестивите...”

“Правилно мислиш, Стефане! И би ли могло да е другояче, като

сам знаеш, че духът на Антихриста е създателят на блудницата? И

ето затова жезълът на звяра е забит в черепа на Легион, понеже

той организира и ръководи червеите, чиято власт се разработва от

Ваалфегор. А като знаеш, че самият император на Содом е “отварящ

бог” – виж сега вратите, които той е създал за червеите на

лъжепророка, защото Мечът от устните Ми ще ти ги посочи върху

пръстените, с които е обкован целият жезъл...”
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В следващият миг на устните Господни се яви Светкавичен Меч. И

лъчът му, като обходи целия жезъл, се закова на най-горния пръстен,

където се яви врата с образ на ръка. А Исус ми каза:

“Виж тази ръка, защото е първата врата на плътта, през която

влиза червей на лъжепророка! Тази ръка иска да взима, да печели,

да търгува, да продава Святостта Господна за сребърници, и затова

нейният дух е Мамон! Той стои на върха на жезъла, защото

неговите търговци са големците на земята, а сам той е най-

смъртоносната изява на дяволското сърце! Движещите съблазни на

тази врата са алчността и сребролюбието!”

Докато слушах думите на Господ, Мечът Му вече докосваше втория от

пръстените на жезъла. А там също се яви врата, но този път образите й

бяха два. Единият отгоре беше око, а другият отдолу – ухо. А Исус отново

проговори, като ми казваше:

“Виж окото и ухото на тази втора врата на плътта, през която

влиза червей на лъжепророка! Това око иска да бъде гримирано и

силно в чара си. Това ухо иска ненаситно да слуша чародейни

молитви! И затова духът на окото и ухото е Езавел, понеже чрез

нейните чародеяния бяха измамени всичките народи, и чрез грима

й лъжепророкът осъществи отстъплението от Завета Господен и

настъплението на мерзостта, която докарва запустение. Движещите

съблазни на тази врата са чародейството и религиозният контрол!”

Ето, че Мечът Господен вече слизаше при третия от пръстените на

жезъла, където се яви врата с образ на остър зъб. И докато още гледах,

Гласът Господен пак ми проговори, казвайки:

“Виж зъба на тази трета врата на плътта, през която влиза

червей на лъжепророка. Този зъб иска да скърца от завист, да

разкъсва с насилие, да смила с нечестива дързост, и затова

неговият дух е Корей. Чрез него в църквите всякога се презира

Избора на Божия Суверенитет и се възвеличава пастирското

първенствуване и зловеща арогантност. Движещите съблазни на

тази врата са завистта, нечестивата дързост и насилието...”
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С вълнение продължавах да гледам на Меча Господен, който вече

слизаше при четвъртия пръстен от жезъла на лъжепророка. А тогава там се

яви врата с образ на изплезен червен език. А Господ ми потвърди за

вратата, казвайки:

“Виж провисналият език на тази четвърта врата, през която

влиза червеят на лъжепророка. Този език иска да ближе всяко

червено ястие, с което дяволът би придърпал човека, за да го

накара да се отрече от първородството си. И самият език, освен да

вкуси съблазънта, готов е и да се отрече с думи от Бога – само и

само да получи дял от Сатана. Затова духът на този червен език е

Едом. И движещите съблазни на неговата врата са безумието и

богоотричането!”

Погълнат от видението, аз дори не смеех да премигна с очите си, за да

продължа да гледам към жезъла, когато Мечът Господен премина към

петия от пръстените му, където се появи врата с образ на крак. А Исус

отново ми проговори, казвайки:

“Виж кракът на тази пета врата, през която влиза червей на

лъжепророка. Този крак всякога е искал да тича на корист и да

бърза на грабеж. Той не се спира пред никакви морални или Святи

норми, но е готов да стъпче всичко, дори и Божия Престол, за да

сполучи да постигне интереса си. Духът, който всякога го ръководи,

е Амалик. И движещите съблазни на тази врата са грабителството и

користолюбието...”

Въпреки прекомерния трепет, който преживявах, гледайки на ужасните

врати по пръстените на зверския жезъл, аз ги намирах за многократно

потвърдени на духа и сърцето ми, което допълнително ми даваше

увереност и мир. А Мечът от устните на Исус вече беше слязъл при шестия

пръстен от жезъла, като го освети, тъй щото там се яви врата с образ на

нос. И Господ ми потвърди за него, казвайки:

“Виж носът на тази шеста врата, през която влиза червей на

лъжепророка. Този нос обича всякога да диша духа на света и

търси да подуши всичко светско и зловонно, което да би разменил

за Простотата и Чистотата на Христос. Той никога няма да се откаже
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да поглъща дима от изгарянето на младенци в огъня от долината на

Еномовия син. И затова духът, който всякога го владее, е Молох. А

движещите съблазни на тази врата са любовта към света и

омразата към Бога...”

Ето, че Мечът Господен беше стигнал до последния от пръстените на

жезъла. Така там се яви врата с образ на фалос, сиреч, мъжки полов

орган. И Господ Исус с преливащ Гняв в Гласа Си ми проговори, казвайки:

“Виж фалосът на тази седма врата, през която влиза червей на

лъжепророка. Този фалос всякога обича да зачева страстта и да

ражда от нея грях. А грехът, като се развие напълно, да носи смърт.

Чрез този фалос всичките Ми думи на Дух и Живот от Святата

Библия се превръщат на пръст и на погибел. Този фалос е силен да

утвърждава стълповете на сатанинското царство – “аз, мене,

моето” и негов постоянен и владеещ го дух е самият Ваалфегор,

известен като духът на моавците и амонците! Движещите съблазни

на тази врата са егоизмът, себелюбието и похотливостта!”

След последните Си думи Господ ме придърпа с ръце към Себе Си,

като ми казваше:

“Ето, слуго Мой! Явих ти видението с жезъла на Антихриста, и с

пръстените на неговия зловещ контрол. С тези пръстени той всякога

е владеел над поколението Содом. Червеите от тези пръстени са

седемте зли духа, които винаги се връщат, за да поразят в сърцата

богоостъпниците, станали като кучета на бълвоча си, и като свине в

тинята си.

Но Аз искам да ти дам още няколко думи за поколението Содом,

което в духа на това видение е същинската блудница Вавилон.

Защото ще дойде миг да грабна Църквата Си, а блудните да останат

долу – за среща със звяра, който излиза от бездната.

Как мислиш, слуго Мой? Какво ще се случи при тази среща? Ще

прегърне ли поколението Содом Антихрист с това желание, с което

го прегръща поколението Египет?
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Понеже, ако отново се върнеш на видението със съня на

Навуходоносор, ще ти направят впечатление твърде знаменателните

стихове, които гласят:

“И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и

отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти

крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те

ще се размесят с потомците на други родове човеци; но няма да се

слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта...” 24

Ако желязо не се смесва с калта, то тогава и заблудите на

астрологията не могат да станат угодни на блудницата Вавилон.

Защото при все, че е станала блудна поради червеите, тя е

познавала Завета Господен, който е похулила, и Господ, Когото е

пробола. И всички онези знаменити църковни търговци, сребролюбци,

теолози и религиозни кариеристи, в един глас ще извикат против

Египет, понеже не е възможно да се смесят с него. И ето тук,

Стефане, идва пълната трагедия за поколението Содом, стигнало до

възхода на погибелта. Трагедия, за която в Евангелието Си съм

казал:

“После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи!

отвори ни. А Той в отговор им рече: Истина ви казвам: Не ви

познавам...” 25

“Ама как така не ни познаваш, Исусе?” – ще Ми извикат тогава

блудниците пред затворената врата на Спасението:

“Ние Твоят Завет сме проповядвали! Твоите стада сме били! В

Твоята Правда сме се закърмили! Твоят Свят Пример сме давали! В

Твоят Небесен Образ сме се изпълвали!”

Но Аз отново ще им кажа:

“Не ви познавам, защото не бяхте поколението Сион пред очите

Ми, но се превърнахте в поколение Содом! И този същият син на

греха и човек на погибелта, който всякога ви владееше с пръстените

на жезъла си – той нека сега ви даде утехата, и за него всички

вкупом се оженете!”
24 (Даниил 2:42-43)
25 (Матея 25:11-12)



45

“Но той се е прегърнал с поклонниците на Египет, Господи

Исусе! А ние с това поколение от астролози и окултисти не искаме и

не можем да се смесим!”

Но Аз отново ще им кажа:

“Ако толкова много сега мразите Египет, защо така не

намразихте и Содом, с чиито гнусни червеи изпълвахте сърцата си?

Не станахте ли всички вие Лотови жени, солени стълпове на

сатанинската заблуда, за да е видно всякога умноженото ви

беззаконие?

Антихрист сте искали, вие, блудни женища, и Антихрист

получавате, без лицеприятие!

Върнете се при него и той нека бъде женихът ви, защото Моята

Невяста вече е при Мене, и тя не е блудница, в чието влагалище да

се е изливало семето на лъжепророка!”

Как мислиш, слуго Мой? Каква ще е съдбата на тази блудница,

за която няма място в глобализирания свят на Антихрист, понеже

кал и желязо не се смесват? И колко ли страшни ще се окажат

думите на псалома, който ти цитира преди началото на това

видение. Тези думи, които гласят:

“Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти

изтребваш всички, които като блудници Те оставят...” 26

Нека верните стихове от Откровението да дадат отговор на

въпроса Ми за всички, на които е скъпо Името Ми и Заветът Ми.

Защото в тези стихове е Гневът на Отеческото въздаяние, и

присъдата заради трънения венец на слугите Ми, заради поруганието

им от угнетителния съд на блудницата, и заради всичките гвоздеи

от църковно отрицание, с които те бяха прободени на Моя Кръст.

Ето тези стихове! Прочетете ги и добре ги запомнете! Защото те

са сетнината на този църковен Содом, който не може да се смеси с

Египет при явлението на звяра:

“И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят

блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а

26 (Псалом 73:27)
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нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят

Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си

власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи...” 27

Ето, Аз още говоря чрез слугата Си и не млъквам!

Блажени човеците, на които тази пророческа книга ще послужи

за дълбоко покаяние и отричане от червеите на лъжепророка! За

да се възвърнат при първата си Небесна Любов и да вършат

първите си дела във времето, когато са били посетени от Духа Ми!

Блажени човеците, които имат Моя Разум, за да разсъдят, че

нищо не съдейства за добро на тези, които мразят Божиите слуги и

пратеници, защото така трупат гняв, който ще се изсипе върху тях,

без да имат възможност за възвръщане!

Ето, Аз протягам ръце към всички, миг преди на земята да се

яви възходът на погибелта с човека на греха, наречен Антихрист!

Отречете се от астрологията, за да не ви владее желязото на

Египет! Отречете се от червеите на лъжепророка, и от самия

Легион, за да не ви владее калта на Содом! Понеже короната на

звяра е за влюбените в него, а жезълът му – за тези, на които ще се

поругае!

Съберете се при Мен, люде Мои!

Елате на Хълма Мория, при Небесната стълба на Ветил, за да

бъдете поколението Сион, което триумфира над змея, звяра и

лъжепророка! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

27 (Откровение 17:16-17)
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