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“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и

ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата

за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си като в ден на клане...”

(Из Съборното послание на Апостол Яков)

С тази книга, верен на обещанията Си в Евангелието, Небесният Отец

приготвя Меч, както за Своите юнци в Небето, така и за угоените свине на

земята. Искрено вярвам, че Божията Благодат и помазание, с които е

заредено това пророческо слово, ще те направят като жертвен юнец пред

Святите Олтари на Отец. Амин и Амин!

Авторът
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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи братко! Нека с тези първи думи ти помогна да разбереш ясно

духовното послание на тази книга. Аз и ти, а и всеки човек на земята,

живеем във време, пълно със стотици духовни белези. Белези, говорещи за

свършека на времето, за дълбокото морално и духовно разложение, в което е

потънал светът. Той не е потънал вчера или преди месец. Той не е потънал

преди година или век. Той започна да потъва в собственото си беззаконие

още от мига, когато негов княз и владетел стана дяволът, но днес е

кулминацията на духовното му развращаване и на погублението, което

шества навсякъде. И както за един корабокрушенец най-скъпоценната вещ

е спасителният пояс, който го държи на повърхността, за да не потъне в

морето, така и за нас, като последно поколение християни, най-скъпоценният

спасителен пояс е Божието Слово. Това Слово, което е видяло разпадането

и разрушаването на сатанинския свят, преди още той да е станал такъв.

Това Слово, което има сила да те издигне високо над света в областите на

Божия Слава и мир, в областите, където няма и помен от всичката мерзост

и запустение на погиващия свят. За съжаление, дори и с този спасителен

пояс мнозина не успяват да се задържат над повърхността, а колко по-

малко - да се издигнат нагоре. Техните библии са пояси, които се пълнят с

морска вода, прогниват и вече нямат спасителната сила да държат човека

над морето и да го издигнат в Небето. Тогава тези прогнили пояси дърпат

човека надолу и той преживява много по-голямо духовно разрушаване и

погубление, отколкото който да е езичник. Всичко това се дължи на факта,

че никой не иска да разсъждава над духовните белези, с които е пълен

светът. Белези, показващи настъплението на дявола и неговата измама.

Белези, показващи как служителите на светския дух издигат над главите

си една светска библия, с която успяват да пленят сърцата и умовете на

стотици хиляди и милиони хора. Именно за тези белези ни говореше

Спасителят Исус, когато предупреди:
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“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде

спасен…” 1

Аз искам ти да устоиш докрай. Исус иска да се влюбиш в Него и да

издържиш на беззаконието, което не просто атакува, но поглъща със

страшна сила отстъпилите от учението на Божия Син. Ти може досега да не

си забелязвал това беззаконие, защото то се е промъквало неусетно.

Сетивата на човешкото сърце са така устроени, че то не може да забележи

постепенната промяна, а просто свиква с нея. Колкото до внезапните

промени, ние всички ще реагираме на тях, защото изведнъж ще бъдем

поставени в новата ситуация. Но когато става дума за постепенните

промени, за силата на кваса, способен да закваси цялото тесто, то тогава

непременно се налага да бъдем бдителни и да изпитаме в Божието Слово

онова, което наблюдаваме или в което участваме. Така, както не става

изведнъж есен или пролет, но има първи белези, говорещи за тяхното

настъпване, така и християнинът не става изведнъж антихрист, но има

белези, които показват, че е стъпил на погрешен път и е приел да служи

на фалшиви доктрини.

Моят Господ работи дълго в сърцето ми, за да ме подготви за тази

книга, защото Той желаеше ясно да видя белезите и да ги опиша в тази

книга, за да може всеки, който я прочете, да изпита сърцето си с нея.

Затова моята искрена молитва за теб е тази:

Ако и да си убеден в Истината, която твърдо държиш и изповядаш, да

намериш силата на онова смирение в себе си, с което да позволиш на

Господ да ти говори, да те изпита и да те намери верен и одобрен. Така

непременно ще покажеш на Исус и на самия себе си, че наистина стоиш в

Неговия Път, изповядваш Неговата Истина и живееш Неговия Живот.

Господ да те благослови! Авторът

1 (Матея 24:12-13)
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1. ВИДЕНИЕТО ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Нека сега, скъпи ми братко, да ти кажа какво преживях, когато моят

Господ дойде към сърцето ми, за да ми говори и да ме подготви за темите

на тази книга. Ето Неговите първи въпроси към сърцето ми. Той ме попита:

“С какво свързваш смъртта? Кой или какво олицетворява

смъртта?”

Тогава Му отговорих:

“Господи, смъртта е прекъсване на връзките между духа и тялото, в

следствие на греха, така че човекът умира. А онзи, който олицетворява

смъртта, е самият дявол, защото поради неговата измама първите човеци

съгрешиха и след това умряха...”

Тогава Исус продължи:

“Това е един добър отговор, който може да задоволи теб, но не

и Мен. Защото ако за мнозина смъртта е умирането на тялото, за

Мен смъртта е умирането на духа и неговата вечна изолация от

Святото Присъствие на Отец Ми…”

Думите на Исус ми се сториха странни. И затова Му казах:

“Господи, та нали духът не умира, за разлика от тялото. Как тогава Ти

ми говориш за смъртта на духа?”

А Исус продължи:

“Аз не ти говоря за смъртта, като край, но за смъртта, като

състояние. Защото колкото и жив да изглежда в собствените си

усещания, духът би бил мъртъв, ако не е свързан с Живота на Отца

Ми чрез Святия Дух.

Кажи Ми тогава къде обитават мъртвите? Къде са телата им?”

Думата беше на устата ми и затова отговорих:

“Господи, гробищата са естественото място, където лежат телата на

мъртвите. И едва ли има по-ужасно и покъртително място от гробищата...”

Изговорих с такава убедителност думите си, че Исус се усмихна на

отговора ми. А после добави:

“Ти изглеждаш твърде сигурен в твърдението си. Но това е

така, защото Аз не съм ти разкрил едно място, което е многократно
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по-ужасно и покъртително от гробищата. Някога го разкрих на

Моите Апостоли, но сега ще го разкрия и на теб, защото видението,

което ще ти дам, ще бъде ключът за разбирането и написването на

тази книга…”

След последните Си думи Господ вдигна духа ми и ме постави в

Живото Си Евангелие. Няма да крия от теб, скъпи ми читателю, че най-

дълбоките и прекрасни откровения от Небето съм получавал тогава, когато

Исус вдига духа ми и ме прави да ходя с Него в Живото Евангелие. Аз и до

днес не мога в пълна степен да кажа какво представлява това велико

духовно присъствие, но от многото видения, които съм имал, ще ти споделя,

че Живото Евангелие е Силата на Святия Дух да документира пред сърцето

ти Живота на Исус в Евангелието и едновременно с това да влее теб самия

в Този Живот, така че да уловиш и изпиташ духовно неща, които никога

няма да получиш от прочит или тълкуване. Живото Евангелие е миг, когато

целият Нов Завет на Исус оживява пред очите ти, все едно, че гледаш

филм, но имаш и прекрасната възможност да станеш участник в него. И

понеже всичко там е духовно, то и затова откровенията и пълнотата са не

просто прекрасни, но в съвършена завършеност, на която нито може да се

притури, нито може да се отнеме.

И така - аз вече бях до Исус в Живото Евангелие. Стоях на палубата

на малка ладия и виждах как приближаваме бряг, въпреки, че все още не

знаех къде отиваме. Ето, че ладията приближи брега, а Исус и Апостолите

просто скочиха във водата, а след тях и аз. Едва стъпил на пясъка аз чух

див рев, като на животно и това ме сепна. Тогава иззад гъстите дървета

над самия бряг изскочи гол човек, който изглеждаше ужасно. Той имаше

дълга сплъстена и мазна коса и беше много мръсен, а в очите му се четеше

ужас. Цялото му тяло бе покрито от порезни рани и много от тях кървяха.

Знаех без всякакво съмнение, че това е видение, свързано с Гадаринската

земя. Тогава попитах Исус:

“Господи, защо ме водиш тук?”

А Исус ми отговори:

“Тук има да видиш неща, които никога не си виждал и да ги

предадеш на Църквата Ми. Защото, погледни и Ми кажи:
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Как намираш състоянието на този човек, който изскочи с див

крясък изсред дърветата?”

“Господи, той изглежда повече от зле. И всичко в него е странно.

Странно е, че е гол. Странно е, че тялото му е изпорязано. Странно е дори

това, че вместо да се уплаши от Теб, той идва при Теб...”

“Както сам се убеждаваш, този страдалец е странен. И не е

чудно, че е странен, след като самата Гадаринска земя в духовното

си значение е място за завръщане на странници. Но ти си спомни

добре какъв беше коментарът на Евангелието за този странник...”

Отворих библията си, посочих с пръст стиховете и казах:

“Господи, ето писаното за него:

“Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го

върже нито с верига; защото много пъти го бяха връзвали с окови и

с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой

нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата

и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни...” 2

“Чак сега разбирам, Господи, защо ми даваш това видение, а именно -

да видя как изглеждат онези, които живеят на най-страшното място…”

Исус отново се усмихна, като ме попита:

“Най-страшното място ли каза?”

“Да, Господи! Виж колко ужасно изглежда този човек...”

“А защо тогава идва да Ми се поклони? И ако някой, който дори

и в гробищата да живее, идва да Ми се поклони, то това не ти ли

показва, че Аз имам власт да го спася?”

“Да, Исусе! Ти имаш Съвършена Сила да спасяваш!”

Тогава Исус ми каза:

“А сега разбери духовното, защото затова си извикан тук и ти

се дава това видение. Този страдалец в Гадаринската земя духовно

олицетворява всички езичници, които са вързани от властта на

лукавия. Понеже, забележи, че са правени опити да го доведат в

Царството Небесно. И много пъти са го връзвали с окови и вериги.

Много пъти са му благовестявали за Мен, като са искали да вържат

2 (Марк 5:3-5)
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нечистите духове, които са го обладали. Но грешката е там, че той

никога не се е срещал с Мен, а само с хора, които са му говорили за

Мен. А ето, че когато Аз стъпих с нозете Си на Гадаринската земя,

той се завтече да Ми се поклони. Забележи също, че цялото му тяло

е в порезни рани, понеже е писано, че той се изпосичаше с камъни.

Когато отидете да благовестявате Царството Небесно на езичниците

от този свят, то твърде често сте остри камъни, които не успяват да

докоснат сърцето, а само да го наранят и направят поредната рана

и порязване върху него. Затова и много езичници късат веригите и

счупват оковите, понеже Моите не искат да им дадат Свободата на

Духа, но робството на религиозни доктрини и послушание пред

човеци. Такъв е духовният поглед, момчето Ми. И нека никой не ви

лъже, че можете вместо Мен да спасите езичниците на този свят.

Защото какво ще спечели езичникът, ако излезе от един затвор, а

влезе в друг? Какво ще спечели езичникът, ако излезе от света, а

влезе във Вавилон? Няма ли тогава той всячески да къса веригите и

да счупва оковите?”

Стоях като замаян от думите на Исус и в този миг прекрасно разбирах,

че ако съм знаел нещо, то не съм го познал както трябва. Исус наистина

имаше Сила и Власт да спасява езичници. Защото, виждайки Любовта и

Светлината на сърцето Му, страдалецът от Гадарин просто падна в нозете

Му и Му се поклони. А Господ отново ме попита:

“Ще продължаваш ли да твърдиш, че гробищата са най-опасното

място?”

“Не, Исусе! Вече изобщо не съм сигурен в това...”

“Виж тогава как ще продължи видението, за да разбереш в

какво да бъдеш сигурен…”

И ето, че отново бях във видението от Господа. Видях как страдалецът

падна в нозете на Исус и извика:

“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам

те в Бога, недей ме мъчи…” 3

Тогава Исус го попита:

3 (Марк 5:7)
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“Как ти е името?” 4

А той отговори:

“Легион ми е името, защото сме мнозина…” 5

След тези думи стана нещо чудно. Устата на страдалеца стана като

развален грамофон, на който иглата прескача от песен на песен. Слушах

как много гласове се обаждаха и молеха Исус с едно и също нещо:

“Не ни изпращай в бездната! Луцифер ще ни разкъса! Намери ни ново

място, в което не благоволиш и което е далеч от Спасителната Ти Сила…”

След усърдните им моления Господ ме погледна и каза:

“Сега внимавай, защото сърцето ти ще получи ключа за

пълното разбиране на нещата, в които те водя. Аз наистина

спасявам езичниците на този свят. Но както в природата няма

нищо, което да се губи, така и в духовния свят нищо не се губи. То

само преминава от едно място в друго и от едно състояние в друго.

Защото, представи си, какво се случва с всички легиони демони,

които Аз изгонвам от сърцата на страдалците. Не търсят ли те някое

ново място за своето пребиваване? Не търсят ли те сърца, в които

Аз не благоволя, за да се настанят завинаги там и да останат там до

самия свършек?”

“Господи мой, скъпи ми Спасителю! Никога не съм имал Твоя поглед,

за да разбера в такава пълнота Сърцето Ти. Действително Ти освобождаваш

мнозина, което от само себе си показва, че легиони демони си търсят нови

места, където да обитават. И те не биха обитавали там, където Ти Си силен

и откъдето би ги изгонил, но само и единствено там, където Ти би им

посочил…”

Исус ме погледна с дълбок поглед, който говореше твърде много. Той

ме погледна с този поглед, с който разбрах, че нещата, които получавам,

са твърде съдбоносни, за да си позволя разсейване. Тогава ми каза:

“Виж тогава каква е последната молба на двата хиляди бяса,

които изгонвам от страдалеца…”

Погледнах към тресящия се в нозете на Исус страдалец и чух бесовете

да казват:
4 (Марк 5:9)
5 (Марк 5:9)
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“Прати ни в свинете, за да влезем в тях...” 6

Тогава Господ вдигна ръката Си и посочи към бърдото на хълма,

където пасеше огромно стадо от свине. В този момент вързаният по-преди

от бесовете започна да се гърчи и всичките бесове го напуснаха за

няколко секунди. След това целият тъмен облак от бесове се спусна над

стадото свине и всеки бяс влизаше в една от свините. Така стадото побесня и

самите свине с ужасно квичене и блъскане помежду си се втурнаха от

стръмнината и скачаха в морето, докато всички се издавиха...

Никога не бях виждал по-поразителна гледка. Представи си животни с

мръсножълта пяна по устата, които квичат оглушително, а после се

хвърлят от стръмнината и падат сред морските вълни. В този миг, докато

гледах, усетих как ръката на Господ погали главата ми, сякаш да ми даде

утеха и Благодат. И Исус с твърде сериозен Глас ми каза:

“Сега видя ли, че не гробищата на този свят са най-страшното

нещо, защото Аз имам власт над тях, понеже Ми се дадоха ключовете

на смъртта и ада и няма демон, който да не пусне страдалец, към

когото простра ръка? Но в действителност най-страшното е морето

на този свят, който лежи в лукавия, и свинете, които отговарят на

всички, които веднъж вече съм спасил, но са счели проляната при

Завета кръв за празно нещо. И според както най-точно ги определи

Апостола Ми Петър, с тях се е случило записаното:

“Понеже, ако след като са избягали от светските мърсотии чрез

познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се

сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е

станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не

бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали,

да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е

случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на

бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” 7

В тази книга Аз ще ти дам да говориш за всички човеци, които

светският дух превръща в свине, и над чийто живот Аз нямам

Спасителна Сила, докато повторно Ме разпъват в сърцата си. Нека
6 (Марк 5:12)
7 (II Петрово 2:20-22)
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бъде внимателно сърцето ти и отворени очите ти, за да забележиш

нещата, които лукавият доволно дълго време е скривал от

Църквата Ми. Който приеме посланията Ми в тази книга, нека

приеме, и който не ги приеме, нека не ги приеме. Защото днес е

времето, когато една Свята заповед слиза от Сион, за да извърши

Волята на Отца Ми. Заповед, за която ви казах:

“Или направете дървото добро и плода му добър; или

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

познава дървото…” 8

Днес е времето, когато чистите духом ще станат още по-чисти, а

скверните - още по-скверни. Днес е времето, когато в Небесните

места Аз ще паса малкото Си стадо, а по земните бърда дяволът ще

пасе многото си свине и ще ги издави в морето.

Блажени онези, които внимават на знаменията на времената и

приемат изобличенията от Небето, което отдавна се червенее

намръщено против всичкото зло, което лукавият успя да изгради в

Храма…”

След последните Си думи Исус започна да подготвя сърцето ми за три

духовни изпита, които вярвам, че ти, скъпи ми читателю, ще приемеш, за

да позволиш на Господ да издигне духа ти високо в Небесните места.

Амин и Амин!

8 (Матея 12:33)
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2. ДАЛИ ЩЕ СЕ УДАВИШ В МОРЕТО?

Аз вярвам, скъпи братко, че нещата, които прочете в предисловието,

непременно са оказали въздействие върху сърцето ти и ума ти. Другояче

не може и да бъде. За разлика от всички други духовни преживявания и

опитности, видението има една по-голяма сила да направи реален Господ в

живота ти и да ти помогне да проумееш напълно нещата от духовните

области. Когато във видението със свинете видях как всички те се втурнаха

от стръмнината и се издавиха в езерото, то в следващия миг в мислите ми

се появиха два интересни момента, които взаимно се изключваха и си

противоречаха. Само помисли върху това, което сега ще ти кажа:

Първо: Човек, който живееше в гробищата и видимо за него нямаше

надежда, беше докоснат, изцелен и благословен от Господа.

Второ: Стадо свине, което кротко си пасеше на стръмнината и видимо

за него нямаше никакъв проблем, в следващия миг взе, че полудя от

атаката на бесовете и се хвърли от стръмнината, за да се издави в езерото.

Сега разбираш ли, че нещата, които твърде често наблюдаваме, не са

в действителност онова, което са? Защото до мига на това видение аз си

мислех, че едва ли има нещо по-ужасно от гробищата, но се оказа, че

действително има нещо по-ужасно и това е морето...

Не бързай да си мислиш, че ти говоря за някакво море, защото тази

книга не е учебник по география. Защото в действителност светът е най-

ужасното място за живота на християнина. Спомни си как Апостол Йоан ти

каза:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света -

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота,

не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти;

а който върши Божията воля, пребъдва довека...” 9

А в края на посланието си, за да затвърди силата на духовния си опит,

който ни споделя, Апостолът казва и това:

9 (I Йоаново 2:15-17)
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“Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия…” 10

Как разбираш тези думи, братко мой? Какъв е духовният лакмус, с

който да провериш твърдението на Апостола? Не е ли светът много голям?

Не е ли толкова огромен, че просто да се изгубиш в него?

Ти разбира се, ще кажеш, че Господ е по-голям!

Алелуя! Така е! Господ е много по-голям!

Но къде да намериш мъдростта, с която да разбереш какво е Господ и

какво е светът? Защото за Своя Отец Исус на много места казваше:

“Отец Ми, Който е на небесата…”

Значи, като духовен човек, ти трябва да погледнеш нагоре, за да се

срещнеш с Духа на Отца. И обратно - да погледнеш надолу, за да видиш

света. А ето, че във видението със свинете Исус ми показа как те се хвърлиха

надолу от стръмнината и се издавиха. Това убедително ти показва, че

морето олицетворява света и неговата сила е такава, че може да те грабне

и повлече към дъното. Но на дъното ли ни иска Господ? Ето защо в тази

тема, в този първи духовен изпит, аз искам сам да се убедиш защо свинете

ги сполетя такава незавидна съдба - да се втурнат и издавят в морето.

Първото, което Господ ме накара да забележа от самото видение бе това,

че демоните не просто влязоха в свинете, но го направиха по изричната

воля на Господа… Ето какви въпроси ми зададе Исус:

“Как мислиш? Защо двата хиляди бяса Ми казаха:

“Позволи ни да идем в стадото свине…”

Нима не можеха и без Моето позволение да отидат в свинете? И

ако, погледнато по плът, те Ми се молеха да отидат в свинете, то Аз

ли бях Пастирят на тези свине? Не ти ли показва библейският разказ,

че след знамението със свинете се случи следното:

“А ония, които ги пасяха, побегнаха и известиха това в града и

по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало…” 11

Значи, както сам се убеждаваш, свинете си имаха пастири,

които ги пасяха. Но за да влязат в стадото им, бесовете искаха

позволение не от пастирите, а от Мен...

Защо точно от Мен бесовете поискаха позволение?”
10 (I Йоаново 5:19)
11 (Марк 5:14)
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Замислих се над думите на Исус и те ми се сториха чудни и странни.

Действително, че стадото си имаше пастири. Действително, че Исус

позволи на бесовете да обладаят свинете… В следващия миг хрумналата ми

мисъл ме изненада. Затова казах на Спасителя:

“Господи, ако някой днес стане виновник за гибелта на две хиляди

свине, той със сигурност ще отиде в затвора и никак няма да му се

размине. Но ето, че Евангелието не показва спрямо Теб някой да е имал

претенции и да иска да му изплатиш загубите, при все, че благодарение на

Твоето разрешение стадото бе погубено. Тук има нещо по-дълбоко, което

Те моля да ми разкриеш. Защо бесовете искаха разрешение от Теб за

свине, които си имат пастири и не са Твои?”

Исус се усмихна, а след това ми зададе въпрос, който беше толкова

дълбок, щото се сепнах от учудване. Той каза:

“Ами ако все пак тези свине са били Мои? Не каза ли Отец Ми

на праведния Йов:

“Кой Ми е дал по-напред, та да му отплатя? Все що има под

цялото небе, е Мое…” 12

И ако действително си мислиш, че евангелистите са изхабили

пергамент, за да описват ефектни случки, а не скрити духовни

реалности, то тогава все още не си разбрал защо свинете са Мои и

защо ги погубих с едно посочване на ръката Си.

Не разбираш ли, че Сатана и до днес има това позволение от

Мен да влиза в свинете и да ги погубва?

Защото когато някой е бил в Стадото Ми като една от Моите

овце, но светският дух го е покварил и той се е върнал в света, то

тогава той е престанал да бъде една от Моите овце и в

действителност е станал част от свинете на лукавия. И понеже за

всеки от тези, които са станали свине, Аз съм платил лична цена с

Кръвта Си, то и затова само с Моето позволение бесовете могат да

обладаят такъв и той да се удави в морето на този свят. Само

духовният поглед, който сега ти давам, би ти обяснил това. А пък

12 (Йов 41:11)
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колкото до нещо повече от нещата на видението, което ти дадох, то

помисли - не казва ли Словото Ми:

“Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и

ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси,

намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори…” 13

Виждаш ли нещо в този стих, което мнозина в Църквата Ми са

слепи да видят цели две хиляди години? Виждаш ли, че по въпроса

с искането и търсенето нещата стигат до тяхното изпълнение –

защото всеки, който иска, получава; който търси намира?

Но я погледни как стои въпросът с хлопането! Казвам ли Аз, че

който хлопа, му се отваря?”

Погледнах стиховете от “Евангелието от Матея”, които Исус цитираше

и слепите ми очи прогледнаха. Затова Му казах:

“Не, Господи! По въпроса с хлопането нещата продължават да стоят в

бъдеще време. Понеже е писано:

“И на тогова, който хлопа, ще се отвори…”

А Господ продължи с въпросите към мен:

“А кога отварям Аз на хлопащите, Стефане? Можеш ли да Ми

посочиш един, който да е видял, че е отворено, когато е хлопал?”

Прекрасни Спасителю! Ти наистина знаеш как да доведеш сърцата до

откровения и пълнота! Самото натякване на името ми, което Господ направи,

бе и самият отговор. Затова казах на Господа:

“Исусе! Никога няма да забравя думите на дякон Стефан, защото това

са думи, показващи изпълнението на обещанието Ти. Понеже той каза:

“Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно

на Бога…” 14

А Спасителят продължи, за да направи съвършена пълнотата на

откровението. Ето какви думи още ми каза Той:

“Както сам се убеждаваш, дякон Стефан видя небесата отворени.

И той ги видя такива, защото хлопаше. Защото на духовния човек

не е дадена друга по-съвършена заповед от Отца Ми, освен да

хлопа. Защото след мига на Моето Възкресение и Възнасяне при
13 (Матея 7:7-8)
14 (Деяния 7:56)
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Отца Ми, Аз посетих с Духа Си Апостола Си Йоан, за да му

засвидетелствам, че Онзи, Който идва отгоре, идва не да иска или

търси, но отново и отново - да хлопа:

“Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой Гласа Ми и

отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с

Мене…” 15

“А какво ще рече това някой да хлопа, Господи?” - попитах аз. Тогава

Исус хвана ръката ми и я приближи до гърдите Си. След това ми каза:

“Какво усещаш сега?”

Усещането беше такова, че през самата ми длан пулсираше Сърцето на

Исус. И аз Му казах:

“Господи, усещам ударите на Сърцето Ти...”

Тогава Исус отново ме попита:

“А забелязваш ли, че това не са шумни удари, които да се чуят

от всички, но меки и приглушени, които да може да чуе само Онзи,

Който е близо до сърцето ти или живее в сърцето ти?”

“Да, Господи! Забелязвам това!”

“Е, тогава знай от Мен, че всеки удар на сърцето ти, с който

продължаваш да се стремиш към Царството Небесно и да търсиш

Моята Правда, е хлопане на Небесната врата. И това хлопане няма

да го забележат човеците, но само и единствено твоят Господ.

Защото Той е, Който е близо до сърцето ти и вижда в тайно, за да ти

въздаде наяве...”

“А как стои тогава въпросът с искането и търсенето, Господи? Та нали

Ти прогласи да искаме и търсим?”

“Точно така е! Аз наистина прогласих искането и търсенето, но

забележи казаното от Мен, че “всеки, който иска, получава”. Този

стих е съдбоносен както за вярващите, така и за езичниците. “Който

търси, намира…” И този стих е съдбоносен, както за вярващите,

така и за езичниците. Но относно третата заповед с хлопането, тя е

съдбоносна само за духовния човек, защото Небето отваря вратите

15 (Откровение 3:20)
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си да ви приеме, едва тогава, когато като Апостол Павел можете да

заявите:

“Аз се подвизавах в доброто войнстване. Попрището свърших,

вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата),

който Господ, Праведният Съдия ще ми въздаде в онзи ден; и не

само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото

явление…” 16

Всичко, което Исус ми говореше, беше твърде чудно за сърцето ми.

Затова отново Го попитах:

“Господи, нима вярващите в Тебе не забелязват съдбоносната сила,

която е скрита в Твоите заповеди? Нима не забелязват, че ако искат дявола

и света, ще получат дявола и света, защото всеки, който иска получава?

Нима не забелязват, че ако търсят търговията на Вавилон, ще я намерят,

защото всеки, който търси, намира? Какви са тези стихове, пълни с такава

двояка сила, имаща съдба, както за праведните, така и за нечестивите?”

Слушайки въпросите ми, Исус каза:

“Евангелието е твърде високо място, дадено за духовния човек.

И ако в него, въпреки това, пълзят гадини и буболечки, те не могат

да напуснат пръстта, от която са родени и в която отиват. Понеже

тези Мои стихове за искането и търсенето са мрежа, в която

попадат и праведните и нечестивите. И те са ясно разкрити в една

Моя притча, над която сега ще ти дам духовен поглед и ти го

предай на братята Ми и сестрите Ми, за да се научат да изпитват

нещата, които се различават. Спомни си, Стефане, не казах ли Аз

едни Мои думи, които гласяха:

“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото,

която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни изтеглиха я

на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите

изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще

излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги

хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби...” 17

16 (II Тимотей 4:7-8)
17 (Матея 13:47-50)
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А сега забележи, че се хвърля мрежа в езерото и улавя риби от

всякакъв вид. Не само праведни, но всякакви. И когато се изтегли

мрежата на брега, добрите се прибират, а лошите се изхвърлят в

огненото езеро. Ето с това могат да ти станат ясни стиховете Ми за

искането и даването. Те са мрежа, в която се улавят всякакви риби.

Едните риби искат Небесното и Мен, а други - светското и дявола.

Тези, които искат Небесното и Мен, го правят, защото сърцето им се

стреми към третата заповед - да хлопа постоянно на Небесната

врата. Така те никога не изгубват прицелната точка. Но другите,

които се задоволяват само с искането и търсенето, забравят да

хлопат и сърцето им натежава поради онова, което получават на

земята. Става ли ти сега ясно, че в една такава мрежа наистина ще

се уловят и праведни и нечестиви? Защото праведните ще приемат

думите Ми по Дух и ще се кланят на Отца Ми в Дух и Истина, докато

нечестивите ще приемат думите Ми по плът, за да заприличат

дословно на свинете, които ти показах във видението. Такива с

гордост ще заявяват пред амвона, че искали от Господ и Той им дал.

Разбира се, че ще им дам, защото в земното е делът им. Тъжното е,

че мнозина човеци изпадат във възторг от свидетелствата им, без

да разбират, че в една мрежа, уловила всякакви риби, ще има

всякакви свидетелства. Но запомни от Мен, че:

Всяко свидетелство носи духа си! И ако някой свидетелства за

Мен, Който съм на Небето, друг ще свидетелства за княза на този

свят, който е на земята!

И нека никой утре не се чуди, че Словото Ми го е изпитало и не

го е намерило Зван, Избран и Верен. И нека никой утре не се чуди

защо е бил в мрежата и се е радвал, че Господ го издърпва, а в

следващия момент участта му е била да бъде изхвърлен вън - при

лицемерите и псетата, при блудниците и хулителите, при крадците

и чародеите.

Аз заповядах това! Аз заповядах мрежите Си и те ще уловят

абсолютно всички църкви и вярващи, но праведна и Свята ще се

нарече само Моята Църква - всички онези, които са хлопали тогава,
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когато останалите край тях са искали и получавали, търсили и

намирали. Сега разбираш ли защо позволих на бесовете да влязат в

стадото свине?”

Отговорих:

“Господи, та именно това е мрежата, за която ми говориш! Тези свине

са търсили морето и искали всичко, що е в морето. А Ти Си наистина верен

да изпълниш Словото, с което Си ангажирал Името Си и да им дадеш

онова, което търсят и искат... “

“Точно така, момчето Ми! Но нека сега те заведа в още по-

дълбоко познаване на тайната с Моята мрежа. Както сам се убеди,

Моите думи носят съдба, както за праведните, така и за нечестивите.

Моите овце познават Гласа Ми и никоя от Моите няма да последва

съдбата на свинете. Но когато някой се е оказал всред свинете, с

него ще се случат ужасни неща. Той не просто ще се хвърли в

морето, но и ще се удави. А какво е удавянето?”

“Господи, това е, когато морската вода ме покрие, така че да нямам

възможност да дишам. Тогава, по силата на инстинкта, даден ми за дишане,

аз ще направя опит да дишам и дробовете ми ще се напълнят със самата

морска вода. Тогава вече ще съм мъртъв, защото тялото ми не може да

живее без въздух…”

“Виждаш ли, как сам го каза? И ако човешкото тяло не може да

живее без въздух, то може ли Моето Тяло да живее без Святия

Дух?”

“Не, Господи! То би било мъртво, би било труп!”

“Спомни си тогава каква бе ролята на Святия Дух и защо Отец

Ми Го изля в сърцата на вярващите…”

Отворих библията си на “Евангелието от Йоан” и прочетох прекрасните

думи на Спасителя, които гласяха:

“А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца,

Духът на Истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за

Мене…” 18

и още:

18 (Йоан 15:26)
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“А когато дойде Онзи, Духът на Истината, ще ви упътва на

всяка Истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе,

това ще говори и ще ви извести за идните неща, Той Мене ще

прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява…” 19

Тогава казах на Исус:

“Господи, ако съм част от Твоето тяло, то моят дух диша от Твоя Дух.

Тогава аз не съм удавен в морето на света, защото уповавам на Теб и на

всичко, което Святият Дух ще ми даде в Твоето Име…”

“А какво би ти дал Святият Дух в Моето Име? Няма ли това да са

нещата, които Аз и Отец Ми имаме в Небето? Няма ли Святият Дух

от Моето да взема и да ти дава?”

“Да, Господи! Точно така би сторил Святият Дух?”

“Виж тогава защо мнозина се давят в морето на този свят.

Именно защото счетоха, че Святият Дух им дава нещата на света, а

не нещата на Небето. Така светският дух влиза като вода в сърцата

им, за да се удавят и да изгубят всякаква връзка с Духа на Живия.

Именно това са свинете. Именно това са удавените от света, от

морето на този свят. Те показват скъпия си автомобил, лъскавия си

костюм, банковата си сметка и комфортната си къща, като заявяват

на всеуслишание:

“Даде ми ги Господ Исус!”

Но имам ли Аз в Небесния Ерусалим изобилие от автомобили,

костюми, пари и къщи? Защото ако имах, то тогава би било вярно,

че онзи, който се хвали, ги е получил от Мене. Не е ли Моето

помазание по-ценно от бензина на автомобил? Не е ли Моят светъл

и чист висон по-ценен от лъскавия костюм на наемника? Не са ли

Моите откровения и видения по-ценни от милиони долари в банкова

сметка? И може ли домът, с ръка направен да е по-ценен от

неръкотворния Дом, на когото Сам Отец Ми е строител и архитект?

Защо тогава в искането и търсенето мнозината не прибавиха и

хлопането, за да разбера, че сърцата им са действително при Мене?

Не знаят ли, че когато Отец Ми издърпа мрежата, Той ще прибере

19 Йоан 16:13-14)
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само живите, но не и удавените от морето? Защото живите, ако и да

са в света, не живеят в света, но търсят по-добро отечество. Затова

и Отец Ми не се срамува да ги нарече Свои люде. Докато удавените,

когато отворят устата си, ще избълват само солената вода на този

свят. И проповедите им, и всичко, с което оправдават похотите и

страстите си, ще бъде солена вода…

Помисли тогава върху думите на Апостола Ми Яков:

“Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини,

или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава

сладка…” 20

Нека го запомнят всички, които Ме обичат и наричат себе си

“християни”:

Не може солената вода да дава сладка и затова не е възможно

удавените от духа на света да свидетелстват за Духа на Бога!

Всеки дух свидетелства за мястото, от което произхожда. И ако

някой казва, че има Святия Дух, нека свидетелства за нещата на

Духа, а не за нещата на света. Защото в Моя Свят няма нищо от този

свят, но твърде често и във вашия свят няма нищо от Моя Свят.

Това е начинът духовно да разделите свине от овце и удавените от

живите. Живите Ме познават, защото за тях Аз съм Пътят, Истината

и Животът. Докато удавените са излъгани от дявола и той за тях е

Дъното, Лъжата и Смъртта. И няма нечестив, който да премине през

стеснената врата на Спасението и Изкуплението. Няма нечестив,

който да се скрие и Аз да не го забележа. Защото Словото на Отца

Ми покрива целия свят, както въздухът – цялата земя. И за свине,

които се хвърлят от стръмнината, за да се издавят или стоят в

тинята, за да се утешават, същото това Слово е казало:

“А нечестивите са като развълнуваното море, защото не може

да утихне, и водите му изхвърлят тиня (за свинете) и кал (за храна

на всички, които им вярват). Няма мир за нечестивите, казва моят

Бог…” 21

20 (Яков 3:12)
21 (Исайя 57:20)
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След тези думи Господ Исус спря да говори, за да подготви сърцето ми

за втория духовен изпит. И аз вярвам, скъпи ми читателю, че Неговите

думи ще се затвърдят в сърцето ти, за да внимаваш в онази мрежа, която е

уловила всички ни. За да бъдат искането и търсенето ти, покорени на

хлопането, тоест, да се научиш на тайната на благочестието, която гласи:

“Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и

всичко това ще ви се прибави...” 22

22 (Матея 6:33)
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3. ДАЛИ ДА УГОЯВАШ ИЛИ ДА БЪДЕШ УГОЕН?

Скъпи ми читателю! Вярвам си убеден, че първият духовен изпит,

даден ти от Господ, е твърде сериозен, за да си позволиш лукса да искаш и

търсиш всичко на всяка цена. Има само една истинска цена и тя е духовната.

Има само една истинска цена и тя е да счетеш всичко за измет, само и само

да придобиеш Исус в сърцето си. Ние всички живеем във време, което ако

трябва да се определи с две думи, те ще са “натрупване” и “инвестиране”.

Един натрупва пари в банковата си сметка, друг натрупва знания, трети

натрупва горчиви спомени, четвърти натрупва гняв. Изобщо - способността

на човека да увеличава нещата, които иска да притежава, никак не се е

променила от древността и до днес. Думичката “богат” е в известна степен

универсална и отговаря на всякакви житейски каузи и принципи, на

всякакви земни или небесни правила и закони. Но когато нещата се отнасят

до човеци, които Библията е определила като “свине”, то ти трябва да

протегнеш ръцете си и да отвориш сърцето си за директно изливане от

Господ, за лично общение с Него. Понеже в Библията няма твърде много

стихове или цитати, свързани със свинете, но непременно ще видиш как

духът, формиращ хората като свине, никак не се е променил и до днес

прави същото. Истина е, че има много по-прекрасни теми от тази за свинете.

Истина е, че за духовния човек е много по-важно да гледа на Начинателя и

Усъвършителя на вярата, отколкото да му се повръща от погнуса и от

отвращение, когато чувства до себе си мляскането и доволното грухтене на

някой тлъст шопар. Но виждаш ли, братко мой, аз наистина в молитва и

смирение гледах именно на Начинателя и Усъвършителя на вярата ми,

защото когато Той дойде и ти протегне ръка, за да те води, то тогава най-

угодното, което можеш да направиш, е да се оставиш в покорство и

послушание на Неговата Благодат, която е силна да отваря очите на сърцето

за невидимото. Защото, без съмнение, ти никога няма да видиш всред

обществото на вярващите свине, ако се опитваш да ги наблюдаваш с

плътските си очи. Напротив - очите ти ще видят изискани хора, най-често

добре изглеждащи, добре облечени, с нужната етикеция или маска на
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благоприличие. Но как тогава да си обясниш, че Господ Исус ти е казал в

Евангелието и такива думи:

“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите

си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да

ви разкъсат…” 23

Аз лично вярвам, че ако тези Христови думи бъдат прочетени и на

езичник, то дори той с необновения си ум би разбрал, че Божият Син няма

за цел да говори за никакви прасета или кучета. Понеже на кучетата всеки

човек подхвърля огризаните кокали от трапезата си, а на свинете поднася

помия или хранителни остатъци. Значи, ако Господ духовно определя една

категория човеци като свине и кучета, то тя действително съществува. И

не само съществува, но в това последно време е взела такъв превес, че е

събитие да намериш общество, в което да няма поне една свиня или куче.

А понеже цялата тази книга е предназначена да ти даде духовен поглед

върху свинете и тинята, то и затова се приготви да съпреживееш с Господ

видения, даващи дълбок и всестранен духовен поглед над онази духовна

нечистота, от която Господ се гнуси и която никога няма да допусне в

Небето.

Когато аз чаках Исус да озари сърцето ми с Присъствието на Духа Си,

едва ли съм си представял, че дълбочината, в която Той ще ми говори, ще

е така изобилна и просветена. Но ето, че Той дойде, като ми каза:

“Стефане, хвани ръката Ми и не я пускай, защото има да видиш

неща, които не си виждал. Защото духовната ти дреха не би била

съобразна на Славата Ми, ако не я облека с благочестието, на което

всички сте призвани. А това благочестие ще рече да пазиш себе си

неопетнен от света.

Но как би опазил себе си от света, ако не знаеш, че родените от

неговия дух всячески искат да се смесят с вярващите и да омърсят

чистотата на духовната им обхода? Помниш ли сериозните думи на

Апостол Петър? Можеш ли да видиш как сълзите му текат, докато

пише за нечестивите във второто си послание:

23 (Матея 7:6)
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“…люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем.

Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на

угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен

грях; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на

проклетия…” 24

Какво ли би станало, ако свиня излезе от кочината си и побърза

да легне в белите чаршафи на леглото ти? Няма ли да останат петна

от лежането й? Не са ли сърцата на свинете научени на лакомство?

Не ядат ли такива, докато изобщо има какво да се яде? Не грабят

ли такива, докато има какво да се граби? Не прибират ли такива,

докато има какво да се прибира? Сега разбираш ли, че действително

духовният човек трябва да пази себе си чист от общението със

свине, решили, че благочестието не е нищо друго, освен средство

за печалба и постоянно пълнеещ корем?”

Слушах Спасителя и сърцето ми се пълнеше с остра болка от думите

Му. И затова Му казах:

“Господи, аз не желая да хвърлям онова, което е Свято на кучетата,

нито бисери на свинете. Но, моля Те, научи ме как Ти правеше това на

земята! Та нали още по време на земната Ти мисия беше пълно със свине и

кучета? И ако Ти ни заповяда да не хвърляме бисерите си на свинете, то

първо Сам Ти би ни дал пример с тази Твоя заповед…”

Исус се усмихна, а после каза:

“Точно така е! През цялото Си служение на земята Аз нито

веднъж не хвърлих нищо Свято на кучетата, и нито един Свой

бисер на свинете. И за да разбереш как изпълних Собствената Си

заповед, то наблюдавай внимателно видението, което ще ти дам,

защото то е ключът, с който успешно ще издържиш този втори

духовен изпит…”

Миг след думите Му аз усетих как ръката на Господ просто ме дръпна,

а пред очите ми изникна видение. Видях как около Исус пъплеха стотици

кучета и свине и бе твърде оживено. Единствените в това видение, които

имаха човешки вид и образ, бяха дванадесетте Апостоли и Господ. Моят

24 (II Петрово 2:13-14)
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Господ държеше в ръката Си орехи, които изваждаше някъде из пазвата

Си. После ги хвърляше на тълпите от кучета и свине, а животните с лай,

квичене и грухтене се насъбираха около орехите и се опитваха да ги ядат.

Тогава Исус ми каза:

“Наблюдавай ги внимателно, защото има да научиш твърде

много от това видение…”

Гледах кучетата и свинете. Те захапваха орехите, опитваха се да ги

счупят със зъбите си, но не успяваха. После опитваха отново и отново, но

все така не успяваха. Накрая подритваха орехите, и, въртейки опашки, си

тръгваха, а на тяхно място идваха други, които правеха същите безуспешни

опити. Вярвай ми, братко, гледката беше твърде смешна, защото искрено

се разсмях, но много повече в нея имаше Небесна печал и обреченост.

Тогава се обърнах към Исус и Го попитах:

“Господи, защо им даде орехи, след като прекрасно знаеш и виждаш,

че те не могат да се справят с черупката?”

Господ ме погледна. А после каза:

“Не могат, защото не искат да се обърнат и покаят. Но не за

всички нещата с орехите стоят така. Виж, например, онова малко

момиче, което се приближава…”

И действително, към орехите, които свинете и кучетата бяха изплюли,

се приближи малко момиче на възраст около десет години. То държеше в

дясната си ръка бяло речно камъче. След това то се наведе, и замахна с

него върху ореха. Така орехът се счупи, а отвътре изпадна бисер. Детето

се усмихна, вдигна бисера, а после се приближи до Господ и Му каза:

“Благодаря Ти за бялото камъче, Исусе! Защото как иначе щях да си

взема бисера?”

Видението действително ме изумяваше. Тогава казах на Спасителя:

“Да вярвам ли на очите си, Господи? Излиза, че когато говориш за

бисери, Ти имаш предвид Скритата Манна, която даваш само на онези,

които победят светския дух на кучетата и свинете. Защото в “Откровението”

Духът Ти казва:
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“На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам

и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не

познава, освен оня, който го получава…” 25

Тогава Господ допълни към думите ми:

“Кажи на всичките Ми братя и сестри, че ако някой действително

обича Мен и е влюбен в Небесния Ерусалим, той ще е способен да

проумее всички тайни на Небесното Царство, които Аз прогласих в

притчи. Защото тогава в сърцето му непременно ще стои онова

бяло камъче, което видя в ръката на момиченцето. Понеже, спомни

си писаното за Мен, когато говорех с притчи:

“Всичко това Исус изказа на народа с притчи, и без притчи не

им говореше; за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва:

“Ще отворя устата Си в притчи; Ще изкажа скритото (скритата

манна) още от създанието на света...” 26

Сега разбираш ли, че именно Моето говорене в притчи беше

защитата на бисера и Святото от устата на свинете и кучетата?

Защото за плътските всичко е плътско и не е възможно плътски

зъби да смелят Небесен Хляб. За нечистия всичко е нечисто и не е

възможно език, близал светския бълвоч, да усети вкуса на Сион.

Най-вече си спомни, че когато Апостолите Ме попитаха:

“Защо им говориш с притчи?” 27

…то Аз им отговорих:

“Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното

царство, а на тях не е дадено. Защото който има, нему ще се даде, и

ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което

има. Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а

не слушат, нито разбират. На тях се изпълнява Исаевото пророчество,

което казва: “С уши ще чуете, а никак няма да разберете; и с очи

ще гледате, а никак няма да видите. Защото сърцето на тия люде е

задебеляло. И с ушите си тежко чуват, и очите си склопиха; да не

би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със

25 (Откровение 2:17)
26 (Матея 13:34-35)
27 (Матея 13:10)
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сърцето си, и да се обърнат, и Аз да ги изцеля”. А вашите очи са

блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват...” 28

Обърни внимание, че сърцето на тези люде е задебеляло. Но

току-така ли става някой дебел? Току-така ли полепва светска

тлъстина върху сърцето? Не е ли нужно години наред такова сърце

да бъде угоявано, за да придобие тлъстината си? Да стоиш ли

тогава всред свине, които искат да направят всички свине? Да

стоиш ли сред дебели, които искат да направят дебели всички като

тях? Не е ли по-добре да си като това слабичко момиченце, което

имаше бялото камъче на Моята Светлина и Спасение? Защото само

тогава ще счупиш ореховата черупка на думите Ми, за да извадиш

и бисера. И понеже вече разбра, че свинете не ги ползват бисерите

на Сион и Святостта на Небето, то нека те заведа в онова познаване

на духовните реалности, което ще ти позволи да забележиш къде

става най-голямото угояване на сърцата и най-усиленото развъждане

на свине от създанието на света…”

След думите Си Господ хвана духа ми и ме издигна високо в Небесните

места. Така, след някакъв много кратък миг се озовах пред портите на

Небесния Ерусалим. Те бяха същите, каквито ги бях виждал и в други

видения и блестяха ослепително от Славата на Господ. Чувствах зад гърба

си мощната ръка на Исус, Който ме подбутваше поради моментното ми

вцепенение. Тогава Той ми каза:

“Нещата, които ще видиш тук, в това видение, са едни от най-

отговорните за цялата Ми Църква и за всичките Ми служители.

Блажени и Святи човеците, които се покаят и обърнат, за да ги

освежа с прясно миро и да ги заредя с подновяване на силата им.

Понеже настъплението на отстъпилите от Учението Ми ще продължи

да заразява като масова епидемия и хиляди по хиляди ще похулят

Небесния дял, за да получат земния. А сега виж това!”

Погледнах пред себе си и видях как ръката Господна беше свила

всичките Си пръсти с изключение на показалеца, който ми посочваше

прекрасна зала, построена от огромни диаманти и огледала. Всичко в нея

28 (Матея 13:11-16)
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беше така празнично и възвишено, че това беше духовния печат и

излъчване от това място. Огромна маса във формата на буквата “П” беше

постлана със златоткана покривка, която беше толкова нежна и феерична,

щото самото злато имаше прозрачност, под която ясно личеше, че масата е

сътворена от красив планински кристал. Имах вътрешното усещане, че ако

пипна покривката, ще я омърся с допира си и затова само гледах. Тогава

Исус докосна главата ми и ми каза:

“Има нещо още по-прекрасно от самата маса и покривката й.

Затова вдигни погледа си и го виж...”

Повдигнах очите си и видях как право пред мен, над самата маса, там,

където беше златният Трон на Исус, бяха поставени жертвеници, а в тях

имаше заклани юнци (волове). Самият вид на жертвениците беше такъв, че

те сякаш бяха изсечени от гранит или друга твърда скала. Гледката ме

впечатли твърде много и затова попитах Господ:

“Исусе! Какви са тези жертвеници? И защо в тях има заклани юнци?”

В отговор на въпроса ми Спасителят каза думи, които, подобно на

диамантено длето се врязаха в сърцето ми. Той каза:

“Всеки от тези юнци, които виждаш на жертвениците, е помазан

от Мен пастир над Божиите люде. Той е принесъл себе си в жертва

благоуханна и благоприятна на Отец Ми, така че поради неговото

застъпничество е опазил цялото паство, което му е било поверено.

Благодарение на тези юнци, които се съразпнаха с Мене, Моите

продължиха да чуват Гласа Ми, от най-малкият до най-големият.

Ето така изглежда първата част от Сватбата Ми с Църквата.

Това е частта, посветена на застъпниците и ходатаите, за които са

запазени най-святите места на жертвениците, понеже във всичко

те се уподобиха с Мен и затова Отец Ми им даде да пият същата

чаша на страдание и себеотричане. Виж тогава и скритото в Моята

притча. Защото за същите тези юнци, които сега виждаш тук

пожертвани и заклани, бе писано:

“Речете на поканените: Ето, приготвих обяда си; юнците Ми и

угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но те

занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг
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на търговията си; а останалите хванаха слугите Му и безсрамно ги

оскърбиха и убиха…” 29

А сега нека сърцето ти внимателно види, че Отец Ми говори

както за юнците Си, така и за угоените. Понеже казва:

“Юнците Ми и угоените са заклани…”

И ако ти видя юнците, които се съразпнаха с Мене, за да

послужат на Цялата Ми Църква, то може ли някой, който се е

отрекъл от себе си, да бъде угоен?”

“Не, Господи! Себеотричането е смърт за егоизма. А пък за угояването

е нужно лакомия…”

“Това не ти ли показва, че ако юнците на Отца Ми са заклани и

пожертвани за Небето, то други, които са обикнали света и земното,

ще бъдат угоени и заклани от Божия Гняв на земята?”

“Да, Исусе! Така излиза!”

А Господ продължи с думите Си:

“Забележи също и това, че Небесният Цар говори, че е приготвил

обяда Си, а в Откровението за Моята Невяста, облечена със светъл

и чист висон, Апостолът казва други думи:

“Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на

Агнето…” 30

Как мислиш? Откъде тази разлика във времето за сватба? Отец

Ми приготвя юнците Си за обяд, а Аз каня Невястата Си за вечеря. В

крайна сметка - вечеря или обяд предстои в Небесното Царство?”

“Господи, аз вярвам, че днес е обядът, защото всички, които приемат

Словото на слугите Му пророците, обядват с Отца и в Дух и Истина са

готови за сватбената вечеря. А по обяд слънцето свети най-силно, което и

показва, че чрез пророците Си Отец ще покаже най-голямата Светлина на

Църквата именно по обяд. Но именно тогава Отец е заклал не само юнците

Си, но чрез острия Меч на Пророческия Си Дух е заклал и угоените, останали

на земята…”

“Точно така, момчето Ми! Защото всичко, което сега Ми отговори,

бе дело на Святия Ми Дух в сърцето ти. Виж тогава Словото, което
29 (Матея 22:4-6)
30 (Откровение 19:9)
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дадох на Апостола Си Яков. Защото той в пълна степен говори за

онези угоени свине, които останаха на земята и презряха поканата

на Божия Пророчески Дух в последните времена на земята…”

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите

ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и

ръждата им ще свидетелства против вас, и ще пояде месата ви като

огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата

за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте,

вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той

не ви се противи…” 31

Забелязваш ли, че богатите в светските църкви угоиха сърцата

си като в ден на клане? Забеляза ли този ден на клане и в думите

на Отец Ми, Който казва:

Юнците Ми и угоените са заклани!

Сега разбираш ли в пълна степен, че ако има причина за Божия

Гняв, който ще се излее на земята, то тази причина е скрита в онези

свине, за които няма нищо по-важно от това да угояват сърцата си?

Защото във време, когато всички трябва да се съразпнете с Мене и

да се отречете от себе си, за да бъдете като жертвени юнци пред

олтарите на Отца Ми, мнозина предпочитат да се угояват на земята,

да живеят разкошно и разпуснато. Нека го знае цялата Ми Църква:

Обядът отговаря на общението с Отец и слугите Му пророците,

а Вечерята отговаря на Моята Сватба! Не можеш да отидеш на

Вечерята, ако не си участвал на Обяда! А да участваш на Обяда ще

рече да се покориш на пророческото слово, да се отречеш от себе

си и светския дух и да се намериш като жертвен юнец пред Олтара

на Отца Ми! Понеже никой не може да дойде при Мен, ако не го

привлече Отец Ми! Понеже, ако Словото Ме нарече “Давидов Син”,

31 (Яков 5:1-6)
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то не видя ли душата на Давид изпълнението на молитвата си? Не

каза ли Давид на Отца Ми:

“Стори добро на Сион според благоволението Си; съгради

стените на Ерусалим. Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви

на правда, в приноси и всеизгаряния; тогава ще принасят юнци на

олтара Ти…” 32

Ето такива юнци искам да видя! Хора, които ще се покорят на

Словото Ми и ще въздадат с Пророческия Меч над духа, който

превръща людете Ми в свине и ги кара да ядат помията на всеки

светски дух. Защото непременно Словото, което слиза от Сион,

няма да се върне празно. То ще бъде Меч, който ще заколи свинете

и ще подготви юнците пред олтара.

Но ти отново се върни на посланието на Яков. И там виж и

забележи колко точно е изявен духът на свинете. Понеже Апостолът

изрично казва за тях:

“Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата

си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се

противи...” 33

Можеш да видиш същите тези свине и в посланието на Апостол

Петър, който казва:

“…люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем.

Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на

угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен

грях; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на

проклетия…” 34

Сам се убеждаваш, че една свиня не може сама да угои себе си.

Нужни са други, които да я угояват. Нужни са човеци, които тя ще

улови в примамките си, за да ги накара да й вярват и именно чрез

тяхното безумие да трупа лой и сланина.

И ето тук, момчето Ми, е най-големият проблем на людете Ми,

защото не разсъждават. Защото, вместо да дадат милостиня на

32 (Псалом 51:18-19)
33 (Яков 5:5-6)
34 (II Петрово 2:13-14)
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вдовицата и помощ на сирачето, те сеят в лукса и разкоша на

свине, за да заприличат досущ на тях. Затова предай изричните Ми

думи към такива, че грехът на онзи, който се угоява е толкова

голям, колкото и грехът на онези, които го угояват!

Аз предупреждавам всички с тази книга:

Напуснете всяка светска кочина, регистрирана като църква, в

която за единствена цел и смисъл е нарочено угояването! Посветете

благата си за състрадание и милосърдие, за да си спечелите кесии,

които не овехтяват! Защото е мерзост пред очите на Отца Ми да

гледа как вдовицата сее в дебелото черво на свиня, имаща за цел

да проповядва финансов просперитет! Защото е мерзост пред очите

на Отца Ми да гледа църкви, станали свинеугоителни комплекси,

където една шепа угоени благоденстват за сметка на отрудени,

изтерзани и най-вече - излъгани от светския дух наивници. Защото

ще познаете истинските Ми слуги по това, че няма да задоволят

себе си в абсолютно нищо, докато дори една овца от стадото им

стои незадоволена в потребното за живота и тялото. Защото ще

познаете свинете и нерезите по това, че колкото по-голяма става

гушата им и по-дебел коремът им, толкова по-безсрамни и мръсни

стават делата им. Дела, които са петна и позор! Дела, които Аз

предавам на проклетия, защото онези, които ги вършат, са врагове

на учението Ми и са презрели Моя кръст, за да направят тлъстина

около своя. Такива ще ги намерите и в словото на Апостола Ми,

който със сълзи писа:

“Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с

плач ви казвам се обхождат като врагове на Христовия кръст;

чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в

това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща...” 35

Аз непременно ще въздам ярост на свинете! И в огненото езеро

непременно ще цвърчат тлъстините на всички, които насилстваха

над бедните и слабите и се оядоха от тяхната мизерия! Запиши това

и не се страхувай! Дори да се задавят от грухтене и квичене против

35 (Филипяни 3:18-19)
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делото на тази пророческа книга те няма да напуснат съдбата си.

Защото не е възможно пръст да роди Дух или Дух да роди пръст!

Защото тинята ще продължи да мирише непоносимо, ако и да я

покриеш с дебел мокет! И свинята ще остане свиня, за да посрещне

онзи, който отдавна не крие апетита си към тлъстите. За него и

всичко, което предстои, ще ти дам да говориш в следващия духовен

изпит, защото той е най-важният за сърцата ви…”

След всичките Си думи моят Господ млъкна. А аз паднах пред нозете

Му и погледнах към лицето Му. То беше пълно със сълзи. Една от сълзите

Му се търкули и опари ръката ми. Изпитах ужасна болка. Сякаш бях

разрязан от хиляди ножове. Моят Господ плачеше за покварата в Храма Си

и поради свинете, вкарали тинята си и помиите си вътре…

Моля ти се, братко мой! Плачи с Господ! Извикай с Господ! И раздери с

плач сърцето си, а не дрехата си, защото Божият Гняв, който е натрупан в

Небето против светския дух в Църквата, е страшен…

Кой може да го понесе? И да бъдеш ли ти един, който угоява или

който е угояван? Да направиш ли в сърцето си слой тлъстина, като Божий

прицел в онзи ден на клане? И да онеправдаваш ли вдовицата и сирачето

заради лукса да ядеш парите им в “Mc Donalds” или да натискаш клавиши

на смартфон, купен с потта на бедняка и босите крака на бездомния?

Да ставаш ли свиня тогава, когато Небето очаква жертвени юнци пред

Святите Олтари на Отец?

Нека последният духовен изпит в тази книга ти помогне да направиш

решителната и съдбоносна крачка за отделянето ти от всяка кочина и от

всяка тиня.
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4. ДА СМЕНИШ ЛИ ПЪТЯ КЪМ НЕБЕТО С ПЪТЯ КЪМ

ОГНЕНОТО ЕЗЕРО?

Скъпи ми читателю!

Знаеш ли кои неща правят съдбоносна промяна в живота на човека?

Това е Словото, което идва от Сион, за да те заведе в Сион!

Искам да знаеш, че всичко, което е дошло от Сион, ще се върне в

Сион, но нищо, което е родено на земята, няма да наследи Небето. То ще

си остане в земята. За себе си лично зная, че животът ми се промени,

когато Исус ме срещна. Не че аз Го срещнах, но Той ме пресрещна. Той

постъпи с мен така, както някога бе сторил и със Симон и Андрей. Просто

ме докосна и промени живота ми. Ако Той не беше ме срещнал, аз все още

щях да бъда жалък езичник с още по-жалката си земна съдба...

Но виждаш ли? Ето тук трябва да спреш и да помислиш. Защото тази

книга не е написана, за да се заяжда със свине. Тя е написана, за да

измъкне човека от ужасните челюсти на светския дух, да го обърне към

Господ и така този човек да преживее духовно преображение и никога

повече да не се върне към помията и бълвоча. Ако Исус не беше срещнал

Симон, той никога нямаше да стане Петър. И може би до края на живота си

щеше да си преживява от дребния бизнес с риба. Но Симон стана Петър.

Слабият човек стана канара, защото позволи на Канарата Христос да

изпълни сърцето му със Себе Си.

В отстояването на благочестието християнинът е предизвикан чрез

Словото да претърпи най-голямото гонение и най-жестоката ярост на

дявола. Апостол Павел казва в тази връзка на младия Тимотей:

“А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка,

вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията,

страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в

Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.

Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса,
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ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават

повече и повече, като мамят и бъдат мамени...” 36

Забележи, че благочестивите ще бъдат гонени. Забележи също, че

нечестивите човеци не просто ще се умножават и влошават повече и повече,

но това ще става с две категории - такива, които мамят и такива, които

биват мамени. Кой друг да мами благочестивите, освен свинята, желаеща

угояване? И кои други да бъдат мамени, освен онези, които се радват на

грухтенето й и бързат да заживеят с нея в единогушие?

Всичко в името на едната гуша! Всичко в името на дебелия корем!

Такива ли девизи искаш да изповяда Църквата?

Ако не искаш такива, то помисли, че единственият сигурен гарант за

чистотата на сърцето ти и помислите ти е Божието Слово. А това Слово ти

дава убедителна и съвършена представа за свинете и мястото, което Отец

ще им определи. Когато Исус ми разкри съдбата на всички свине аз бях

потресен до дъното на сърцето си. Не очаквах или по-скоро нямах нужната

вяра, че Отец може да бъде толкова перфектен и точен във въздаянието Си

над тлъстите “помазаници”. Но ето, че моят Господ издигна високо сърцето

ми и ми каза:

“Малцина са били посочвани от Отца Ми да видят това, което

сега ще видиш. Но то е истинско и невъзвратимо. То ще се сбъдне

толкова сигурно, колкото е сигурно, че след деня идва нощ, и след

лятото идва есен...”

След тези Си думи Исус ми даде и самото видение. Видях как земята

се отваря и от дълбочините на бездната излиза звяр. До мига на самото

излизане и докато все още беше в бездната, той беше звяр в същинския

смисъл на думата. Едно чудовищно образувание с остри змийски зъби и

глава, подобна на динозавър. Но ето, че в мига, когато туловището му се

показа над земята, самият звяр преживя странна метаморфоза. Чудовищните

му черти изчезнаха и той заприлича досущ на моя Господ. След стъпването

му на земята около него се събра лична свита. А край тях започнаха да

прииждат тълпи от овце. Тогава човеците от свитата извадиха саби от

ножниците си и хващаха нозете на овцете, замахваха със сабите си и

36 (II Тимотей 3:10-13)
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разсичаха копитата им. След разсичането ставаше нещо още по-чудно.

Овцете загубваха овчия си образ и чертите им приемаха образа на тлъсти

свине. Всичко ставаше толкова бързо, щото след много малко време, може

би някакъв си час, стадата от овце, прииждащи към свитата на звяра, вече

бяха стада от свине. Гледката беше повече от невероятна. Тя поразяваше с

мащабите си. Тогава попитах Господ:

“Исусе мой! Какво наблюдавам? Защо служителите на звяра разсичаха

копитата на овцете? И защо овцете се превърнаха в свине?”

А Господ ми каза:

“Когато някой е свиня в сърцето си, то е без значение дали има

вид на овца. Овце, които са готови да позволят разсичането на

копитата си от светския дух, непременно са свине. И ето на всичко

това в пълна степен ще разчита Антихрист при своето явление.

Защото продажни пастири и проповедници преди него доволно дълго

са учили овцете да са свине. И не е чудно, че наблюдаваш всичко,

което става. Ако Аз съм Пътят, Истината и Животът, Антихрист ще е

друг път, водещ до лъжа и смърт.

А какво друго да олицетворява пътя, освен копитото? Не стъпва

ли една овца с копитата си по Пътя, който съм й отредил? И когато

някой с меча на заблудата и със силата на сатанинското слово

проповядва друг дух, друг Исус и друго благовестие, то не е ли

равносилно това на разсичането на копитото?

Впрочем, спомни си какво Отец Ми заповяда още чрез пророка

Си Моисей…”

Отворих на “Второзаконие” и там прочетох категоричните думи на Бог

Йеова, възвестени чрез пророка Му. Ето какво казва там Господ за свинята:

“Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена

нога и разцепено на два нокътя копито, и което преживя, тях да

ядете. Но да не ядете от ония, които само преживят, или които само

имат раздвоено и разцепено копито…” 37

37 (Второзаконие 14:6-7)
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“...и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е

нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се

не допирате…” 38

Прочел стиховете за раздвоеното копито и преживянето, аз все още не

разбирах. А Господ ми каза:

“Когато някой е с раздвоено копито, то ще рече, че Господ е

дал алтернатива в земния му път, като му е предложил един по-

превъзходен път. Но такъв не просто трябва да има раздвоено

копито, но и да преживя, сиреч да приема Словото на Господ в

сърцето си. А ето, че овцете, превърнали се в свине, са станали

такива, защото са се отказали да преживят и да се покоряват на

Божието Слово, като са разчитали само на раздвоените си копита.

Но тогава, по силата на писаното, Антихрист има правото да ги

притежава и повторно да разсече копитата им, за да ги превърне в

свине. Виж най-сетне всичко това в силното пророчество на Божия

Гняв, защото именно в “Книгата на пророк Захария” е ключът за

пълното разбиране на всичко, което видя…”

Отворих книгата на пророка и там очите ми зърнаха скъпоценното

Слово от Господ, с което стана напълно разбираема и трагедията на всички,

които светския дух превръща в свине. Ето какво заявява Бог Йеова:

“…ето, Аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се сеща

за изгубените, нито да търси разпръснатите, който няма да цели

ранената, нито да пасе здравата, но ще яде месото на тлъстата, и

ще разсича копитата им…” 39

След прочита ми Господ отново добави:

“Сега разбра ли, че този пастир, когото Отец Ми в Гнева Си

въздига на земята, е именно Антихристът. Негови са абсолютно

всички свине, които днес разкошестват в Храма Ми. Защото колкото

и една овца да вярва, че е тръгнала по Пътя на Агнеца, а стои в

света и прегръща светския дух и хвърля зад гърба си Моите думи,

тя в пълна степен си остава свиня, защото има раздвоено копито,

но не преживя, и за Моето Слово няма място в устата й и сърцето й.
38 (Второзаконие 14:8)
39 (Захария 11:16)
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Устата на такава свиня е свикнала само да ламти и грухти, да квичи

и пуска лигите си, по които личи всичката й поквара и нечистота.

Обградена от своята си тлъстина, такава свиня никога няма да

види, та да разбере, нито да чуе, та да се покае, защото сърцето й е

задебеляло и тежко чува и вижда. На такава свиня осъждението е

справедливо, колкото и да се хвали с разцепени копита. Защото Бог

в Деня на Страшния съд ще й напомни стиховете на Апостол Яков,

когото мнозина четат, а малцина разбират:

“Ако някой счита себе си за благочестив, (с разцепени копита)

а не обуздава езика си, (чрез преживяне) но мами сърцето си,

неговото благочестие е суетно (защото колкото и да си дава вид на

овца, в сърцето си е останал свиня)…” 40

Затова Аз, Господ на Силите, заповядвам да се призоват на

покаяние всичките Ми чеда и да се прогласят от амвоните Святите

Ми думи, с които слагам божествения Си печат върху тази

пророческа книга:

“Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да

пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им; и да пази

себе си неопетнен от света!” 41

Нечисто и измамно благочестие пред Бога и Отца, ето що е:

Да се ограбват сирачетата и вдовиците; за да се угояват

свинете в тлъстината си и така да се докара в Храма Ми всичката

мерзост и помия на света!”

Скъпи ми братко! След малко ти ще затвориш тази книга. Дали ще

оставиш грухтенето и квиченето и ще се издигнеш в Небесните места при

Спасителя Христос е въпрос само и единствено на твоята вяра, съвест и

искреност пред Бога и собственото ти сърце. Искам само да знаеш, че ако

днес мнозина се разминават с Вечния Живот на Господ, то е, защото се

имат за горди в собствените си очи и нямат ревност да паднат на колене,

да молят за прошка и да върнат на бедните всичката тлъстина, от която

сърцата им са престанали да бъдат чувствителни към гласа на Святия Дух.

Спомни си какво направи един Закхей. Защото той в пълна степен беше
40 (Яков 1: 26)
41 (Яков 1:27)
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затлъстял от бирничеството си. Но когато го посети Спасителят Христос и

му каза да слезе от черницата, този същият бирник имаше ревността да се

покае и да свали от сърцето си всичката тлъстина, която го държеше далеч

от Бога. Той върна на сиромасите четирикратно от онова, което беше им

взимал насила...

Готови ли са днешните угоени свине да постъпят като Закхей? Готови

ли са те да изтеглят банковите си сметки и да раздадат потребното на

бедните за живота и тялото?

Защото Закхей беше готов не просто еднократно, но четирикратно...

А същият този бирник просто бледнее пред днешните свине...

Аз няма да ти разкривам последиците от видението с Антихриста и

свинете, защото то е жестоко и не е във възможностите на всеки да го

понесе. Искам само да знаеш, че единственият начин да опазиш Пътя на

Христос в сърцето си, е да не преставаш да преживяш Словото Му и да

размишляваш над сетнината на всички свине, шопари и нерези, които се

оядоха и затлъстяха с цената на вечната си гибел в огненото езеро.

Нека Бог те благослови и измъкне от всяко място, където Храмът е

станал кочина, а помията - помазание за угояване!

Амин и Амин!

Авторът

От Името на Господ Исус те моля да се одързостиш и разпространяваш

тази книга всред братя и сестри, без да се плашиш от грухтенето и

квиченето на свине и нерези, прокълнати от Бога да си останат такива!

“Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и

който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека

върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят...” 42

42 (Откровение 22:11)
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