СЪДЪРЖАНИЕ
Към сърцето ти.................................................................................... 3
1. Чеда на Царството или чеда на Царя?............................................... 6
2. Тъмните корони на дявола ............................................................. 10
3. Короната на надменните очи .......................................................... 16
4. Короната на лъжливия език ........................................................... 21
5. Короната на кръвопролитието ........................................................ 32
6. “Излезте от нея, люде Мои...” ......................................................... 40

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ
Скъпи

ми

братко!

В

ръцете

ти

е

попаднала

книга,

чието

предназначение е да подготви сърцето ти, така че да устоиш на
напиращото Зло. Защото днес има едно Зло, чийто напор и натиск ще
става все по-очевиден, а поклонниците му ще се множат толкова бързо,
щото няма да е пресилено да сравня тяхното множене със силата на една
вирусна

епидемия.

Тази

епидемия

ще

тръшне

смъртоносно

стотици

милиони човеци и в огромния си процент те ще са християни. Аз не зная
какво влагат различните човеци в еднаквите си изповеди. Но е факт, че
ако трябва да преброим онези, които се наричат християни и да приведем
тяхната изповед до абсолютна истина, то тогава бихме помислили, че
светът отдавна е просветен от Небето и Христос царува на земята поуспешно от всеки друг период на църковната история. Защото няма град
или село, където да не е дошло благовестието. Защото е дошло време,
когато понятия като “християнски свят”, “християнска цивилизация” и
“християнска традиция и култура” са станали неотменима част от речника
на хиляди медии и просветителски центрове. Само че в цялото това
християнизиране на света става все по-очевидна великата трагедия на
последното време. Трагедия, която ти показва, че християнството е
навсякъде, но Христос - почти никъде. Трагедия, която ти показва, че
колкото

по-християнски

става

светът,

толкова

по-отявлени

стават

лукавствата на дявола. Защото ако светът лежи в лукавия, (и това никой
не може да оспори) то тогава в огромната си част и християнството лежи в
лукавия. Защото никога учението на Божия Син не е имало претенции да
направи света Исус Христов. Никога учението на Господ не е имало
претенции да промени света. Защото, променен или не, светът ще
продължи да лежи в лукавия. Значи проблемът не е в това дали се
християнизира светът. Проблемът е в това дали можем да отнемем
човеците от света и чрез Силата на Любовта и Христовия пример да им
покажем Небесните области на Святия Дух, за да живеят далече по-горе от
света. Някога, когато управителят Пилат запита Исус дали е Цар, чу
Божият Син да казва:

“Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от
този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на
юдеите. А сега царството Ми не е оттук. Затова Пилат Му каза:
Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз
съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да
свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя
глас…”
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И така, братко мой, Царството на Исус не е от този свят. Царството на
Исус не може да лежи в лукавия, както целият свят върши това. Защо
тогава с такава охота светът заявява, че е християнски? Защо е възприел
да нарича учението на Исус “християнски ценности”? Нима не си чувал за
всичко това? Нима не си слушал по радиото и гледал по телевизията
цялото това прехласване по “ценностите” на християнството? Само че Исус
никъде не нарече учението Си “ценности”. По-скоро – религията превърна
Евангелието в сбор от “ценности”, за да намери по този начин съгласие със
света. А светът обича ценните неща, защото за него е ценно онова, което
има цена. Затова и всички християнски неща станаха именно “ценности”,
понеже се купуват и продават. Така милиони човеци се отказаха да
следват учението на Исус и преминаха към “ценностите”. И ето такава е
днес гледката върху целия свят. Свят, който прие “ценностите”, но не и
Безценния. Свят, който прие, че християнството може да върви заедно с
търговия, политика, интереси, войни, алчност, блудство, порнография и
насилие. Свят, който прие, че един брак в църква е напълно достатъчен за
богоугодно потомство. Свят, който прие, че два дни поклонение пред
Христос

в

годината

са

напълно

достатъчни

да

компенсират

триста

шестдесет и три дни в грях и поквара. Свят, който прие, че на Рождество
всички раждат Христос в сърцата си, а на Великден всички отиват в
Небесна Слава.
Как мислиш тогава, братко мой? Не затъна ли понятието “християнство”
до такава степен в черните тресавища на лукавия, щото от тези тресавища
да избуят тръстиките на една човешка праведност, която е мръсна дрипа
пред погледа на Небесния Отец? Не е ли християнството човешкият път,
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(Йоан 18:36-37)

широкият път, за който Спасителят ни предупреди? Не е ли християнството
златната среда, в която виреят царе, нямащи нищо общо с Царя? А какво
друго да са царете, освен въплъщение на избора, възторга и одобрението
на стотици хиляди поклонници? Тогава, несъмнено, цялата тази купчина от
царе, окупирали най-съблазнителните кътчета на църковните върхове, ще
роди цяла една олигархия, цяла една върхушка от богаташи, цяла една
църковна буржоазия, която непременно се счита за няколко класи над
останалите. И ето тази църковна буржоазия, тези църковни капиталисти и
земни царе е имал предвид Господ, когато е заявявал:
“Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще
насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата
на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще
бъде плач и скърцане със зъби…”
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Мислил ли си върху този стих, братко мой? Разсъждавал ли си върху
него? Молил ли си Господ, за да ти открие защо е тази категоричност в
предупреждението Му? И да имаш ли тогава самочувствие, че си от чедата
на Царството? Нима не виждаш, че тези чеда ще бъдат изхвърлени във
външната тъмнина?
“На кого тогава да бъда чедо, ако не да съм чедо на Царството?” - ще
попиташ ти. Ето така и аз попитах Господ, но въпросът ми увисна без
отговор. След това все по-настоятелно и настоятелно се молех и търсих
отговора от Исус, но Той все така не ми отговаряше. Тогава разбрах, че
имам проблем не просто в получаването на отговора, колкото в това дали
съм способен да го понеса. Тогава разбрах, че е дошло времето да се
откажа от християнството, за да потърся Христос. Защото християнство без
Христос е като Царство без Цар. И едва когато в мислите ми се затвърди
точно това убеждение, аз имах прекрасна среща с моя Господ.
Нека с нея започна и въведението в тази книга, за която вярвам, че
ще донесе освобождение и проглеждане на сърцето ти! Амин и Амин!
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(Матея 8:11-12)

1. ЧЕДА НА ЦАРСТВОТО ИЛИ ЧЕДА НА ЦАРЯ?
Ето думите, които Исус ми говори в тази среща. Като начало Той ми
каза:
“Смутен ли си, че дълго не ти отговарях на въпроса? Смутен ли
си от това, че Аз не благоволя в чедата на Царството, и според
верните Си думи ще ги изхвърля във външната тъмнина?”
“Господи! - отговорих аз - Ти със сигурност имаш причини да
постъпиш така, но аз не желая да намериш в мен причини против Себе Си.
Защото сърцето ми отдавна е забелязало колко катастрофална е разликата
между Теб и християнството. Защото християнството е човешки модел,
преминал през вековете и претърпял множества от видоизменения. Докато
Ти Си Същият, вчера, днес и завинаги. Защо, за разлика от Теб, Църквата
не стоя в един Образ и в един Дух през всички векове на съществуването
си? Защо днес християнството е толкова различно от Христос?”
Господ се усмихна и ми каза:
“Когато някой не иска Образа, то тогава той прави копие. Но
трагедията на копието е такава, че то вече преминава през
човешкия ум, който оставя върху копието своите следи. А всеки
който държи на копието, а не на Образа, непременно ще стане като
един от онези, които на Голготския кръст Ме прободоха с копие за
да се уверят, че наистина съм мъртъв.
Разбираш ли това? Разбираш ли, че копието от Образа винаги
се прицелва в Образа, за да Го убие?
И ето такава беше активността на лъжепророка, който е духът
на

Антихрист.

Той

измами

живеещите

на

земята

да

правят

множество копия от Образа. А след това да ги предлагат на всички,
които искат да Ме прободат. Така на земята, във властта на
лукавия, се появи християнството, като множество копия насочени
против Единствения Образ.
Чудно ли ти е тогава, че чедата на Царството ще бъдат
изхвърлени вън? Чудно ли ти е, че всеки, който дръзне да построи
Христовия Рай на земята, непременно трябва да иска съгласието от

княза на този свят? И едва когато князът му позволи, той си
създава едно царство, като прави себе си цар. В това измислено
царство идват да живеят мнозина. И не просто да си живеят, но да
го правят със самочувствието, че са чеда на Царството. Но Аз не ви
казах да си правите земни царства и да ги наричате с Моето Име. Аз
ви заповядах да проповядвате благовестието, така че всеки, който
чуе и повярва, да дойде да живее при Мен. Защото Царството е там,
където е Царят. Но ако някъде Царят Го няма, то тогава дяволът
изпраща своите си, за да Го заместят. И тези, които Ме заместват,
действително стават царе, земни царе, окупирали правото да
говорят вместо Мен. На такива земни царе дяволът дава тъмни
корони и блясъкът на тези тъмни корони е толкова силен, че държи
като магнит всички, които са разменили Живота в Моето Царство,
за живот в царството на земния си цар. Затова нека всеки, който
Ме люби, запомни думите Ми, които ще ти кажа. А те са, че:
Чедата на Царството ще бъдат изхвърлени във външната
тъмнина, защото за тях Царството е станало по-ценно от самия Цар!
Аз не искам около себе си чеда на Царството, но чеда на Царя!
Има разлика от чеда до чеда. Има разлика от християнство до
Христос. Защото чедата на Царството са тези, които са излъгани да
търсят Христос на земята, за да попаднат на наемници, търговци и
убийци. Докато чедата на Царя са тези, за които е важно не те да
царуват, но Аз да царувам вътре в тях. Защото истински цар пред
Лицето на Отца Ми не е този, който царува, но онзи, в когото Аз
царувам! Ако Аз не царувам вътре в теб и ти не желаеш Мен, а само
и единствено нещата около Мен, то тогава за теб е по-важно да си
чедо на Царството, отколкото чедо на Царя. Тогава ти пропускаш
обещанията на Новия Завет. Защото Словото Ми обеща да бъдете
съобразни на Царя, а не на Царството. Тези, които искат Царството,
а не Царя, са нечисти и извратени в сърцата си, защото не са
разбрали простичката Небесна Истина, че:
Причината за Небесното Царство е в Царя, а не в Царството!

Царят е Този, Който създава Царството, а не че Царството си
създава Царя!
Кажи Ми тогава, Стефане! Би ли живял в Небето без Мен?”
“Господи, аз не мога без Теб! Защото ако Небето би останало без Теб,
Отца и Святия Дух, то би било огледало на този свят, който лежи в
лукавия. Защото мисълта за Царство без Теб е присъща само на Луцифер.
Той е оня, който иска да царува без Теб! Той е измамникът, който кара
християните да искат да са чеда на Царството, а не чеда на Царя. И как да
си представя Царството без Царя? Как да си представя Небесния Ерусалим,
без онова Слънце, Което го осветлява? Та без това Слънце, той би станал
царство на вечния мрак! А аз не искам да ходя в мрак и чак сега разбирам
Съвършената Воля на Отца в прекрасните Ти думи, Господи! Защото онези,
които Те любят, ще търсят Теб, за да придобият отпосле и всичко, което Ти
имаш. Но онези, които първом търсят това, което имаш, са обречени да
изгубят всичко…”
След думите ми Исус се усмихна и ме погали. А после каза:
“Сега

вече

разбираш

защо

ти

е

нужен

Христос,

а

не

християнството. Сега вече разбираш защо ти е нужен Царят, а не
Царството. Аз ще те помажа с Моето Свято Масло и ще заредя
Словото в тази книга със Самия Себе Си. Защото всичките Ми верни
трябва да чуят Гласа Ми и още днес да видят тъмните корони на
дявола. Защото всички трябва да разберат, че Небесното Царство е
създадено за Верните, а не за вярващите. Защото Верните имат в
сърцата си Царя, докато вярващите търсят само користи.
Аз, Господ и Бог Исус Христос заявявам и който има уши да
слуша, нека слуша:
Не извървите ли пътя от вярата до верността, то не сте
извървели пътя от християнството до Христос. Защото земните царе
с тъмните корони на дявола имат власт само над вярващи, но не и
над Верните.
Нека

всеки

си

спомни

думите

Ми!

Нека

всеки

види

в

Откровението как Моите ще победят войските на звяра, които са
всички отстъпили църкви:

“…и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не
са получили царска власт, но за един час получават власт като
царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра
своята сила и власт; те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги
победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; също и
ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и
верни…”
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Ако някой не е Верен, той не е Мой! Той може да вярва колкото
си иска, но когато Царят не живее в сърцето му, а вместо Него там
живеят прехласване и преклонение пред земни царе и човеци, то
тогава такъв е попаднал под властта на тъмните дяволски корони.
Виж сега тези корони и нека Силата на Моето помазание разчупи
хомота на всяко робство, което днес преживява мнозинството…”
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(Откровение 17:12-14)

2. ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА
Знай, братко мой, че ако има свидетелство за пълно благоволение на
Сатана върху живота на някой човек, то това свидетелство е короната.
Казвам “корона” и ще те помоля да внимаваш в духовния заряд на тази
дума. Тя не е обикновена дума за обикновени хора. Защото никога
короната не се дава на обикновен човек. В короната има олицетворение на
избор, благоволение и власт. В короната има съдбоносна сила не просто за
отделния човек, колкото за всички, които са свързани с него. Ето защо,
когато говорим за корона, трябва да споменем и думата “цар”. Защото
царят е този, който носи корона. Ако Словото Божие ни разкрива
убедително, че на земята се подвизават царе, то всички тези царе ще
носят на главите си корони. В крайна сметка, ако един цар тръгне сред
поданиците си, а на главата му няма отличителен белег за власт, то никой
няма да се съобразява с него, ако не го разпознае като цар. Ето защо
короната е атрибут, служещ за разпознаване. И ако ние знаем какво
представляват тъмните корони на дявола, то непременно ще имаме онази
Светлина от Святия Дух, с която да разпознаем и неговите слуги.
Едно от нещата, които знаеш, но искам да си спомниш и да затвърдиш,
е истината, че този свят лежи в лукавия и дяволът е княз на този свят.
Дяволът е невидимият цар на света и го управлява, защото му е предаден
до определено време. А може ли някой да се изживява като цар, ако няма
поданици? Може ли да царува, ако не усеща пред себе си и край себе си
преклонението и уважението на своите поклонници?
Разбира се, че не!
Значи, ако дяволът е царят на този свят, то той непременно има
своите поданици. За тях той е не просто цар, но и благодетел и бог. И ако
дяволът е богоненавистник и противник на Небето и Небесния Цар, то във
всичките му усилия той непременно ще показва и доказва своята омраза и
ненавист към Бога и Божиите дела. Нещо повече - за да причини болка на
Божието Сърце дяволът винаги ще търси причини и възможности против
Божия народ на земята. Дяволът винаги ще създава фалшификати и
съблазнителни модели, за да отклони от верния път онези, които не са

непоколебими в следването на Господ Исус Христос. Точно тук искам наймного да внимаваш, защото причината за падението и за духовната смърт,
която преживяват мнозина, е скрита в това, че не познават стратегиите на
своя противник. Главната цел на Сатана е засеняването. Той бе създаден в
Небето като засеняващ херувим и е съвсем естествено, че засеняването ще
бъде естествен белег на неговата активност. А какво друго да е
засеняването, ако не онова внушение към сърцето, което да го направи
покорно, послушно и най-вече - възхитено от онзи, който засенява. И ако
ти живееш във времената, когато на света ще се появи човекът-Антихрист,
то нима мислиш, че преди него на земята не са се подвизавали мнозина
други антихристи? Казвам ти това, защото за духовна личност, решена да
се превъзвиши над Бога в края на времената, всеки един опит носи
допълнителна печалба. Виж сега как Откровението коментира мига на
изявата на Антихриста:
“И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и
седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му
богохулни имена. И звярът, който видях приличаше на леопард, и
краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и
змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях
една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му
рана оздравя; 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. И
позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му
се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се
поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е
било записано от създанието на света в книгата на живота на
закланото Агне...”
4
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Убеждаваш ли се от прочитането на тези пророчески стихове, че
Сатана употребява максимума на своето засеняване? Убеждаваш ли се, че
ако живееш плътски, с копнежи, обърнати към земния свят, то непременно
ще попаднеш всред това поколение, което живее по цялата земя, понеже
“цялата земя учудена отиде след звяра”? Убеждаваш ли се, че името
ти трябва да е записано в Книгата на Живота на закланото Агне, за да не
те сполети съдбата на богоотстъпниците?
Ти няма да разбереш сериозността на тези пророчески стихове, ако не
забележиш два пункта в тях.
Първият пункт: На роговете на звяра има корони.
Втори пункт: Само записаните в Книгата на Живота на закланото Агне
няма да му се поклонят.
С първият пункт ти разбираш, че наистина има тъмни корони на
дявола и те засеняват с огромна сила. С втория пункт обаче има тайна, за
която трябва да разбереш. Понеже праведните се записват не просто в
Книгата на Живота, но в “Книгата на Живота на закланото Агне”.
Какво иде да те подсети това?
Именно предупреждението от Бога, че никой, който не е бил заклан
като Агнето, няма да бъде записан в тази Книга. Какво значи да бъдеш
заклан като Агнето? Това значи да позволиш на Словото Божие да прониже
до разделяне душата от духа, да издири всичките ти помисли и Господ Бог
с Пламенния Меч, с който те е пронизал, да не намери никакви причини
против теб, но да те запише в Книгата на Исус.
А сега казвам и те моля да запомниш, че единствените, против които
Божието Слово няма да има причини, са човеците, които отказват да се
покланят на тъмните корони на дявола и така възвеличават не просто
Господ Исус Христос, но Агнеца, умрял за греховете им!
Исус идва да живее в сърцето ти като Агнец и ти трябва да принесеш
Този Агнец, като Свята Жертва пред Олтара на Отца. Именно тогава Отец
утвърждава името ти в Книгата на Живота. Колкото до тези, които не искат
да възвеличат Агнеца, то те в пълна степен ще се явят като поклонници на
тъмните дяволски корони.

А сега, братко мой, нека ти разкрия и самите корони, защото Исус ми
ги показа във видение. Ето и самото видение, което Господ ми даде:
Виждах огромна пустиня, без начало и край, с високи пясъчни дюни.
До мен стоеше Господ Исус Христос и беше вдигнал дясната Си ръка, като
ми сочеше с показалеца Си едно място в пустинята. Погледнах натам,
където сочеше пръстът Господен и видях как там пълзеше змия. Тази змия
беше много по-голяма от обикновените змии. Тя се гърчеше и пълзеше по
пясъка на зиг-заг. Изведнъж се спря и изправи нагоре главата си, после
отвори устата си, а оттам излезе орел. Този орел размаха крилата си, така
че около него се вдигна вихрушка от пясък и мястото в пустинята потъмня.
В следващия миг Господ ме приближи в самото видение и аз видях как
около орела и змията се търкаляха златни корони. Видът на златото
изненада очите ми. То не беше злато, което блести на светлината на
слънцето и е приятно за гледане. Не! Това беше злато, което тъмнееше и
вместо да излъчва светлина, излъчваше тъмнина. А в онзи миг на
видението Господ ми каза:
“Наблюдавай внимателно тези тъмни дяволски корони, които
орелът изтръска от крилата си. Защото този орел е оня, за когото
пророците на Отца Ми писаха, че ще дойде яздещ на крилата на
мерзостта.

Този

орел

е

Антихристът

и

той

идва

да

постави

мерзостта, която докарва запустение…”
“Господи, затова ли видението е в пустиня?”
“Не просто в пустиня, но в най-голямото запустение на света,
откакто той е бил създаден. Защото твърде скоро идва мигът Сатана
да роди зверовия образ и да му даде дишане. Но силата на дявола
не е просто в самия зверов образ, колкото в тъмните корони, които
този образ носи със себе си. И понеже във видението ти стана
свидетел на раждането на мерзостта, която докарва запустение, то
добре помисли какви ще са короните на тази мерзост. Няма ли те в
пълна степен да отговарят на нещата, които Отец Ми мрази и от
които се гнуси?”

“Да, Господи! Мерзостта не може да роди нищо добро. Тя идва, за да
извърши запустението и за да се изпълни Словото, което Отец е вдъхновил
чрез слугите Си пророците...”
“Виж тогава, кои неща Отец Ми е видял за мерзост пред Душата
Си. Защото тези тъмни корони, които орелът изтръска от крилата
си, непременно ще отговарят на писаното за мерзостните пред
очите на Отца Ми неща…”
Докато Господ ми говореше, стиховете от Словото просто изплуваха
пред сърцето ми и аз ги улових. Това бяха твърде ясните думи на Отца от
“Притчи”, които гласяха:
“Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзост за душата Му:
Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв,
сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бърже тичат да
вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и оня, който сее
раздори между братя…”
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Едва прочел стиховете, Господ отново ми каза:
“Всеки от поклонниците на дявола, върху чиято глава той
сложи някоя от короните си, непременно ще придобие в сърцето си
и силата на мерзостта, с която е заредена короната. Ето защо Аз ще
ти дам да видиш някои от мерзостните корони на лукавия, та
виденията да послужат за изобличение и предупреждение на
всички, които са повярвали в Завета Ми. И това ще бъдат първите
три тъмни корони на мерзостта, които дяволът слага на главите на
своите царе, според както следва:
Първа тъмна корона - на надменните очи.
Втора тъмна корона - на лъжливия език.
Трета тъмна корона - на онези, чиито ръце, проливат невинна
кръв.
Тези три корони днес се слагат върху главите на земните царе и
чрез тях дяволът упражнява силата на своето тъмно засеняване.
Всеки, който види себе си на място, управлявано от цар, носещ
такава корона, трябва непременно да се отдели от властта на такъв
5
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цар. Защото сетнината и на царя и на поклонниците му ще бъде
погибел. Аз вече не моля, но заповядвам:
Не Ми ставайте противници, миг преди края и покорете сърцата
си на Словото, идещо от дълбочините на Пророческия Дух, за да ви
изведа с непокътнати от Злото души и сърца. Защото ще дам на
слугата Си да ви покаже всичката мерзост и запустение, в което ви
вкарват

земните

ви

царе.

И

горко

на

онзи,

който

похули

протегнатата Ми ръка! Такъв ще остане под властта на тъмните
корони и Аз ще излича името му от Книгата на Живота!
Блажен и Свят оня, който се смири и покае, за да намери
светлото въже на Духа Ми, изпратено да го измъкне от Вавилон!
Защото днес е миг преди края, миг преди свършека…”
След последните Си думи Господ направи видението да се прекрати и
Силата на Святия Дух изпълни сърцето ми, за да бъда подготвен за
дълбоките откровения по тази книга.

3. КОРОНАТА НА НАДМЕННИТЕ ОЧИ
Братко мой! Когато Исус ми показа във видение тази корона аз
изтръпнах от чудовищните поражения, които тя оставя върху сърцата на
човеците. Но нека ти кажа какво преживях и какво беше самото видение.
Господ ми показа скала, над която седеше дяволът, а на метър под
него, на някакъв ръб на скалата, беше закачена короната. Под самата
скала беше пълно със стотици поклонници. И ето, че дяволът хвана
короната и я обърна към поклонниците. Тогава от върховете на короната
към сърцата на поклонниците започнаха да се изпразват тъмни лъчи. И
когато тъмният лъч докоснеше сърцето, то в този миг поклонникът вдигаше
очите си и зърваше короната, а след това се впускаше да я вземе. Скалата
обаче бе твърде отвесна, за да настигне поклонникът короната и да я
сложи на главата си. Нещо повече. Понеже лъчите на тъмната корона
докоснаха сърцата на мнозина, то затова мнозината започнаха да се
блъскат в долния край на скалата, нежели могат да я хванат. По-едрите
започнаха да дърпат другите пред тях и да ги скубят за косите, а след това
направо се качваха върху гърбовете им и започваха да се бият помежду си
и да се дерат с ноктите си. Те се гледаха в очите с голяма ярост и злоба си
и си казваха един на друг:
“Ти защо се опитваш да бъдеш над мен? Аз няма да допусна да стоиш
над мен! Тази корона е за мен!”
Множеството под тях, което ги гледаше как са се вкопчили един в
друг, започваше да крещи неистово:
“Господи, направи никой да не застава над мен…”
Дяволът ги гледаше от скалата и се усмихваше, защото короната все
така

ги

притегляше

и

сцената

започваше

да

наподобява

древни

гладиаторски боеве. Така във въздуха се носеше едно и също слово, в
което поклонниците винаги завършваха с думите “над мен…”. Погледнах
въпросително към моя Господ, а Той с голяма скръб в Гласа Си ми каза:
“Виждаш ли ги тези тука? Виждаш ли как дяволът ги облада и
обсеби умовете им? Виждаш ли как в копнеж по тъмния блясък на
тази корона те не искат да видят никой над себе си, понеже

толкова страстно я желаят. Знай от твоя Господ, че когато някой
започне да вижда себе си над другите, то тогава той е кандидат
именно за тази корона на дявола. Защото такъв измамно заявява:
“Няма друг като мен! Никой не може да бъде над мен!”
Ето тези думи “над мен” правят хората да са пленени от дух на
надменност. Надменните са готови да ръфат и късат, само и само да
грабнат короната и никой да не е над тях. Именно такива Апостолът
Ми Павел описа с думите:
“Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един
друг да се изтребите...”
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Кои да се хапят и ядат освен тези човеци, които искат да
първенствуват над останалите? Но такова ли е Моето учение?
Такава ли е Моята Истина? Такъв ли е Моят пример? Не казах ли Аз,
че който е слуга на всички ви, той ще е най-голям? Какво правят в
това отношение надменните? Именно това, че не са се отрекли от
себе си и налагат егоизма си, за да виждат винаги другите под тях.
Короната на надменността е причина в църквите да се появи
най-дяволската

от

всички

дяволски

клопки.

Клопката

на

кариеризма. И понеже блясъкът на тъмната корона привлича
всички плътски, то и затова в копнеж по нея те тръгват да градят
кариера, та дано короната легне на главите им. Такива са готови да
сторят всякакви поклони, само и само да придобият короната на
дявола. А когато я придобият, то тогава ще видиш ето това…”
Господ отново ме възвърна в самото видение, където аз наблюдавах
продължаващия бой за короната. Но ето, че накрая един, който успя да
превъзмогне над всички и който с нозете си бе стъпил над изподраскани и
изранени глави и гърбове, хвана короната и я сложи на главата си. В този
миг всички коленичиха и му се поклониха, а той мазно и самодоволно
каза:
“Вече няма никой над мен. Затова всички гледайте мен, за да станете
като мен!”
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Погледнах очите на въпросния цар и в следващия миг от тях ме блъсна
студенина и презрение. Ясно беше, че тъмнината на короната вече беше
обсебила сърцето му и той беше започнал да мери себе си със себе си, а не
с Господ. Изискваше се огромна духовна сила да отблъснеш коварството и
тъмнината на погледа му. А Исус ми каза:
“Силата

на

надменните

е

в

това

да

внушават

лъжливо

покорство и послушание, като едновременно с това бъдат магнит за
плътските. Защото за плътския и опакия надменността е достойна
за подражание и възхищение.
Ето тук се проявява засеняването от тъмната корона. Защото
човек, попаднал под духа на надменността, бърза да прави
кариера, за да изпита насладата и сладострастието да види другите
под себе си.
И защо будните в Моята Църква не искат да видят и проумеят,
че ако някой не дава Моя пример, то непременно такъв ще дава
примера на дявола? Каква библия четат те и от какво слово се
вдъхновяват? Защо завиждат на надменните и бързат да се
поклонят на дявола, за да приемат съдбата им? Не даде ли Отец Ми
изходен път от властта на тази тъмна корона? И не сподели ли
някога Асаф поуката, за да я помните. Спомни си какви бяха
думите му…”
Отворих библията си на Асафовия псалом и думите на Божия слуга за
кой ли път ме убедиха, че мнозина от нас не просто не искат да следват
Бога. Не! Те дори не желаят да четат Словото Му. Защото няма никой,
който да прочете тези думи и да не се погнуси от царете, носещи короната
на надменността. Ето тези думи:
“Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието
на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но
тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са
измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като верижка
окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им
изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се превишават.
Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят горделиво,

издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова
отбиват се при тях людете Му, и вода с пълна чаша се изпива от
тях…”
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Докато четях тези стихове Господ вече викаше в най-вътрешното на
сърцето ми:
“Кой не се притеснява при умирането си? Или кой затлъстява в
беззаконието си? Кой не е в общите човешки трудове, нито пък е
измъчван като другите човеци? Няма ли такъв да е цар, носещ
тъмната надменна корона на дявола? Няма ли такъв да се присмива
и да говори нечестиво за насилие над малките и презрените? Няма
ли такъв да издига устата си до небето, та все още да заблуждава,
че е от Моите царе? Няма ли на такъв езикът му да обхожда земята,
поради многото блага, които е получил заради поклона си към
Луцифер? Не е ли страшно именно при такива царе да се отбиват
людете Ми, та да ги превъзнасят в нечестието им и беззаконието
им? А когато надменният насилства над мнозината, а те вместо вик
на страдание и погнуса му отдадат преклонението на сърцата си и
неспирните си ръкопляскания, то тогава трагедията е пълна.
Защото ето в това е силна короната на надменните очи!
Тя създава тъмни царе, изгубили своя разум и още по-тъмни
поклонници, които инжектират в сърцето на царя си измама след
измама. За такива царе Апостолът Ми Павел писа, че “ще мамят и
ще

бъдат

мамени”.

Защото

царят

мами

поклонниците

си

и

поклонниците мамят царя си, за да бъде дяволът все во все.
Но ти помисли за силата на писаното от Отца Ми. Защото Той с
великия

Си

пророчески

поглед

се

обърна

именно

към

това

нечестиво поколение и неговите царе, като каза:
”Рекох

на

надменните:

Не

постъпвайте

надменно,

и

на

нечестивите: Не издигайте рог; не дигайте високо рога си, не
говорете с корав врат. Защото нито от изток, нито от запад, нито от
планинската пустиня иде съд; но Бог е съдията; едного Той
унижава, а другиго издига. Защото в ръката на Господа има чаша, и
7

(Псалом 73:3-10)

виното се пени; тя е пълна с подправено вино, от което и Той
налива; и даже дрождието му ще прецедят и ще изпият всичките
нечестиви на земята…”

8

Кой от вас знае колко силна е златната чаша? Кой от вас знае,
че именно Вавилон е тази златна чаша, и чрез него Отец Ми
въздава на всички, които Го мразят и разменят за користите и
короните на дявола? Но за будните всичко е явно, а за спящите
всичко е скрито. И така ще бъде до самия свършек. Който е буден,
нека е буден, за да види силата на покварата, дошла от надменните
в Храма. Който е спящ, нека спи и ръкопляска на дявола, за да
допълни мярката на бащите си. А сега нека те изведа от това
видение, за да ти покажа следващата тъмна корона…”
След думите на Исус видението със скалата и поклонниците на
надменния цар, сложил короната си се прекрати и Господ ми даде друго
видение.

8

(Псалом 75:4-8)

4. КОРОНАТА НА ЛЪЖЛИВИЯ ЕЗИК
Скъпи ми братко! Преди да ти разкрия второто видение, което ми даде
Господ Исус, аз искам да ти споделя, че никога не е имало по-успешни
служители на дявола от тези, които са сложили на главите си короната на
лъжливия език. Ако Словото Божие ни учи, че целият свят лежи в лукавия,
то представи си тогава колко ще е голям този Божий противник, за да се
казва, че не той лежи в света, но светът лежи в него. Ние трябва да четем
Божието Слово с молитва и с пълното водителство на Святия Дух, защото в
Библията няма нито една празна дума, но твърде много човеци въпреки
четенето остават с празни глави. И така - вече казах, че целият свят лежи
в лукавия. Или още по-точно - във властта на лукавия. А най-точно - в
лъжата, която е най-естествената среда за всяка тъмнина и зло. Когато
Исус ми даваше това второ видение, Той поиска от мен именно това - да
разсъждавам защо целият свят лежи в лукавия. Така аз започнах да мисля
върху думите на Господ и първото нещо, което направих е, че легнах на
леглото си. Именно така се опитвах да си представя и света, че е легнал и
лукавият е самото му легло. Тогава ме завладяха изненадващи мисли.
Помислих си, че ако светът лежи, то той е в твърде неизгодна позиция за
съпротива срещу лукавия, защото онзи, който се съпротивлява трябва да е
изправен, а не да си лежи. Защо тогава светът лежи в лукавия? И защо
служителите на лъжата имат най-голямата възможна власт в този свят? Не
мислих дълго върху тези въпроси, защото пред сърцето ми изплува
видение с красива жена и още по-красив мъж. Жената гледаше мъжът и
мъжът гледаше жената. Тогава мъжът, който беше облечен с дълга черна
мантия, бръкна в мантията си и извади в ръката си диамантена огърлица,
чиито камъни ослепително заблестяха. Тогава той се приближи до легло,
което беше богато украсено с падащи върху него дантели, а самите му
дървени

крака

бяха

изящно

инкрустирани

със

злато

и

хвърли

диамантената огърлица върху копринените завивки. Видяла всичко това
красивата жена се усмихна и се затича към леглото, като се хвърли върху
копринените завивки и протегна ръце към огърлицата. Тогава мъжът свали

мантията си и покри изцяло жената с нея. В този миг видението пред
сърцето ми изчезна и аз усетих присъствието на Господ, Който ми казваше:
“Трудно ли ти е да разбереш това видение, което ти дадох?
Трудно ли ти е да отгатнеш коя беше жената и кой беше мъжът?”
“Не, Господи Исусе! Защото преди самото видение аз разсъждавах за
света, който лежи в лукавия. А във видението видях една красива жена,
която бе съблазнена и изкусена от диамантена огърлица, хвърлена върху
леглото. Така тя легна на самото легло, за да вземе огърлицата, а мъжът я
покри с мантията си. Ето защо мисля, че тази жена беше светът, а мъжът
бе самият дявол, докато леглото - мястото на неговата активност и сила…”
“Точно така е! Наистина ти разпозна нещата в това видение,
защото те са толкова лесни за разбиране. Всеки, който обича света
и всичко що е в света, непременно ще се оприличи на тази жена.
Той ще легне в самото ложе на лукавия, за да вземе наградите на
този свят, които му дава дяволът. Той ще позволи на Сатана да го
загърне с мантията си. Защото мантията на Сатана е лъжата и онзи,
който е загърнат с тази мантия, непременно печели благоволението
на лукавия. Но едно е Сатана да загърне някого с мантията си, а
съвсем друго - да му даде короната на лъжливия език. Защото ако
при езичниците лъжата издига само до висшите рангове на
светската власт, то при християните лъжата издига до висшите
рангове на религиозната власт.
И ако видението с красивата жена те впечатли, защото тази
красива жена беше светската политика, готова да легне с Луцифер
за всичките богатства на света, то какво ще Ми кажеш за другата
красива жена, за която говори Словото Ми? Какво ще Ми кажеш за
блудницата Вавилон? Няма ли при нея дяволът да употреби съвсем
друг аршин и да има много по-труден критерий?”
“Да, Господи! Защото светът много по-лесно може да бъде излъган,
отколкото онези, които са повярвали в Твоето Име. Понеже светът така или
иначе си лежи в лукавия. Той обича именно позата да лежи, защото е
готов да блудства с дявола в името на всяка корист и печалба. Но относно

критериите на дявола за полагането на короната на лъжливия език аз не
зная нищо или ако зная, то не е пълно…”
“Именно затова Аз те призовах тука, за да ти разкрия тъмните
корони на дявола. Защото короната на лъжливия език не се печели
лесно и дяволът много ревнува за нея. Но нека сега ти разкрия
всичко това, защото Моите люде непременно трябва да придобият
проницателната и изпитваща Любов, за да разпознаят тъмните
корони на дявола…”
След думите на Господ стана така, че пред сърцето ми изплува
видение, в което имаше шокиращи контрасти. Аз виждах стълба, която
слизаше от небесните места на земята. Краят на стълбата откъм земята
беше обвит в тъмен мрак, а краят на стълбата, която се врязваше в
небесните места, беше обвита в ослепителна светлина. Тогава погледнах
към Исус и Го попитах:
“Господи, това не е ли стълбата на Яков от видението, в което Отец му
се разкри при Ветил?”
Господ се усмихна и ми каза:
“Ето, че направи първата грешка. И ти сгреши, защото малко си
разсъждавал върху определението, с което Словото на Отец Ми е
нарекло Луцифер. А то го е нарекло лукав. Не просто зъл, но лукав.
Защото силата на всяко лукавство е в лъжовната имитация и
интерпретация на духовните реалности. И ако Луцифер обича да се
изявява като бог на този свят, то защо се чудиш толкова на тази
стълба? И ако Отец Ми има Своя избор върху Авраам, Исаак и Яков
и техните духовни потомци, то няма ли Луцифер да си посочи
лъжеавраамовци, лъжеисааковци и лъжеяковци?
В това отношение дяволският “Ветил” е мястото, където се
печели една от най-властните корони в тъмния свят - короната на
лъжливия език. Затова гледай внимателно в това видение, защото
Аз ще ти покажа какво върши Сатана с всичките си поклонници и
как определя качествата им и възможностите им…”
След последните Си думи Господ ме приближи в самото видение, така
че аз и Той стояхме отвесно в долния край на стълбата, който бе залят в

непрогледен мрак. Единствено Светлината, която се излъчваше от Исус, ми
даваше възможност да наблюдавам нещата във видението, защото сега
погледът ми бе насочен именно в тъмната част на стълбата. В този момент
Той ме докосна, като каза:
“Гледай сега как по стълбата ще тръгне да се изкачва първият
поклонник на дявола…”
И действително, по стълбата започна да се изкачва първият поклонник
на дявола. Той носеше мръсни дрехи, а лицето му беше грозно и зловещо,
покрито от много петна. Първият поклонник вървеше нагоре по стълбата и
аз мислено отбелязах, че преодоля около стотина стъпала. Тогава
забелязах, че поклонникът се наведе и вдигна медна корона, която сложи
на главата си. Стъпалата, които той беше преодолял, все още бяха покрити
от огромен мрак, но Исус ми даваше да видя през самия мрак как дяволът
възнаграждаваше усилията на нечестивия човек да върви по стълбата му и
затова му даде медна корона. След като я сложи на главата си,
поклонникът се опита да продължи нагоре, но тогава на стълбата се
показа самият Сатана, който прегърна поклонника си и с мазен глас му
каза:
“По-нагоре ти не можеш да отидеш. Дотук се простират способностите
ти и възможностите ти да говориш моята истина. Слез сега от стълбата,
върни се обратно и доведи колкото е възможно повече човеци тука…”
Поклонникът се наведе и повдигна крайчеца от тъмната мантия на
дявола, като я поднесе към устата си и я целуна. След това се изправи и
тръгна надолу по стълбата, като тичаше с всичка сила и държеше с ръце
короната върху главата си. В този момент се обърнах към Исус и Го
попитах:
“Какво е всичко това, Господи? Какъв беше този поклонник на дявола?
И защо, след като му даде медната корона, Сатана го спря и върна назад?”
А Господ ми отговори:
“Лъжата има различни служители. И ако едни лъжи са плитки,
други са дълбоки. Ако едни човеци не бъдат уловени от едни лъжи,
други лъжи ще ги уловят. И както забеляза, този поклонник беше в
тъмната част на стълбата. Затова запомни:

Тъмната част на лъжата отговаря на плътската лъжа, способна
да измами само плътските! На тази част от стълбата на Луцифер
стоят служители, които мамят плътските християни. Затова тяхната
измама изцяло се покрива с методите на традиционната религия, а
именно – идолопоклонството и всяко плътско поклонение. Това са
най-слабите лъжи на Луцифер, създадени да държат във властта си
най-слабите човеци. И понеже са най-близко до земята, то и затова
най-много от земните жители прилепват сърцата си към лъжите им.
Но ти продължи да гледаш в това видение, защото има да
видиш един друг поклонник…”
След думите на Господ отново бях във видението, където вече
стълбата беше достатъчно високо от земята и за разлика от първата част,
потъваща в непрогледния мрак, тук ясно се различаваше всичко. Така аз
видях поклонник, който изкачваше стъпалата и имаше приятен външен
вид. Той носеше очила и бе облечен в сив костюм. Външният вид на
поклонника можеше да предразположи всеки човек за общение с него. Той
създаваше

впечатление

на

много

начетен

и

образован.

Цялото

му

излъчване бе такова, щото имах чувството, че наблюдавам дипломант в
миг, когато му връчват дипломата. Този поклонник тичаше много по-бързо
нагоре по стълбата, отколкото онзи в тъмната част. И ето, че дойде
момент, когато тичащият се спря и наведе, като вдигна в ръцете си
сребърна корона и я сложи на главата си. А след това въодушевено бръкна
във вътрешния джоб на безупречното си сако, извади от там гланцирана
диплома, и като я развя над коронясаната си глава започна да подскача и
вика “Алелуя”. Това го одързости и той поиска да продължи напред. Но в
този момент пред него отново се показа Сатана, като с мек и гальовен глас
му каза:
“По-нагоре ти не можеш да отидеш. Дотук се простират способностите
ти и възможностите ти да говориш моята истина. Сега си образован повече
от мнозина други. Сега вече ти мислиш доктринално и имаш правилното
водителство и няма друга по-важна задача за теб от тази - да направиш
мисленето на всички други толкова доктринално, колкото е твоето. Слез

сега на земята с дипломата и короната си и научи другите на пътя си и
преклонението си…”
Бях буквално потресен от видяното, защото този поклонник имаше с
какво да излъже човеците. Той изглеждаше много привлекателен и
приятен. Затова Господ ме попита:
“Може ли някой да откаже на този безупречен дипломант?
Може ли някой да не се респектира от дипломата му и от прекрасно
овладяното му красноречие? Може ли някой да откаже на пълните
складове с човешка мъдрост, наречена теология?
Но ето затова поклонниците, получили сребърните корони на
лъжливия език, са толкова успешни, понеже мъдростта им, ако и
да е земна, иде малко по-отгоре, където езичниците нямат достъп.
Но ти внимателно разгледай тази част от стълбата.
Как я намираш?”
“Господи, тук всичко е видимо и не е непрогледна тъмнина, но не е и
съвършено светъл ден. Тук е точно толкова светло, колкото когато залезе
слънцето, миг преди да се свечери. Тук просто е дрезгавина…”
“Точно така, момчето Ми! Тук е властта на дрезгавината,
властта на човешкия прочит на Библията, без водителството на
Святия Дух. Затова нещата тук, уж са видими, но са във властта на
дявола, понеже го няма Слънцето на Правдата и лъчите Му не
свидетелстват на тези истини.
Затова кажи на верните Ми да знаят, че:
Втората част от стълбата на дявола е дрезгавината! Лъжата на
дрезгавината може да завлече само душевните християни, сиреч,
тези, които са повярвали в Мене, но не са се отрекли от себе си и
така остават недоизпълнени! В тази втора част от стълбата на
дявола се намират всички лъжеучители, наречени “теолози”, които
лъжат християните и не им позволяват достъпа до Дух на мъдрост и
на откровение, понеже свеждат познанието до човешкия поглед
към Небето, а не до Небесния поглед към човека. Но всичко, което
ти дадох, ще бъде непълно, ако не ти покажа най-страшната власт
на Луцифер и най-властната корона на лъжливия език…”

Така Господ отново ме върна във видението и аз вече виждах онази
част от стълбата на лукавия, която блестеше като слънцето, ако и да
нямаше слънце. Тук аз видях човек, който изглеждаше поразително. Той
имаше дълга мантия, която падаше встрани от него и надолу по самите
стъпала. В дясната си ръка този човек държеше жезъл, а в лявата - златна
тръба. За разлика от поклонниците от долните части на стълбата, той не
тичаше, но вървеше бавно и величествено. И ето, че този поклонник се
спря, понеже погледът му съзря златна корона. Той се наведе, взе
короната и я сложи на главата си. А после извика със силен глас:
“Исусе, яви ми се, понеже по твоята воля съм тука!”
В отговор на неговия зов, пространството пред светлата стълба се
преобрази като врата и оттам се показа личност, която беше като двойник
на моя Господ. Аз вече знаех, че това е Антихристът. Той се усмихна на
поклонника си и му каза:
“Ето, ида скоро! Иди и научи църквата ми на всичко, което ти
заповядвам. Защото аз ще покажа големи знамения и чудеса, та да ме
познаят онези, които са мои. Надуй тръбата си и простри жезъла си, за да
дойдат всички при мен, в най-голямата светлина…”
Гледах изумен всичко онова, което Антихрист говореше на поклонника
си и още недоумявах защо и двамата стояха в така ослепителна светлина.
Тогава Исус ме докосна и ми каза:
“Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво,
цялото ти тяло ще бъде осветено, но ако окото ти е болнаво, то
цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в теб е
тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Не разбираш ли, че
именно затова получи такова видение, за да разбереш, че найвеликите слуги на Луцифер стоят толкова по-високо, колкото поголеми са способностите им да покажат тъмнината като светлина?
И ако е дошло времето на човека-Антихрист, когато той ще измами
цялата земя и онези, които живеят в нея, то защо още са се чудиш
на видението Ми? Не разбираш ли, че най-голямата възможна
власт на лъжата се реализира чрез лъжепророци?

Защото едно е да лъжеш стадото чрез покварата на плътския си
ум, друго е да лъжеш стадото чрез всеки вятър на учение и по
човешката заблуда, а трето - да бъдеш говорител на един мним
Христос, като заявяваш пред заблудените, че той ти се е явил и ти е
говорил. И ако Господ твоят Бог говори на слугите Си, които са
Негови пророци, то на кои да говори “другият Исус”? Няма ли те да
са неговите лични пророци?
Виж тогава какво ще стори лъжепророкът, с властта, която му
дава неговият бог...
И действително, когато лъжепророкът сложи на главата си златната
корона на лъжливия език, той вдигна тръбата си, сложи я на устата си и я
наду. Тогава от самата тръба излезе лъч, който светеше и този лъч тръгна
надолу по самите стълби, като всяко място, откъдето минеше, ставаше
толкова светло, колкото бе горе, където Антихрист короняса лъжепророка
си. Само след някакъв кратък миг цялата стълба беше толкова светла,
колкото беше при самия връх. И лъжепророкът тръгна надолу по стълбата,
като срещаше по нея много поклонници, които тичаха към него и падаха в
краката му. А той ги докосваше с жезъла си и върху самите глави на
поклонниците заблестяваше също златна корона. Тогава Господ ми каза:
“Ето тази фалшива светлина ще измами цялата земя. И ето по
този начин, с докосването на лъжепророческия жезъл, мнозина ще
придобият златните корони на лъжата. А така ще се изпълни не
нещо друго, но писаното:
“Ако слуша управителят лъжливи думи, то всичките му слуги
стават нечестиви…”
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Защото много пъти в историята на Църквата Сатана се е
преправял на светъл ангел и неговите служители, като служители
на Светлината, но днес е времето, когато дяволът иска да му
повярват, не като на един от сътворените, но като на Твореца.
Затова е и тази най-грандиозна негова кампания от създанието на
света

до

днес.

Понеже

забеляза

ли,

че

плътският

душевният лъжец искаха да продължат нагоре?”
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лъжец

и

“Да, Господи! Но дяволът ги спря…”
“Даже и да ги е спрял, в сърцата си те всякога ще копнеят да се
качат нагоре по стълбата на лъжата. И именно това обяснява защо
когато лъжепророкът засвири с тръбата си лъчът от тръбата
направи измамно светла цялата стълба и по нея плъпнаха нагоре
всички, които искат корони и награди в този свят. Това убедително
ти доказва, че всички ще се поклонят на лъжепророка, само и само
да се изкачат на високите места на тази стълба. А сега помисли
какво ти напомня тази гледка…”
Гледах поклонниците, търчащи нагоре по измамно светлата стълба, а
след това, явно подбуден от Господ, погледнах от стълбата надолу.
Височината беше огромна, като на поглед от самолет. И затова казах на
Исус:
“Господи мой, много е високо тука. Направо да ти се завие свят. Но
поклонниците не само, че не се плашат от високото, но напротив - тичат,
за да стигнат до самата врата на Антихрист. Като погледна на каква
височина ги е качил дяволът, то тези, долу, на земята, направо са
нищожни…”
Господ тъжно се усмихна и каза:
“Точно сега трябва да си спомниш писаното. Понеже не на
всеки давам да види нещата толкова ясно. Точно сега трябва да си
спомниш съвършено точните думи на псалома, който ти казва, че:
“Наистина нископоставените човеци са лъх, а високопоставените
лъжа; турени на везни те се издигат нагоре; те всички са по-леки от
суетата...”
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Кажи на цялата Ми Църква, че не Аз съм Онзи, Който поставя
високо човеците. Всички високопоставени човеци в йерархията на
християнството са лъжа! Високопоставените не са свидетели на
Моето учение, но лъжци, издигнати най-високо поради това, че
най-много са угодили на духа на Антихрист, който е лъжепророкът,
изпратен от дявола да мами цялата Ми Църква. В Моето учение
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няма място за високопоставени, защото по-голям от всички за Мен
е оня, който е слуга на всичките и стои по-ниско от всичките.
Защо е тогава този глад по върховете на йерархията? Защо
тогава е това тичане по стълбите на измамливия дяволски Ветил?
Нека ти кажа защо:
Именно защото лъжата дава награди в този живот, докато
Господ твоят Бог – Награда в идещото Небесно Царство!
Затова ще дойде миг, когато в Пламенния Си Гняв Отец Ми ще
изпълни Словото Си именно срещу високопоставените. Защото Той
ще отвори Свещеното Си Слово и пръстът Му ще посочи стиховете,
идещи за съдба над всички нечестивци, които възлюбиха короните
на лъжливия език. Виж тези стихове...”
Докато Господ ми говореше ме заля Небесна Светлина, невероятно посилна и въздействаща от фалшивата светлина на дяволския Ветил. Така
пред очите на сърцето ми изплуваха стиховете, които гласяха:
“И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на
високопоставените, и на земята земните царе. И ще бъдат събрани,
както се събират затворниците в тъмнината, и ще бъдат затворени в
тъмницата, и след дълго време ще бъдат наказани...”
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Едва прочел стиховете от пророка, Господ допълни в сърцето ми:
“Кажи на всички, които искат да избегнат Божия гняв и да
спасят сърцата си, че днес е денят и сега е часът да напуснат
властта на лъжата. Днес е денят и сега е часът да престанат да се
възхищават и впечатляват от високопоставени, които нямат друг
призив

от

Луцифер,

освен

да

обикалят

от

конференция

на

конференция, за да засеняват и подведат и други в същата мерзост
на запустение и проклетия, в каквато са и те. Ако някой не послуша
тези Мои думи и ги презре в сърцето си, то такъв е направил своя
избор и не просто стъпва, но тича по стълбата на лъжата. Който
иска да познае Моите, нека не ги търси по шумни конференции и
лъскави банкети. Който иска да познае Моите, нека ги намери като
утешители и ходатаи в приюти и болници, в гета и затвори, в
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старчески домове и лагери. Който иска да познае Моите, нека
първом познае Мен. Но ако някой не е познал Мен, той бързо ще се
съблазни в онези, които не са Мои, ако и да имат вид на
благочестие. Но всеки ще прибере дела си на времето си. Едни ще
вземат днес короните на лъжливия език, а други - ще изживеят
наяве прекрасните думи на Павел:
“Аз се подвизавах в доброто войнстване, попрището свърших,
вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата),
който Господ, праведния Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само
на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление...”
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След тези Свои думи Господ Исус прекъсна видението към сърцето ми
и чак тогава разбрах в каква тайна Той ме беше посветил. А тайната,
братко мой, е тази, че ние трябва да престанем да гледаме от земята към
Небето и да започнем да гледаме от Небето към земята. Така непременно
ще забележим тази измамлива стълба на дявола с нейните коварства. Така
непременно ще забележим колко различно е християнството от Христос.
Така непременно ще забележим, че Господ е близо до сърцесъкрушените и
смирените, както и до всички, които са обикнали Неговото явление.
Защото да обикнеш явлението на Исус, Божия Син, ще рече да пожелаеш
да живееш така, както живееше Той. Защото Той, ако и да беше Цар, попревъзвишен от всички царе, никога не пожела земната царска служба и
корона на главата Си, ако и мнозина да си представяха, че точно Той е
моделът, който им е нужен. Защото Исус, ако и да беше Цар, стана посмирен от всички и прие образ на слуга, за да Му подари Отец Името,
Което е над всяко друго име. Точно затова аз те моля да запомниш това
видение и когато виждаш как другите препускат по стълбата на мерзостта,
ти да молиш със сълзи Бог да ги върне от пътя, чиято сетнина е погибел.
Амин и Амин!
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5. КОРОНАТА НА КРЪВОПРОЛИТИЕТО
Скъпи братко! Аз моля Господ Исус да те укрепи духовно, защото по
Неговата Воля към Църквата Му идва Слово, каквото Той не е давал в
минали времена и на други поколения. Понеже днес е времето на найголямото беззаконие, на умноженото беззаконие, което ражда антихристи,
които

са

многократно

по-зли

от

древните,

в

ранните

времена

на

Христовата Църква. Вярвам, че дотук ти се убеди в една неоспорима
истина. Истината, че онзи, който има корона, несъмнено заприличва на
цар и се изживява като такъв сред всичките си поклонници. Когато някой
живее в този свят и не иска да се отрече от себе си, за да следва Господ
Исус, то тогава върху такъв човек идват съдбоносните думи на Божият Син,
отправени към фарисеите:
“И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които
са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая
причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не
повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете...”
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Ти от кои си? От онези, които са долу или от онези, които са горе?
Защото горе, братко мой, няма спомен и дори и лъх от този свят.
Защото горе, в царството на Божията Любов, всеки квадратен милиметър
пулсира от Бога и блаженството на душите превишава безброй пъти всяка
човешка представа за щастие и пълнота. Но когато видиш онези, които са
долу, то тогава нещата се обръщат в диаметрална противоположност. Аз не
зная как да ти обясня нещата горе, защото за тях няма думи. Понеже
човешките думи са отражение на човешкия живот. А онова горе не е
изживявано на земята, за да бъде предавано като опит и знание. Все пак
Господ се смили над моето немощно естество (а така и над твоето), защото
с Неговата мъдрост Той ми даде възможност да обясня нещо съществено.
Затова нека си послужа с пример от моя живот, за който съм писал и в
други книги, но тук се налага да го повторя. Когато преди много години
живеех в София, аз много обичах да се качвам на планината Витоша и да
си правя разходки сред чистия въздух на борове и ели. Тогава винаги
13
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хвърлях поглед върху града. Когато това ставаше лятно време и над града
нямаше мъгла, аз виждах един гъст черен смог, легнал като шапка над
цялата столица, а в гърдите ми се надигаше някаква погнуса и се питах:
“Нима аз дишам всичко това, когато съм долу?”
Ето така, по силата на земния опит, можеш да си обясниш и Небесния.
Защото когато Исус те вдигне горе, при Него, ти ставаш щастливец, който
е освободен от съществен и смъртоносен проблем. От проблема да дишаш
от духа на този свят и да пълниш сърцето си с него. Неслучайно Апостол
Павел записа за Сатана някои истини. Една от тези истини е в “Послание към
Ефесяните”, където Христовият слуга нарече дявола “княз на въздушната
власт”. Знаеш ли защо Павел нарече Сатана с това определение?
Ето как Исус отговори на моя въпрос. Той ми каза:
“Стефане, вярваш ли, че апостолските послания са споделен
духовен опит, който Моите слуги са трупали в общението си с Мен?”
“Да, Господи! В противен случай Ти не би подпечатал посланията им
като Истински и родени от Святия Дух…”
“Виж тогава Апостола Ми Павел. Понеже на него Аз дадох
повече от на много други и той беше от малцината, получили
достъп до Тронната Зала на Отца. От какъв опит този Мой апостол
нарече дявола “княз на въздушната власт”? И изобщо - за какъв
въздух става дума? Какво дишаше Павел, когато беше вдигнат горе
и чу неизразими думи и какво дишаше по-напред, преди още да Ме
беше познал…”
Знаеш ли, братко мой! Една от най-прекрасните черти на Исус е тази,
че Той обича със самите Си въпроси да те довежда до Истината. Докато
Той още говори, ти проглеждаш в Него, чрез Него и от Него. Затова Му
казах:
“Господи мой! Преди Павел да диша пълнотата на Святия Ти Дух, той
имаше живот на гонител. Той гонеше Твоята Църква. И Словото казва за
него:
“А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против
Господните ученици, отиде при първосвещеника, и поиска от него

писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от тоя Път,
мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим…”
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Ето защо, Господи, аз виждам, че Павел дишаше от княза на
въздушната власт, който и до днес действа в синовете на непокорството. И
именно този болезнен опит, още от времето, когато Павел Ти беше
гонител, апостолът изведе поука да нарече дявола “княз на въздушната
власт”…”
Исус се усмихна и каза:
“Виждаш ли, че когато уловиш Духа Ми, не е никак трудно да
разбереш

и

проумееш

Истината?

А

Истината

за

княза

на

въздушната власт ще ти е необходима, за да разбереш неговата
трета корона, която той дава на поклонниците си, а именно –
короната на онези, чиито ръце бързат да проливат невинна кръв.
Защото, забележи, че докато Павел дишаше от въздушната власт
на дявола, той бе един от тези, който носеше тая корона. Неговите
ръце бяха изпълнители на духа на Злото и той одобряваше
убийството на един от първите Ми победители. Ето затова вие
трябва да четете Словото Ми с Моите очи, а не с вашите. Защото
само

с

Моите

очи

вие

ще

видите,

че

трябва

постоянно

да

пребъдвате горе, при Мене. Защото долу е князът на този свят, а
неговата въздушна власт е тотална. Виж тогава видението, което
ще ти дам, понеже така ще разбереш кои придобиват короната на
кръвопролитията…”
След думите на Господ аз получих видение. И ето какво видях, скъпи
ми братко:
Дяволът отново стоеше на някакво възвишение и държеше в ръцете си
красива корона с много ръбове, остри като игли. Отдолу, под него, в нещо
като долина, се бяха събрали стотици поклонници. Всички те бяха вперили
очи към короната, която ги привличаше неудържимо. И ето, че в мига,
когато

дяволът

им

даде

знак,

те

всички

се

затичаха

нагоре

към

възвишението, на което седеше той. Но тогава стана нещо изненадващо.
Самата земя започна да избухва и от нея започна да излиза бял дим, който
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(Деяния 9:1-2)

беше зареден с остра миризма на сяра. В този миг Господ постави ръката
Си пред носа Ми и така самата миризма изчезна напълно за мен, но не и за
поклонниците в това видение. Те започнаха да кашлят и да се превиват от
болка в коремите си. Затова всички бързо се върнаха назад, но въпреки
това един продължи да пълзи към короната. В един момент аз видях, че
този, който беше продължил, просто показваше признаци на смъртоносно
отравяне и затова от устата му излизаше бяла пяна. Миг след това той
беше мъртъв. И от дупките, от които излезе димът с мирис на сяра,
заизскачаха демони, които се шмугнаха в побелялата от пяна уста, а след
това мъртвият се изправи, вероятно напълно обсебен от нечистите духове
и продължи да се стреми към короната на кръвопролитието. И ето, че
накрая стигна до короната. Тогава дяволът се усмихна и каза:
“Ти си напълно мъртъв и затова си напълно достоен за тази корона.
Сложи я на главата си и научи всички на нещата, които короната ще ти
каже…”
Така поклонникът сложи короната на главата си, а с тялото му стана
нещо странно. Ръцете му се видоизмениха и аз видях как ноктите му
станаха дълги и остри, като видимо приличаха на острите върхове на
короната, която носеше. Тогава той закрещя:
“Аз съм цар, цар, цар! И ще науча всички ви да ме слушате…”
След последните си думи той се затича надолу при останалите, които
бяха избягали далеч от отровния дим. И в мига, когато и те видяха
короната, се окуражиха и започнаха да викат “Алелуя”. А той ги
прегръщаше с ръцете си. Тогава Господ Исус ми каза:
“Гледай внимателно какво ще стори коронясаният с всички, до
които се допре…”
Така аз гледах и забелязах, че в мига, когато ръцете му докоснеха
някого от човеците, самите остри нокти се забиваха в тялото на човека и
оттам започваше да тече кръв. Това докарваше царя до неописуем екстаз и
той възторжено казваше на поклонника си:
“Виждаш ли как тече кръвта? Ето така трябва да тече от всички…”
Тогава всички онези, които го слушаха и приемаха думите му, също се
видоизменяха и ръцете им ставаха с остри нокти. А те вече ги забиваха с

удоволствие, както в своите тела, така и в телата на останалите. Накрая
всичко придоби вид на сатанинска кървава оргия, а човеците от видението
изчезнаха. И в този миг стана нещо чудно, което ме остави без дъх. Небето
над самото злобно място се просвети и аз видях как там слязоха Божии
ангели, които с едно докосване вдигаха кръвта и я полагаха в златни
съдове. Затова запитах Господ:
“Какво стана, Господи? Моля Те, направи ме да виждам като Теб!
Защото не разбрах от това видение почти нищо. Какви са тези ангели,
които дойдоха след това огромно кръвопролитие? Защо те събират тази
кръв?”
А Исус въздъхна дълбоко и ми каза:
“Ако Отец Ми някога каза на Ноя и потомството му, че
непременно ще изиска кръвта на човека, то колко повече Той ще
изиска кръвта на Човешкия Син. Защото е вярно, че дяволът е
човекоубиец и очите му не се насищат да гледат проливането на
човешка кръв. Но повече от всичко друго дяволът иска да гледа
напразното проливане на Моята кръв. И в това видение ти видя не
проливането на човешка кръв, но проливащата се кръв на Агнеца
Божий...”
“Господи, та нали дяволът се плаши от Твоята кръв. Защо му е да иска
да я пролива, след като тя се пролива за Спасението на грешните…”
“Ами ако грешните искат да си останат грешни? Ако искат да
обичат света и дявола, въпреки, че Аз съм ги поръсил с кръвта Си?
Какво ще стане тогава? Може ли от кръвта Ми да се ползва оня,
който с ненаситно сладострастие търчи, за да върши зло? Може ли
от кръвта Ми да се ползва онзи, който с удоволствие върши греха
си?
Защото е Истина, че Моята кръв ви очиства от греха, но има
разлика от грях до съгрешаване. Защото грях има там, където
грехът взима повод чрез плътта и измамва отслабналата съвест.
Такъв грях кръвта Ми ще покрие и човекът съвършено ще се
освети. Но съгрешаването е нещо друго. Съгрешаване е когато
човек има сила против греха, но със собствената си воля иска

греха, за да му се наслади! Точно тогава се случва и това
проливане на кръвта Ми. Тя вече не се задържа в съгрешилия, но
изтича навън, за да бъде в Деня на Страшния съд свидетел против
делата на такъв човек. Сега разбираш ли каква е короната, която
дяволът дава на поклонника си?”
“Да, Господи! Сега разбирам, че има един стих от “Евреи”, който
напълно обяснява това видение. Защото този стих гласи в предупреждение
за всички:
“Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали
истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно
очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще изпояде
противниците…”
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Тогава Господ продължи, като ми казваше:
“Кой ще е свидетел на този съд? Кой ще свидетелства против
нечестивите, които са пролели напразно кръвта Ми, ако не Самата
Ми кръв, Която ти видя как пратените от Отца Ми ангели събраха в
златните съдове на Божия гняв. А сега кажи на цялата Ми Църква
да знае, че:
Всеки, който знае Волята на Отца Ми, а не я зачита, нито я
изпълнява, прилича на онзи нечестив и покварен поклонник, който
видя как от недрата на ада излезе дъхът на звяра във вид на дим и
той го дишаше, за да умре в духа си и сърцето си и стане служител
на ада! Такъв непременно получава короната на кръвопролитието
и ръцете му стават като остри тръни. Но бере ли се грозде от тръни
и смокини от репеи? Можеш ли да намериш плод от учението Ми и
от Небесната Благодат в сърцето на такъв?
Защото учението Ми казва:
Даром сте приели, даром давайте!
Но такъв търгува и съгрешава самоволно!
Защото учението Ми казва:
Не любете света, нито каквото е на света!
Но такъв люби света и всичко, що е в света!
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Защото учението Ми казва:
Никого на земята не наричайте свой учител, защото Един е
вашият Учител!
Но такъв люби всичките земни учители, сложили короните на
лъжливия език!
Ето затова князът на въздушната власт лесно забелязва такива
и ги прави свои царе, за да подлъжат с мръсния си пример всички,
до които намерят власт. И вярващи, които никога не са Ме
следвали, нито са Ме познали, бързат да прободат сърцата си, така
че да изтече всичката кръв на Моето Спасение. Такива гледат, че
пастирите им обичат света и бързат и те да обичат света. Такива
гледат, че амвонът е привилегия на търговци и теолози и те бързат
да стават търговци и теолози. Такива гледат, че хулителите на
пророците на Отца Ми получават лични поощрения от самия Сатана
и те бързат да влязат в кресливия хор на мерзостта. Чудно ли е
тогава, че запустяват? Чудно ли е, че щом дишат от дъха на звяра,
то и дъх от огън и сяра ще бъде делът им? Знай от твоя Господ, че
най-големият възможен грях е против кръвта Господна! А от това
нечестиво поколение, напълнило днешните църкви, ще се изиска
всичката праведна кръв. От кръвта на Авел, дала Живот на всички
Божии пророци, до кръвта на Агнеца, с която днес се поругаха
всички тщеславни църкви.
Но ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:
Извикайте към Мен и Аз ще ви направя силни като Авигея,
която спря Давид от кръвопролитие. Извикайте към Мен и Аз ще ви
дам онзи пример, с който да покажете на всички служители, че
Кръвта Христова е вашият живот и вие ще съхраните всяка нейна
капка и ще възвърнете с живот на покаяние и молитва всички,
които бързат да получат короната на кръвопролитието. Извикайте
към Мен и Аз ще ви науча как да пребъдвате горе, а не долу.
Защото долу е дъхът на звяра и въздушната власт на Злото. Този
дъх и тази власт са силни да обладават и убиват, както и да правят
напразна жертвата на Голгота. Истинската Сила на Голгота и Моята

кръв е само за онези, които живеят Моя Живот! Останалите ще
изгубят кръвта Ми, ако не се покаят. И в Деня на Страшния Съд
Моята кръв ще докара огнено негодувание върху главите им.
Колкото до Истинската Ми Църква, Аз днес изливам върху нея
духът на Авигея, за да обърна към Себе Си малкото служители,
които са се отклонили, но имат ревност да се покаят…”
Господ спря да ми говори и видението, което Той ми даде, се
прекрати, а аз се замислих върху Авигея. Господ не напразно я спомена в
думите Си. Помисли, скъпи ми братко, за тази пратеница Господна в
живота на цар Давид. Защото днес е ден на Божията Милост към всички
ни. И докато в мнозина все още не е изкоренено желанието да си харесват
този свят, то и дотогава те ще пробождат повторно Господ в сърцата си.
Аз не желая това за теб. Аз искам това слово да те промени и смири.
Аз искам да засвидетелстваш на Исус, че Той е всичко в твоя живот. Аз
искам Неговата кръв да роди в теб Неговото сърце. Защото всяка кръв
познава сърцето си. И ако в някого кръвта на Исус не познае сърцето на
Исус, то такъв - рано или късно ще направи напразна жертвата на Божия
Син.
“Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни
уповаващите на Него, не забравя викането на кротките…”
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6. “ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ...”
Братко мой, аз вярвам, че ти вече напълно си се убедил каква е
властта на тъмните дяволски корони. Именно тази тяхна власт днес е
причина да виждаш как умноженото беззаконие поглъща като змей хиляди
по хиляди. Дяволът не би имал сила, ако няма човеци, които да вярват в
знаменията му и да го провъзгласяват за Господ. Дяволът би претърпял
пълен провал, ако всички, които се наричат “християни”, отидат отново
при Христос. За съжаление това просто няма да се случи. Защото Господ е
Алфа и Омега, Начало и Край, Първи и Последен. Той е изговорил в
Словото Си всичките Си предупреждения, за да спаси Своя малък остатък
в това жестоко време и именно този малък остатък да наследи обещанията
на Завета и да участва в грабването.
Искам да знаеш, че религиозната система на дявола, наречена
“Вавилон” не би била възможна, ако нямаше активната подкрепа и участие
на земните царе, на онези, които опиянени от богатствата и користите на
света, не се посвениха да разменят Христос за много повече от тридесет
сребърника. И когато дяволът сложи короните на главите им, тогава
вярващите бяха хипнотизирани от тези корони. И за да не останат поназад от земните си царе, се впуснаха в онова блудство, за което говорят
много от главите на “Откровението”. Нека сега ти покажа какъв бе ефектът
от короните с онзи духовен поглед, който получи Апостол Йоан в мига на
изстъплението в Духа:
“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши
та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на
голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха
земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното
блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях
жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който
имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и
червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и
държеше

в

ръката

си

златна

чаша,

пълна

с

мърсотии

и

с

нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано

това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на
гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта
на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях,
зачудих се твърде много…”
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Виждаш ли, братко мой, че именно с тази велика блудница блудстваха
земните царе? Виждаш ли, че именно те я украсиха със скъпоценни камъни
и бисери, понеже доведоха под властта и души, които не трябваше да
умират и там започнаха да ги упояват с виното на блудодеянието? Защото
блудницата Вавилон отговаря на тщеславната църква и нейните царе,
получили тъмни корони от дявола. Аз не зная какво е това безумие и каква
е тази болест на духа и сърцето, от която мнозина страдат, но когато Сам
Господ ги призовава да излязат вън от Вавилон, те предпочитат да останат
при земни пастири, като изтъкват собственото си помрачение от човешки
доктрини, създадени от дявола, за да ги държат до последно във властта
на заблудата.
Нека в края на тази книга да ти кажа думите в сърцето ми, изговорени
от Единия Пастир, Който не е завършил теология, нито е регистриран в
земни дирекции. Понеже Той ми даде да запиша последните Му думи за
всички, които са уловени от земни царе и са научени да пребъдват във
Вавилон:
“Люде Мои! Покайте се! Осветете се! Смирете се! Защото ако
Господ вашият Бог не беше станал да воюва за вас с Меча на
Пророческия Си Дух, то на Содом и Гомор да бихте се оприличили!
Вижте Моя Живот и Моя Пример и живейте така, както Аз живях,
понеже на това сте призвани. Защото ако някой иска съдбата на
Христос, трябва да живее като Христос, но ако друг търси съдбата
на човеци, нека живее като тях. Тези три тъмни корони са найубедителната изява на всеки Вавилонски служител.
Днес,

миг

преди

мига

на

въздаянието

от

Отца

Ми,

Аз

заповядвам на всяко сърце, което иска да Ме чуе и получи Вечния
Живот:
Излезте от блудницата Вавилон!
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(Откровение 17:1-6)

Излезте от властта на надменните!
Излезте от палатите на високопоставените!
Излезте от властта на онези, чиито ръце са пълни с подкупи и
омърсени с проливането на невинна кръв!
Аз не съм Господ на вашите зали! Аз съм Господ на вашите
сърца! Ако някой Ме няма в сърцето си, нека не Ме търси никъде
другаде! И ако някой счита своята църква за праведна, нека
притури в сърцето си това, че Моята Църква е още по-праведна. И
ако някой счита своята църква за Свята, нека притури в сърцето си
това, че Моята Църква е още по-свята. И ако някой е имал
самочувствие, че посещава църкви на земята, то нека излезе от
такива църкви, за да посещава Църквата на Небето. Защото всички
църкви на земята се управляват от земни царе, а само Моята
Църква на Небето се управлява от Небесния Цар!
Излезте от Вавилон, люде Мои!
Излезте от властта на блудницата, която с измамно задоволство
казва:
“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да
видя…”
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Но ето, Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам на земната
църква и земните й царе:
“Седиш като царица, но отдавна си вдовица, понеже си убила
Истинския си Съпруг и си блудствала със земните си царе. Затова
колкото пъти си блудствала с тях, толкова пъти ще повториш
блудствата си и със самия Антихрист. И всяко твое блудство ще
накажа с язви! И всички твои блудници ще поразя с двуострия Меч
на устата Си!”
Излезте от нея, люде Мои! Излезте и покажете на блудницата,
че не тъмните корони на дявола, но Господ вашият Бог царува в
сърцата ви.
Защото Аз няма да ви оставя!
Аз няма да ви забравя!
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(Откровение 18:7)

Аз ще ви нося и Аз ще ви изцелявам!
Аз ще ви храня и Аз ще ви утвърждавам!
Цял ден ще ви храня и цяла нощ ще ви утвърждавам!
И Словото Ми ще капе върху вас!
И Заветът Ми ще оживее вътре във вас!
Само излезте и отделете се от блудницата, понеже Отец Ми се
гнуси от мерзостите й и никой от Моите, който остане в нея, няма
вече да се нарича Мой, но Аз ще излича името му от Книгата на
Живота, понеже не е възлюбил Истината, но се е покорявал на
лъжа и зло. Който не повярва тези Мои думи няма никак да намери
зазоряване в живота си. Който не Ме послуша и реши да остане в
блудницата, Аз ще посоча такъв и ще го нарека блудник! И който се
срамува да изповяда тези Мои думи пред човеците, и Аз ще се
срамувам от такъв пред ангелите на Отца Ми!
Който има уши да слуша, нека слуша!
Който има сърце да излезе от Вавилон, нека излезе!
Който има ревност да се покае, нека се покае!
Който иска да Ме чуе, нека Ме извика!
Който иска да Ме извика, нека Ме чуе!
Аз го изговорих, Аз го изрекох…”

