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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Една най-изстрадана и твърде силна пророческа книга попада днес в

твоите ръце. Книга, чиято тежест беше като планина за духа ми, и която не

бих могъл да напиша без свръхблагодатното присъствие на Святия Дух и

изключителното водителство на моят Господ Исус Христос. Едва ли е нужно

и тук да напомня на всичките си братя и сестри, но въпреки това пак ще

споделя, че аз вече извървях Пътя, посочен и заповядан от Бога, тъй щото

съдбата ми вече няма да бъде свързана с писане на пророчески книги, но с

излизане от десетгодишната ми тъмница и подвизаване по кръстопътищата.

Казвам това с всичката си сериозност и искреност, за да не бъде никой в

неведение относно личната ми съдба от Небето. Един пророк не престава

да бъде пророк, дори и да спре да изявява на Божия народ видения от

Всевишния, защото даровете и призванията от Него са неотменими. А на

моят дар от Небето свидетелстват сто и деветдесет и осем книги, писани в

последните двадесет години. Книги, в които Спасителят ме направи да

възрастявам в познаване на Съвършената Му Воля, дълбоката Му Мъдрост,

прекрасните Му откровения, просветления, увещания и насърчения. Всички

тези книги, освен като скъпоценни дарове за Църквата, се превърнаха и в

личен духовен товар за сърцето ми, който в последните десет години

твърде много ми натежа заради яростните отмъщения на дявола и

постоянната опресия над душата ми. Ето затова ревностно се моля никой

от приятелите ми да не допусне и най-малка сянка от съмнение, че щом

вече не пиша пророчески книги, то значи, че изворът ми е пресъхнал или

благоволението от Небето се е прекратило спрямо мен.

Нищо подобно, мои мили братя и сестри! Господ изключително много

благоволеше и все още благоволи в писането ми, но много повече Той

благоволи в носенето ми. Защото едно е да пишеш, а съвсем друго да

носиш! То е като да си представим как Небесният Цар ни подарява цял

чувал със скъпоценни камъни, но при едно изрично условие, а именно:
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Да не го свалим от гърба си през всичките години на слугуването си, и

да не позволим на нито един крадец и разбойник да биха ни ограбили,

карайки ни да направим размяна на скъпоценното за земна суета!

Ах, колко лесно е да възхитим сърцата си!

Ах, колко лесно е веднага да протегнем ръце и да кажем на Исус:

“Дай ни чувала с диамантите, Господи!”

И това е така, защото желанието винаги е по-силно от отговорността.

То иска всичко веднага – днес и сега! То е готово да издекламира всички

клаузи на Небесното условие, само и само да се почувства благословено и

надарено! Но после, като дойдат изпитанията, угнетенията, и най-вече

страшната тежест от чувала, то тогава мнозина започват да си спомнят с

носталгия за времето, когато са носили на гърбовете си само ризите си,

палтата си или балтоните си.

Ха сега де! Ами нали чувалът с диамантите ви харесваше?

Защо у вас това малодушие и отстъпление?

А отговорът е, че сте поискали повече, отколкото можете да носите, и

не сте смирили сърцата си, за да оставите Господ да определи тежестта на

кръста ви и личната ви отговорност. Ето в това отношение през всичките

години на слугуването ми аз винаги приемах всяка написана книга като

последна, която пиша, защото не исках чувалът да ми тежи повече,

отколкото мога да нося. И ако някой би решил за себе си, че като прочете

едно пророческо послание, то вече се превръща в товар за духа му, то

нека сложи ръка на устата си и да не бърза да произнася думи пред Бога.

Защото там, отпред, на корицата на книгата и под заглавието, не стои

неговото име, но името на същинският носач на Господния товар. Този,

върху когото ще се стоварят стихиите на дяволската ярост, и ще бъде

връхлетян от ропота и злобата на човешките отрицания.

На това какво да кажа? Или как да обясня на читателя колко по-малък

е товарът му от този на възвестителя? Как да изявя пролома, в който

Спасителят ме постави заради Спасението на живия Си остатък и за

освобождението на Сионовите пленници? Как да опиша злостраданието, на

което бях предаден по Божията Воля, за да вкуся смърт заради Живота, с

който Исус приемаше Своите в обятията Си?
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В края на този предговор ще насърча всички да последват Божия

пророк във виденията, свързани с Авадон – ангелът на бездната, който по

силата и могъществото си в тъмния духовен свят се нарежда до самия

дявол и Сатана. Това ще бъде и венецът в подвизаването ми за Божия

Пророчески Дух. Амин и Амин!
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1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

В този миг, когато пиша изреченията, свързани с тази първа глава от

книгата, една мъчителна и страшна болка разкъсва гърба ми и дясната ми

ръка – до такава степен, че натискам с болезнено усилие буквите по

клавиатурата, за да въвеждам текста. Тази болка, дошла в резултат от

забити стрели, измъчва тялото ми вече цял месец. Причината за нейната

поява беше едно съвсем кратко споделяне, с което казах на домашните си,

че от известно време усещам в духа си пророческо слово против Авадон,

ангела на бездната. А нека ти кажа, мили братко, че аз никога не усещам в

духа си нищо, което да е случайна помисъл или внезапно намерение. Така

и това слово против демоничния разрушител не беше никак случайно, но

сигнал от моя Господ за написването на нова пророческа книга.

Смущението, което ме нападна на следващия ден след споделянето за

Авадон, беше това, че усетих остра болка в шийните си прешлени, която се

качваше към самото ми теме, а самата болка се простря и към дясната ми

ръка, стигайки до лакътя. В този миг съжалих съвсем по човешки, че

трябваше гласно да споделям за Авадон, но събитията се развиха с крайно

негативен ефект върху здравето ми. И седмица по-късно вече заживях с

тази болка в гърба и ръката, която никак не искаше да утихне. Ходих на

лекар, направиха ми лечение с инжекции за успокояване на болезнената

невралгия, но и те не помогнаха. Накрая реших, че отново трябва да отида

на санаториум в Павел баня, където няколко пъти успях да успокоя други

нервни възпаления в минали години. И при все, че две седмици бях

подложен на оздравителни процедури, то и те се оказаха напразни, а аз се

прибрах с още по-засилваща се болка и разрастващо се възпаление. А в

дълбокото на сърцето ми се засили възможно най-вярното предположение,

че мъчителните стрели, възпалили нервите на гърба и ръката ми са

всъщност най-очакваната реакция от ангела на бездната, който яростно ми

се противи за пророческите видения, които Господ Исус Христос дава като

сигнал в духа ми. Това ме накара да падна на колене пред моя Спасител и

с гореща молитва да Го призова, казвайки Му:
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“Господи мой! От един месец насам слугата Ти е в плен на мъчителна и

остра болка, която съсипа душата ми, тъй щото изгубих и малкото покой,

който имах в живота си! Аз усетих, Исусе, послание в сърцето си, дошло от

Теб, и свързано с Авадон, ангела на бездната. И когато споделих това с

моите близки, стана така, че ме удариха болезнени стрели, които не успях

да извадя, нито да потуша нервните възпаления, дошли от тях. Моля Ти се,

Господи, изяви ми какво се случва в моя живот, и дай ми да разбера

докога ще ме мъчи това зло...”

В отговор на молитвата ми Спасителят се сниши до сърцето ми и

започна да ми говори, казвайки:

“Слуго Мой! Аз съм, Който положих в сърцето ти Моя сигнал за

могъщите видения против ангела на бездната. А стрелите, които

удариха тялото ти, са отговорът от Авадон, който цели да те сплаши

и ужаси. Но Аз прекрасно познавам силата на твоя дух и

твърдостта, която си изградил в годините на твоето слугуване за

Мен. И като гледам на твоето място в Божия Пророчески Дух –

казвам ти, че сблъсъкът ти с Авадон е неизбежен, понеже това е

чудовищният и зъл дух, който ти трябва да прободеш с острото на

Моя Меч. Това е пътят ти, Стефане! Това е още един славен щрих от

съдбата ти, която е записана в Книгата на Живота...”

“О, Исусе!” – отговорих аз – “А не даде ли Ти в изминалото време

достатъчно видения и откровения на слугата Си против Авадон? Та нали

написах “Империята Изток” преди 16 години, на която именно Авадон е

императорът? Нали той е тигърът, когото Ти изобличи в “Реките на

Времето”? Нали той е оня лъжец, който с дявола подбуди народите и

племената да възлязат против Тебе и Твоите Светии, за което писах в

книгата за “Милениумът”? Нали той е създателят на Египетската корона

на Антихриста, за когото слугата Ти писа в книгата за “Възходът на

погибелта”? Не писах ли за него, Господи, и в следващата книга “Родени

под Звездата на Агнеца”, където Ти ми разкри мрежата на Авадонската

астрология и гнусната й поквара, обхванала християнската религия? Не

бяха ли всички тези книги острото на Меча Ти против този демоничен

разрушител?”
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В отговор на думите ми Господ впи погледа Си в дълбочините на

сърцето ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:

“Разбира се, пророко Господен! Всичко, което ти дадох да

напишеш против Авадон, беше острото на Моя Меч! Но винаги в

духовния сблъсък между Светлината и мрака има миг на триумф,

който е по-славен от отделните победи преди това.

Как мислиш тогава? Ако за ангела на бездната има само два

точни стиха в Свещеното Писание, то колко ли голяма ще е тайната

на неговата разрушителна същност? Кой е погубителят Авадон, или

Аполион? Или какво точно представляват бездната му и скакалците

му? Отговори Ми, ако можеш, слуго Мой!”

“Ах, Господи мой! Аз по-скоро ще сложа ръка на устата си и ще Те

помоля за закрила и благоволение, отколкото да произнеса каквито и да

било думи повече. Защото ако по Милост Божия слугата Ти знае нещичко

за Авадон, то той не е познал, както трябва да узнае. А в Тебе, Исусе, са

всички съкровища на Мъдростта и Знанието. И аз ще наведа главата си и

ще се смиря пред погледа Ти, казвайки да бъде Волята Ти...”

Последните ми думи накараха Исус да се усмихне, а след това със

съкровен Глас да ми проговори, казвайки:

“Както казах в предишната книга “Кошмарът на блудницата”,

така и тук ще потвърдя на Църквата Си, че ти извървя Пътя Ми, и Аз

Сам се превърнах на Път в сърцето ти. И нека никой никога да не се

съблазни в теб, че вече те изпращам по кръстопътищата, за да

напълня Сватбата Си с гости, защото такъв в Мене ще се съблазни и

препъването му ще бъде голямо. Но вместо това да се смири в

сърцето си и да признае, че Аз съм му дал чрез слугата Си всичкото

Слово, потребно за Живота и Благочестието. Понеже вече Стефан

отдавна не пише пророчески книги, та да бихте ги чели или

препрочитали, но явява бляскави знамения от Хълма Сион.

Знамения, с които се възвеличава Силата Господна! Знамения,

които принуждават враговете Господни да примират от ужас в

дупките на мрака си! Знамения, с които Всемогъщият заявява на

света, че краят на всичко е твърде много приближил! И оня, който
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внимава на вършеното от Десницата Господна, непременно ще

възлюби слугата Ми като собственото си сърце, понеже за всички

Мои той плати твърде скъпа и горчива цена, която не може да бъде

изплатена от никакви дарове, дарения или десятъци от Църквата

Ми до свършека на стария свят!

Ако някой Ми е Верен в малкото – над многото ще го поставя!

Но каква ли Сила ще ви е нужна, за да бъдете Верни в многото,

понеже слугата Ми много ви даде? На оня, комуто много е дадено,

няма ли много от него да се изиска? Ако някой получи Спасение

чрез Жертва Господна, то не трябва ли и сам той да се уподоби в

Жертвата, за да бъде достоен? Но ето това ще е изпитанието ви,

люде Мои, в оставащите дни до Грабването на Моята Невяста!

Изпитание, в което едни ще докажат с Дух и Сила, че са родени от

пророческото благовестие, а други – че е било по-добре никога да

не бяха тръгвали по тясната пътека до Хълма на Преображението!

Колкото до тебе, слуго Мой, то ти сега Ме последвай във

висините до Хълма Сион, защото ще те направя да прогласиш

непрогласеното за Авадон, ангела на бездната! И Сам Отец Ми ще

възлее Масло от Огъня Си върху главата ти, за да те направи

Приносител и Възвестител на Небесните тайни! Това ще бъдат за

теб най-дълбоките глътки от Златната Стомна със Скритата Манна и

твоето запечатване като Пророкът, изявил Триумфът на Сион!

Аз, Алфата и Омегата, Началото и Краят, все още говоря и не

млъквам! Блажени човеците, които участват в Моята битка против

духовете на сатанинското нечестие, защото такива ще се нарекат

Родът на Небесния Триумф! И Славата им ще бъде като на Божии

звезди за вечни векове!”
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2. ВИДЕНИЕТО С БИТИЕТО НА АВАДОН, РАЗКРИТО В

БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има чудовищен дух в царството на тъмнината и мрака, който да е

въплъщение на абсолютния ужас, то той е ангелът на бездната, който по

еврейски се нарича Авадон, а на гръцки Аполион. Всяка човешка представа

за неговата разрушителна сила и влияние бледнее, сравнена с тайната, в

която е скрит този дух. И при все, че за изминалите години Господ ни даде

да знаем много за злия демон, то пак прожекторът на Божия Пророчески

Дух не освети напълно неговата същност и извратена природа. Със

сигурност обаче мога да заявя, че Авадон е вторият по сила и могъщество

в царството на Злото след Сатана, оставяйки след себе си както звяра

Антихрист, така и лъжепророкът, който е създател на блудницата Вавилон.

Основанията за това категорично твърдение ще бъдат защитени с

виденията, които Господ ще даде на Църквата Си. Аз само искам да

напомня правдивите думи на Исус, че “доста е на ученикът да бъде

като учителя си”, а пък учител на възлизащия от бездната Антихрист е

именно Авадон.

Когато преди пет години написах виденията, свързани с “Реките на

Времето”, в които Исус ми разкри Ефрат като река на Сатана, а Тигър

като река на Авадон, стана така, че злият звяр захапа десния ми крак с

такава жестокост, щото си мислех, че ще окуцея. В онзи миг Господ строго

го смъмри, тъй щото още на другият ден болката от демоничните челюсти

беше се превърнала в неприятен спомен. Казвам това, защото по степен на

ожесточаване и ярост този път болката в дясната ми ръка и гърба

превъзхожда по злострадание предишната. Така разбирам, че в тази книга

острието на Божия Меч няма друга мишена, освен ангела на бездната, и

реакцията от височайшия демон просто не би могла да ми бъде спестена. И

аз ще я претърпя с твърдост и вяра, че Спасителят ще съхрани живота ми и

ще извади болезнените стрели от гърба и ръката ми, които твърде много

ме измъчиха и съкрушиха. Всяко друго разбиране или реакция от моя
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страна би била проява на малодушие в усилно време. И след като Сам

Господ е преценил, че ще устоя на жестокия натиск, то нека Неговото

мнение бъде основанието за всичката ми увереност и дръзновение, че и

този път няма да се посрамя, но ще предам вярно и дословно виденията,

които Той ще даде на сърцето ми.

А сега нека да продължа с това, което се случи, след като Господ

отговори на молитвата ми и се сниши до сърцето ми. Защото Той въздигна

духа ми със Себе Си и ме въздигна нагоре, към висините на Хълма Сион. И

когато двамата с Него се озовахме в Небесния Ерусалим, Исус тръгна към

Божието Светилище, а аз с вълнение Го последвах. Така, пристъпил до

вратите на Светилището, Той за миг се обърна към мен, като ми казваше:

“Слуго Мой! Коленичи в Святото Присъствие на Моя Бог и Отец,

защото по Неговата изрична Воля Аз те въздигнах до Светилището

Му...”

Послушал думите на Исус, аз паднах по лице, като наведох глава пред

дланите си, а Господ пристъпи напред и отвори вратите на Божието

Светилище, казвайки със силен глас:

“Всемогъщи Мой Отче! Аз въздигнах пророка Ти в Святото Ти

Присъствие, за да го направиш Възвестител и Приносител на

съкрушителното знание за Авадон, ангела на бездната. И ето, Боже

Мой, слугата Ти се е смирил пред Славата Ти и сърцето му е

притихнало да чуе думите Ти...”

В отговор на Исусовите думи отсред Божието Светилище ме лъхна

вълна от Огън. И Сам Отец проговори от Огъня, като ми казваше:

“Слуго на Моя Възлюбен Син, когото съм посочил да бъде

пророк на Сион! Дойде мигът в живота ти, когато Аз ще те възправя

против ангела на бездната, за да го пронижеш с Меча на Духа Ми, и

да осветиш тъмната природа на неговия извратен дух. Никак да не

се уплашиш, нито сърцето ти да се смущава относно този враг

Господен, но непременно да се изпълниш с Огъня Ми, и нека

дръзновение да изпълни дълбочините на духа ти. Защото Авадон

трябва да бъде поразен, и зловещите планове, които той крои

против Мене, Сина Ми и Святия Ми Дух, трябва да бъдат напълно
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изобличени и развенчани, като последната и най-голяма суета, на

която са способни противниците Ми.

Няма тъмнина и мрачна сянка, където да се скрият тези, които

кроят заговори против Светия Израилев и Канарата Му! Няма

мъдрост, няма разум, нито съвещание против Мен и Светиите Ми!

Всичко, което вършат враговете Ми – вършат го за погублението и

чрезмерното си съкрушаване! Защото Аз ще ги пронижа с най-

острото на Меча Си и ще извадя на показ тайните, в които те се

криеха векове и хилядолетия!

Ето, сине човешки! Масло възливам над главата ти, за да те

помажа за Възвестител и Приносител на тайната за бездната и

нейния чудовищен цар, наречен Авадон! И ти сега се възправи на

нозете си, та последвай Исус в Моето Светилище! Защото Той ще ти

даде да видиш и прогласиш непрогласеното на Неговите Звани,

Избрани и Верни!”

След последните думи на Всемогъщия аз усетих как отсред самия Огън

върху главата ми започна да капе Масло, което потъваше в дълбочините на

духа ми, където пламна и ме направи да горя, без да изгарям. И едни

вълни на Свято Отеческо Помазание се надигнаха към устните и очите ми,

тъй щото усетих, че съм пълен с думи, а погледът ми стана остър като

изящен бръснач. А докато още стоях на колене пред Светилището, Исус ми

подаде ръка и ме възправи, като казваше:

“Ела, Стефане, и Ме последвай! Защото благоволението, с което

си възлюбен от Отца Ми, е много голямо! И няма перо, което да

изрази колко много Той те обича заради десетгодишния жертвен

принос, който направи в Кръговете на Маслото и Солта! Върви след

Мене, защото сега ще те въведа в Залата на Божието Предузнание,

за да видиш сам как твоят Отец предузна битието на Авадон, и да

явиш на Моите какъв беше неговият възход, а след това и страшно

падение до неизразимия мрак на бездната...”

С преляло от благоговение сърце аз се възправих, хванал ръката на

Спасителя, а след това пристъпих с Него в Божието Светилище. Така

Господ премина с мене едно дълго пространство, като застана пред врата
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от планински мрамор, на която с диаманти беше инкрустиран надписа

“Алфа и Омега”. И като отвори вратата, вдигна Десницата Си напред,

като ми казваше:

“Влез след Мене и Ме последвай!”

Послушах Исус и влязох след Него в самата Зала. А Той, като вървеше

покрай картини, които бяха като живи, стигна почти до другия край на

Залата, като застана пред една картина и я посочи, казвайки:

“Виж сега в тази картина битието на Авадон. Защото някога,

когато беше сътворен от Отца Ми, той не беше ангел на бездната,

но един от Архангелите на Космоса. И неговата Свята длъжност

беше с мисията на звезден възвестител...”

Погледнах с вълнение към самата картина, където видях прекрасен и

висок Архангел, облечен в огледална сребърна дреха, която блестеше с

отражения на звезди. От крилата му – могъщи и разперени встрани – се

излъчваха такива вълни на величие, щото оня, който ги гледаше, би бил

готов да коленичи и прослави Бог Отец за Неговия звезден възвестител.

Едвам събрал дъха в устните си, аз попитах Господ, казвайки:

“Ах, Исусе! Как да разбирам този светъл Архангел в огледална дреха и

разперени крила? И какво ще рече това, че той е звезден възвестител?”

В отговор Господ ми проговори с думите:

“Когато твоят Отец създаваше Вселената с всичките й звезди и

галактики, Той беше поставил много Архангели за възвестители на

Делата Си. Всеки път, когато се раждаше звезда във Вселената, те

мощно свидетелстваха за нея с възвестяване пред началствата,

властите, силите и господствата, хвалейки и въздигайки Името на

Твореца и Съзидателя! Така изпълняваха онези библейски думи,

които гласят:

“Когато звездите на зората пееха заедно, и всичките Божии

синове възклицаваха от радост?” 1

Знай тогава от Мен, че звездата, която представлява Слънцето,

осветяващо и топлещо Земята, беше възвестена именно от този

Архангел, който сега ти виждаш в живата картина на Божието

1 (Йов 38:7)
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Предузнание. Но Аз сега нека да дам развитие в картината, а ти

наблюдавай и виж кой се намираше твърде близо до Авадон, миг

преди да се случи падението му...”

След тези думи Господ докосна с показалеца Си картината, тъй щото

тя мигновено се промени. И ето, че в присъствието на Архангела се появи

Луцифер, блестящ в неизразимо засеняване, дивна красота и великолепие.

И лъчите от засеняването на херувима блеснаха по огледалната дреха на

Архангела. А Луцифер вече му казваше:

“Ние с теб ще владеем и ще управляваме тази най-велика част от

Космоса, защото светлината на последната звезда, която възвести, вече

огрява планетата Земя, където Небесният Йеова ще постави да живее

човекът, Венецът сред творенията Му, създаден по Неговия Образ и Неговото

подобие...”

След думите на херувима, покорен от силата на засеняването му,

Архангелът му отговори, казвайки:

“Да, сине на Огъня и Светлината! Ние с теб наистина ще владеем и

управляваме тази най-велика част от Космоса!”

Докато гледах и слушах изумен разговора между двамата, Господ

отново ми проговори, като казваше:

“Сега разбираш ли какво се случи с Архангела на Космоса, за

да се превърне в ангел на бездната?”

“Да, Исусе!” – отговорих аз – “Сега разбирам, че този Архангел не е

опазил своето достойнство, но се е поддал на засеняващата власт на

Луцифер, както всички останали ангели, които го последваха в бунта и

падението му...”

“Помисли тогава колко ли могъщ и силен съюзник си спечели

Сатана в лицето на този Архангел на Божия Космос? Помисли и

проумей, че той е възвестил не една, но всичките милиарди звезди

в Млечния Път, които познава по движението им, по орбитите им,

по блясъка им и по имената им. Каква ли ще да е силата на този

звезден възвестител, който вече се е превърнал в прицел на Божия

Гняв? Или какво ще се случи, когато знанието и могъществото на

този Архангел се съюзи с извратената мъдрост на Луцифер?”
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Докато Господ ме питаше, Скритата Манна се въздигна на устните ми,

тъй щото му отговорих, казвайки:

“Ах, скъпоценни мой Спасителю! От съюза между двамата непременно

ще се роди бездната, защото тя със сигурност е родена именно от съюза

между Авадон и Луцифер!”

Спасителят поклати одобрително глава на думите ми, а след това със

съкровен глас отново ми проговори, като казваше:

“Току що устните ти изрекоха възможно най-дълбоката тайна

от битието на Авадон, тайната на неговата бездна. И при все, че

изрече тайната, Аз знам, че все още не я разбираш. Но ти сега

продължи да гледаш в картината, защото в нея Отец Ми ще

прогласи вечната съдба на Авадон, както прогласи и съдбата на

херувима Луцифер, когато го запокити на земята като зар на

съблазънта...”

В следващия миг показалецът Господен отново докосна картината, тъй

щото аз видях низвергнатия Архангел, застанал в сферата на Божието

изобличение. И там против него прогърмя Гласът на Всемогъщия, който му

казваше:

“Аз съм, Който чудно те създадох, за да възвестяваш Славата на

Моята съзидателна Мощ и Сила, с които раждах звездите на

Скинията Си! Но ти, звезден възвестителю, не опази своето лично

достойнство, а се поддаде на засеняването на Луцифер, който

посегна на Престола Ми, съблазнявайки всички онези ангели, които

го подкрепиха в бунта му! Затова ти вече звезден Архангел няма да

Ми бъдеш, но паднал ангел ще останеш! В Светлината на Лицето Ми

няма да пребъдваш, но смолистият мрак ще бъде оттук-нататък

битието ти! Небесното си име няма да носиш, нито да помниш, но

Авадон ще бъде името ти! Име на погубител, име на опропастител и

разрушител, име на един, който ще сътвори най-мрачното, най-

чудовищното и зло място в творението, заради което то ще се

предаде на немощ до определено време! Място без дъно, в което

всеки нечестивец пада надолу и никога не може да свърши

падението му!
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Махай се отпред Лицето Ми и бъди запокитен като разкъсващ

тигър в земята на ангелското падение и човешкото грехопадение!

Създай смъртоносните си учения и разрушавай със съблазните си

всичките нечестиви сърца, които ти повярват и последват теб и

змията, която проклех за вечни векове!”

След последните думи на Бог Отец вихър от Светлина нападна Авадон,

като съблече огледалната му дреха, и отне искрящата белота на крилата

му. И същият този божествен вихър издуха като струя Божия противник от

границите на Хълма Сион, и като парцал го запокити надолу, към земята. А

тогава с ужас забелязах, че около духа на Авадон започна да се сгъстява

мрак, който се натрупваше в падането му, като ефекта на търкаляща се

снежна топка, която става все по-голяма от полепващия по нея сняг. С

тази разлика, че около падащия към земята ангел полепваше смолист

мрак. Гледката беше толкова покъртителна, щото аз стиснах Десницата на

Исус, като Му казвах:

“Ах, Господи мой! Какво Си дал да гледа слугата Ти? Аз никога не съм

виждал по-страшен и ужасен мрак от този, който започна да полепва по

Авадон! И как сега да напиша това на моите братя и сестри? Как да им

обясня самата бездна, която започна да се сътворява от падението на

Божия противник? Имам ли думи, с които да проглася това видение, или

Мъдрост, с която да го проумея?”

В отговор Господ погали с ръка главата ми, а след това ме прегърна,

казвайки:

“Нали Аз съм с теб, слуго Мой? Ако ти вече видя падението на

Авадон пред Божиите очи и чу неизменимата съдба, с която Отец

Ми го прокле за Вечността, то голямо нещо ли е да Ме последваш и

видиш самата му бездна?

Ето, казвам ти, че око не е виждало, ухо не е чувало, и устни не

са прогласявали това, което твоят Господ ще ти разкрие в

следващото видение, което ще дам на сърцето ти. Защото ти си

Божият помазаник, върху когото Отец Ми благоволи.

А на всички Мои братя и сестри сега ще кажа:
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Укрепете и утвърдете сърцата си в Святото Присъствие на Духа

Ми и имайте ревността, дръзновението и непоколебимия дух да

прочетете виденията в тази пророческа книга до последния й ред и

страница! Защото тя е могъщият прожектор, който ще разтърси

бездната и падналите ангели, и ще изпепели измамния образ на

Авадон, за да не мами и никога повече да не завлича Сионовите

пленници!

Аз, Алфата и Омегата, Началото и Краят, все още говоря и не

млъквам! Блажени чедата на Правдата, които пият от устните Ми и

се хранят от Десницата Ми!”
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3. ВИДЕНИЕТО С БЕЗДНАТА НА АВАДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Твърде възможно е да усетиш силен вятър на гонение против сърцето

си след прочита на книгата дотук. Но ти знай, че в нея слугата Господен се

възправя против реален и жесток противник, който е силен да мами и

помрачава голяма част от човечеството на земята. Сам Бог Отец е дал

името на този зъл дух, като го е кръстил Авадон, а името му в превод на

български език ще рече “погубител”. И за един, който е наясно с превода,

няма да е проблем да проумее, че става дума за изключителен злотворец.

Но аз нека сега да цитирам стиха от Откровението, за да видим какво още

се казва там за самия Авадон, като предводител на скакалците:

“Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по

еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион*...” 2

Кой ли ще да е този “Аполион” и как гърците са го познали като

разрушител? Има ли в тяхната древна религия божество, познато именно

като “Аполион”? Истината е, че древните гърци нямат такова божество в

старогръцката си митология, но имат едно друго божество, твърде близко

по наименование до “Аполион” и това е Аполон – гръцкият бог на

музиката, светлината и слънцето. И ние, като знаем от Божието Слово

писаното за Сатана, че обича да се представя за светъл ангел, то на кого

от тъмните духове най-много би подобавало да се представя като бог на

слънцето? Няма ли това да е Авадон, ангелът на бездната, който някога

преди падението си възвести звездата, която осветлява и топли нашата

планета?

Разбира се, че ще е той, защото именно ангелът на бездната създаде

всичките древни култове към слънцето в религиите си и вярванията на

народите. Ето затова “Аполион” и “Аполон” са имената на една и съща

демонична личност, която за просветените от Бог е погубител и разрушител,

а за езичниците на света – бог, достоен за възхищение и поклонение. И

ако някой мисли, че днешният езически свят не е под засеняването от

ангела на бездната, то нека сложи ръка на устата си и да не бърза да

2 (Откровение 9:11)
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прави погрешни заключения. Защото днес измамата на Авадон е във

върховната си сила. И ако се върнем малко назад – до 1961 година – то ще

видим, че САЩ влизат в космическата надпревара със СССР чрез мисията

“Аполо”, което е английското име на Аполон. И до 1975 година изстрелват

петнадесет космически кораба, от които девет стигат до Луната, а шест

успешно кацат на повърхността й.

А това не е ли твърде успешно засеняване от бившия Архангел на

Космоса? Та кой друг дух от тъмното царство е способен на подобно

засеняване, освен ангелът на бездната? Кой друг да накара милиони

американци екзалтирани да превъзнасят космическата програма на НАСА и

да харесват името “Аполо”, ако не ангелът на бездната? И не е ли цялата

Слънчева система белязана от демонични печати, след като нейните

планети са кръстени с имената на демонични богове от древния Рим?

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – горе в Небето ли

да търсим тези имена или долу, в покварата на цялото древно човечество,

което с хилядолетия се е прекланяло на тези демонични божества? И ако

небесните тела в близкият до очите ни Космос са кръстени на гнусни

Римски демони, то в какво се превръща той за нас, човеците? Не се ли

превръща в бездна? Или си мислим, че Всемогъщият Творец, създал тези

небесни планети в Слънчевата система ги е кръстил така, както сме приели

да ги наричаме ние?

Трябва наистина да сме останали без разум, за да решим, че Господ е

решил да дели Вселената Си с Луцифер, и няма нищо напротив дяволът да

омърси с имената на боговете си Собствените Му космични творения. Но за

всички, които искат да си придобият божествен Разум, аз сега ще

продължа с непосредственото водителство на моя Господ, при Когото

оставах с духа си в Залата на Божието Предузнание.

Ето думите, които Господ проговори на сърцето ми, миг преди да ми

покаже бездната на Авадон:

“Слуго Мой! Както съвсем вярно написа по-горе, така и Аз ще

потвърдя на Моите Звани, Избрани и Верни, че Авадон наистина

вдъхнови космическата мисия на “Аполо”, а пък Сатана остави своя

личен херувимски печат върху най-близките космични творения,
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внушавайки на човеците да ги кръстят с демоничните имена на

боговете му. И не само планетите около Слънцето, но и много от

месеците в човешкия календар. А така лукавият режисьор изцяло

демонизира както човешкото време, така и близкият Космос.

Колкото до факта, че гръцкото име на Авадон, което е Аполион,

е твърде близко с името на Аполон, то именно в несъществената

разлика между имената се показва кой как гледа на ангела на

бездната. Защото ако за просветените от Святия Дух Авадон е

“погубител”, то за помрачените от дявола той винаги остава бог на

слънцето и светлината. И нека това не учудва никого, защото

Сатана прави всичко по силата си за съюзника си Авадон, както и

Авадон всичко по силата си за съюзника си Сатана. И ако единият

владее половината от човечеството на Изток, то другият владее

половината на Запад. А когато източното и западното море се слеят

в последния световен глобализъм – тогава ще се случи явлението

на човека на греха и синът на погибелта.

Но ти сега, слуго Мой, последвай твоя Господ до самата бездна

на Авадон, защото Аз ще те заведа там, за да свидетелстваш на

Моята Църква какво представлява обиталището на Господния

противник...”

След последните Си думи Господ ме прегърна с Десницата Си, а в

мраморните плочи под нозете ни се отвори малка сфера, през която ние

преминахме, тъй щото се озовахме под Хълма Сион и Небесния Ерусалим. А

тогава Исус направи да прелетим едно твърде голямо пространство, при

все, че аз усещах това не като летене, а като скоростно падане надолу, и

все по-надолу. Така, след дълго спускане, очите ми съзряха Слънчевата

система заедно с планетите й, а Господ започна да ме приближава към

Земята. И там, някъде – преди Земята – космичното пространство край нея

мигновено потъмня до онова сгъстено черно, което прилича на ужасяваща

смола. А тогава Исус силно ме обгърна с двете Си ръце и отсред гърдите му

възлезе Свято сияние, което ни обгърна в сфера от неизразима Светлина.

И аз дочух Гласа Му, който ми казваше:
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“Никак да не се плашиш, нито да се ужасяваш, защото сега си

покрит със Святото и Вездесъщо Присъствие на твоя Господ, Който

е могъщ и силен да издирва скритото всред най-гъстата тъмнина и

мрак. И само след миг ние ще се намерим в бездната на Авадон, а

ти ще видиш всичко, което Аз ще ти покажа...”

Със Свято вълнение, което нямам думи да опиша, аз още по силно

стиснах ръцете на Исус, а очите ми вече виждаха как сферата ни навлиза в

самата бездна на Авадон. Тя беше обиколила цялата земя с огромни черни

въжета, подобни на мрежа от паралели и меридиани, тъй щото нямаше

място на земята, което да не попада под нейния зловещ контрол. А докато

още гледах потресен, Исус спря светлата сфера на едно място в бездната.

И като отпусна ръцете Си от мен, започна да ми говори, като казваше:

“Искам твърде много да внимаваш в думите Ми, и Моят Разум

да се възцари във всяко кътче на сърцето ти, за да знаеш как да Ми

отговаряш на въпросите, които ще ти задам.

А ето и първият от тях, слуго Мой:

Какво представлява падането за теб? Как ти разбираш, че нещо

или някой пада?”

“О, Исусе! Падането е, когато някой е привлечен от сила, която го

дърпа надолу вследствие на случили се обстоятелства, с които е загубил

опората и стоенето си горе. Тъй щото той напуска мястото горе и започва

да пада надолу...”

“Добре Ми отговори, Стефане! Но сега следва вторият Ми

въпрос към теб, а именно:

Падайки надолу докъде би продължил да пада падащият?”

“Ах, Господи! Падащият би падал до момента, в който стигне дъното,

тоест, някаква основа долу, която да поеме удара от падането му...”

“И на този въпрос Ми отговори разумно, слуго Мой! А сега чуй и

третия Ми въпрос, който гласи:

Какво е бездната, според както я чуваш като дума и според

както си я представяш в сърцето?”
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“О, Спасителю мой! Бездната, сама по себе си, ще да е място без дъно,

понеже самата дума е съставена от частицата “без” и съществителното

“дъно”! Тъй щото самата бездна е бездънно място!”

“Точно така е! Вярно Ми отговори и този път! Представи си

тогава една мислена линия, която тръгва от височините на Хълма

Сион, пронизва пространството на целия Космос отгоре и стига до

теб, а след това преминава през сърцето ти, и слиза още надолу! И

нека представата ти е свързана с това, че си наблюдател на тази

линия, като човек на земята. Какво ще се случи с линията, слуго

Мой? Докъде би стигнала тя, ако няма препятствия на пътя си?”

“Ах, Исусе! Тази линия ще премине под нозете ми и ще се стрелне към

центъра на Земята, сиреч към ядрото й. А след това ще премине от другия

й край, възлизайки отново на повърхността, понеже самата Земя е кълбо.

И като излезе на повърхността – линията ще се стрелне отново към

Космоса, откъдето беше и дошла към мен. Тъй щото от погледа на един

наблюдател, който се намира някъде отстрани – линията просто ще

пресече нашата планета Земя, тръгвайки от Космоса отгоре и стигайки пак

в Космоса отдолу...”

Слушайки думите ми, Исус се усмихна, а после настоя, казвайки:

“Но докъде ще стигне мислената линия, Стефане?”

“О, Исусе! Тя ще продължи пътя си в безкрайността, защото за нея

няма никога да има дъно? Напускайки Земята от другата й страна –

линията ще продължи в безкрайния Космос, пронизвайки Млечния път и

напускайки границите на нашата галактика. А оттам нататък следването на

линията става абсолютно лишено от смисъл, защото само Ти и Отец знаете

движението на милиардите галактики из Вселената и коя от тях би

пресякла мислената линия...”

“И какво излиза тогава? Не се ли превръща Космосът в бездна

за тази мислена линия, защото тя никога няма да удари дъното?”

“Точно така е, Исусе! Космосът е бездна, защото е безкраен!”

В този миг Гласът на Господ стана твърде сериозен. И Той, като ме

пронизваше с блясъка на очите Си, отново ме попита, казвайки:
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“А с какво бездната, която е Космос, се различава от бездната

на Авадон, която е обгърнала Земята, вън от тази Свята сфера, в

която се намираме?”

Останах без дъх от въпроса на Исус. Той тежеше като планина и беше

пропит от лъчите на божествена Мъдрост, която аз жадувах да проумея. А

докато мълчах, опитвайки се да осмисля Христовите думи, Господ също

мълчеше и ме чакаше да Му отговоря. И в този миг Скритата Манна отново

покори устните ми, тъй щото се чух да казвам:

“Господи мой! Космосът се различава от бездната на Авадон по това,

че мислената линия, тръгваща отгоре-надолу, в първия случай е физична и

касае безкрайността на Вселената, но във вторият случай е духовна и

касае падението на дявола и всичките му ангели. В първия случай имаме

Божий Космос, пълен със звезди и галактики в една безкрайна физична

Вселена, а във вторият случай – демоничен прочит върху движението на

звездите от ангела на бездната, с които той създаде погубителен логос и

смъртоносни учения. И ако за физичния Космос наблюдателят има наука,

наречена астрономия, за бездната на Авадон има лъжеучение, наречено

астрология, основано върху движението на дванадесет съзвездия по пътя

на Слънцето. И аз разбирам, Исусе, че именно астрологията на Авадон е

същинската му бездна. С нея той мами човеците по Земята и ги прави

зависими от съдбите на дявола. Защото какво друго да е мрежата от тези

смолисти въжета, приличащи на паралели и меридиани?”

Слушайки думите ми, Господ се усмихна, а след това продължи да ми

говори, като казваше:

“Запомни изреченото, което Ми каза, защото устните ти бяха

изпълнени от Божията тайнствена премъдрост, а Скритата Манна ти

яви най-съкрушителното знание против Авадон. Знанието, че той

използва звездите на Космоса, за да мами чрез тях човеците по

земята. А тогава всичките измамени човеци, които бъдат уловени в

бездната на лъжеученията му, започват духовно да споделят

падението на Луцифер и падналите му ангели, което е вечно

падение в собствената им бездна.
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Разбираш ли сега по-добре думите, записани от Апостола Ми

Юда, с които той говори именно за тази бездна:

“...и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но

напуснаха собственото си жилище, - Той ги държи под мрак във

вечни връзки за съда на великия ден;...” 3

Този мрак под вечните връзки е бездната пред очите ти! Тук се

подвизават всичките скакалци на Авадон, с които ангелът на

бездната веднъж докара земята до потоп, а сега я приготвя за

явлението на Антихриста! От този мрак Авадон създаде Зодиака си

заедно с всичките гнусни и погубителни религии на света! От този

мрак се вършат и лъжливите знамения по лицето на Земята,

карайки човеците да ги определят като посещения на извънземни

под общоприетата дума НЛО. Ето затова твоят Господ ще върне

времето назад, вътре в този мрак, до дълбоката древност, когато

Луцифер и Авадон сътвориха заговора за масово погубление на

човешкия род, започвайки да го упражняват върху най-древните

народи – шумерите, асирийците, вавилоняните и египтяните.

Всичко това ти ще видиш в следващото видение, което ще дам на

сърцето ти. А на всички Мои сега ще кажа:

Верни люде на Завета Ми!

Скоро се съберете всички като родени под Звездата на Агнеца,

за да стоите безопасно далече от бездната на Авадон! Защото Аз

съм, Който днес ви спасявам и въздигам в Светлината на Святия Си

Дух! Мечът Господен е прострян против бездната на Авадон, и

излъсканото му острие ще прониже зодии и хороскопи, религии и

заблуди, земни и извънземни!

Аз, Алфата и Омегата, все още говоря и не млъквам! Блажени

тези, които се изпълват със Светлината на устните Ми! Те никак

няма да бъдат повредени от ангела на погибелта, защото Аз

съвършено ги пазя! Да, пазя ги!”

3 (Юда 1:6)
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4. ВИДЕНИЕТО С РЕЛИГИИТЕ И ЗОДИАКА НА АВАДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Искрено вярвам и се надявам, че както на мен Исус даде проглеждане

и разбиране за бездната на Авадон, така и ти получи същото разбиране. А

това разбиране е като врата, зад която стават явни много от тайните, които

са били скрити за нас. Аз обаче не искам непременно да свързваш думата

“бездна” само с нейното тъмно значение, защото с нея се тълкува

безкрайността. И за оня, който познава Божието Слово, няма да е трудно

да забележи тази дума още в “Битие”, когато Бог заповядва потопа на

Земята. Защото там е писано, че се отвориха изворите на “голямата

бездна”, които се изляха на Земята. А за да подчертава Бог, че става дума

за “голяма бездна”, сиреч, Космоса, то значи, че има и по-малка такава,

която е свързана със Сатана и падналите ангели. И не само за тези бездни

говори Библията. Има и други, благословени и прекрасни бездни, за които

в един от псалмите е писано:

“Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади;

всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над

мене...” 4

Какви са тези бездни, които се призовават помежду си с шума на

Божиите водопади? Не е ли едната бездна Божието Сърце, а другата –

сърцето на онзи човек, който Го обича и призовава? Не се ли казва в

“Еклесиаст”, че:

“Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил е и

вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири

отначало до край делото, което е направил Бог...” 5

Ако ние не можем отначало докрай да издирим Делото на Всемогъщия

в сърцата си, то тогава наистина всяко сърце е една бездна, която Бог

може да благослови с бездната на Собственото Си Сърце. И нека тези

размишления да не се сторят мъчни за разбиране на никого. Защото

всички ние, които сме повярвали в Исус, имаме Духът на Истината, силен

4 (Псалом 42:7)
5 (Еклесиаст 3:11)
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да издирва всичко, даже Божиите дълбочини, които нямат дъно, за да

стигнем отново до откровението за бездната. Но аз сега нека да се върна

духом при моя Господ, с Когото оставах в смолистата бездна на Авадон.

Защото Той отново започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Има една Господна Правдивост, която искам да

споделиш с Моите братя и сестри, та никой от тях да не е в

неведение за тежестта в откровенията на тази последна книга. Тази

Правдивост ще каже на всичките Божии чеда, че Аз ви давам

знанията за ангела на бездната, след като последователно ви

преведох през петте Кръга на Божието Свято Присъствие и усилих

духовно твърдостта на всеки един от вас. Ето защо никой не би

трябвало да отпада от виденията, които ти давам, но съвършено да

се закрепи в Господа своя Бог. Понеже днес в духовния свят се

води страшна битка между ангелите на Светлината и демоните на

мрака. И тази битка е за всяка човешка душа. В нея едни ще се

нарекат победители над дявола и омразните му духове, а други ще

бъдат съкрушени и поразени, за да потънат безславно в мрака,

който са приели да им бъде виделина. И ако Аз ти дадох толкова

много години да въртиш излъсканият Меч на Божията Правда, то го

направих, защото така освобождавах чрез книгите на Божия

Пророчески Дух всичките Сионови пленници. А в това отношение

тази последна книга няма да бъде просто победа, но Триумф на

Хълма Сион. Защото лукавият Ми противник Сатана е картоиграч,

на който картите вече са свалени на масата, и той не може да ги

скрие от онези, които ги виждат и знаят пъклените му планове. А в

тези планове главната роля е отредена на Авадон, ангелът на

бездната, и на неговите проклети демони, които Словото Ми нарича

“скакалци”. И ето затова Аз сега ще направя знамението, което ти

обещах, а именно – да върна времето назад, до онази древност,

когато Сатана и Авадон съюзиха силите си в заговора за масово

погубление на човешкия род. Затова гледай, слуго Мой, и запиши

това знамение за свидетелство на Моята Църква...”
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След последните Си думи Господ бръкна с Десницата Си в мантията Си

и извади лъскав и блестящ Меч. И като го простря против смолистата

бездна на Авадон, извика с властен и гръмлив Глас, казвайки:

“Бездно на Моя пъклен враг! Върни се назад във времето си,

както река би се върнала към извора си – до мига, когато си била

създадена, за да служиш като място за погибел и разрушение на

човешките сърца!”

В отговор на гръмливите Божии думи отсред Меча Господен блесна

величествена мълния, която се стрелна по протежението на Авадонската

мрежа и мигновено я наелектризира, тъй щото един чудовищен шум се

въздигна отсред скакалците й. И тогава самата мрежа започна да се гърчи

и присвива, а времето й тръгна назад. И планетата Земя започна да се

върти със страшна скорост в обратната си посока, като пумпал, завъртян

на оста си. А заедно с въртенето около оста си, Земята започна да се върти

и около Слънцето в обратна посока, тъй щото видението превъзхождаше

по величие всички други космични видения, които ми беше давал Исус

през годините. Така въртенето продължи много дълго, а аз продължавах да

го гледам през Святата сфера, в която се намирах с моя Господ. Но ето, че

накрая въртенето се забави в един последен кръг около Слънцето, и един

последен кръг на самата планета Земя. А тогава забелязах, че Авадонската

мрежа беше изчезнала, а някъде долу под нас в огромни и неизчислими

множества се събираха падналите ангели на дявола. Точно в този момент

Исус прибра Меча в мантията Си и посочи с показалец надолу, като ми

казваше:

“Нека сега двамата с теб да слезем, за да видиш Луцифер и

Авадон, и да чуеш какви думи си разменят Божиите врагове...”

С вълнение погледнах през сферата, която започна да се приближава

към земята и демоничните множества. А тогава очите ми съзряха двамата

демонични титани, стъпили на едно възвишение над всичките си тъмни

пълчища. И когато съвсем ги приближихме, Господ ми даде знак с ръка да

внимавам и да слушам разговора им. Така аз чух Луцифер да казва на

Авадон:
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“Авадоне! Омразният Йеова ни изхвърли от Небето, но ето – имаме

земята! Не само нея, но един голям брой от верни слуги, които отказаха да

Му служат, а подкрепиха мен и теб! И сега какво друго да сторим, освен да

Му се възпротивим с всичката сила и мощ, които притежаваме! Ти знаеш

ли каква чудесна власт е скрита в крилата ти, и колко могъщо знание

изпълва сърцето ти?”

“О, княже мой!” – отговори му Авадон – “Всевишният ме прокле и

нарече Авадон, а старото име убягва на устните ми, защото Огънят Му го

изтри от паметта ми! Но аз помня всичките звезди в тази галактика по

имената им, по движенията им, по орбитите им, по блясъка им, защото им

бях възвестител, когато Йеова ги създаваше чрез Сина Си...”

“Виж ги отново, Авадоне!” – изкряска падналият херувим и продължи:

“Защото ние ще превърнем тези звезди в съдбоносна сила, с която да

влияем върху живота на човеците! Виж, най-сетне, Слънцето, което свети

и отоплява тази планета! Ето, подарявам ти властта да превърнеш това

Слънце в бог, на когото да се покланят човеците! Направи от него едно

голямо число от религии, и още по-голямо число от поклонници! Измисли

си богове, митове, легенди, и нека хората да повярват в тях! Ти им бъди от

днес нататък алфа и омега, начало и край, първи и последен! Вземи сега

първата буква от името си, с което те кръсти Йеова, и прибави към нея

последната, за да бъдеш на първите човешки поколения богът Ан! Защото

шумерите отдавна чакат и търсят бога, в когото да повярват! Използвай

голямата армия от най-елитните ми ангели, които днес ти подарявам!

Наречи ги анунаки и си постави петдесет от тях за божества Ануна под теб,

божествения! И владей, владей, владей над земята, която ти подарявам!”

След тези думи Сатана с ярост посочи нагоре към звездите, и отново

изкряска на Авадон, като му казваше:

“Гледай как на пътя на Слънцето се явяват съзвездия – месец след

месеца от годината на земята! Оприличи ги на образи и дай им нужния

логос, за да се превърнат те в най-съдбоносно учение! Виж също как всяко

от тези съзвездия пълзи по зенита на Слънцето и бавно измества другото

преди него, поради наклонената ос на тази планета! От това звездно

пълзене ние ще направим епохи! И всички бъдещи векове на това паднало
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човечество ще си попадат под епохата! Нека така задвижим властта на

тези звезди, че да ги превърнем в мрежа за човешките съдби! Мрежа,

Авадоне, от която никой да не се измъкне! Веднъж ще помрачим сърцата

човешки с религии и окултизъм, втори път – със звездна мрежа ще ги

улавяме в съдбите си!”

“О, княже мой!” – възкликна Авадон – “Както премъдро си го казал,

така и ще го сторя! И звездният ти приятел никак няма да те посрами, но

непременно ще предизвикаме гнева и яростта на Оня горе...”

Миг след тези последни думи от разговора между Сатана и Авадон,

дяволът простря костеливата си ръка към множествата, като извика със

силен глас:

“Мое велико множество, подкрепило най-достойния от достойните на

Небето! Скакалците нека се отделят отсред вас, тези, на които сложих

белег от смола върху крилата, защото съм ги белязал за бездната на моя

съюзник Авадон! Армия да му бъдете – погубителна и чудовищна, с която

да разорите битието на човеците! Защото той тръгва на първата си мисия

като богът Ан, а вие ще му бъдете легионите от анунаки!”

Миг след заповедта на дявола, отсред демоничните пълчища се

отделиха огромни паднали ангели, които чинно се строяваха в хиляди

километрични редици, за да станат Авадонска армия. И тогава Авадон се

въздигна с тях над земята, където започна да плете смолистата мрежа на

астрологията си, и да се изявява на поколението от шумери, като богът Ан.

А докато аз гледах потресен на видението, Господ с гневен Глас ми

проговори, казвайки:

“Виждаш ли как Авадон започна да плете мрежата на бездната

си върху целия свят, и как гнусната му религия завладява сърцата

на древните шумери? И мислиш ли, че само с това ще се задоволи

ненаситния апетит на дявола да погубва човешки души?”

“Не, Господи мой!” – казах аз – “Дяволът и Авадон ще продължат да

творят лъжа след лъжа в годините, вековете и хилядолетията на земята.

Защото Авадон ще остави демоничния си печат върху всичките древни

народи – били те асирийци, вавилоняни, перси, мидяни, гърци, индийци,

китайци, японци, както Ти ми показа всичко това в книгата за “Реките на
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Времето”. И навсякъде могъщият култ към Слънцето ще бъде белязан с

поклонение към някакъв измислен Авадонски бог, без значение какво е

името му, какви са легендите му или митовете му, защото всички те са

лъжа от лъжите на дявола, и смола от смолите му...”

“Чуй тогава още един от тайните разговори между Сатана и

Авадон, защото той е пределният връх на сатанинското лукавство и

най-чудовищен плод на извратената му мъдрост, на която е било

дадено Небесно знание до определено време...”

Отново погледнах през сферата, когато на Земята преминаха години и

времена. И ето, че виждах двамата Божии противници, а Исус приближи

сферата, за да ги чувам. Така аз чух Сатана да казва на Авадон:

“Авадоне! Мъдростта ми издири знание от Йеова, че някой ден Той ще

се свърже с човешкия род, като изпрати на земята Единородния Си Син,

Който ще ми нарани главата. А като вземем на предвид, че грехът влезе

чрез Адам и Ева в земята на живите, то това значи, че Неговият Син никога

няма да дойде на земята, заченат в грях, понеже Святостта Му изключва

такъв вариант. Нещо друго ще стори омразният ни Бог, да, нещо друго ще

Си намисли в Сърцето! Той ще възвести Сина Си на света чрез непорочно

зачатие някъде във вековете напред. И ние с теб трябва на всяка цена да

Го изпреварим, за да осуетим явлението на Сина Му с наши религиозни

версии на това зачатие. Така, във вековете, след като Сина Му се яви, ще

имаме нужните аргументи, че Небесния Йеова с нищо не е изненадал

човечеството, а Спасението на човеците чрез Сина Му просто копира

нашите древни знамения!

Затова ти направи нужното и постави в близко време такива версии на

непорочно зачатие в египетската, в персийската, в индийската, във

фригийската и в гръцката религии, защото всички те са чудесни култове

към Слънцето. А Слънцето си самият ти, скъпи ми приятелю, Авадоне!

Понеже ще дойдат дни на света, когато нашите древни версии сериозно ще

усъмнят човеците, че непорочното зачатие на Йеова е истинското!”

“Ах, княже мой!” – с възторг извика Авадон – “Превелика мъдрост

избликна от устните ти и дава велик смисъл на всичките ми усилия! Ще

сторя всичко по волята ти, и ще поставя тези удивителни капани, за да
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препънат в съмнение човеците от бъдещите векове. И най-вече – да

утвърдят нашата небесна царица с властта на дванадесетте съзвездия...”

Слушайки гнусния заговор между Сатана и Авадон, сърцето ми се

разкъсваше от болка. И тогава в сферата се обърнах към Исус, като Му

казвах:

“Ах, Господи мой! Защо Ти и Отец не изпратихте Архангел Михаил с

легионите от Божии ангели, за да се осуетят тези древни версии на

лукавия? Не беше ли редно да се запуши устата на лукавия, която е като

задното отверстие на най-жестоко чудовище?”

В отговор на думите ми Господ с властен и твърд Глас ми проговори,

като казваше:

“А къде тогава ще остане Вярата в думите Ми, в Завета Ми и в

Името Ми, Стефане? Не допуска ли всичко на света Сам Отец Ми, за

да пресее цялото човечество и да отдели праведните отсред

нечестивите? Има ли тогава защо да се чудиш на древните версии с

непорочното зачатие, след като именно с тях астрологията придоби

пъклената си власт и сила? И не казах ли Аз на всички Мои твърде

правдивите Си думи:

“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. Крадецът

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

имат живот, и да го имат изобилно...” 6

Ако някой е Верен и Истинен в Завета Ми – то той ще се отрече

от всички, които са дошли преди Мен, и ще ги нарече крадци и

разбойници! Но ако друг е уловен от мрежата на Авадон, за да

пълни сърцето си със съжденията на нечестивия, то на такъв

мястото му в бездната е съвсем заслужено!

И какво повече да кажа на Моите или колко още скрито знание

да им давам, за да разберат, че когато дойде човекът Антихрист на

земята, то той ще има Содомски жезъл в ръката си и Египетска

6 (Йоан 10:7-10)
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корона на главата си? Именно с тази Египетска корона звярът ще

излъже целия свят, защото Авадон ще го възвести като бог на

всички древни и настоящи религии, в които мнимият Христос сам е

засвидетелствал непорочното си зачатие.

Ще намери ли тогава аргументи излъганият свят, за да му се

противопостави? Та нали в измамения си разум всички ще си

кажат, че Християнството е просто едно копие на по-старите и

древни религии, защото и в тях има по едно непорочно зачатие? Но

ето това е върхът на лукавството и смъртоносната сила в отровата

на старовременната змия! И всички вие ще разберете това в

оставащите три видения, които ще дам на пророка Си!

А в края на това ще заповядам на всички Мои да забранят на

сетивата си, на разума си и на сърцата си каквото и да било

общение с астрологията, със Зодиака и хороскопите, както и с

всички съблазни от световните религии, защото всички те са

просмукани от лукавството на Сатана и погубителната сила на

Авадон!

Колкото до това – на какви измамителни знамения са способни

скакалците, водени от ангела на бездната – то прочетете за тях в

следващото видение!

Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още говоря и

не млъквам! Блажени чистите по сърце, които любят Простотата и

Чистотата на своя Господ! Те непременно ще се съхранят в

Светлината и Твърдостта на Духа Ми!”
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5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗНАМЕНИЯТА ОТ СКАКАЛЦИТЕ НА

АВАДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Болката в гърба и ръката ми се ожесточи до такава степен, че сълзите

рукнаха от очите ми, и аз съвсем се отказах да пия хапчета или да си

втривам мазила, които да ме успокоят. Защото дяволска ярост не се

успокоява, нито човек може да се излекува от нея. И злостраданието,

допуснато ми от Бога, вече се превръща в най-горчивата чаша, която

някога съм пил за привилегията да се наричам Господен слуга. Утеха ми

дава само мисълта, че тази книга ще се окаже най-освобождаващата и

най-съкрушаващата нечестивото дяволско сърце. Защото ако дясната ръка

толкова лошо ме боли, то е, понеже Божият пророк простря Меча

Господен, за да посече десницата на Сатана, най-силният сред силните му

– ангелът на бездната, наречен Авадон. Аз нямам никакво намерение или

основание да повтарям вече изявени видения от Божия Пророчески Дух. И

ако някой иска да си попълни предишните знания за Авадон – нека

прочете книгите, в които съм писал за него. Но за видението, което Господ

ще разкрие на всички ни, все пак ще трябва да кажа няколко думи за

елитните демони на дявола, които Библията нарича “скакалци”.

Виждаш ли, мили ми братко, Библията, която всички държим в ръцете

си, не е учебник по история, география, зоология, археология, политика,

психология или каквато и да било логия. Не! Библията е Свят Дух, Който

посочените и избрани от Всевишния слуги са изявили на този свят. Свят

Дух от първата книга “Битие” до последната книга “Откровение на Йоан”. И

когато отворим страниците на Свещеното Писание, за да изпълним сърцата

си със Святия Дух, то тогава трябва да помним думите на нашия Спасител,

Който в Евангелието казва на всички ни:

“Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите,

които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които

не вярват...” 7

7 (Йоан 6:63-64)
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Какво да ги правим тези, които не вярват, а и не искат да приемат

Духа на Библията?

Ами нищо повече от това – да стоим далеч от общение с тях, ако не

искаме сърцата ни да се напълнят с плътски тълкувания на Словото.

Защото, без всякакво съмнение, те ще си отворят своите речници или

конкорданси, за да доказват, че в Библията има крокодили, хипопотами,

скорпиони, змии, скакалци. И че щом така са записани, така и трябва да се

възприемат...

Ах, вие тесногръди и късогледи книжници, силни да поглъщате

буквата, хулейки Духа! Ако толкова искате да се нагледате на животни –

пуснете си “Анимал Планет” по кабелната телевизия, или поне отидете на

зоопарк, за да си почешете крастата. Но дано Господ препъне усилията ви

да превръщате християните в едно поколение, което да се ражда от

пръстта, та да отиде в пръстта. Защото там, в пръстта, е червеят на Езавел,

който ви е измамил да вярвате на всичко, що се зове “теология” и да се

възхищавате на гръмки титли и научни звания. Но за всички, които искат

да последват Духа на Божието Слово, и да имат Мъдростта от Отца, с която

вярно да тълкуват писаното, аз ще кажа, че нищо в Библията не е такова,

каквото изглежда да е на първи, на втори, та дори и на десети прочит.

Защото човек може цял живот да яде пръст, и в пръстта да си отиде като

пръстния Адам. Но е достатъчно само веднъж да изпие една чаша Небесна

Вода, един къшей Небесен Хляб, поръсен с Небесна Сол, една чаша Вино

от Духа, или една-две капки Масло, за да изрине отпосле като непотребни

всичките дебели тухли на теологията, защото с тези тухли лукавият си

гради последната Вавилонска кула и позлатява усърдните си драскачи за

отвратителните безумия, които са способни да сътворят.

Пиша всичко това, за да разберат братята и сестрите ми, че ще говоря

не за дребни буболечки и насекоми, но за онези “скакалци”, за които в

“Откровението” е писано:

“И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на

земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И

тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като

дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на
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пропастта. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се

сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да

не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое

дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата

си. И позволи им се, не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и

мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека. През ония

дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и

ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакалците

приличат на коне, приготвени за война; и на главите им имаше като

корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те

имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв.

При това, имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на

крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат

на бой. Имаха и опашки подобни на скорпийни, и жила; а в

опашките си имаха сила да повреждат човеците пет месеца. Имаха

над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича

Авадон, а на гръцки се именува Аполион*...” 8

Дори и езичник да би прочел тези стихове от “Откровението”, то ще му

стане ясно, че тези “скакалци” никак, ама никак не приличат на онези

дребни твари, които опустошават земеделските реколти. Истината е, че

това са елитни демони на дявола, силни да правят скокове в духовния

свят, който касае разделението между ада, земята и поднебесните сили на

нечестието. Защото и Апостол Павел ще напомни на всички ни, че такова

разделение има, и то е записано в “Посланието към Филипяните”, където се

казва:

“...така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от

небесните и земните и подземните същества...” 9

Е, имай тогава разбирането, братко мой, че скакалците са елитни

демони, понеже те могат да скачат от небесното в подземното, и от

подземното в небесното, смесвайки религия и окултизъм в чудовищна смес

от най-страшно погубление. Това е така, защото за поклонниците на една

религия богът им винаги е отгоре, а мястото за наказание – отдолу. А
8 (Откровение 9:1-11)
9  (Филипяни 2:10)
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скокът между горното и долното е главна мисия на скакалеца. И самият той

наистина обитава бездната на Авадон, където “горното” е измама, която

никога няма край, понеже поклонникът вижда бога си превъзвишен, а

“долното” също няма край, понеже води поклонника до вечно падение

пред Божиите очи.

Сега, братко, става ли ти още по-разбираема бездната на Авадон? И

започваш ли да проумяваш що за “скакалци” са елитните му демони?

Имай вяра в Господ Исус и прочети следващите белези, с които

Святият Дух сега ще ти разкрие писаното за скакалците по-горе.

“И скакалците приличат на коне, приготвени за война...”

Какво са конете, приготвени за война, ако не демонични началници,

които дяволът праща в битката за човешките души, поради голямата им

сила?

“...и на главите им имаше като корони подобни на злато...”

Как няма да имат корони, подобни на злато, след като с властта си са

силни да лъжат човеците в благородството на ученията си? Ти влизал ли си

някога в будистки, индуистки или шинтоистки храм, за да видиш с колко

злато земни поклонници са направили лъскави храмовете за Авадонските

скакалци?

“...и лицата им бяха като човешки лица...”

И как няма да бъдат, след като всяка една религия на Авадон мами

човеците с обещания за плътско съвършенство, а в лъжливите й легенди

все има по някой поклонник, докоснал се до боговете?

“А те имаха коса като косата на жените...”

Защо коса ли!

Ами защото именно косата е преобраз на славата, а религиозните

общества на Авадон са твърде много прославени от ангела на бездната...

“...и зъбите им бяха като на лъв...”

Защо като на лъв ли?

Ами защото в религиите на Авадон е отделено огромно място за

демонстрация на силата във всичките бойни изкуства, които практикуват.

“При това, имаха нагръдници като железни нагръдници...”

Какви са тези железни нагръдници ли?
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Ами в Божието Слово нагръдникът е Правдата, свързана с Вярата в

Бога, както ни учи затова Апостол Павел в “Посланието към Ефесяните”. И

ако някъде нагръдниците са железни, а не златни, то тогава говорим

именно за фанатизма и закоравените сърца на Авадонските поклонници,

уловени от скакалци, понеже преобраз на Египетското закоравяване е

именно желязото.

“...и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много

коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки подобни на скорпийни, и

жила; а в опашките си имаха сила да повреждат човеците пет

месеца...”

А сега вече най-много внимавай, братко мой, защото в това последно

определение за скакалците са скрити белезите на последната им най-

страшна активност на земята. Защото става дума за “шум на крилата,

като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой”, а шум се

създава там, където трябва да се предизвиква изключителен ефект.

Помисли тогава кои са събитията на света, които предизвикват възможно

най-големия шум във всички медии? Защото точно за този шум ни говори

Божието Слово. Още ли ти е трудно да ми отговориш? Ами нека тогава да

отговоря аз, според както Святият Дух води сърцето ми:

Най-големият шум на света от колесниците и конете на Авадон се

предизвиква чрез знаменията от НЛО, които светските медии всякога

тълкуват като посещения от извънземни! Запомни това и никога не го

забравяй, защото видението от нашият Господ след малко ще ни разкрие

именно тези най-лъжливи знамения, режисирани от ангела на бездната. А

сега виж и последното за “силата в опашките” с които скакалците ще

“повреждат човеците пет месеца”. Когато човек бъде обладан от

скакалец, опашката на скакалеца съвпада по място с края на гръбначния

му стълб над таза, и точно оттам започва “силата в опашката”, с която

скакалецът ужилва нечестивия. Измамени от Авадон, поклонниците му

наричат степените на това ужилване по гърба си “чакри”, в които са скрити

тайните на битието. Но истината е, че онези човеци, които бъдат ужилени

от скакалци, получават от тях едно най-лъжливо усещане за блаженство,

наричано “нирвана”, което всъщност е мигът на демоничното запечатване
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на измамените от ангела на бездната. Във времето на явлението на звяра

мнозина човеци ще потърсят смъртта, но няма да я намерят, защото тя ще

побегне от тях. И това ще се дължи именно на “силата в опашките”, с

която скакалците не позволяват на ужилените да прекъснат сребърната

верижка между духа, душата и тялото си. Колкото до “петте месеца”,

които са споменати в стиха, то те отговарят на точното време, което ще е

нужно и достатъчно на човека-Антихрист, за да покори всичките народи

след своята интронизация и възцаряване.

Нека още малко да продължа със скакалците на Авадон и техните

измами като най-страшна проекция върху душите на едно последно

поколение от заблудени и напоени с отровата на дявола.

Братко мой, със сълзи в очите си и преляла скръб в сърцето си трябва

да ти призная, че пораженията от Авадонската астрология са най-големият

ужас, който съм виждал на този свят. Днес има хора, които напълно са

повярвали в извънземните. Дори са ги кръстили с имената на съзвездия,

като Плеядите и Ориона. Те наистина са сигурни, че там, в дълбочините на

Космоса ги очакват боговете анунаки. Някои свързваха това с календара

на маите и измислената им планета Нибиру, а други пък, водени от

лъжепророческия глас на Дейвид Айк, започнаха да виждат света,

разделен на човеци-влечуги (рептили), и просветени, които не са влечуги.

Цялата световна конспирация нито за миг не престана да бълва лъжливи

свидетелства от контактьори, филми за срещи с извънземни, а църквата на

сциентолозите със знаковите си фигури Том Круз и Джон Траволта раздели

света на един избран кръг от свръхчовеци, общуващи с Космичен разум, а

останалите – на излишен боклук. Епохата на Водолея завладя съзнанието

на стотици милиони хора, а гнусният филм Zeitgeist (Духът на времето)

измами суеверните души именно с “древните версии“ на Сатана и Авадон

за непорочното зачатие, смесвайки с лукавство измамите на блудницата

Вавилон с учението на Исус, и демоничният диктат на Мамон със смисъла

на благовестието. А така, за човека, нямащ в сърцето си Крепостта на

Истината, не оставаше нищо друго, освен да пусне Авадонската смола в

мислите си и да бъде подготвен от скакалците за весел посрещач при

явлението на човека-Антихрист.
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Ах вие, безумни и опустошени от Авадон души? Бог Отец ви подари

явлението на Сина Си Исус Христос, Който беше разпнат за греховете ви, и

с Чиято драгоценна Кръв можехте да станете нови създания, родени за

Вечен Живот, но вие похулихте и презряхте Святия Завет, защото не ви се

усладиха нито Простотата, нито Чистотата на Божия Син!

Как вие позволихте на дявола да излъже сърцата ви с толкова гнусни

и евтини номера? Как нито веднъж не проумяхте колко съдба е скрита в

думите на Господ, че всички, които са дошли преди Него, са крадци и

разбойници? На крадци и разбойници ли да предавате душите си? За

сатанински знамения ли да разменяте Вечността, която Святият и Любящ

Бог е приготвил за онези, които Го любят?

Толкова ли поумня и се просвети, ти, паднало човечество, че реши

тотално да загърбиш най-светлото Небесно знамение в цялата човешка

история, а да прегърнеш шума на едни проклети скакалци, силни да

пленяват измамените сърца в бездната? Никога ли не проумя, паднало

човечество, думите на праотеца Авраам, записани в Евангелието, с които

той се обърна към богаташа в огъня на пъкъла, като му каза:

“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе,

така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И

освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна,

така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не

могат, нито пък оттам да преминат към нас...” 10

Имаше ли очи да я видиш тази “бездна”, която служи за събиране и

възпиране на всичкия нечестив боклук, който има амбиции да спечели Рая

и Вечния Живот? Имаха ли жителите ти меки и отворени сърца, за да им

говори Господ и да ги опази от страшната мрежа на астрологията? Имаха

ли господарите и управителите ти страх от Бога, за да пресекат шествието

на смъртоносните измами по лицето на земята?

О, безбожен и нечестив свят! Аз за последен път проливам сълзи за

теб, защото знам къде и каква ще бъде сетнината ти, и кой ще те улови в

мрежата си! Моята чаша от горчивина и скръб аз почти до дъно изпих, но

скоро Бог Отец, Всемогъщият, ще напълни чашите и на твоите безбожни

10 (Лука 16:25-26)



40

поколения, за да си ги изпият до последната капка. И едва тогава да

разберат колко непоносим ужас е събран в думата “горко”. И тези са

последните ми думи към поклонниците на Авадон, и пленниците на змея,

звяра и лъжепророка.

А сега нека да продължа точно оттам, където свърши пророческото

видение в предишната глава, защото аз все така оставах с моя Господ в

Святата сфера на божествената Му защита. И ето, че Той отново започна

да ми говори, като казваше:

“Укрепи сърцето си, слуго Мой, защото Авадон скоро ще бъде

принуден да отдръпне отмъщенията си върху тялото ти, защото

яростните му челюсти ще бъдат счупени и той задълго ще помни

пробождането от Меча Господен в тази книга. Никак да не се

уплашиш, нито да отпада душата ти от жестоката болка в гърба и

рамото ти, защото това са просто нерви, които злият отмъстител е

опънал до скъсване. Но колкото и да ги опъва, няма да ги скъса,

защото е звяр, вързан със синджир, и не може да направи нищо

повече от това, което му позволява синджирът.

И най-сетне, проумей, приятелю Мой, че ако ти не напишеш

тази книга, то никой друг пророк няма да я напише, защото за нея

се изисква пределна твърдост и изключителна вяра, каквато само

на малцина съм дал да имат на земята.

А сега знай, че твоят Господ е напълно удовлетворен от думите,

които записа, преди да продължиш този разговор с Мен. Защото

Моите чеда трябва да имат всичките Небесни лъчи на Меча Ми, за

да воюват чрез тях за душите, уловени от скакалците на Авадон. И

дори само малцина пленници да бъдат освободени от смолата на

бездната, то пак това ще се запише в Небесното ти блаженство и

никой никак няма да ти отнеме наградата сред Божиите Светии.

А сега, Стефане, погледни отново към мрежата на бездната,

която Авадон плете със скакалците си, защото ще се въздигнем пак

в нея. И отново твоят Господ ще простре Меча Си, за да върне

бездната в последните времена преди явлението на Антихриста...”
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След последните Си думи Господ посочи с Десницата Си нагоре, тъй

щото Святата сфера, в която се намирахме, се въздигна нагоре към

Авадонската бездна. И като застанахме над стотиците милиони скакалци,

плетящи смолистата мрежа, Исус отново бръкна в Мантията Си и извади

Меча Си, като Го простря надолу, казвайки:

“Бездно на Моя пъклен враг! Върни се напред във времето си,

както река би се отдалечила от извора си – до мига, когато твоите

скакалци започнат да вършат лъжливите знамения, за които са

били посочени в Откровението от Бога на пророческите духове!”

Миг след думите на Господ планетата отново се завъртя в нормалната

си посока, ускорявайки въртенето си като пумпал, а заедно с това и

обиколките си около Слънцето, тъй щото под нас преминаха хилядолетия и

епохи. Така дойде една последна обиколка около Небесното светило, а с

нея и последно завъртане на Земята, когато целия чудовищен мрак отново

обгърна планетата, а мрежата му тотално засеняваше земните жители. А

тогава Исус простря Десницата Си надолу, като ми казваше:

“Нека се приближим до Авадон и скакалците му, за да чуеш

думите, които ангелът на бездната говори на елитните си демони.

Защото той им заповядва знаменията, които те ще вършат най-

усилно в последните седемдесет години на земята, за да бъде

подготвен целият свят за срещата с човека Антихрист...”

С вълнение погледнах през сферата, когато тя прелетя надолу, тъй

щото всред смолистия мрак на бездната очите ми съзряха неизразими

пълчища от демони. А всред тях се беше въздигнал Авадон, който им

крещеше с фалцет, подобен на Сатана. И в крясъка Господ ми даде да

уловя думите му, които гласяха:

“Мои елитни ангели, най-силни сред силните! Оправдайте високото

доверие, което нашият велик княз има във вас, защото вече му се позволи

да даде дишане на зверовия образ! И преди да даде земно дишане на

Антихрист, за да царуваме на земята с него, сега дава дишане на вас, за да

приготвите пътя му! Идете и разтърсете планетата със знамения! Летете

всред небесата с колесниците си, и вдигайте шум с крилата си! За да

настръхне целият свят и наистина да повярва, че има извънземни! И като
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зареже Завета на Исус, да се върне отново към клинописното писмо на

шумерите, за да си спомни вас, анунаките!”

Чули думите на повелителя Авадон, скакалците зашумяха в редиците

си, крещейки:

“Вожде наш! Непременно знаменията ще извършим и земните човеци

ще докараме до ужас, трепет и масова психоза!”

Така, послушали ангела на бездната, демоните събираха смола от

мрежата му, от която сътворяваха летателните си машини, уподобени на

чинии. А след това, завъртели чиниите, се спуснаха над земята, за да

вършат заповяданото от господаря си. И там, някъде, край Розуел,

умишлено приземиха три от машините си, за да предизвикат нужната

сензация. А след това – в продължение на години, които се въртяха в

самото видение – те вършеха същите знамения по целия свят, оставайки

неуловими за въздушните сили на отделните нации, които попадаха на тях.

Но ето, че Авадон отново призова скакалците си, казвайки им:

“Властта ни се усилва, и омразният отгоре Йеова, е допуснал с още

по-големи знамения да разтърсим човечеството. И затова, освен порталът

ми в Маунт Кайлаш, ще усилим и друг – при триъгълника на Бермудите.

Нека там започнат да изчезват самолети и кораби, а от шума светът отново

да свикне с мисълта за извънземните...”

В отговор на думите му най-силните отсред демоните му се спуснаха

над самия триъгълник, завихряйки с крилата си гигантски въртопи и

потопявайки едно внушително количество от кораби, самолети и човеци,

изчезващи в бездната. А когато светът свикна с шума за Бермудския

триъгълник, Авадон за трети път събра скакалците си, като им казваше:

“Време е за послания, елитни мои ангели! Послания, с които да кажем

на човечеството, че този свят е една нива с житни класове, които трябва

да пожънем за господаря ни Луцифер. Вземете окултните ми знаци и

започнете да ги маркирате върху житните полета със същото усърдие, с

което някога маркирахте платото Наска в Перу, когато свързвахме в лъчи

пирамидите си, за да усилим влиянието на Египет и мощта на окултизма.

Нека всяко мое послание бъде запечатвано от скакалец в подсъзнанието

на човеците, защото отпосле това ще усили контрола ни върху тях...”
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Послушали ангела на бездната, скакалците наскачаха върху лицето на

земята, и всеки от тях прилежно рисуваше над житните класове, според

знака, даден му от Авадон. А това също продължи твърде много години. И

ето, че злият им началник пак ги събра, като им казваше:

“Технологиите на този свят стават все по-силни и могъщи. Затова

оставете ясни белези от извънземна дейност на Луната и Марс, та когато

човеците ги открият с могъщите си телескопи и спътници – да са напълно

убедени, че са дела на извънземния разум. И като не преставате с всички

останали знамения – шумете, шумете, шумете с крилата си. Нека целият

свят жадува за конспирации и да ги намира! Нека се появят мои пророци и

вестители, които да говорят за Атлантида, и да напомнят за Изида! Нека

идеята за човешка свръхраса стане болест за умовете на всички, които са

влюбени в короната на звяра! Нека епохата на Водолея стане най-

жадуваното време за тези, които обичат смолата ми! Ето, археолози вече

разчетоха моя календар, който подарих на едно от любимите си древни

племена – маите! Какво чакате? Раздухайте веднага шума, който аз

очаквам от вас, и нека превърнем 2012 година в свършек на света! И при

все, че той няма да свърши по Волята на омразния Йеова, нека поне си

струва посявката в душите на тези, които сме силни да измамим! Защото

днес е жетвата на господаря ни и сега е времето, когато сме силни да

мамим целия материалистичен свят! Той трябва да свикне с вас, като

извънземни, защото скоро от бездната ми ще възлезе извънземният

Антихрист, и негов ще е целият свят!”

Колкото повече злият Авадон повеляваше на скакалците си, толкова

повече ставаха чудовищните им знамения по лицето на земята, тъй щото в

един миг аз извърнах потресен главата си към Исус, като Му казвах:

“Ах, Господи мой! Не измами ли ангелът на бездната твърде успешно

земните жители със скакалците си? И как да устоят Твоите при масовия

наплив на толкова много лъжливи знамения?”

В отговор Господ с твърд глас ми проговори, като казваше:

“Всички вие трябва да живеете с Вярата горе, а не долу в света.

И Вярата ви в Мен трябва да стане толкова силна, щото Аз да бъда

по-реален за вас от света, който се поклони на дявола и легна в
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обятията му. Остане ли светът по-реален за сърцата ви, отколкото е

Хълмът Сион, то тогава и реалните знамения на скакалците твърде

много ще смущават умовете и сетивата ви!

Но кажи Ми, Стефане, какво върших чрез теб през последните

шестнадесет години, през които преживя всичката злоба на

човешкото отрицание? Не давах ли на Църквата Си видения, а не

просто думи, за да стана реален за Верните Си? Може ли нещо да е

реално, ако не се вижда с Вяра? И ако за теб Господ е чудесен

приятел и реално съществуваща Личност, то така ли е за човеците в

света? Не е ли за тях Исус едно имагинерно понятие, плод на

религиозно въображение или нечия развинтена фантазия?

Как вие, които нямате сърца за Вяра в Мене, имате сърца да

вярвате лъжливите знамения на скакалците? Как вие, които нямате

глад и жажда за Моето Слово, имате глад и жажда за лъжите на

световната конспирация, с които Ми се присмяхте, че съм станал

съпруг на Мария Магдалина, и от Моето семе съм дал началото на

кралски род? Как вие, които така евтино се продавате на лъжите,

финансирани от илюминати, масони и гнусни секти, нямахте сърца

да приемете Истината, която да ви спаси? Как вие, богаташи и

мултимилиардери, пръскахте милиони и милиарди долари, за да

популяризирате измамите на Авадон, а не намерихте и стотинка, за

да подкрепите Святото Дело на пророка Ми?

Какво да ти сторя, роде на бездната, та да видиш чудовищната

пропаст, в която си полетял, и скакалците, които са шумели в

ушите ти, и са жилели гръбнака ти? Има ли зазоряване за тебе,

нечестиви роде, след като всякога си бил куче на бълвоча си, и

свиня в тинята си? Има ли зазоряване за твоите зли писачи, които

бълват нечестивите си помисли и извратените си лъжи, излъгани от

фалшива епоха на несъществуващ Водолей? Няма ли точно чрез

лъжата на този Водолей да ръждясаш ти, Египетско домочадие,

което всякога си било с железен врат, не приемащо Покаяние и

поправление, но кланящо се на Изида и Хор, на Ра и Озирис? И ще
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устои ли твоята ръжда на двуострия Меч на устните Ми, с който

скоро ще дойда да поразя враговете Си при Армагедон?

Ето, заповядвам на Моите чеда да Ме последват в следващото

видение, което ще дам на пророка Си, защото е най-страшното

видение, свързано с възвестяването на Антихриста от Авадон и

лъжепророка! Блажени всички, които имат Моята Сила, Твърдост и

Дух, за да превъзмогнат над скакалците от бездната със Светлината

на Истинското Слънце в живота си, та скоро да се намерят в

правдивото слово на пророка, който е записал думите си против

злите на Авадон, казвайки:

“Както изедникът опустоши и отлетя, така и коронясаните ти са

като скакалци, които се настаняват на плетищата в студен ден, но

които, като изгрее слънцето бягат, и не се познава мястото гдето

бяха. Пастирите ти задрямват, царю асирийски (Антихристе),

благородните ти лежат бездейни; людете ти се разпръснаха по

планините, и няма кой да ги събира. Няма лек за язвата ти; раната

ти е люта; всички, които чуят вестта за тебе, изпляскват с ръце

поради тебе; защото върху кого не е падало всякога нечестието

ти?” 11

Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още говоря и

не млъквам! Блажени човеците, просветени от Божия Пророчески

Дух! Те ще превъзмогнат над всичката измама на неправдата, и Сам

Аз ще смажа и съкруша Авадонската бездна под нозете им!

Да, непременно ще я смажа и съкруша!”

11 (Наум 3:16-19)
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6. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА

ЧРЕЗ АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Никога в цялата си история този свят не е бил толкова демонизиран и

опустошен от измама, колкото е в тези последни месеци и години преди

явлението на човека-Антихрист. Нашествието на окултните вярвания, на

Зодиака и хороскопите, на НЛО и контактьорите, на екстрасенсите и

феномените, на магиите и психотронните облъчвания, на теософията и Ню

Еидж философията – всичко това е програма за тотално погубление, която

изцяло се режисира и подготвя от Авадон. Страшната хватка, в която

светът е сграбчен с религиите отгоре и с окултизма отдолу е причината за

гибелното нашествие на демоните-скакалци, за които писах в предишното

видение. Още когато извеждаше народа Си от окултната и религиозна

власт на Египет, Бог категорично заповяда чрез пророка Си Моисей, като

каза на целия Израил:

“Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей

се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се

намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си

през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой

баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;

защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и

поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред

тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Защото тия

народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но

на тебе Господ твоят Бог не е позволил това...” 12

Внимателният поглед на просветения от Духа християнин ще открие в

тази изрична Божия заповед как Отец иска да съхрани и опази Израил от

властта на Езавел и Авадон, както и на демоните от ада. И ако още тогава

на Всемогъщия Бог са били омразни чародеите, астролозите, баячите и

спиритистите, то какво да кажем за състоянието на света, няколко хиляди

12 (Второзаконие 18:9-14)
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години по-късно? Слушат ли днес народите астролозите и чародеите, или

разумно стъпват в Божиите повеления, за да се намерят безукорни пред

Лицето Му? Поиска ли светът да се спаси с Благата Вест на Господ Исус

Христос или продължи да рови с нечестиво усърдие в смолите на бездната

и да се отдава с нескрита похот на дявола? Ще се намери ли светска медия

– била тя радио, телевизия или преса – която да се възпротиви на ангела

на бездната и да откаже да известява зодиите му? Ще се намери ли

политическа власт, която със закон да забрани демоничните опустошения

и съблазни, за да опази целия народ от Божия Гняв и от беззаконията на

погибелта?

Не, братко мой! Като в някаква зловеща матрица или вече веднъж

гледан филм този свят ще продължи да се движи в демоничните русла на

реките Тигър и Ефрат, докато стигне до срещата си с Антихриста, човекът

на греха и синът на погибелта. И нека това да не плаши никой от Верните

на Божия Пророчески Дух, защото за тях Царят на Сион всякога воюваше с

двуострия Меч на устните Си, и не остави на Пътя непоразен нито един от

демоничните началници. А само като помисля, че Исус дари с Небесното Си

доверие един Свой нищожен слуга, избран от една малка и незначителна

страна като България, то струва ми се, че дяволът не би имал по-голям

кошмар от този. Защото Божието малко победи дяволското голямо,

Божието нищожно смаза дяволското могъщо, Божието сиромашко съкруши

дяволското богаташко. И аз не искам приятелите на служение “Мория” да

се съблазняват, че останаха като малобройни овце сред многобройни

глутници от вълци. Защото на всички тях днес Господ ще повтори

правдивите Си думи, които каза и на древните Си чеда:

“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде

царството...” 13

Ако Отец благоволи да ни даде Вечен Живот сред Своите Светии, то

кой е оня, който да би осуетил Божието благоволение? Кой е оня, който да

би си правил планове и намерения да опропасти Спасението на Божия жив

остатък, избран по Благодат?

13 (Лука 12:32)
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Нека ти кажа, мили ми братко, че всичките усилия на тъмнината ще

ударят на Камък. И не просто ще се ударят в Камъка, но ще се пръснат от

Него и безславно ще се съкрушат. Защото Исус не е водил слугата Си

двадесет години по пътеките на Божията тайнствена премъдрост, та да Си

позволи да претърпи провал или загуба. Господ е винаги с няколко стъпки

преди противника Си и го очаква, преди още нечестивият да е родил

поредното безумие в сърцето си. Ето затова плановете на дявола ще се

случат само с неговите поколения, които той е измамил всякога да слушат

раздвоения му език. Словото на Божия Пророчески Дух няма да попадне в

сърцата на извратените човеци от тези поколения, защото те ще стъпчат

Небесните свидетелства с краката си, и ще продължат да се оригват на

пръст, смола и сяра.

А ти, верни мой приятелю, погледни на този свят и запомни, че днес

той е Содом и Египет, както го е нарекъл Богът на пророческите духове в

Откровението на Йоан. И ако Содом е блудницата Вавилон, за чийто

кошмар писах в предишната книга, която дадох на Църквата, то Египет е

поколението на всички, които обичат Авадон, ангела на бездната. Това е

поколението на онези, които нямат непоколебим дух за Бога, но си обичат

астролозите и запитвачите на зли духове, и не могат и ден без смолистата

си зодия и проклетия си хороскоп. Те са човеци на греха и синове на

погибелта и затова съдбата им непременно ще ги отведе на среща с човека

на греха и синът на погибелта, който е самият Антихрист.

Каквото и повече да кажа, думите ми бързат да свършат, а аз отново

да се намеря духом при моя Господ и Бог, с Когото оставах в Духа на тези

пророчески видения. И ето, че Той отново ми проговори в Святата сфера,

като казваше:

“Слуго Мой! Верни Мой приятелю! Никога тежестта върху духа

ти не е била толкова огромна, колкото е днес – с виденията, които

ти давам за ангела на бездната. И това е така, защото най-големият

процент от помрачени човеци на земята са именно негови. А това

трябва ясно да ти подскаже, че залогът на тази последна

пророческа книга е тежък като планина и ти ще трябва да удържиш

гигантския товар с Моята Вяра и Твърдост, заради Спасението и
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утвърждаването на Званите, Избраните и Верните. Както съвсем

вярно каза по-горе – Аз не съм те водил двадесет години в стъпките

Си, за да Си позволя провал или осуетяване на Святото Си Дело.

Защото ти казвам Истината, че Сатана и Авадон нямат измислени

оръжия против Словото на Божия Пророчески Дух. Те имат оръжия

само против невярващите сърца, които биха прочели това Слово,

но не и против самото Слово.

Някой може да отхвърли свидетелствата ти, но Аз ще ти кажа,

че свидетелствата ти са го отхвърлили като скверен за Божия Дух!

Друг може да те съди или да укорява виденията ти, но Аз ще ти

кажа, че виденията ти са го осъдили и укорили като нечестив и

покварен в духа на своя ум. Трети може да възроптае, че Аз не съм

му потвърдил твоите книги за Истина, та сам да се запечата с

думите си, че е гнусен лъжец, понеже Аз на лъжци Истината Си не

потвърждавам! И нека всичко това съвършено да те укрепи, защото

извърши повереното от Господаря си, както подобава на един

Верен и добър слуга! Оня, който те приеме за пратеник на Небето,

Мене преди теб е приел в сърцето си! Оня, който не те приеме за

пратеник на Небето, Мене преди теб не е приел в сърцето си! А ти

вече вървиш към Небесния завършек на Делото Ми и излизане от

дългата и мъчителна тъмница, в която Сатана не успя да те пречупи

и прекърши, но пък ти пречупи и прекърши гордите му амбиции.

Амбиции, които безславно се съкрушиха и станаха на прах, защото

Аз бях Камъкът в сърцето ти, заради Който дяволът се усети като

смазано нищожество.

А сега твоят Господ се обръща към Авадон, гонителят на духа

ти и мъчителят на тялото ти. И с двуострият Меч от устните Си му

заповядвам, казвайки:

Отдръпни гнусните си челюсти от гърба и десницата на слугата

Ми, да не би да Ме разгневиш до ревнивост, та Сам Аз да потроша и

смажа гърба и десницата ти! Малко ли са милионите ти слуги, над

които да явяваш яростната си жестокост, та да посягаш на слуга,

който от смолата ти не е роден, и в бездната ти не е бил кърмен, за
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да имаш власт над сетнината му! Не Ме предизвиквай с насилието

си, да не би да извикам ураган против крилата ти, та да ги разкъсам

с Гняв, който още не си виждал, и да разпилея теб и скакалците ти

с буря, която не е дохождала в бездната ти!

Подвий опашката си, съкрушен тигре на Изтока, и не смей да

Ми възроптаеш, защото Сам Аз заповядах тази книга да те извади

от бездната наяве, и Сам Аз излъсках Меча Си против тебе! Защо

тогава стръвно нападаш Приносителя Ми и Възвестителя Ми, а не

застанеш лично против Мен, за да премерим силите си или да

оборим аргументите си? Откажи се от намерението си да струваш

още зло над слугата Ми, защото Мечът Ми непременно ще те

изненада, а Аз ще се явя за тебе по-чудовищен, отколкото си ти за

жителите на целия свят!”

Докато Господ говореше с Гнева на Гласа Си, Свята мълния излезе от

устните Му като се стрелна в бездната и застана като бляскаво жило пред

самия Авадон, който видимо пребледня и с ужас сви крилата си. А в

следващия момент Исус се обърна към мен, като ми казваше:

“Жестоката болка в гърба и ръката ти ще си отиде, и повече не

ще се върне, защото няма в царството на тъмнината дух, толкова

дързък, че да посмее да Ме раздразни или доведе до ревнивост! Но

нека тя бъде за теб свидетелство, че с тази книга си поразил

Авадон право в сърцето!

А сега, слуго Мой, нека ти дам и видението, което е предмет на

близкото бъдеще. Защото Моите трябва да видят как Антихрист

възлиза от бездната, а Авадон и лъжепророкът го възвестяват на

света. И ти гледай внимателно, но запечатай числото на годините

до явлението на звяра в тайна, заради нечестието на всичките Ми

противници. Защото ще има още една книга, която ще ти дам да

напишеш в близкото бъдеще, за да подготвя Църквата Си за звука

на Тръбата и Гласа на Архангела...”

След тези последни думи Господ бръкна в мантията Си, като извади

двуострия Си Меч и го простря към смолистата бездна, казвайки с гръмлив

глас:
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“Бездно на Моя пъклен враг! Продължи напред във времето си,

както река би стигнала предела на водите си – до мига, когато от

теб на земята ще възлезе Антихрист, човекът на греха и синът на

погибелта, а твоите скакалци ще запънат лъкове със стрели, за да

поразяват сърцата на човеците по целия свят!”

Миг след думите на Исус мрежата на бездната се наелектризира, а

планетата Земя започна отново да се върти като пумпал около оста си, а

след това да прави и обиколки около Слънцето. Но този път обиколките

много бързо свършиха, а аз запечатах броя им в тайното на сърцето си, и

след един последен кръг около оста си, планетата спря да се върти. Тогава

с прекомерно вълнение аз се взрях през сферата, за да видя изпълнението

на Господните думи. Там, в бездната, всички скакалци бяха строени в

редици за общо настъпление, а пред тях стояха Авадон, лъжепророкът и

човекът-Антихрист. И аз чух ангелът на бездната да казва на звяра:

“Сине на нашия велик господар и княз! Дойде времето да излезеш на

света, и да явиш себе си като бог на човеците и цялото творение! Бездната

те отрастваше и ръстът ти се надигна високо, за да седнеш на престола,

който ти подобава! Защото с тебе започва великата епоха на Водолея, и ти

си, който ще донесеш мир, безопасност и благоденствие на човеците,

които те изповядат за бог! Слез в своя Египет, и царувай!”

След Авадон и лъжепророкът заяви на Антихрист, като му казваше:

“Сине на нашия велик господар и княз! Няма друг в царството ни,

който да е достоен да приеме цялата власт от него! За теб се подвизавах

на земята с моите велики духове, и за теб направих човешката плът

покорна и послушна на могъщото ти засеняване! Слез в своя Содом и

царувай!”

В отговор на Авадон и лъжепророка, Антихристът разпери черната си

пелерина, като им казваше:

“Водете ме! И нека възляза на света като бог от космоса, тъй щото

всички да ме видят и обожествят! А скакалците ти, могъщи Авадоне, нека

прострелят със своите стрели сърцата на всичките човеци!”

В този миг видението се промени, тъй щото Святата сфера, в която

бяхме аз и Господ, се спусна към земния Ерусалим, където вече виждах
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Антихрист и свитата му, посрещнати от огромни множества с шум от

аплаузи и ръкопляскания. Така, изправен пред множествата от целия свят,

и предаван от всички световни телевизии и радиа, Антихристът започна

речта си, като казваше:

“Аз съм Христос, вашият господ, бог и създател, който дойдох с велико

знамение от височините на Космоса, за да бъда всякога с човешкия род и

той да бъде с мен! Хиляди години исках да дойда сред вас, човеците, но

изчаках, за да премине нужното развитие във вашето мислене, за да

можете да ме възприемате такъв, какъвто винаги съм бил! Бог на всички

хора по целия свят, без значение на религията им или расата им! Бог, с

архангелите си, които могъщо да свидетелстват за него, че е оставял

божествената си светлина и присъствие в много религии на земята!

Възлез, Михаиле, пред тези множества на света, защото на теб моят

отец даде да коронясаш царя и спасителя на човеците! И като възвестиш

короната ми на земните жители, дай им да разберат знаменията, които

жадуват да чуят...”

В отговор на думите от Антихриста, Авадон пристъпи до звяра, хванал

Египетската корона в ръцете си, и казвайки със силен глас:

“Хвалете го и превъзнасяйте го! Той е достоен да царува като бог на

човеците! Защото в древността засвидетелства многократно за себе си, че

е непорочен и свят! Той беше някога за древния свят египетският Хор,

персийският Митра, индийският Кришна, фригийският Атис, гръцкият

Дионисий, и еврейският Христос! Звездите всякога говореха за него, че е

въплътеното слънце, дошло да озари човеците и небесният бог запечата

неговите рождения в сакралната дата 25 декември! Затова поклонете се

сега на блясъка на короната му всички земни жители!”

След тези думи Авадон положи короната върху главата на Антихриста,

и от нея възлязоха фосфорни лъчи, а множествата мигновено коленичиха

пред блясъка й. А тогава звярът отново проговори, като казваше:

“Ето, аз вече царувам с вас за вечни векове! И вие сте благословените

поколения на света, които днес озарявам със светлината си! Но какво е

един цар без жезъла си, в който е силата му! Възлез напред Гаврииле с
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жезъла господен, та прослави оня, който е достоен и превъзвишен да го

държи в ръката си!”

В отговор на Антихриста, до него се приближи лъжепророкът. И като

въздигна жезъла в ръката си, извика със силен глас:

“Този свят жезъл носи изобилен мир и безопасност за всички, които

изповядат, че Христос вече е на света и стои пред вас като ваш създател,

господ и бог! Поклонете се нему всички жители на света, и бъдете мощно

озарени от присъствието му всички вие, които допреди явлението му го

изповядахте с името Исус! Защото в него небесният бог благоволи да

обитава цялата пълнота на божеството! И той не дойде да разделя света,

но да го сплоти в себе си! Изповядайте спасителя на света, който днес ви

озарява с блясъка на нова космична епоха! Приемете пратениците му,

които са овластени с неговия божествен суверенитет! И нека сега царете

на християнската религия предадат властта си на Христос, който дойде на

земята, за да бъде цар на всичките човеци!”

Така лъжепророкът даде жезъла на Антихриста, а в мига, когато той го

хвана с ръката си, фосфорни лъчи възлязоха от жезъла, като издърпваха

към звяра десетте царе на християнската религия, които му се поклониха и

поставиха в подножието му както жезлите си, така и короните си, казвайки

на всеуслишание:

“Ти си всевишният Христос, спасителят на света, комуто се покланяме

и предаваме църковната си власт! Бъди благословен, царю, вечно да ни

управляваш и образът ти на господ и бог нека да просвети цялата земя!”

След тези думи на царете, Антихрист въздигна жезъла с десницата си,

като извика със силен глас:

“Ново учение донесох на света, за да го изцеля от разделенията, и да

го направя да придобие Вселената! С моето явление сред вас настъпи

епохата на Водолея, и всички вие ще ме познаете така, както никога не сте

ме познавали! Моите пратеници ще ви дадат учението ми, за да го носите

всякога като белег на ръката си и като надчелие между очите си! Защото

от днес нататък вие не сте чеда на земята, но чеда на Космоса! Едно ново

съзнание ще изпълни умовете ви, една нова технология ще ръководи

битието ви, един нов смисъл ще се яви в живота ви!”
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Последните думи на Антихриста бяха посрещнати с неспирни аплаузи

и викове на одобрение от множествата пред него. А зад самия звяр, скрит

в измамата на своята невидимост, се появи Сатана. И като разпери

херувимските си крила и обгърна с тях сина си, погледна нагоре към

Небето и с ехиден смях се закикоти, казвайки:

“Ти Си наред, омразни Йеова! И Твоят Син нека реагира, ако може, на

възторга и одобрението, които получава моят Антихрист! Защото земните

човеци обичат него, вярват в него, величаят него! А Ти и жалката Ти

Небесна теокрация нямате място в земята на живите! Ха ха ха! Хе хе хе!”

С най-страшна погнуса, която не мога да предам, аз извърнах главата

си към Господ в Святата сфера, като Му казвах:

“Ах, Спасителю мой! Светът, който Си дал да вижда слугата Ти, в този

миг е Содом и Египет! Поколенията Содом харесват жезъла на Антихрист!

Поколенията Египет се възторгват от короната му! А звярът измами и

едните и другите, като представи Авадон за Михаил, а лъжепророкът – за

Гавриил! И самият звяр, уповавайки се на бездната, е готов да помрачи

целия свят с Авадонската смола на една фалшива епоха Водолей!”

“Какво друго си очаквал да видиш, слуго Мой? Нима си мислил,

че Антихрист ще си направи ритуално самоубийство, пред целия

свят, представяйки се за звяр, а демоните си – за Авадон и

лъжепророка? Та кой тогава изобщо би го повярвал? Но когато

човекът на греха и синът на погибелта се представя за спасителят

на света с името Христос, привличайки мощно към себе си Содом и

Египет, то тогава в помрачените съдби на светските жители се

случва писаното в Откровението, което казва:

“...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...” 14

14 (Откровение 13:3-6)
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Как мислиш тогава? Свършили ли са изрядно задълженията си

скакалците на Авадон и червеите на лъжепророка? И подготвили

ли са света за явлението на звяра?”

“О, Исусе! С горчивина в душата си ще трябва да Ти кажа, че те са

направили всичко, за да бъде Антихристът като бог в краткотрайното си

царуване! Защото той идва да пожъне всичката измама, сътворена от

Авадон и лъжепророка в сърцата на безумните!”

В отговор Господ ме прегърна, като ми казваше:

“Никак да не горчи в душата ти, слуго Мой, защото ти не носиш

товара на нечестивите, а само този на изкупените и осветените от

Мене! Който е искал да бъде Мой и Аз да бъда Негов – платил е с

живот на Небесна Правда и благочестие Вечния си Дял между

Светиите! Който не е искал да бъде Мой и Аз негов – потърсил си е

заместители на Завета Ми и други богове за сърцето си! А на такъв

осъждението е съвършено справедливо! И той непременно ще

изпита страшното съкрушаване в сърцето си, когато въздам Божия

Яростен Гняв върху звяра и поклонниците му, върху лъжепророка

и червеите му, върху Авадон и скакалците му!

Виж всичко това в последното видение от тази пророческа

книга, и го запиши за свидетелство на Църквата Ми! Аз, Алфата и

Омегата, Първият и Последният, все още говоря и не млъквам!”
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7. ВИДЕНИЕТО С ПОГРОМА НАД ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ,

АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА В БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Много трагедии са преминали по лицето на този свят. Едни – по-

големи, а други – по-малки. И по един или друг начин човечеството е

успявало да превъзмогне Злото, било с цената на много жертви, било с

цената на много лишения. Но когато си бил обречен да станеш участник в

една не кратка, но дългосрочна трагедия, то тогава тя непременно ще

превъзхожда по ужас всички краткосрочни злини в битието.

Каква беше тази дългосрочна трагедия на света?

Истината е, че това е трагедията на плътските човеци, които в течение

на няколко хилядолетия станаха още по-плътски за сметка на духовните.

Тази деградация беше тотално използвана от всички сили на мрака, но

най-вече от ангела на бездната и неговите скакалци. Защото още в най-

дълбоката древност те измамиха плътските човеци да се възхищават и да

обожествяват видимите космични творения, като Слънцето, Луната и

звездите. И ако култът към Слънцето се превърна в основа на древните

религии, то култът към звездите се превърна в астрология. Измамените от

религиите и астрологията дори не можеха да допуснат в покварените си

умове, че съществува невидим Бог и Творец. И дори когато Този Бог даде

на света Своето Свещено Писание чрез пророк Моисей, пак измамените не

искаха да прогледнат за Истината, нито да разсъдят, че Бог Отец има Свои

невидими звезди, които да праща по лицето на света. Тези Негови светила

бяха пророците, пълни с Небесната Светлина на Святия Дух.

Но как да се вълнува светът от духовни звезди, когато има достатъчно

материални и физични, които да боготвори? Как да се възхищава на

съзвездието от Исайя, Еремия, Езекиил, Даниил, Осия, Йоил, когато си има

изкусителни съзвездия като Овен, Лъв, Стрелец, Телец, Дева, Козирог? Как

да се изпълни със Светлината на Амос и Авдий, Йон и Михей, Наум и

Авакум, Софония и Агей, Захария и Малахия, когато си има Близнаци и

Везни, Водолей и Рак, Скорпион и Риби?
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Как, най-сетне, да приеме могъщите свидетелства на светилата

Моисей и Илия при Преображението на Исус, когато си има два тъмни

колоса Сатана и Авадон, след които търчи и препуска с всичката си сила?

Как да се възхищава на Истинското Слънце Исус и на дванадесетте Му

Апостола, когато Авадонската заблуда му е предложила религиозните

култове към физичното Слънце и мрежата от дванадесет съзвездия?

Виждаш ли, братко мой, дългосрочната трагедия на този свят? И вече

проумяваш ли, че тя се състои в грешния избор на плътските човеци, които

избраха да се възхищават и следват физичните творения, а не Твореца,

звездите, а не пророците, Слънцето и Луната, а не Христос и Църквата? А

това гнусно и покварено мислене на света достигна дотам, че светските

човеци в последните сто години започнаха да наричат “звезди” и

сатанинските любимци, които дяволът превърна в живи идоли по лицето на

земята. А така днес светът е наводнен от “звезди” в спорта и киното, в

музиката и шоу-бизнеса, в икономиката и политиката. А при толкова много

“звезди” примката на Авадон върху човечеството щеше непременно да се

затегне до задушаване. И не просто до задушаване, но до смърт – духовна,

нравствена, морална, съвестна.

На какво тогава да се надява един безполезен слуга, който положи

живота си на Божия Свят Олтар, та дано Господ би докоснал човеците със

Светлината на Святия Си Дух? Каква да бъде моята утеха или къде да

потърся нужното дръзновение, за да продължа да отстоявам Небесното си

призвание и избиране?

Без всякакво съмнение ще отговоря, че трудът ми в Христа Исуса не е

напразен и слугата Господен ще пожъне семената, които е посял. И при

все, че жетвата ми няма да е мащабна и тотална, каквато е например

жетвата на куп сатанински изчадия, защото едва ли ще събера на Хълма

Мория повече от един стадион хора, пак аз ще се зарадвам в Спасението

на моя Господ и Бог и във възрастяването на Божиите Светии, защото

Царят на Сион е Верен и Истинен да свидетелства за пророка Си и да Му

даде да вкуси от радостта, за която се е трудил през всичките дни на

живота си.
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Да, братко мой! Непременно ще се зарадвам на труда си, ако и

книгите ми да останаха твърде далеч от сърдечните влечения и нужди на

всичките човеци на света.

А сега нека да поговоря за последното видение, което Господ даде на

сърцето ми, а именно – битката при Армагедон, в която Исус, Светиите и

Небесната войска на Архангел Михаил ще поразят звяра и неговите

поклонници. Както и по-назад в тази книга споделих, така и тук ще кажа,

че нямам никакво намерение да повтарям вече дадени ми видения от Бога,

тъй щото и това видение ще бъде предадено само в Светлината на

събитията, които касаят Авадон, ангела на бездната. А ако някой иска да

прочете всички предишни видения – нека влезе в сайта на служение

“Мория” и да си ги изтегли даром. Тук искам да продължа с изявяването на

един своеобразен некролог на цялото сатанинско царство, защото такъв е

краят на всичко неистинско и несъществуващо, което наричаме “лъжа”.

Виждаш ли, мили мой братко, Сатана и Авадон до такава степен са се

развихрили в измамите си, щото са стигнали дотам да си вярват, че

религиите, божествата и астрологията им са истински. Тъй, де! Не може

едни лъжи, повтаряни милиони пъти на света, в крайна сметка да не станат

правдиви! Но Истината на Бог ще ни каже, че дори и милиард по милиард

пъти повторена – всяка лъжа си остава лъжа. И ще продължи да бъде

лъжа, ако ще в нея дяволът да заложи не сегашния си брой от паднали

ангели, но дори и хилядократно повече. Когато човек нощно време

погледне към звездите, то той просто вижда светила, нахвърляни хаотично

по небесния свод. И не е никакъв проблем да маркира с точки колкото си

иска звезди, а след това да си представи маркирането като някакъв образ.

Ако вземем един звезден атлас, то ще видим, че на него древните

звездобройци са маркирали един куп съзвездия като близки и разбираеми

образи – Куче, Лебед, Лира, Голяма Мечка, Делфин, Дракон, Жерав,

Жираф, Заек, Паун, Орел, и още стотици други. Но истината е, че всички

те са само плод на въображение, което има за вдъхновение най-вече

животни от земната фауна. Но там, горе, в Космоса – животни няма. Там

има Божии творения, които Творецът е създал, без изобщо да има нужда от

човешкото наблюдение, та да ги струпва и нарича по един или друг начин.
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А сега, братко мой, си представи как имаш възможност да промениш

позицията на наблюдението си, тъй щото да гледаш всички въображаеми

съзвездия не от планетата Земя, но високо над нея, например някъде

встрани от Слънчевата система. Ще видиш ли тогава същите съзвездия и

образи? Силно се съмнявам, защото те не лежат на плоскост, но са

разположени в дълбочината на космичното пространство. И смяната в

мястото на наблюдателя непременно ще промени ъгъла на гледката към

съзвездието. Тогава онези маркери, с които са създадени съзвездията,

толкова ще се разбягат и разкривят, щото вече няма да послужат за

въображението на наблюдателя да ги нарича с какъвто и да било образ. От

което следва, че самите образи са нито повече, нито по-малко лъжа, която

се опитва да бъде изкарана като Истина. Съвсем разбираемо е някой

читател да се ядоса и да ме попита:

“Защо издребняваш толкова? На кого пречи това човеците да си

кръстят съзвездията както искат, след като това само би помогнало за

картографирането на звездите?”

О, аз ли издребнявам? Ами няма никакъв проблем човеците да си

кръщават съзвездията както искат! Но когато дванадесет от тях служат за

най-голямата лъжа в историята на човечеството и за най-масовата

манипулация на човешките души, то тогава не наричайте това с думата

“издребняване”. Защото днес целият свят се задъхва в поквара от пипалата

на Ню-Ейдж, от една въображаема епоха Водолей, която идва на земята.

Как може един куп от звезди, наречен от Авадон с лъжлив образ, да се

превърне в чудовищна доктрина за масово помрачаване и погубление на

света? Как може на едни бляскави светила на Космоса да се придаде ореол

на божественост, та да гледа езичникът със страст дежурната порция

астрология под името “Какво говорят звездите”? Защо този извратен в

сърцето си глупак не отвори Библията, за да прочете какво говорят

Истинските светила на Бога, движими и вдъхновени от Святия Дух, а се

доверява на Зодиак, измислен и вдъхновяван от една мъдрост, напоена от

лукавство и безгранична измама? Не разбират ли езичниците, че така

дяволът експлоатира не нещо друго, но способността им да упражняват

вяра? Понеже всеки човешки дух има заложена в себе си именно тази
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способност – да отвори вратата на сърцето с вяра. Но кой дух ще улови

сърцето? – ето това е въпросът, за който светът не иска да мисли. Защото

вярата в съдбите на дявола не е просто избор. Тя е позиция на война

срещу Твореца, срещу Святостта и Истината Му, срещу Законите и

правилата, които Той е създал, за да сплотява всичките Си творения.

Понеже с вярата в Зодиака, човек заявява на Бога, казвайки:

“Не ме вълнува Твоята Воля, нито Твоето Слово, нито Твоята Святост!

Аз ще вярвам в съдбите на тези, които Ти отхвърли от Святото Си Небе и

превърна в Свои противници и врагове! Искам тези Твои противници да

ръководят живота и сърцето ми! Искам те да ме възхищават, те да ме

вдъхновяват, те да ме управляват! Искам да участвам в тяхната съдба, а не

в Твоята!”

Ами каквото искате – това ще получите, поклонници на Авадонската

измама! И Праведният и Свят Бог на Небето ще ви даде да се срещнете

лице в лице с тези, които наричате богове, и искате да управляват живота

ви! Защото за всичките милиарди семена от лъжа, които дяволът и

падналите ангели посяха в света, идва времето на най-последната жетва.

И тази жетва е явлението на човека-Антихрист! Но вие добре запомнете и

знайте от един Небесен пратеник, че времето на идещата на света лъжа е

преброено, и няма да надхвърли границата от четиридесет и два месеца,

сиреч, три години и половина, според както е записано:

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

даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца...” 15

Три години и половина, безумци! Толкова кратко време, за което

роденият човек дори не може да порасне, но е малко детенце, което едва

се е научило да говори и да ходи на краката си! Сравнете този нищожен

период с Милениума на Господ Исус Христос и Светиите, за да разберете,

че участниците в каузата на дявола са тотално прецакани! Сравнете този

нищожен период с Вечността пред Христос и Църквата след Страшния Съд

във Времето на Обновлението, за да проумеете, че онзи, който лъже целия

свят, ще бъде отпосле проклинан във Вечността от всички онези пленници,

които приживе са му дали сърцата си! И ако след всички тези аргументи не

15 (Откровение 13:5)
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ви нападне страх от Бога и съдбите Му, то вие сте и ще останете слепци,

които дори не са за съжаление, но сетнината им е справедлива, защото в

духовните си естества са станали като демони, които не заслужават да

получат милост по човешки.

Ето това е, което исках да кажа на всички, за които Името на Исус е

просто един от бледите експонати върху религиозната витрина на света.

Ако в оставащото време до свършека на стария свят те не осъзнаят, че

Божият Син е Единственият, чрез Когото могат да стигнат до Отца, то

тогава и още хиляда пророчески книги да бих написал, те всички ще

отидат от пусто в празно. От пустото на измамените сърца, които дяволът е

превърнал в бездна за лъжите си, до празното на душите, които отиват във

вечната си погибел.

А сега нека вече да продължа с последното видение, което Господ

даде на сърцето ми, понеже аз все така оставах с Него в Святата сфера,

където Той ме направи свидетел на предишното Си видение. Ето думите,

които Исус проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой! Аз многократно вече ти дадох да свидетелстваш за

битката при Армагедон, където поразявам със Светиите Ми всички

поклонници на човека-Антихрист и пълчищата от религиозните му

демони. Затова нека никой не мисли, че и този път видението ще е

същото. Защото в Духа на тези пророчески видения трябва да бъде

осветена личната съдба на Авадон. А тя е предмет на Скритата

Манна, която Аз давам само на победителите Си. И ако някой Ме

попита защо тази съдба е била утаена в Библията, то на такъв ще

кажа, че Авадон е господарят на поколението Египет, докато

лъжепророкът – на Содом, който е блудницата Вавилон.

Откровението на Йоан, като най-главното пророческо видение

за Моята Църква, касае сблъсъка между Божиите Светии и

блудницата, и затова ясно е показана съдбата на лъжепророка,

хвърлен заедно с човека-Антихрист в огненото езеро. Но когато

става дума за Авадон, ангелът на бездната, то тогава Аз съм

запечатал в тайна неговата съдба, защото е свързана с още по-

късни събития във времето, касаещи мигът след Милениума, и
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пускането на дявола от бездната. И точно днес е времето да

разпечатам тайната на съдбата му и да явя на Църквата Си какво се

случва със страшния Божий противник в Деня на Моето Второ

Пришествие.

И нека враговете Ми, които мразят пророка Ми и книгите, които

му дадох да напише, не протриват доволно ръце, че по някакъв

начин стават съучастници в Скритата Манна, без да са били

победители в Моето Име, защото им казвам, че това знание никак,

ама никак няма да ги ползва, но непременно ще се обърне против

тях и ще им послужи за осъждение, а не за благословение.

А сега, слуго Мой, виж следващото знамение, което твоят

Господ ще стори от Святата Си сфера...”

След последните Си думи Господ ме въздигна нагоре със сферата, тъй

щото се намерихме над самата Земя. И като простря надолу двуострия Меч

в Десницата Си, с могъщ и гръмлив Глас извика, казвайки:

“Нека се яви Мигът на Моето Второ Пришествие със Светиите

Ми! И нека слугата Ми види всичко, което се случва зад видимия

свят – там, където Небесните легиони на Архангела Ми Михаил ще

изстрелят стрелите си върху поклонниците на Антихриста и ще

стоварят копията си върху религиозните демони на лъжепророка и

скакалците на Авадон...”

Миг след думите на Исус земята под нас се просвети, понеже Небето

се отвори, и аз видях как моят Господ слизаше към земята с бял жребец, а

Светиите следваха подир Него. Но точно тогава Духът отвори очите ми за

невидимия духовен Свят, където сърцето ми съзря Архангел Михаил,

предвождащ хиляди легиони от Божии ангели, като в предната част на

Небесната войска бяха легионите от ангели, запънали лъкове със стрели, а

в задната част – легионите от ангели, държащи дълги копия. И докато

гледах, Архангелът разпери могъщите си крила, и даде знак с Десницата

Си, като извика със силен глас:

“Напред, легиони Господни! За да въздадем Божието Горко на

всичките противници на Святостта Божия! Вие, Божии стрелци –
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поразявайте сърцата на дяволските поклонници, и ги запечатайте

като поколение на Яростния Гняв на Бога Всемогъщий!

Вие, Божии копиеносци, прободете сърцата на религиозните

демони и скакалците по лицето на цялата земя! Нека изчистим

света за идещата Слава Господна!”

“Слава, Слава, Слава!” – изригнаха в един глас всичките Божии

легиони. А тогава Архангелът полетя надолу към земята, а легионите го

последваха. И дъжд от запалени стрели се стрелна в една първа огнена

вълна, която удари с мощ територията на земния Ерусалим, поразявайки

сърцата на дяволските поклонници, тъй че те падаха мъртви по площадите

и улиците, като покосени класове. А след първата вълна последваха втора,

трета, четвърта, пета. И така вълните стигнаха до числото сто, за да

поразят нечестивите по лицето на цялата земя. Точно тогава дойде редът

на Божиите легиони от копиеносци, които като вятър налетяха над

религиозните демони и скакалците и започнаха да ги промушват с копията

си, изпепелявайки крилата им. А Духът, следвайки изрично повеленията

на Исус, прикова погледа ми върху Божия Архангел Михаил, който вече

стъпваше по земята на земния Ерусалим, близо до Храма, приближавайки

се до Авадон, ангелът на бездната, приклещен здраво от копията на

няколко ангела, които образуваха решетка над него, за да не може да

избяга. В този миг Небесният военачалник им даде знак да дръпнат

копията си, като се наведе над Божия противник и дръпна черната му

мантия, за да открие лицето му. А след това, прострял левицата си, Михаил

го улови за гушата и го стисна с такава сила, щото очите на Авадон щяха

да изхвръкнат от орбитите си. И тогава със свещен гняв, пълен с лют

сарказъм, Архангелът го попита, казвайки:

“Ти ли си Михаил, или съм аз, защото не мога да те позная кой

си? Понеже звярът те възвести като Михаил на света, а пък аз

виждам как в ръката ми изглежда да се гърчи Авадон...”

“Авадон съм...” – едвам успя да изхърка демоничният началник, но

това не удовлетвори Михаил, и той с усилващ се гняв го стисна още по-

здраво, като го попита:
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“Ти Христос ли възвести на земята, според както те чуха всички

земни жители, или някой, който искаше да изглежда като Него, за

да си присвои Власт, каквато не може да удържи, над Творение,

което не може да управлява...”

“Антихрист възвестих, Михаиле! Но го явих като Христос, за да измамя

така всичките земни жители – от поколенията на Египет и Содом, които

сами искаха да бъдат мамени от мене и лъжепророка!” – едвам успя да

изговори ангелът на бездната. Думите му накараха Архангелът да смръщи

божествения си лик. И все така, държейки Авадон за гушата с левицата си,

извади с десницата собствения си меч и прободе крилата на злия, тъй щото

те лумнаха. А след това отново го запита, казвайки:

“Къде остана превъзходството на оня, който беше възвестител

на звездите, за Слава на Бога и Отца, а се превърна в жалък лъжец

на дявола? Ще те ползва ли вече мрежата, която изплете със

скакалците си, когато всичките твои поклонници адът ги погълна и

огненото езеро разпалено ги чака с вълните си? Ще те ползват ли

религиите ти, Авадоне? Ще те избави ли която и да било измама от

Гнева на Бога, Всемогъщия?”

“Не, нищо и никак няма да ме ползва!” – изпищя болезнено Авадон, не

можейки да понесе изгарящите си крила. А тогава Михаил му проговори,

казвайки:

“В бездната си бил, и в бездната е мястото ти! Там ще дочакаш

Сатана, с когото помрачихте цялата земя! И след много години ще

възлезете отново на света, но сега е време земята да се очисти от

зловонията ви!”

След тези думи Михаил разпери крилата си и полетя към бездната,

държейки все така Авадон за гушата, на когото крилата бяха напълно

прогорели и само жалкият им скелет напомняше за преминалото тъмно

величие на сатанинския съюзник. А когато го запокити с могъща сила

всред гъстата смола, Архангелът за последен път извика, казвайки:

“Очаквай съвсем скоро дявола, който ще ти прави компания! И

погледни в гъстото по-надолу, защото ще видиш Гога и Магога,

които ще споделят наказанието ви! И никак да не мислиш, че някак
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бихте успели да напуснете мястото си, защото Всемогъщият ще

запечата това зловонно място за хиляда години!”

След тези последни думи Божият Архангел разпери крилата си, за да

отлети от бездната, а Святият Дух ми проговори, като казваше:

“Виж как ангелът на Божия Суверенитет идва след Михаил,

държейки вързания с верига дявол, който е като парцал в ръката

му. И забележи как Небесният пратеник ще запечата бездната,

защото това е краят на видението, което ти се дава от Исус...”

С вълнение погледнах към отвора на бездната, когато там се появи

Божият ангел, който вече хвърляше опустошения Сатана, казвайки му:

“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана!

Чуй присъдата си от Вечния Съдия! Защото тя ще изпълва

битието ти през всичките дълги хиляда години на твоето наказание,

а и във вечността след тях:

“Сатано! Враже Господен!

Ти избра мрака и мрак ще бъде битието ти за вечни векове! Ти

избра лудостта и лудост ще бъде сетнината ти! Хиляда години ще

гниеш и съскаш в бездната, но и хилядата години няма да осветлят

сърцето ти. Във всяка от брънките Ми ще се ужасяваш и всяка от

брънките Ми ще те гори довека! А накрая, след хилядата години, Аз

пак ще те пусна на земята. Защото съм Съдия, Който върши делото

Си пред много свидетели. И ти пак ще засвириш старата песен. И

пак ще извадиш всичките си мерзости, за да мамиш народите и

племената, Гога и Магога, за войната против обичния на Сърцето

Ми град. За да падне Моя Огън от Небето и да те пояде. И като те

вържа завинаги с веригата Си – да те хвърля в огненото езеро,

което гори с жупел…”

А миг след това ангелът на Отеческия Суверенитет заключи вратата на

бездната, слагайки на нея печат от вечен пояждащ огън. И докато гледах с

прекомерно вълнение, някъде зад гърба ми се появи Господ Исус, Който

докосна с ръка гърба ми, като ми казваше:

“Скъпоценен Мой приятелю! Последните думи в това могъщо

видение дословно повтарят записаното от теб във “Веригата и
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Присъдата”, но другояче не би могло да бъде. А ти сега виж

запечатаната бездна, и знай, че самият й печат означава, че тя е

поставена като излишно място, вън от Божието Творение и Време,

тъй щото й е забранено от Отца да съществува за всичкото време на

печата си.

Това е състояние на безначалност, безвремие и несътвореност,

при което нейните пленници никак не могат да избягат от нея, нито

да възлязат - до мига, в който печатът не бъде отстранен. А за

всичко това ти вече си получил от Мене Святите видения, свързани

с Милениума.

И ето, чудесни Мой слуго, че книгата, която дадох като най-

тежък товар на духа ти, вече е приключила! Тя ще направи Верните

още по-верни, и твърдите – още по-твърди! С нея Божият Верен

остатък вече е видял най-покритото от лукавствата на дявола, тъй

щото всички Божии чеда ще бъдат съхранени и опазени от

страшната измама, която скоро идва да залее света!

В края на това пророческо Слово ще заповядам на всички Мои

чеда никога да не престанат да благославят жертвата на пророка

Ми с Плода на сърцата си, защото така ще свидетелстват пред Мене,

че остават живи в Живота Ми, и Святи в Святия Ми Дух! За да

получат твърде голямата награда, която съм запазил за тях на

небесата!

Аз, Алфата и Омегата, пронизах с двуострия Меч на устата Си

сърцето на Авадон, ангелът на бездната, за да не мами сърцата на

човеците! Бъдете завинаги свободни в Истината!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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