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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Духовният товар над сърцето ми вече стана твърде тежък, за да мисля,

че тепърва ми предстои да пиша пророчески книги. Но пред моя Господ и

Святостта Му съм длъжен поне още веднъж да развъртя Меча на Божия

Пророчески Дух. И аз ще направя това не заради себе си и личната ми

увереност в Господното Спасение, но заради всички Божии чеда, които

трябва да укрепят сърцата си в благословението “Аминадав”, за да се

намерят в Мига на Грабването и да наследят Божиите Славни обещания.

За изминалите осемнадесет години, откакто Господ Исус Христос ме

употребява, за да давам божествените Му послания на Неговата Църква, аз

многократно успях да се убедя, че ако и мнозина човеци да наричаха себе си

“християни”, пак само малцина от тях ме разпознаха като Небесен пратеник.

При все, че пишех на книжовен български език и изпълвах посланията си с

Простотата и Чистотата на Евангелието или Скритата Манна на Господ, пак

останах другоезичен и твърде странен за огромната част от българското

Християнство. Предани до фанатизъм на своите доктрини и теологически

закваски лидерите на повечето църкви ме анатемосаха като еретик и

измамник. Книгите ми бяха късани, горени, отричани и нарочени за гибелни

ереси и бесовски учения. По форуми и сайтове в Интернет се развихриха

такива бури от религиозен бяс против моето име и дело, щото по степента

на тоталното ми очерняне и демонизиране аз едва ли не трябваше да

заприличам на самия Антихрист, човекът на греха и синът на погибелта.

Оставаше само дяволът да ми предаде накуп цялата си власт и сила, заедно с

възможностите на световния просперитет, за да тръгна и да потопя земята

в мрак и разорение…

В същото това време, докато Главчев беше “фалшивият пророк”, от

чиито книги християните трябваше да се гнусят, цели дузини американски

величия изсипаха своите заглавия по църковните сергии на праведното

българско Християнство, което ги купуваше и рекламираше с пълен възторг и

въодушевление. А на видимото противоречие защо “фалшивият пророк”
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дава даром, а американските проповедници са стопроцентови търговци,

беше намерено обяснение, че точно така дяволът искал да излъже Божиите

чеда, че “измамникът от Добрич” пишел уж като от Бога, понеже нарочно

употребявал един от принципите на Небесната Благодат, докато търговците

зад океана не търсели никаква печалба от книгите си, а покривали с

цената само разходите по тяхното публикуване и отпечатване. Този лукав

аргумент беше напълно достатъчен, за да успокои нечистите съвести на

американските поклонници, които с още по-голямо усърдие продължиха да

хвалят Вавилонската мерзост, която докарва запустение.

Реално погледнато, тоест, с отговор по човешки, аз трябваше да потопя

сърцето си във вълни от отчаяние и непоносима депресия.

Как да явявам и отстоявам Делото и Примера на моя Господ в един

свят, в който човеците обичат дявола и всичките му съблазни? Как да

понеса жестокото противоречие, че бях отхвърлен и презиран точно от

тези, до които бях пратен от Бога? Какви библии четяха те, та да се

самоуспокояват, че са в правилния дух и на точното място за Спасението

на душите си? Какви проповеди и поучения слушаха от църковните амвони,

за да са толкова сигурни, че вярват в Истинския Господ и Спасител и

следват Завета Му с пълно покорство и послушание? Как сърцата им не се

жегнаха от гнусните съблазни на човешкия кариеризъм и религиозното

лицемерие, на които бяха постоянни свидетели в църквите си? Как нито

веднъж не изпитаха духовете, за да са сигурни, че са преминали през

тясната Порта на Христос и вървят по стеснения Му Път? Как нито веднъж

не изгониха търговците от Храма в собствените си сърца, но с участието в

търговията им – купувайки и продавайки – сториха най-тежките грехове на

умноженото беззаконие? Защо бягаха от великата привилегия да претърпят

поругание за Святото Име на Исус, ставайки Пример от Примера Му и лъчи от

Светлината Му? Защо наричаха доброто “зло”, а злото “добро”, праведността

“нечестие”, а нечестието “праведност”? Кой беше вдъхновител на сърцата

им и диригент на устните им? Как и до днес те не се замислиха колко скъпа

е цената да бъдеш клонка от Родословното Дърво на Исус?
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Клонка от Лозата на Отца, която Земеделецът очиства, за да принася

още повече Плод! Клонка от Смокинята, с чийто Плод Човешкият Син би

разквасил устните Си!

Клонка от Давидовата Маслина, която е платила за сетнината да се

зеленее в Двора на Всевишния Бог!

Нека ти кажа, приятелю мой, че през изминалите години, в които

служение “Мория” беше мъчителен трън за гузните съвести на църковните

богоотстъпници, се сбъднаха едни най-святи и отговорни думи на нашия

Господ и Спасител. Думи, които гласят:

“Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете

дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава

дървото…” 1

За кое “дърво” говореше Исус на Своите гонители и противници? Кое

беше това едничко “дърво”, което с вяра можеш да направиш “добро” и

“плода му добър”? Или кое беше другото “дърво”, което би направил

“лошо” и “плода му лош”? Когато застанеш под едно дърво, то добри

или лоши плодове ще поискаш да събереш в кошницата си? Червиви

ябълки ли ще сложиш на трапезата си или зрели и здрави, напращели от

сладост и благост? Не предизвикват ли червеите в една гнила ябълка

погнуса за всеки, който би поискал да я вкуси? Няма ли в тоз час да я

изхвърлиш на боклука, понеже тя не става за гледане, а камо ли за ядене?

И като помислиш, че си я откъснал от дърво, което си считал за добро, а

плодът му е лош, то ще отидеш ли отново под същото дърво, за да рискуваш

с други ябълки? Ами ако не става дума за ябълки, но за плодове на

умноженото беззаконие, чиято сетнина са адът и огненото езеро? Кой е

онзи читател на Евангелието, който да би приел Исусовите думи по плът,

та да си мисли, че Господ е обикновен земеделец, който спори с фарисеите

заради някакви земни лози, смокини или маслини? Не бяха ли думите на

Божия Син възможно най-сериозното предупреждение, че всеки човек ще

намери съдбата си в една от двете възможности за Вечността:

А) Да стане с Божията Вяра клонка от Родословното Дърво на Исус!

1 (Матея 12:33)
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Б) Да бъде покварен от злите духове на Сатана, ставайки клонка от

дървото на смъртта и ада!

Знаеш ли какъв е ужасът за човека, който приеме втората възможност?

Запомни отговора, написан по-долу:

Ужасът е измамата му да повярва в дявола, като в Небесен Бог, който

уж спасява душата му, а всъщност го мами и разрушава с демоните си!

Помисли само, че онези покварени фарисеи, които мразеха Исус и

всячески търсеха повод и причина да Го убият, също бяха мамени от

дявола. Не просто мамени, но надъхвани и употребявани да вършат зло.

Тъй щото те в пълна степен си направиха “дървото зло, и плодът му

зъл”. Но за тях непременно е дошъл мигът, когато телата им са остарели,

а на вратите на сърцата им е почукала смъртта. И било, че са вкопчвали с

ръце завивките си, или са ридаели, че животът им трябва да свърши, е

настъпило времето душите им да се огледат вън от телесните хижи на

плътта. А там демонични пратеници вече са ги оковавали във вериги, за да

ги завлекат в огнените дълбочини на вечния им затвор. И онзи “Небесен

Бог” и привременен благодетел на съдбите им ги е припознал като клонки

от своето дърво на смъртта и ада.

“О, пуснете ни, зли демони на Веелзевула! Ние сме чедата на Авраам!”

– са крещели фарисеите, добавяйки:

“Как дръзвате да ни оковавате в тези ужасни вериги? Ние не сме

заслужили подобно проклятие, защото бяхме свещенослужители на Бога по

Моисеевия Закон!”

Но тогава демоните с ехидно кикотене са им казали:

“А как поискахте приживе да опозорявате, мразите, хулите, презирате

и пробождате Исус, Благодатният и Единороден от Отца, Когото разпнахте

в сърцата си, и осъдихте в помислите си? Как отхвърлихте протегнатите Му

ръце, с които Той искаше да ви направи клонки от Своето Родословно

Дърво, но с хули, крясъци и проклинания се закрепихте като клонки от

дървото на тъмния ни господар? Вие не просто се закрепихте, но родихте

плодовете на Злото, които сега изискват с най-страшна сила душите ви в

пъкъла? Затова мълчете и приемете вечността си, защото я заслужавате!”
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Ще кажеш ли, братко мой, че имам доста развинтено въображение, за

да описвам подобни събития, които жив човек не може да види, нито да

документира?

Ами благословен да е Господ, че така е утаил съдбите Си от родовете

и поколенията на човеците, за да ги лиши от всички възможни доказателства

на плътта, за да се научат поне малцина от тях да приемат Съдбите Му с

вяра. Понеже и до днес не е изобретен фотоапарат, който да снима дявола,

или камера, която да филмира ужасите от дълбините на пъкъла. И ако аз

ти говоря за всичко това в началото на тази книга, която има за заглавие

“Проклятието Денница”, то е, за да предупредя всички човеци, които

искат да избегнат срещата с дявола, като вечно проклятие за вечни

векове. Понеже има само един начин това проклятие да бъде избегнато, и

то е, като се закрепим с Господната Вяра в Присъствието на Святия Дух,

изповядали Единственото Име, с което имаме Вечен дял в Царството на

Бога и Отца – Името Исус. А да живеем с тази Вяра – то значи да родим

онези Плодове, които съвършено да свидетелстват за Дървото. Понеже и

аз, бидейки слуга Исус Христов, положих живота си на Божия Свят Олтар,

за да раждам Плодовете, които няма да ме посрамят в Деня, когато застана

пред Него. Защото всяка пророческа книга, написана от ръцете ми, и родена

от Неговото водителство в сърцето ми, е Плод от Дървото Му, чрез който

Той е докосвал сърцата, които Го вярват и търсят. И ако Плодовете, които

родих като Христова клонка, са омразни и гнусни за моите поругатели и

зложелатели, то тогава с абсолютна сигурност моят Бог не е техен Бог, и

моят Спасител не е техният Спасител. Те могат да наричат духовете, от

които са вързани, с каквото си име пожелаят. Било, че Мамон ще им стане

“Исус”, или Езавел “Свят Дух” – това никак няма да отмени гореказаното от

мен, че служим на различни господари. Понеже не е възможно за един

Свят и Всевишен Бог да се обърне Сам против Себе Си, та да вдъхновява

чедата Си да мразят и отричат пратеник, когото Той е избрал, посочил и

помазал за Делото Си. Затова ще повторя думите на моя Господ, Коренът и

Потомъкът Давидов, Светлата Утринна Звезда. И на църковните лидери и

паствата им, които ме хулят и отричат, ще заявя:
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“Или направете дървото добро, и плода му добър; или

направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се

познава дървото…” 2

Без значение с какъв дух ще бъде прочетена тази последна книга,

която пиша и подарявам на Църквата, тя ще донесе Божия съдба както за

Верните, така и за неверните, както за праведните, така и за нечестивите,

както за Елеазар и Итамар, така и за Надав и Авиуд. Защото е време Божията

Тръба да затръби едно най-последно и велико послание:

Посланието да се отречем от злото дърво, което дава зли плодове, и

да пребъдваме като клонки от Доброто Дърво, което дава добри Плодове!

За да прославим Божието Благословение Христос и стъпчем под нозете си

проклятието Денница! Със съкрушителната Мощ на Отца и Сина в Святия

Дух! Амин и Амин!

2 (Матея 12:33)
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1. “КАК СИ ПАДНАЛ ОТ НЕБЕТО, ТИ, ДЕННИЦЕ, СИНЕ

НА ЗОРАТА…”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Тъмната и зловеща същност на дявола е била на прицел в много от

пророческите книги, които написах, но най-вече в посланията от Кръга на

Солта. Пронизан, развенчан и съкрушен от Божията Истина, Сатана днес

вече не може да преглътне пораженията, които получи от Меча на Божия

Пророчески Дух. Единственото, което му остана на този най-тъмен и най-

зъл дух, е да задоволява бездънната си нужда от отмъщения, като изпраща

против живота ми яростни зверове, които да пренаскърбяват душата ми и

да разпалват многократно огъня на злостраданието в тялото ми. Но дори и

тогава дяволът може да ми се поругава само дотолкова, доколкото му е

допуснато от Бога и нито йота повече. И ако Господ ме е укрепил с думите

Си, че и космите на главата ми са преброени, то колко по-стриктен би бил

Неговият контрол, когато допуска привременната ми скръб, за да ме

направи съучастник на страданията Си, а след тях и на Славата Си.

Знаеш ли, братко мой, за какво зло може да става дума, когато трябва

да разграничиш демонично отмъщение от болестно състояние в плътта си?

Понеже в единият случай болката е натрапена отвън, а в другият е остър

сигнал отвътре. Но по степента на въздействие върху тялото и двете болки

се припокриват като усещане, тъй щото се опитват да диктуват състояния

на страх, безпокойство, и дори невъобразим ужас. Аз трябваше да свикна

през последните седем години от Кръга на Солта именно с такова зло от

дявола. И като се уповавам на Божията Вярност и съвършена защита, да

превъзмогвам демоничните утеснения, докато те сами престанат да ми

въздействат. Но в тази последна 2011 година дяволското зло все по-трудно

си отива, тъй щото разбирам, че пия най-голямата скръб в личната ми

Гетсимания. Но пак вярвам, че Бог няма да ми даде по-голямо изпитание,

отколкото е духовната ми сила. И някъде в бъдещите седмици, месеци и

години Той ще нареди за мен утеха и покой.
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А сега нека да продължа със заглавието на тази първа глава от

книгата за “Проклятието Денница”. Както сам прочиташ по-горе – това е

цитат от “Книгата на пророк Исайя”, в който Всемогъщият Бог се обръща

към Своя противник с въпрос, на който малцина просветени биха дали

отговор. Защото в едно изначално време дяволът беше засеняващ херувим,

син на огъня и зората, могъщ Небесен служител, който утвърждаваше с

хваление Славата и Величието на Небесния Отец. Пълен с мъдрост и

съвършен по хубост – той беше Луцифер, който в българския превод на

Библията е наречен “Денница”, тоест, най-ярката звезда на небесния свод,

която във физическата реалност на Слънчевата система отговаря на

планетата Венера. Характерното за тази планета е фактът, че тя блести

най-ярко не само при изгрев, но и при залез, тъй щото ако за изгрева е

наречена “Денница”, за да възвестява настъпващия ден, за залеза е

наречена “Вечерница”, за да отговаря на настъпващата нощ. И за бъда тук

напълно изчерпателен, ще кажа, че името “Денница” има и друг близък

вариант, който се нарича “Зорница”, тъй щото за земния наблюдател най-

ярката звезда преди изгрева на слънцето е както “Денница”, така и

“Зорница”.

Дотук свършват категоричните прилики в земното разбиране, за да

започнат съществените разлики в Небесното. Защото онзи Луцифер, “синът

на Огъня и Светлината” остана след бунта и падението си както без Огън,

така и без Светлина. И вече не просто, че не му подобаваше да се нарича

“Денница”, но трябваше да приеме същинското си име от Бога, което е

“дявол и сатана”, и най-точното си земно олицетворение, което е “змия”.

Колкото до любимата Венера, с която падналият херувим олицетворяваше

сам себе си, то тя ще е сетнина - на него, на родовете му, и на всичките му

поколения. В този ред на мисли ще е добре всеки от читателите на тези

редове да е запознат със съдържанието на друга моя пророческа книга

отпреди четири години, която носи заглавието “Вечното проклятие на

огненото езеро”, понеже виденията тук ще са духовна надстройка над

виденията там. А сега нека вече да продължа с думите, които Господ

проговори на сърцето ми, за да ме въведе в Духа и откровенията на тази

книга. Ето какво ми каза Исус:
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“Слуго Мой! Виждам голямото злострадание, което те постигна

заради Святата книга за благословението Аминадав, която написа и

даде на Моите Звани, Избрани и Верни. Но Аз сега ти казвам, че

непременно смъмрям гонителите ти и простирам двуострия Меч на

устните Си против този, който желае смъртта ти. И на лукавия,

който не може да понесе блясъка на Славата Ми, сега казвам:

Отдръпни гнусните си нокти от тялото на слугата Ми, да не би

да ги отсека и изпепеля преди времето им! Против кого си отворил

ужасните си челюсти, враже Господен? Или кой отново измами

сърцето ти, че можеш да умъртвиш жертвен юнец на Моя Всемогъщ

Отец? Скоро ли забрави как Скъпоценният Камък от Сион пръсна

отровната ти жлъч в собственото ти подземие и те направи смазано

нищожество пред очите на всички, които те гледат? Ти ли си, който

ще посягаш на живота на приносителя Ми, или ще кроиш планове,

за да опропастиш делото му? Няма ли вече мъдрост в съветниците

ти, или разум в приближените ти, та да те предупредят, че е опасно

за тебе да Ме подбуждаш към ревнивост?

Ето, Мечът от устните Ми е прострян против тебе и бесовете ти!

И кой е оня, който ще те избави от Гнева Ми!”

След тези Свои думи Исус докосна с ръката Си гърба ми, отнемайки ми

болката, и със съкровен Глас продължи да ми говори, казвайки:

“Стефане! Книгата с видения, която сега ти се дава от Небето, е

съкрушителен триумф на Святата Троица над проклятието Денница.

Тук Моите чеда ще разберат тайни, замълчани от хилядолетия.

Защото е време Зорницата на Божия Пророчески Дух да възсияе в

сърцата на всички просветени, които твоят Господ хранеше със

Скритата Си Манна. А ти сега се върни към видението от книгата за

благословението Аминадав, и Ми кажи:

Каква беше сетнината за клонките Елеазар и Итамар?”

“О, скъпоценни мой Господи!” – отговорих аз:

“Тези две поколения на Божия Пророчески Дух участваха в мълнията

на Грабването, която Ти улови в Десницата Си, за да ми ги покажеш във

видението Си. Понеже Елеазар и Итамар са прекрасните плодове, родени
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от Скритата Манна на Аарон и утробата на Елисавета, за да бъдат грабнати

на Небето в Духа и Силата на Илия. А пък там, при Твоето Родословно

Дърво аз видях как мълнията се стрелна до Светлата Утринна Звезда,

Която Си Ти!”

“Ето, че стигна до прицела, който исках, слуго Мой! Защото

наистина Зорницата е сетнината на Елеазар и Итамар. И за тези две

поколения в пълна степен важат думите на Апостола Ми Петър:

“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и

вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което

свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата

ви…” 3

Но какво значи Аз да изгрея като Зорница в сърцата ви? Как ти

ще Ми отговориш на този въпрос?”

“О, Спасителю мой! Зорницата е предвестник на идващия Ден! Ето

защо, ако Ти изгряваш като Зорница в сърцата ни, то значи, че Твоят

Милениум вече е твърде близо. Защото именно той е Денят, заради който

изгрява Светлата Утринна Звезда!”

“А какво ще се случи при този идещ Милениум, сиреч, при

Деня, за който свидетелствам Аз? Няма ли твоят Господ да погуби

враговете Си чрез двуострия Меч на устните Си?”

“Да, Исусе! И това ще се случи на отвореното поле, в битката при

Армагедон, когато Ти със Своите Светии ще поразиш поклонниците на

човека-Антихрист и всичките му демонични пълчища…”

“Виж тогава отново Името Ми “Зорница”, с което Аз Сам се

нарекох в края на Откровението, където казах:

“Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна

звезда…” 4

Прочети и обещанието Ми, с което лично се обещах на всеки от

победителите Си:

“И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши

дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, - (и той “Ще ги

управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски

3 (2 Петрово 1:19)
4 (Откровение 22:16)
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съдове”, -) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам

зорницата...” 5

А сега помисли за онзи паднал херувим, който беше наречен

“Денница”? Подобава ли му на Сатана да бъде наричан “Денница”,

когато това е друго име на същата светла утринна звезда, с която се

нарекох Аз?”

“Не, Господи! Никак не му подобава! Но въпреки това Отец е допуснал

да даде точно такова пророчество на пророка Си Исайя…”

“А защо Синът на Отца също се нарече светла утринна звезда,

та да предизвика този явен конфликт в Писанието?”

“О, Исусе! Ти направи това, за да стане ясно, че един от носителите на

името е лъжец и измамник. И това е точно самият дявол и Сатана…”

“Дотук ли успя да прозреш отговора на въпроса Ми?” – каза

Исус с лек укор в Гласа Си. А аз, като се замислих върху думите Му, се

взрях в пророчеството на Исайя, което започваше с обръщение към дявола

– “Как си паднал от Небето, ти, Деннице, сине на зората!”. Но малко

по-нататък то изненадващо преминаваше в послание към човек:

“Ония, които те видят ще се взрат в тебе, ще те разгледат, и ще

рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който

разклащаше царствата, който запустяваше света, и съсипваше

градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си?” 6

И докато още думите на пророка светеха в сърцето ми, Господ ме

попита, казвайки:

“Ако дяволът, бил някога син на Огъня и Светлината, е лишен

завинаги от основанията си да се нарича “Денница”, то каква би

била болезнената му амбиция против Хълма Сион и Небесния Бог?

Няма ли амбицията му да е такава, щото да го накара да направи

един последен опит за превъзнасяне над Святата Троица? И няма

ли светът да бъде излъган не от дявол, но от човек, който напълно

ще си присвои името Денница, за да бъде измамно припознат от

земните човеци като Господна Зорница? Кой тогава е последното

проклятие Денница? Дяволът ли, който изгуби това име при бунта

5 (Откровение 2:26-28)
6 (Исайя 14:16-17)
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си против Бога, или човекът на греха и синът на погибелта, за

който ясно ти говори пророчеството на Исайя?”

“О, Господи мой! Сега ясно разбирам от думите Ти, че Антихристът е

последното проклятие Денница, защото той все още е неосъществената и

до днес амбиция на дявола против Бога. И както при Святата Троица Ти

отговаряш на Зорницата, така и на тъмната троица Антихрист ще отговаря

на Денница. Именно затова на човеците, които са покварени от образа на

звяра, сиреч измамната Денница, сетнината им ще бъде в огненото езеро

на Венера, където ще възкръснат за вечно осъждение…”

В отговор на думите ми Исус се усмихна. А след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Ако твоят Свят Отец благоволи да яви в Сина Си, Зорницата,

всичката Светлина на Святостта, Мъдростта и Спасението, то какво

ли ще яви Сатана в измамната си Денница, която скоро ще възлезе

от бездната? Няма ли Антихрист успешно да измами цялата земя с

всичката бесовска мъдрост, хитрост, коварство и лукавство на баща

си, дявола? А знаят ли Моите Верни чеда какъв е тайният заговор

на тъмната троица в проекта “Денница”? Ти самият, слуго Мой, знаеш

ли тайните на този проект?”

Думите на Господ ме намериха не просто незнаещ, но неподготвен за

дълбочината им. Ето защо Му отговорих, казвайки:

“Ах, Святи мой Учителю! Откъде ученикът да има знанието на Учителя

си, ако не е спечелил благоволението Му, за да го получи? И как аз да бих

имал достъп до тези тайни, ако не Си Ти да ми ги даваш?”

Господ се разсмя на думите ми, а след това с прекрасна приятелска

нотка в Гласа Си ми каза:

“Значи все пак златната Ми Стомна със Скрита Манна още не е

пресушена. И има още глътки, които съм запазил точно за това Мое

идване към теб. Затова сега я вземи в ръцете си и надигни към

устните си, като отпиеш точно пет глътки от нея…”

След тези Свои думи Господ бръкна в мантията Си и извади Стомната,

като ми я подаваше. И аз, учуден заради броя на глътките, с вълнение я

хванах в ръцете си, като я надигнах към устните си и отпих пет глътки от
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нея. Така Светлината, с дъх на мед и кориандрово семе, се разля в

дълбочините на духа ми, а след това, подобна на взрив възлезе през очите

ми на лъчисти снопове. А аз, без никак да се бавя, попитах Исус:

“Спасителю мой! Защо точно пет глътки от Скритата Манна трябваше

да изпие слугата Ти?”

А Господ ми отговори, казвайки:

“Защото всяка глътка е лъч от Божията тайнствена премъдрост,

с който ще разбереш как дяволът осъществява проекта си Денница.

А сега Ме последвай, защото ще те въздигна до Светилището на

Отца Ми, където в едно изначално време ще видиш сам бунта и

падението на Луцифер. Бунт, който съм ти показвал неведнъж в

много пророчески видения, но не и в тази най-голяма пълнота от

Небесна достоверност, с която ще го видиш сега…”

След последните Си думи Господ ме прегърна и въздигна духа ми с

ръцете Си, той щото двамата с Него полетяхме към Хълма Сион в Святия

Дух. А когато вече се намирахме пред Божието Светилище, Исус протегна

Десницата Си и отвори вратите му, като ми казваше:

“Влез след Мене, слуго Мой и никак не се изненадвай относно

мястото, където сега ще те заведа. Затова следвай стъпките Ми…”

Едва прекрачил след Господ в Светилището на Отца, аз видях как Той

рязко сви в дясната му страна, тъй щото двамата вървяхме край стени от

планински мрамор. Така стигнахме до извита стълба, която се въздигаше

нагоре. И Исус започна да се възкачва по стълбата, а аз Го следвах по

стъпалата й. Самото ни изкачване продължи твърде дълго, тъй щото се

отказах да забелязвам дали има етажи или други подробности. А когато

накрая Спасителят спря, аз неволно погледнах надолу от мен, тъй щото

усещането ми беше, че се намирам в бели облаци. Толкова голяма беше

височината, която бяхме възкачили. И ето, че застанал пред златна врата,

Исус я отвори, като ми казваше:

“Стефане! Сега те въвеждам на мястото, където Луцифер беше

поставен като засеняващ херувим от Моя Бог и Отец. Ела и виж

отблизо амвона за хваление, както и изгледа, който ще се открие

пред очите ти…”
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С вълнение преминах с Господ през извисената зала, чийто край се

отваряше в просторна тераса, обсипана с изобилие от скъпоценни камъни

и всевъзможни музикални инструменти, повечето от които нямаха земен

аналог. А там, в края на терасата, светеше мраморен амвон, от който се

простираше невероятно красива гледка към целия Небесен Ерусалим,

сияещ в бисерния си блясък. Останал поразен от красотата, аз едвам успях

да попитам Исус:

“О, Спасителю мой! Възможно ли е тази прекрасна зала да е останала

самотна след бунта на Луцифер? Възможно ли е всички тези арфи, псалтири

и тръби да са престанали да раждат чудното хваление, което моят Свят Бог

и Отец е достоен да слуша…”

В отговор Господ ми каза:

“Отец Ми Си намери друг благодатен настойник за хвалението в

Небесния Ерусалим. Това е слугата Му Давид, на когото е дадено да

пристъпва в тази зала и да възлиза на терасата й, пред амвона за

хваление. И нека това не те учудва, защото за сладкогласния Си

слуга Отец Ми заяви чрез Духа Си:

“При това Аз ще го поставя в положение на първороден, по-

горе от земните царе…” 7

Ето това е залата, която е по-горе от земните царе, слуго Мой!

Но ти се приготви да приемеш видението, което ще ти се даде от

това място. Защото затова те въздигнах тук. И сега Аз ще докосна с

ръка главата ти, а времето ще се върне назад – до мига, свързан с

бунта и падението на Луцифер. А ти гледай и не изпускай нищо от

онова, което ще видиш…”

След тези думи Господ докосна с ръка главата ми, а някъде под нозете

ми започнаха да пробягват столетия, времена и епохи. Докато накрая се

видях, застанал близо зад херувима Луцифер, който беше вдигнал псалтир

в ръцете си, застанал на амвона за хваление, а от разтворените му крила

бликаше покоряващо засеняване, чиито лъчи се изливаха върху Небесния

Ерусалим. Точно в този момент Скритата Манна просия върху очите ми, тъй

щото видях как сред златните улици на града се явиха пет лъча от ангели-

7 (Псалми 89:27)
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поклонници, които вървяха в своите множества, приближавайки се към

засеняващия херувим. И гласове като от много води тръгнаха сред лъчите,

събирайки се в един единствен възглас към Луцифер:

“Достоен си, сине на зората, да приемеш почит, хваление и слава,

защото си пълен с мъдрост и съвършен по хубост!”

Без да остане длъжен на възгласа, Луцифер се протегна и взе арфа в

ръцете си, като прокара по струните й пръстите си, пеейки:

“Аз съм съвършеният дух за съвършеното ви благословение! И на мен

подобава висотата, за която съм създаден и помазан! Мои са висините на

Хълма Сион, който диша музиката ми, пее псалмите ми и въздига славата

ми!”

“О, божествени Луцифер! Превъзходен над превъзходните! Прославен

Небесен херувиме!” – отговаряха му отново множествата – “Достоен си ти

за възхищението ни! Прекрасен си за радостта ни да те възхваляваме!”

Докато още гледах, Господ докосна с ръка гърба ми, като ми даде знак

да погледна нагоре от терасата. А там аз съзрях огнено-ревнивите очи на

Всемогъщия Бог и Отец, Който беше изпитал сърцата на засеняващия и

засеняваните от него. И в един следващ миг Отец вдигна Святата Си

Десница, простирайки я надолу, тъй щото мълния възлезе от дланта Му и

прониза сърцето на Луцифер, който потъмня и изтърва арфата си, като

падна в гърчове, присвивайки крилата си. А след това главната мълния се

раздели на пет криволичещи мълнии, които се стрелнаха от височината на

терасата към златните улици, като мигновено пронизваха в сърцата всички

поклонници на Луцифер, отнемайки им Божията Светлина и Огън. И докато

още гледах страшното знамение, Господ спря видението сякаш на стоп-

кадър, като ми казваше:

“Виж, слуго Мой, главната мълния, блеснала от Десницата на

Моя Бог и Отец и пронизала сърцето на Луцифер. Виж също и петте

трепкащи мълнии, възлезли отсред нея, които пронизват сърцата

на всичките му поклонници. На какво ти прилича всичко това,

гледано от височината на тази тераса?”

“Ах, Господи мой! Мълниите приличат на дърво, което се разклонява в

пет клона, тръгвайки със ствола си от пронизаното сърце на Луцифер!”
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Слушайки ме, Господ изненадващо заповяда, казвайки:

“Затвори сега очите си, без да ги отваряш за една минута!”

Въпреки, че не разбирах думите Му, аз се покорих и затворих очите

си. А тогава онази бляскава Отеческа мълния, подобна на дърво с другите

си мълнии, остана в съзнанието ми, без да може да бъде изтрита. А Исус,

отново докосвайки рамото ми, ме попита, казвайки:

“Виждаш ли нещо пред затворените си очи?”

“Да, Господи мой! Виждам мълнията на Отца, която порази дявола! Тя

прилича на дърво с пет криволичещи клона!”

“А не ти ли се е случвало това и на земята? Да затвориш очи, а

очертанията на нещо бляскаво и светло да остават задълго под

клепачите ти?”

“Да, Исусе! И аз зная, че тази опитност има своето обяснение като

моментно облъчване на ретината от твърде силен източник на светлина. Но

после ретината се нормализира, и облъчването отминава…”

В отговор Господ докосна клепачите ми с пръстите Си, като казваше:

“Отвори сега очите си, та виж видението с Луцифер от много

близо, защото Аз съм го спрял в мигновение, за да не може да

премине напред във времето. И като се наведеш до падналия в

гърчове херувим, забележи зениците на очите му…”

С вълнение се наведох до херувима, за да забележа очите му. А там,

във всяка от поразените от Отеческата мълния зеници, се беше запечатало

същото разклонено дърво, което бях видял и под моите клепачи. А тогава,

приближил се до мен, Спасителят отново проговори, казвайки:

“За разлика от ретината на всяко човешко око, която се

нормализира след моментно облъчване от светлината, зениците на

Луцифер никога повече не могат и няма да се възстановят след

Божието гневно въздаяние върху него. Тъй щото това дърво от

мълния всякога ще стои пред погледа му и ще напомня в битието

му, че е паднал херувим, който е изгубил родството си с Бога и

Отца. Затова от този миг нататък цялата съпротива на дявола пред

Бога ще има за своя идея и вдъхновение именно дървото, което

вечно ще разпалва омразата му. И не само дървото, но онези пет
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криволичещи клона от поклонници, с които Сатана създаде петте си

империи на земята. Разбираш ли това, което ти говоря, Стефане?”

“Да, Господи мой! И Скритата Ти Манна веднага ми потвърждава, че

дяволът излъга Адам и Ева именно под дърво. А пък Ти ни предупреди да

внимаваме кое дърво владее сърцата ни, понеже доброто дърво ражда

добри плодове, а злото дърво – зли плодове! И сега, Исусе, аз се замислям

върху думите от пророчеството на Исайя, където Отец пита Сатана:

“Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите…”

Защото става дума именно за отсичането с мълния на дърво, което Ти,

Исусе, в изобличението към Надав и Авиуд нарече “дървото на смъртта

и ада”, понеже в духовната си същност това са дяволът и падналите му

ангели…”

В отговор Господ със съкровен Глас ми проговори, казвайки:

“Ето, че ти вече си готов да Ме последваш в следващото

видение, което ще е от тъмното битие на дявола. Видение, в което

Моите чеда ще разберат как Сатана изяви венерианската си амбиция

пред всичките си паднали ангели и как възложи на своите главни

демони да работят за постигането на проекта “Денница”.

Аз, Светлата Утринна Звезда от Хълма Сион, давам на слугата

Си тези най-съкрушителни видения, за да превърна Моите Елеазар

и Итамар в поколения на Небесен Триумф, които ще светят като

звездите до вечни векове! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”
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2. ВИДЕНИЕТО С ВЕНЕРИАНСКАТА АМБИЦИЯ НА ЛУКАВИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има трагедия в живота, то тя е пълна за тези човеци, които не

познават Светлината на Божието Спасение. Твърде тъжно е да видиш хора,

които живеят заради самото съществуване, сиреч, заради факта, че са се

родили на земята. Докато не срещнат Господ Исус Христос, те никога няма

да разберат, че времето е кредит от Бога, с който може да се заплати

цената за Вечността. Безумно е да се изповядва ценностна система, в която

всичко се върти около човешкото “аз, мене моето”, а няма дори и искрица

от Святостта, Любовта и Мъдростта на Отец. Като в жесток кошмар много

блуждаещи души прахосват времето си в изкушенията и съблазните на

дявола. А така те стават твърде евтини. И животът им се обезценява, понеже

материалното и духовното разменят местата си. Вместо да е отдолу,

понеже е земно и преходно, материалното отива отгоре. Вместо да е горно,

понеже е вдъхнато от Бога, духовното попада отдолу. А така желанията,

мечтите и намеренията се запълват изцяло с постигане на една или друга

вещ, един или друг имот, една или друга придобивка. И всички те, наречени

“стандарт” или “статус” се превръщат в единственият рай, който е

възможен да съществува за човеците. Той влиза през плътските им зеници.

Изпълва плътския им слух и обоняние. Докосва телесния им допир.

Зарежда усещането им за щастие чрез забавление, вкусване, изживяване,

леснота, лукс, удобство и още един куп бонуси от светската суета.

Без да могат да се справят с проблема на загубата, земните човеци

обичат да търсят компенсация, “защото веднъж се живее”. И само малцина

разбират, че обществото или класата на тези, които са щастливи на

земята, губят едно, за да постигнат друго, понеже не могат да задържат и

двете. Не може да си щедър и да поискаш да бъдеш богат. За второто е

нужна алчност, която погубва щедростта ти. Не може да си искрен и да

поискаш растеж в професията си. За второто са нужни лицемерие и

угодничество, които погубват искреността ти. Не може да си истинен и да

поискаш да търсиш успех в областта на политиката. За второто е нужно да

си затваряш очите и сам да станеш говорител на измамата, която погубва
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сърцето ти. Всички тези компромиси са част от хилядолетното статукво, с

което дяволът владее и управлява света. Това статукво има категорични

белези, които земните човеци или отказват да забележат, или отказват да

отхвърлят.

Но как се отхвърля линията на най-малкото съпротивление, когато тя

категорично говори за препускане надолу, а не за възкачване нагоре? Как

се отхвърля поклон пред лукавия дух в пустинята, когато поклонникът с

пречупен гръбнак и прегоряла съвест печели цялото възможно благоволение

на Сатана? Как се отхвърля съблазън, която ти предлага да бъдеш богат,

преуспяващ, щастлив и благоденстващ – днес и сега? Как се отхвърля

изкушение, което дава “шанс” пред алтернативата да нямаш полезен ход

или решение? Как се отхвърля прелъстителният шепот на Мамон върху

мислите и мечтите, или воят на Корей в завистта и злобата?

Да се уповава ли някой само и единствено на будната си съвест, която

отслабва с всеки изминал ден, понеже няма могъщата защита на Святия

Дух? Да прочита ли друг отново и отново “Приказка за стълбата” на Христо

Смирненски, за да смята, че тя не се отнася за него, ако своевременно не е

направил на Исус обиталище в сърцето си, за да Го остави като единствен

Господар на живота си?

Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Не ти явявам всички тези

разсъждения само, за да запълвам белия лист хартия, но за да те приготвя

за твърде страшното видение от тъмното битие на лукавия. Видение, от

което ще разбереш, че в този свят има едно най-проклето дърво на смъртта и

ада, а негови клонки са всички човеци, които искат да бъдат родени,

водени, вдъхновявани и обогатявани от дявола. Днес светът е задръстен от

тях. И ние, било че искаме или не, ще трябва да претърпим зловонията им

и да превъзмогнем съблазните им, ако искаме да се съхраним без никакъв

недостатък до Мига на Грабването.

Преди да те въведа в самото видение, дадено ми от Исус, аз искам да

ти дам и необходимото разбиране на заглавието на тази глава, свързана с

венерианската амбиция на лукавия. Както сам прочиташ – става дума за

връзка между планетата Венера и амбицията на лукавия. И ти не мисли, че

бих решил да обогатявам твоите астрономически познания за Слънчевата
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система. Нищо подобно, братко! Съвсем друга е причината дяволът да има

венериански амбиции. Понеже от най-дълбоката древност той всячески се

оприличава с Венера. Да започна с това, че едно от древните имена на

Луцифер е Фосфор, както гърците са наричали Венера, сиреч, “носител на

светлина”, а също така и Хеспер, което пък ще рече “носител на вечерта и

залеза”.

За всички хилядолетия на своето съществуване човечеството всякога е

обичало да символизира небосвода над очите си с белези за божественост.

Така е възникнала астрологията. Така е възникнал и окултизмът на древен

Египет. Но така се е промъкнал и дяволът, решил да се оприличи с най-

бляскавото светило на небосвода преди изгрева или след залеза на

слънцето. И планетата Венера, която е възхищавала очите на човеците, в

един момент е намерила други отражения в битието им. От олицетворение,

като римска богиня на любовта, до съблазнителка и дори в синоними на

сексуалността и половото съзряване. И ако тази така магнетична планета е

оставила своето влияние в древните религии, вярвания и култури на

човечеството, то е, защото винаги зад нея е стоял дух, който да я внушава

и обожествява, търсейки за повод собствената си гордост и превъзнасяне.

Този дух е падналият херувим Луцифер, старовременната змия, която е

дявол и Сатана. И когато говорим за венерианската му амбиция, трябва да

търсим смисъла й във факта, че Божият противник иска да завлече в

сетнината си целия човешки род, за да не бъде самотен във вечното си

проклятие от Бога.

Преди четири години Господ Исус Христос ми даде от Скритата Си

Манна една от най-дълбоките пророчески книги, с която разкри на Своята

Църква какво представлява огненото езеро, и кои са точните белези, които

го различават от смъртта и ада. Така Божиите чеда разбраха, че именно

планетата Венера е огненото езеро, където са запазени огън, сяра и горещ

вятър за възкресението на нечестивите, за да им се сбъдне писаното:

“...а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане...” 8

Там, където има възкресение, е налице ново начало на дух, душа и

тяло, за разлика от смъртта и ада, които са обиталища само на духа и

8 (Йоан 5:29)
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душата. Именно затова след Страшния Съд “смъртта и ада бидоха

хвърлени в огненото езеро” 9, понеже техните обитатели ще възкръснат

за осъждение, а планетата Земя ще се унищожи от нажежените стихии, (Вж

2 Петрово 3:10) с които Бог Отец въздава на поколенията на Гога и

Магога. И като знаем вече колко фатална е връзката между Луцифер и

Венера, то не е чудно, че венерианската му амбиция е именно тази:

Да завлече целия човешки род в огненото езеро!

“Как би го постигнал?” – ще ме попиташ ти. А аз ще отговоря така:

Именно чрез дървото на смъртта и ада, чиято сетнина е в огненото

езеро, дяволът иска да завлече всички със себе си. И в онова предишно

видение от тъмното битие на Сатана Всемогъщият беше изпратил при него

Архангела Си Михаил, който заяви на Сатана думите:

“Виж светлата утринна звезда, която блести преди изгрева на

слънцето! И знай, че сега ти си голям в собствените си очи, а тя е

малка! Но непременно ще дойде времето, когато тази звезда ще

стане голяма пред твоите очи, а ти ще си малък!

Да, малък ще бъдеш, а силата ти ще се стопи вътре в тебе!

Затова приеми неизменимата съдба на името си, Деннице!

Небесният Бог знаеше, че ще се възгордееш и превъзнесеш!

Всемогъщият погледна в тайното на сърцето ти и предварително

разбра как ще се наречеш! Защото това светило, с което иде

изгревът на земята, с него Бог е направил да настъпва и залезът!

Горко ти, Деннице! Горко на тебе, на падналите ти ангели и на

родените от тебе човеци, когато това светило на небето стане съдба

и предвещание за залеза ти!

Думите на Бога Всемогъщий ще се изпълнят, според както са

изречени от устните ми! И ето свидетелството от Него за времето, от

когато ще започне залезът на славата ти и началото на края ти:

Зорница от Небето ще слезе на земята, за да подготви Спасение

за човешкия род! А от времето на това Спасение, ти враже Господен

гледай със страх към светилото над земята, но знай, че и то те

гледа! И като те гледа, ще те пожелае! И като те пожелае – в края

9 (Откровение 20:14)
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на дните ще те погълне! Първо твоите, а после и тебе самия! Тези

са думите на Всемогъщия и аз съм вестителят, който ги дадох – на

теб и на цялото ти множество!”

“Ти, Главчев, откъде ги знаеш тези дълбоки работи, като не ги пише в

Библията?” – ще ме попита някой, решил да ми лепне клеймо на еретик.

Ами по Откровение не от плът и кръв, но от Скритата Манна на моя Господ

зная за всичко това! Защото Той я обеща на победителите Си. И ако Сам

Спасителят я нарече “Скритата Манна”, то е, защото не е направена да

бъде явна в Писанието, понеже е духовна награда за Званите, Избраните и

Верните, които имат Дара на Отеческата Вяра, за да я приемат и повярват.

Не беше ли такъв божественият стил на Исус и в Евангелието? Не Му ли

зададоха Неговите ученици въпроса:

“Защо им говориш с притчи?” 10

И не им ли отговори Той с думите:

“Защото на вас е дадено да знаете тайните (сиреч, Скритата

Манна) на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото който

има (Моята Вяра), нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма

(Моята Вяра), от него ще се отнеме и това, което има...” 11

Но аз нека отново да продължа с венерианската амбиция на дявола.

Защото колкото повече времето ни приближава до свършека на стария свят,

толкова по-убийствено ще става влиянието на Сатана, за да се сбъдне

писаното в псалома:

“Виждал съм нечестивия страшен, и разпрострян като зелено

дърво на своята си почва...” 12

Разбираш ли сега, че този свят с последните си поколения има жесток

проблем? Проблем, че се умножи и преумножи беззаконието между демони

и човеци. Самото беззаконие е сокът, с който дървото на смъртта и ада

ражда злите си плодове. И онези милиарди паднали ангели, които са

пълчища на мерзостта и унищожението, не са просто духове, които нямат

достъп до реалността на битието, но активни участници, понеже влизат с

обсебване в сърцата и с обладаване в човешките тела, за да ограбят

10 (Матея 13:10)
11 (Матея 13:11-12)
12 (Псалми 37:35)
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живота на хората, и да ги превърнат в активни клони от дяволското дърво.

Проумяваш ли това, за което ти говоря? Не изобилства ли Евангелието

с примери на бесове, които с крясък напускаха телата на човеците, които

ги бяха приютили в себе си? Не предупреди ли Господ всички ни, че има

седем червея на сатанинското лукавство, които се връщат с първия бяс в

празната къща, тъй щото състоянието на онзи обсебен човек да стане по-

лошо от първоначалното, когато там е безчинствал само един нечист дух?

Какво поколение на твърдост, Святост и пределна конфронтация трябва да

бъдем ние, за да се съхраним като клонки от Дървото на Живота? Колко

осветени и просветени трябва да бъдем, за да се намерим наистина в

поколенията Елеазар и Итамар, които са “благородните люде”, между

чиито златни колесници се е намерил Възлюбеният на сърцата ни?

Аз наистина окайвам онези безумни и вързани от дявола човеци, които

яростно се възпротивиха на Словото от Божия Пророчески Дух, за да си

останат клонки от дървото на смъртта и ада. Те изобщо не се усетиха, че

бяха употребени от измамни духове против Светлината на Хълма Мория, но

решиха в сърцата си, че това е тяхната вярност, лоялност и принадлежност

към кауза, която смятат за Свята и боговдъхновена.

Каква Святост или Божие вдъхновение може да има край сергиите ви,

религиозни безумци? Проумяхте ли някога що ще рече Любов, която не

търси своето си? И когато погледнете на Христос, Разпнатия за греховете

на целия свят, то ще намерите ли ценоразпис под Кръста, който да показва

на желаещите опрощение и Вечен Живот с колко сребърници трябва да се

бръкнат за една капка Христова Кръв? И ако на Кръста ценоразпис няма,

то защо върху стоките ви има? Те не са ли уж от Кръста вдъхновени, за да

свидетелстват за Жертвата на Божия Свят Агнец? Или скоро забравихте, че

не с тленни неща, злато или сребро, сте били откупени от суетния живот,

предаден ви от бащите ви, та пак отново да се втурвате в похотите на

нечестивия. Понеже и до днес не се наситихте на лъскави офиси, бюра,

зали, автомобили, конференции, семинари, телевизии, радиа, реклами,

списания, вестници, дипломи, бизнеси и всякаква друга мерзост, с която

дяволът запълваше черните дупки на ненаситния ви егоизъм. И като не

намерихте друг, който да превърнете в предмет за поругание, и прицел на
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похулване, скочихте като бесни псета върху един Божий слуга, който нито

поиска амвоните ви, нито седна в креслата ви, нито пожела постовете ви

или заплатите ви.

Колко още Благост и Милост да измолвам от моя Господ и Бог, та дано

би ви пресрещнал в пустинята, както пресрещна Савел, за да го обърне от

гонител в стълп на Вярата? Колко още време да стоя в пролома и да прося

духовно изцеление за поколения, които не искат и да чуят думи като

“покаяние”, “смирение” и “пожертвувание”? Колко още години да протягам

ръцете си, призовавайки всички християни на благодарение и щедрост,

когато людете Надав ще продължат да бъдат неверни и предатели, а людете

Авиуд – неблагодарни и ялови? Не разбират ли те, че Господ никога не

влиза през заключени сърдечни врати, нито потвърждава със Святия Си

Дух каквото и да било Слово, когато онзи, който го чете, е неблагодарен

към извора, и коравосърдечен към пратеника?

“Ето, стоя на вратата и хлопам...” – казва Исус. Не, че влиза с

взлом, но хлопа... “Ако някой Ми отвори вратата, ще вляза при него и

ще вечерям с него, и той с Мене...” – продължава Спасителят. Но ако

този същият, на чиято врата се хлопа, е заложил на религиозния си

предразсъдък, за да не отвори вратата си с пълно доверие, то за колко

жесток проблем при него става дума? Ще дръзне ли утре същият да обвинява

Бога, че е останал вън от Спасението, когато демон, скрит зад ерихонските

му крепости, го е дърпал и разколебавал? Ще каже ли на Вечния Съдия, че

е мразил Божия пророк, защото така му е заповядал този пастор или онзи

старейшина?

Нека ти кажа, братко мой, че цялото адово войнство скача на бой, за

да задържи дори една от клонките върху дървото на смъртта и ада. А какво

остава, ако трябва да говорим да възвърнеш към Бога и Отца не клонка, но

разклонение, не човек, но поколение? Ще ти стиска ли да платиш цената

за подобно Спасение? Ще влезеш ли като Седрах, Мисах и Авденаго в

разгорещената Вавилонска пещ, за да бъдеш свидетел на Четвъртия в

огнените пламъци? Нека тогава ти кажа, че в огъня на Сатана може без

страх да влезе само оня, който гори от Огън, по-силен от неговия!

Огън надвива огън! Меч надвива меч! Дух надвива дух!
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Образ надвива образ! Слово надвива слово! Плод надвива плод!

С Този Огън и Меч, Дух и Образ, Слово и Плод аз ще продължа оттук

нататък посланието в тази книга. Защото духът ми все така оставаше при

моя Господ и видението, запечатало бунта и падението на Луцифер и на

неговите ангели. А Господ отново започна да говори на духа ми, като

казваше:

“Слуго Мой! Нека бъде внимателно сърцето ти за видението,

което след малко ще ти покажа. Защото то е от тъмното битие на

Сатана, а времето на неговото случване е след присъдата от Моя

Бог и Отец, която Архангел Михаил възвести на дявола и пълчищата

му, а ти разумно цитира по-напред в книгата. И както вярно записа

за Моите Верни братя и сестри – венерианската амбиция на лукавия е

именно тази:

Да доведе съдбите на целия човешки род във вълните на

огненото езеро!

Ето тази амбиция Аз направих да удари на Камък, защото слязох

от Небето на земята и станах Човешкият Син, за да не погине нито

един, който вярва в Мене, но да има Вечен Живот и да се роди като

клонка от Моето Родословно Дърво!

Как мислиш тогава? Няма ли дяволът да вложи всичкия предел

на лукавството си в преследване на своята венерианска амбиция?

Няма ли да потърси за модел най-големият си успех срещу Бога и

Неговото творение човека?”

“О, Исусе! Разбира се, че дяволът би заложил предела на лукавството

си в своята съпротива против Бога и човека. А най-големият му успех си

остава грехопадението на Адам и Ева, защото така в съдбата на човеците

влезе смъртта. А от смъртта до ада крачката е само една...”

“Точно така е, Стефане! И ти сега Ме последвай, защото

видението от тъмното битие на дявола ще се яви пред очите ти...”

След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй щото духът

ми полетя с Него надолу. А само след един миг аз вече виждах самият

Сатана, изправен пред демоничните си пълчища и размахващ крилата си.
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С изкривено от злоба и ярост лице той вече започваше да говори на

падналите си ангели, като им казваше:

“Верни мои духове! Елит, който заслужава да бъде армия на елитния!

Нима всички ще оклюмате, понеже Онзи горе ни лиши от презрителната Си

Святост и Огън? Нима ще се оставим на произвола Му, за да се окайваме,

че вече не хвалим ненаситното Му за Слава Сърце!

Не, скъпи на сърцето ми! Не, приятели на силата ми! Той тепърва ще

усети нашия железен отпор и единство, с които ще се възпротивим на

Волята Му и ще осуетим съдбите Му!

Аз, вашият прилив на мъдрост, ще ви организирам и укрепя!

Аз, вашият пример за вдъхновение, ще ви направя успешни на земята!

Аз, вашият корен и извор, ще ви въздигна като дърво на смъртта и

ада, за да си приберем душите, за които сам спечелих битката в Едем!

Въздигнете се сега, духове мои, та заприличайте на дървото, за което

ще положа всеки удар на сърцето си и всеки предел на херувимската си

сила!”

След тези свои думи, дяволът още по-бързо размаха крилата си, а

отсред тях възлязоха неизброимо число от фосфорни лъчи, с които той

вече засеняваше падналите си. И ето, че самите демонични войнства се

въздигаха и престрояваха, тъй щото пред тъмните крила на Сатана се

образуваше гигантско дърво, чийто долен край докосваше бликналите реки

на бездната, а в горния си край то вече имаше пет огромни клона, като

централният клон беше най-висок, а останалите четири – малко по-ниски

от него. Това накара дяволът да лети и прави пируети около дървото,

дарявайки го с ехидния си смях. А след това той отново започна да крещи,

казвайки:

“Верни мои духове! Каквато е моята съдба, такава ще е и вашата,

защото аз и вие – едно сме! И вие никак не съжалявайте, че Онзи горе с

омразен гняв прокле най-красивия от служителите Си, като го нарече

змия, и му определи съдбата да яде пръст!

Ако всички ние тук ще ядем пръст, то приготви се да ни я дадеш,

Всемогъщи Йеова! Понеже Ти от пръст и човека създаде, като го нарече

образ и подобие на Себе Си! Тъй че – приготви се да Те боли, когато ние
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започнем да се храним с подобието Ти! И не просто да Те боли, но да кърви

Сърцето Ти, както Ти с мълнията Си направи да кървят нашите сърца!”

В този миг дяволът се спря във височината пред дървото си и разпери

крилата си, казвайки:

“Кървя за всеки от вас, духове мои! И всеки от вас кърви за мен,

поради върховната неправда, която ни стори самовлюбеният Небесен Бог!

Но ако ние кървим, и Той ще кърви! И ако сме дърво, което кърви, то нека

Небето се приготви за смолата, с която ще се слепнем в битието на

човеците! Защото аз ви обещавам трапеза, за която ангелите горе само

биха въздишали, без Той никога да им я даде! Защото вие ще обсебвате

телата на човеците, за да познаете чудните усещания на плътта! Сладкото

ще ви бъде сладко, и соленото – солено! Киселото ще ви бъде кисело, и

тръпчивото – тръпчиво! Ще гледате през очите им, ще дъвчете със зъбите

им, ще възвестявате заслужените думи на нашата омраза към Небето чрез

езиците им! Ще прескачате от дом на дом, и от обиталище на обиталище,

за да разработите лукавството ми! Едни против други ще ги надъхвате,

едни против други ще ги направите да се мразят и хулят, завиждат и

обиждат, нараняват и убиват! И всички вие ще се съревновавате, за да

започне дървото ми да се пълни с плодовете на смъртта и ада!

Никой дух отсред вас да не остане без къща, и никоя клонка да не

остане без душа, осъдена от Оня горе, за да пълни селенията на ада, които

ни принадлежат!

Ето, верни мои ангели! Пълноводни реки вече бликват от бездната, за

да се утвърдят времената ни на земята! Тигър и Ефрат ще станат нашите

потоци, пълни с чародейства, проклинания, магии, измами и учения, с

които ще залеем лицето на земята! И дървото ми ще расте, расте, расте,

расте! А родът човешки под моето дърво, ще умира от лукавството ми,

както умряха Адам и Ева под дървото за познаване на доброто и злото!”

От думите на дявола цялото множество от паднали ангели изригна във

възклицания от демоничен възторг, тъй щото Сатана отново трябваше да

размаха крилата си, за да възцари тишина. И той, летейки край клоните,

отново закрещя, казвайки:
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“Нека до мен долетят началниците на всичките разклонения, и онези,

които белязах с моя знак да ми бъдат Хеспериди!”

Последните думи на дявола ме учудиха, тъй щото извърнах главата си

към Исус, а Той ми проговори, казвайки:

“Нека не те учудват думите на дявола! Защото той е Хеспер,

богът на вечерницата, с която идва залезът на земята. А Хеспериди

са тези, на които той дава да пазят плодовете от дървото му, в

съгласие с древната легенда, където Хесперидите били дъщери на

бога Атлант, пазещи златните ябълки на Гея, разбирай земята. А ти

виж духовете, които ще се явят при Сатана...”

Отново гледах, когато изсред клоните на дяволското дърво към Сатана

полетяха десет началника, като се събраха в кръг около него. И ето, че там

той казваше на всички:

“Гледайте фосфорното ми видение, верни на силата ми! Защото чрез

вас аз ще направя славата на последния Денница да е по-голяма от славата

на първия. А синът да надмине баща си!”

В този миг отсред сърцето на дявола се яви зелена фосфорна светлина.

А пък в самото видение се разкриваше мигът на грехопадението на Адам и

Ева. И ето, че Сатана посочи с костеливите си ръце към дървото, където се

явяваше като змия пред първите човеци. А след това каза на първия от

духовете си:

“Гледай Авадоне! Защото теб посочих и избрах за княз на бездната!

Виж дървото, под което са Адам и Ева, и знай от мен, че ето така ще

направиш дървото на смъртта и ада за целия човешки род. Понеже Ева

видя дървото като добро за храна! Така и ти ще направиш много религии и

вярвания, които непременно ще имат привидно добри и справедливи богове!

А скакалците ти, като хващат душите на повярвалите човеци, ще ги

направят клонки от дървото на смъртта и ада. За да пищят от ужас, когато

преминат от живота в смъртта, и разберат, че никакъв добър бог не ги е

спасявал в битието им. Тази е волята ми за тебе, и аз знам колко

безгранична е духовната ти сила, за да работиш за дървото ми!”

След тези думи към Авадон, дяволът се обърна към втори от духовете

си, като му казваше:
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“Ваалфегоре! Любимецо мой! Гледай на видението с Адам и Ева и

знай, че теб посочих за началник на плътската похот! Виж как другарката

на Адам вижда дървото като желателно, и знай, че именно в плътските

желания ще бъде вихъра на силата ти! Така ти ще покриеш цялото лице на

земята с блудство и разврат, за да се гневи Оня на небесата, и да расте

всякога погублението между човеците!”

След тези думи към Ваалфегор, дяволът се обърна към трети от духовете

си, като му казваше:

“Ваале! Най-силен между силните! Дух на Антихрист ще бъдеш наречен

в царството ми, и лъжепророческа ще е задачата ти. Ти ще бъдеш венец и

украшение на десницата ми, понеже ще те направя да владееш над

високопоставените. И Вавилон - най-властната от империите ми – твое

дело ще е. Гледай на видението как аз казах на Ева, че ще бъдат като

Бога. Знай от мен, че ето така ти ще довеждаш мнозина до пълна гордост и

превъзнасяне, за да имат сърцето ми, та да се изживяват като богове,

господари и високопоставени! В тази задача няма да си сам, но още седем

мои началника ще работят за мисията ти!

Мамон ще ти бъде духът на алчността и сребролюбието, защото ми е

най-верен сред верните! Дух е на сърцето ми!

Езавел ще ти бъде духът на контрола и чародейството, защото ми е

най-посветен сред посветените! Дух е на левицата ми!

Корей ще ти бъде духът на завистта и злобата, защото ми е най-

дързък сред дръзките! Дух е на десницата ми!

Едом ще ти бъде духът на презряното първородство, за да откъсваш

клони от Дървото на Йеова, и да ги присаждаш към моето дърво!

Амалик ще ти бъде духът на грабителството, защото ми е най-ненаситен

сред ненаситните!

Молох ще ти бъде подпалвачът на съвести, защото ми е най-огнен

сред огнените!

И пак Ваалфегор ще се включва в мисията ти, като дух на Моав, за да

бъде напълно успешно владичеството ти. А към всичко това водите на

Ефрат ще минават пред тебе, за да избуяват сърцата човешки като трева,

която заран никне, а вечер се покосява...”
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След тези думи към Ваал, дяволът протегна ръката си и отново докосна

Авадон, като му казваше:

“Авадоне! Още една задача ще извършиш за любимия си херувим, за

да ми устроиш владенията в дълбочините на пъкъла. Защото там ще

направя трона си, и ще утвърдя престола си, докато се изпълни времето на

въздаянието ми от Оня, Когото презирам в сърцето си! Виж във видението

как казвам на Ева, че никак няма да умре! А за подобно мое лукавство ще

е нужна вяра на човеците в задгробния живот! И нека реката ти Тигър

скоро утвърди Египет като царство на моята магия и твоята астрология,

заедно с всичките му гибелни богове, с които всякога ще се утешавам...”

След тези думи към Авадон, дяволът пристъпи към последния от

духовете. И като го обгърна в крилата си, казваше му:

“Ти си най-възлюбеният от всичките духове в царството ми! Ти си

върхът в короната на дървото ми, смисъла на битката ми и последното

въплъщение на името ми Денница! Теб ще нарекат Антихрист, син на

мъдростта ми и предел на засеняването ми! Авадон ще те обучава, и

реките на бездната ще те отрастват! Виж предела на бащината си сила,

последни мой Деннице! Виж как казах на Ева, че никак няма да умре, но

ще се отворят очите й! А да търпя ли човеци, които имат очи за Светлината

на Йеова, когато могат да имат очи за моят фосфорен блясък?

Твоето време, Антихристе, е в края на дните, когато ще се явиш на

земята, като последен Денница, за да отнемеш на всичките човеци очите

за Небесния Йеова и Сина Му, и да им дадеш очи за нас и нашето царство!

Тогава всички останали ще влеят силата си в твоята сила, и ще сплетат

клоните си в твоя клон!

Аз ще бъда с теб, и цялото дърво на смъртта и ада ще работи през

всички хилядолетия, за да се възвиси ръстът ти, и да се уголеми мощта ти

до времето, когато ще ти дам дишане, за да бъдеш най-могъщият цар на

земята...”

След тези думи дяволът се въздигна отново пред цялото си дърво, като

закрещя, казвайки:

“На работа, мои усърдни духове! Разливайте гъстата смола на мрака

ми и направете дървото ми отрупано от плодове! Защото всеки плод ще
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бъде една малка Венера, която при последния Страшен Съд на Онзи горе

ще намери сетнината си в огнените вълни на голямата Венера!

Клоните Изток и Вавилон, Египет и Содом нека работят за изявата на

най-високия клон, моята бъдеща и последна Асирия, с която ще облекча

парещата болка в очите си! И нека смърт и зло всякога спохожда живота

на всичките човеци, които Неговото дихание ще извика за живот по лицето

на земята!”

В този миг Господ спря видението на стоп-кадър, като приближи духа

ми при разперилия крилата си дявол, до няколко сантиметра от тъмните му

очи. И тогава видях как в самите зеници на Сатана кървеше същото онова

дърво, което забелязах и в предишното видение. А Исус, като ме отдръпна

назад, ми проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Няма други слуги на Небето, на които да съм давал

това видение, на което ти стана свидетел! Но сега искам всички

Мои, които съм запечатал като поколение на Грабването, напълно

да проумеят демоничния проект “Денница”. Защото в този проект

четири духовни империи вливат силата си за успеха на петата, и

четири клона се събират в края на времето, за да предадат силата

си на петия клон!

Блажени и Святи всички, които превъзмогнат над дървото на

смъртта и ада, за да се закрепят като клонки на Моето Дърво!

Блажени и Святи всички, които съм просветил със Скритата Си

Манна, защото над тях духовете на лукавството и тъмнината нямат

никаква власт и сила! И Зорницата на Божия Пророчески Дух им е

неизразимо по-силна от Денницата на дявола!

Ето, Аз ще дам още едно видение на слугата Си! Видение от

последното време, за да видите сегашното състояние на петте

поколения от дървото на смъртта и ада! И пълни със Скритата Ми

Манна – да бъдете Моето поколение на съкрушителен триумф

върху змея, звяра и лъжепророка!

Аз, Светлата Утринна Звезда, дадох това видение на пророка

Си! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ПЕТТЕ ПОКОЛЕНИЯ ОТ ДЪРВОТО НА

СМЪРТТА И АДА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Божият Път има смисъл, само, ако бъде извървян до самия му край.

Друг е въпросът, че на този Път човек ще плати цената, която е нужна, за

да го извърви. Аз благодаря на моя Господ, че вървях в призванието и

избирането си от Него с превръзка на очите, за да не отпадне сърцето ми,

нито да се съкруши от съпротивленията на Сатана. Тъй щото всяка

пророческа книга, която написах, беше още една стъпка в стеснения Път.

Още едно усилие в битката. Още един Плод на Светлината. Още едно

доказателство колко Верен и Истинен е Исус.

Поставен под едно свръхблагодатно водителство от Небесния Бог и

Цар аз трябваше ден след ден, седмица след седмица, месец след месец и

година след година да се утвърждавам като клонка от Неговото Дърво,

която ражда Плодовете Му на времето си. Едва ли е нужно да убеждавам

когото и да било какво ми костваше, за да остана постоянен и неизменен в

това най-отговорно поприще, за което положих живота си и всичката си

духовна сила. Но ако има причина, която да ме съхрани, тъй щото да не

отпадне сърцето ми, то тя беше именно превръзката, която Исус сложи на

очите ми още в началото на Пътя.

А какво би се случило с мен, ако превръзката я нямаше? Как щях да

понеса мисълта, че Господ ме е посочил за пророк на Сион? Малко ли човеци

днес се изживяват като Божии пророци – тук и там? Малко ли месии,

съживители, кръстители и проповедници обикалят по лицето на земята?

Защо Хълмът Мория да е по-висок от останалите хълмове, или свидетелствата

и посланията на един Божий слуга – по-достоверни от всички останали,

които християнинът би намерил в търсенето си?

Нека ти кажа братко мой, че всяко нещо има белег за своя произход.

Когато отидеш в магазина, за да си купиш някоя стока, ти ще видиш

етикета й, производителя й, цената й, за да знаеш нейния произход. Едва

ли би искал да заложиш на нещо, ако се съмняваш в произхода му, защото
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може да се окаже някое менте. И ако за земните неща здравата логика на

езичника е намерила начин да отсее истинското от измамното, то какво да

кажем за духовните неща? Каква е ситуацията там? И как да си обясниш

факта, че в това последно време спокойно се понасят и търпят абсолютно

несъвместими по произхода си дадености? Християнство, Будизъм и Ислям

се търпят, сякаш за да си доказват, че служат на един и същи бог. Религия

и езичество се търпят, сякаш за да декларират пред света, че нямат никакъв

проблем в съюзяването си. Цивилизационният сблъсък между Изтока и

Запада се преодолява с примирителната роля на икономическата полза и

търговския интерес. Търговия и “благодат” си протягат ръце, за да

превръщат Христос в стока, и стоката в Христос. В крайна сметка започваш

да разбираш, че един невидим диригент диктува всички събития на света,

за да го доведе под съдбите на разрушението и погибелта.

В едно такова време ние нямаме право на грешка в избора си. Нямаме

право да слагаме знак за равенство между Бог и дявол, между Истина и

заблуда, между Дървото на Живота и дървото на смъртта и ада. Защото

клонките на двете дървета може сега привременно да се намират в един и

същи свят, но нямат една и съща сетнина. Запомни това! Понеже е много

лесно някой да посочи Авадонските религии на Изтока, и дипломатично да

се изкаже, че хората там имат свещено право на културните си различия и

духовна идентичност. Друг може да посочи астрологията и окултизма като

едни възможни алтернативи на Евангелието, и дори по цял ден да се

облъчва от телевизионни емисии на екстрасенси, хороскопи и зодии. Трети

може да заложи на Римокатолицизма. Четвърти на Източното Православие.

Пети – на обединителната църква на Муун. Шести – на Мормоните. Седми –

на сциентолозите. Осми – на Ню-Ейдж теософията. Но всички тези ще имат

жесток проблем с доказването на произхода. И най-вече – с думите на

Господ Исус Христос, Който ясно е предупредил всички ни:

“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при

Отца, освен чрез Мене...” 13

и още:

13 (Йоан 14:6)
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“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.

Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох

за да имат живот, и да го имат изобилно...” 14

Братко мой! Потърси изобилието на Живота, и знай, че няма да го

откриеш на друго място, освен върху Дървото, Което е Исус! Всички, които

са дошли преди Него в сърцето на човека, са крадци и разбойници! Тези

крадци, на които ти видя как Сатана дава власт върху собственото си

дърво на смъртта и ада! Тези разбойници, чиято единствена цел е да

откраднат Спасението на човешките души! Тези демони и бесове, които

идват да заколят и погубят, скрити зад маските на измамата и заблудата.

Колко пророци ще трябва да потърсиш в живота си, за да ти дадат

Божието водителство и ясно да ти посочат Пътя, по който трябва да вървиш с

Божия Син, за да получиш осиновление от Отца на светлините? Ще изпиташ

ли примера им дали са пратени от Небето? Или ще блееш одобрително като

овца, само защото край теб блеят още сто овце? И когато погледът ти

съзре поредното свидетелство на някой “Божий генерал” върху църковната

сергия, то ще му довериш ли сърцето си, за да те води, когато той от

презокеанския си офис дори името ти няма да знае, нито дори къде

живееш или как преживяваш дните си? Вярата ти ли ще стигне до този

търговец или процент от парите ти? Парите ти ли трябва да спасява Исус

или сърцето ти? Зная, че ще кажеш:

“Исус трябва да спаси сърцето ми, а не парите ми!”

Ами тогава, братко, дай Му сърцето си, като потърсиш слуга, който

свидетелства за Сърцето Му! Защото писателят-търговец не ти предлага

стоката си, за да води сърцето ти, но за да води парите ти! А слугата

Господен, който е станал юнец върху Божия Свят Олтар, иска не парите ти,

но сърцето ти! И дори да би решил да му помогнеш с пари, те вече няма да

бъдат пари, но духовен възкресенски дар. Понеже Божият слуга не те е

условил с абсолютно нищо, когато даром ти дава Светлината на Отца и

14 (Йоан 10:8-10)
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Сина. А парите, с които ти би благословил делото му, са семе, което се сее

в тление, но възкръсва в нетление!

Ще намериш ли лесно в този свят Божиите жертвени юнци, братко

мой? Ще откриеш ли онези Божии безсребърници, които се съразпнаха с

Господ на Собствения Му Кръст, и приеха да пострадат с кръстните Му

рани, за да блести от тях Светлината на Спасението?

Ето това е да можеш да издириш произхода на нещата, за да се убедиш

в тяхната истинност и неподправеност! Защото този свят ще ти предложи

вярата като бизнес, кариера, угодничество, идолопоклонство, търговия,

лицемерие, и всички останали гнусни неща, с които дяволът е силен да

осквернява сърцата на човеците. И какво повече да бих ти казал тук,

освен да явя на сърцето ти последното видение, дадено ми от Исус?

...Аз все така оставах при моя Господ във видението с дървото на

смъртта и ада, когато Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Сега Аз ще докосна с ръка главата ти, а от това

древно видение ще преминат времена и епохи, за да го видиш как

изглежда в последното време на земята. И нека сърцето ти бъде

неустрашимо за ужаса, който ще ти покажа...”

След тези Свои думи Той протегна Десницата Си и докосна главата ми,

тъй щото и този път под нозете ми пробягаха времена и епохи. А когато

времето спря да се движи, аз повдигнах главата си, за да видя дървото на

смъртта и ада...

Братко мой! Един абсолютен и неподправен ужас ме лъхна, когато

съзрях чудовищното творение на дявола. Защото това беше дърво, върху

чиито клони имаше милиарди души. И самите клони, отрупани от зловещи

плодове на беззаконието, бяха натегнали от гигантска тежест. За разлика

от първоначалното видение от древността, сега дървото изглеждаше

променено, понеже във височината си клоните му се съюзяваха два по два,

готови да предадат цялата си власт и сила на централния клон. И докато

още гледах, Господ ме прегърна с ръцете Си, като ми казваше:

“Нека сега да те въздигна, за да видиш всичко отблизо, и да

свидетелстваш за това дърво на Моята Църква...”
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В следващия миг полетях нагоре към дървото, понесен от ръцете на

Спасителя. А когато въздигането спря, Той отново започна да ми говори,

казвайки:

“Виж сега как клоните на империите Изток и Египет се сплитат

един в друг, като водещата роля се пада на Египет. И това е така,

защото Авадон вече е приключил възрастяването на Антихриста,

който ще възлезе от бездната с Египетска корона, за която ти говорих

във “Възходът на погибелта”. А ти внимателно забележи как първом

изглеждат плодовете върху клоните на Изтока...”

Погледнал към плодовете на Изтока, аз забелязах, че всеки от тях

беше като златно слънце в сърцата на дяволските поклонници. А Господ,

като посочи само към два-три от плодовете, казваше ми:

“Гледай, слуго Мой, как изглеждат плодовете на Погибелта и

Разрушението. Защото тези са плодовете на всичките източни

религии, които Авадон сътвори с реката си Тигър. И върху тях тегне

първото проклятие от Моя Небесен Отец, което ще ги осъди във

вълните на огненото езеро.

Това е проклятието над Злото, което си повярва, че е Добро!

А ти сега забележи какви са плодовете на клона Египет...”

Погледнал към плодовете на Египет, аз забелязах, че всеки от тях беше

тъмно желязно топче с изрисувани по него зодии и астрологични знаци. А

Исус отново посочи само два-три от плодовете, като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой, как изглеждат плодовете на сатанинските

магии. Защото тези са плодовете от железарската пещ на дявола.

Те ще бъдат проклятието на всички, които уповаваха на астрология

и окултизъм. Върху тях тегне второто проклятие от Моя Небесен

Отец, което ще ги осъди във вълните на огненото езеро.

Това е проклятието над тъмнината, която си повярва, че е

Светлина!

А сега нека те заведа при другите два клона, които също се

сплитат един в друг, за да ги забележиш, и да свидетелстваш за тях

на Верните Ми!”
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След тези думи Исус отново ме пренесе с могъщите Си ръце до другите

два чудовищни клона от дървото на смъртта и ада. И като ми ги посочи,

казваше ми:

“Виж сега как клоните на империите Содом и Вавилон се сплитат

един в друг, като водещата роля се пада на Содом. И нека този факт

не изненадва никой от Моите, защото самият Вавилон е блудница, а

блудството е печатът на Содом. И това е така, защото Антихрист ще

излезе от бездната със Содомски жезъл, за който вече ти дадох

видения от книгата “Възходът на погибелта”. А ти сега внимателно

забележи как изглеждат плодовете върху клоните от империята

Вавилон...”

Погледнал към клоните, аз видях оловни плодове, които тежаха с

такава сила в сърцата на дяволските поклонници, че сякаш щяха да ги

скъсат от дървото, за да полетят към ада. Това бяха плодове на гордост и

превъзнасяне, алчност и сребролюбие, завист и злоба, чародейство и

прокобяване, безумие и богоотричане, егоизъм и себелюбие, грабителство

и користолюбие. А докато още гледах, Господ ги посочи с показалеца си,

като ми казваше:

“Гледай, слуго Мой, как изглеждат плодовете на великата

блудница Вавилон в умноженото беззаконие на високопоставените.

Всички те се родиха от червеите на сатанинското лукавство, които

направиха греховете им твърде тежки. Оловни са плодовете им,

Стефане! Приготвени за Огъня на Божия яростен Гняв! И върху тях

тегне третото проклятие от Моя Небесен Отец, което ще ги осъди

във вълните на огненото езеро.

Това е проклятието над ниското, което си повярва, че е високо!

А ти сега погледни към клоните от империята Содом, за да

забележиш и техния изглед...”

Извърнал поглед към клоните на Содом, аз видях че те изглеждаха

като топчета от сол, която прояждаше сърцата на дяволските поклонници.

И в самата сол сърцето ми разпозна, че тези нечестиви обичаха повече

света и похотите му, нежели Бога и Отца. А Господ, като посочи две-три от

тях, казваше ми:
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“Гледай как изглеждат плодовете на Пожеланието и Разврата!

Понеже именно по тази причина Содом засенчи Вавилон с клона си,

а пък Вавилон обикна Содом в нечестието си! И ако същността им е

да бъдат солени топчета, то е защото тези дяволски поклонници

изцяло се подвизаваха в греха на Лотовата жена, за да обикнат

солта на дявола, която е умноженото беззаконие. И нека никой да

не търси в този клон грешните по плът, за да смята, че те са

последният Содом на земята. Но непременно забележете блудните

по дух, домашните на Веелзевул, които всякога чистят външното, а

отвътре остават пълни с мъртвешка нечистота. Защото Содом е

умноженото беззаконие на последното време! Солените плодове на

тъмната троица, върху които тегне четвъртото проклятие от Моя Бог

и Отец, което ще ги осъди във вълните на огненото езеро.

Това е проклятието над пръстното, което си повярва, че е

духовно!”

След последните Си думи Господ вдигна Десницата Си, като посочи с

показалеца Си най-високият от клоните на дървото на смъртта и ада. Клонът

с проклятието Денница. А след това с могъщ Глас ми проговори, казвайки:

“Слуго Мой! Нека ти покажа и най-високият клон, който скоро

ще възлезе от бездната, за да потопи света в мрак и разорение.

Защото това е клонът на Антихрист, империята Асирия, за която

работят всички останали клони. Понеже именно той е последното

проклятие Денница, човекът на греха и синът на погибелта...”

След тези думи Исус ме въздигна, за да гледам самия връх на

чудовищния клон. А тогава в дървото на смъртта и ада настъпи знамение,

понеже останалите клони се събраха около главния, като му предаваха

поклонниците и плодовете си. И ето, че всички онези плодове и клони,

които бях гледал, се видоизмениха. Понеже клоните мигновено почерняха

в гъста смола, а златните, железните, оловните и солените топчета се

превърнаха във фосфорни, блестейки в характерната измамна светлина на

дявола. И всяко от топчетата се запечатваше с числото 666, като губеше

облата си форма и заприличваше на бодил. Всичко това твърде много ме

потресе, тъй щото извиках към Исус, казвайки:
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“Ах, Господи мой! Какво Си дал на слугата Ти да гледа? Та ето, че

всичките клони от останалите империи се събраха в главния клон на

проклятието Денница! И фосфорен стана блясъкът им! И тръни се явиха по

обвивките им! И числото на звяра се запечата върху тях!”

А Господ ми проговори, казвайки:

“Стефане! Приятелю на Сърцето Ми! Не ти явявам нищо повече

от това да видиш сетнината на умноженото беззаконие! Защото

светът е, който лежи в лукавия, и клоните от дървото на смъртта и

ада всякога са мамили и вдъхновявали човеците, за да станат

нечестиви поколения на старовременната змия, която е дявол и

Сатана! Понеже ето това е проклятието Денница, за което пророк

Исайя възвести в Божието Слово:

“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си

отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в

сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над

Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към

най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на

облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш

до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Ония, които

те видят ще се взрат в тебе, ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е

човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше

царствата, който запустяваше света, и съсипваше градовете му,

който не пускаше в домовете им затворниците си? Всичките царе на

народите - те всички - спят в слава, всеки в дома си; а ти си

отхвърлен от гроба си като презряно клонче, като дреха на убити,

на прободени с нож, на слизащи между камъните на рова, - като

потъпкан под нозе труп. Ти не ще се съединиш с тях в погребение,

защото си погубил земята си, избил си своите люде; родът на

злодейците никога не ще се споменува. Пригответе клане за чадата

му...” 15

Този най-висок клон на сатанинското нечестие ще събере

последната жетва на дявола! Той е проклятието Денница, което ще

15 (Исайя 14:12-21)
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постигне всички, които похулиха и отхвърлиха благословението

Аминадав! Фосфорният им блясък никак няма да ги ползва, и

сатанинското покровителство никак няма да ги избави!

Венера са поискали и Венера ще получат!

В измама са вярвали, и измама ще ги постигне в сетнината им!

Защото върху тези фосфорни плодове на човека-Антихрист тегне

петото и най-тежко проклятие от Моя Бог и Отец!

Това е проклятието върху нечестивите поколения на Денница,

който си повярва, че е Зорница!

Аз, Светлата Утринна Звезда, дадох тези най-тежки видения на

слугата Си Стефан, който е истинно потвърденият пророк на Сион

от Отца, Сина и Святия Дух! За да съхраня във Вечната Си Светлина

и Спасение пророческите поколения на Елеазар и Итамар, родени в

благословението Аминадав!

Аз, Светлата Утринна Звезда, изобличих дървото на смъртта и

ада в тези видения, дадени на слугата Ми! Блажен и Свят всеки,

който Ме вярва! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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