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ПЪРВА ЧАСТ: ПОРТИТЕ НА СМЪРТТА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Искрено се надявам, че словото на тази книга ще бъде за сърцето ти

като един дългоочакван отговор от Господа. Защото в това измамливо и

объркано време мнозина имат нужда от светлина върху пътя, по който

вървят. Аз не зная дали ти си даваш сметка за последствията от ходенето

си и стоенето си. Аз не зная дали се съобразяваш с Бога или не. Но искам

да знаеш, че в Божието Сърце днес е събрана милост, огромна като океан.

Защото Небесният ни Баща наблюдава целия свят. Той не е като земните

бащи, които се грижат само за собствените си деца. Той вижда всяко

сърце, ако и всяко сърце да не Го вижда или познава. Всяка въздишка и

болка, всеки вик и стон, всяка рана и удар, преди да стигнат до нас, вече

са видени от Него. Преди ние да усетим и изпитаме каквото и да е зло, то е

било допуснато и заповядано от нашият Небесен Баща. А Той никога не е

искал да заставаме като прицел на стрелите на Злото. Но когато всички

живеем в свят, потънал в лукавия, и вървим против Божията Воля и

принципи, то тогава Злото бързо ни настига и ние сме твърде уязвими от

него.

Преди години, когато за първи път очите ми започнаха да наблюдават

пораженията от Злото, аз имах жестоко утеснение в душата си. То се

дължеше на моята човешка слабост и невъзможност ако не да победя Злото,

то поне да го огранича. Спомням си как при моя лична злополука бях в

“Пирогов”, където превързаха наранената ми ръка. И трябва да ти кажа, че

колкото остра беше болката от раната на ръката ми, толкова по-остра

стана болката в сърцето ми. Защото докато чаках да ме превържат в

манипулационната стая, очите ми видяха злощастия, каквито рядко бих

видял в собствения си живот. Сякаш, че над всички тези наранени и

претърпели злощастие хора стоеше смъртта. Тя не приличаше на вещица с
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коса, която бърза да прибере душите в ада. Не! Тя по-скоро беше като

раззината паст на огромно невидимо чудовище, което гълта с огромен

апетит погиващи хора. Хора, които само преди часове са били на работата

си или сред града. Хора, които никога не са предполагали колко жестока

може да стане съдбата. Хора, чиито планове са били съкрушени, а вроденият

им оптимизъм е отстъпил място на ужаса. Ужас, който би се предал само с

едно изречение:

“Как ще живея отсега нататък?”

Виждаш ли, скъпи ми братко, че човеците задават подобни въпроси,

когато е станало твърде късно? Те винаги са считали, че битието и съдбата

са им длъжни. Длъжни да им осигурят безметежно съществуване без оглед

на състоянието на сърцата им. Подобни въпроси след преживяно злощастие,

са истинското злощастие за човеците от света. Защото те никога не са

живели. Те може да са съществували и да са изглеждали относително живи

в собствените си очи, но това никак не намалява истинността на факта, че

не са принадлежали към Живота. Напротив - самите им нозе са се стремили

към смъртта. И когато същата тази смърт е отворила челюстите си, за да

осакати и опропасти съдбите, едва тогава нейните жертви започват да

задават закъснелите си въпроси. По-късно, след години, когато Господ

Исус започна да ме води със Себе Си и да отваря очите на сърцето ми, аз

видях и разбрах много повече от онзи миг, когато душата ми се ужаси от

видените злощастия. Тогава разбрах, че няма незаслужена съдба. И сърцето

ми започна твърде много да внимава в думите на библейските стихове:

“Както врабче в скитането си, както лястовица в летенето си,

така и проклетия не постига без причина…” 1

Ако започвам именно така настоящите разсъждения, то е, понеже Господ

Исус дойде към мен, за да ми даде водителството Си и благоволението Си в

проумяването и разбирането на Живота и смъртта. Защото както към

Живота, така и към смъртта се преминава през порти. И тези порти не са

като портите на земните домове, които бихме заключили или отключили.

Тези порти са нашето сърдечно общение с една от двете духовни сили - с

Бога или с дявола. Всяка от тези порти кани по някакъв начин човешките

1 (Притчи 26:2)
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сърца. И няма човек на земята, който да не влиза през едните или през

другите порти. Няма човек на земята, който да не срещне в съдбата си

портите на Живота и смъртта. Аз исках да разбера това. Нещо повече -

имах готовност за подобно знание, понеже години наред Господ е подготвял

сърцето ми и е прибавял малки щрихи към пълното разбиране на тези най-

дълбоки въпроси на човешкото битие. И сега, когато Той вече беше дошъл

при мен, аз наистина усетих колко огромна е привилегията да дам на

братята и сестрите си подобно слово. Затова нека сега ти предам думите на

моя Спасител и Господ. Ето как Той се обърна към мен:

“Аз бях Този, Който докосна спомените ти и извадих в мислите

ти онези ужасни гледки на злощастие. Защото тогава сърцето ти се

напълни със скръб и болка и ти не разбираше причините за

човешкото злощастие. Ти не можеше да знаеш, че тези, поразени от

Злото човеци, са влезли надълбоко през портите на смъртта. Ти не

можеше да знаеш, че те са предали сърцата си на самия дявол и

така са попаднали под проклетия. Но сега Аз дойдох при теб, за да

дам на сърцето ти едно от най-съдбоносните послания, идещи от

Небето. Посланието за портите на Живота и смъртта. Посланието, с

което ще призова всички сърца на покаяние и възвръщане към

Бога. Защото последното време е време на най-изобилната Божия

Милост и най-ужасната дяволска ярост. И ако Милостта на Отца ще

бъде като океан за преминалите през портите на Живота, то яростта

на дявола ще е като завличащ порой за преминалите през портите

на смъртта.

Но колко от вас познават портите на Живота и смъртта? Колко

от вас знаят какво е Живот и какво - смърт? Колко от вас знаят как

се напуска смъртта и как се влиза в Живота?”

Слушах въпросите на Исус и сякаш, че не бях подготвен за тях.

Наистина, братко мой, колко от нас знаят какво е Животът и какво -

смъртта? Докато все така не можех да отговоря, Исус отново продължи да

ми говори, като казваше:



6

“Нека сега да те заведа в духовния свят, за да видиш оттам

същинското състояние на земята и на ония, които живеят по нея.

Защото всички вие трябва да видите портите...”

След последните Си думи Господ Исус вдигна духа ми и само след миг

пред сърцето ми се разкри покъртителна гледка. Очите ми виждаха земята,

разделена на седем черни и буйни потока. А самите потоци не бяха от вода,

та да реша в сърцето си, че са реки. Не! Това бяха огромни върволици от

човеци, наредени в дълги километрични колони. Те вървяха в самите устия

на потоците и никак не можеха да ги напуснат. Тогава Господ ми каза:

“Наблюдавай онова, което сега ще ти покажа. Защото човеците

в тези потоци непременно бързат, за да бъдат погълнати от портите

на смъртта…”

Действително, че човеците се движеха бързо. Нещо повече - очите ми

съзряха, че самите потоци се вливаха във порти, зад които всичко се

събираше в огромна река. Това беше черна и смолиста река. Представи си

разтопена и кипнала смола, която полепва и никак не може да се изтрие.

Множествата от човеците, преминали през портите, буквално се къпеха в

тази смола и ставаха черни като нея. А изотдолу на самата смолиста река

явно че гореше огън, понеже огромни мехури се издигаха от дъното на

реката, а после бавно се пукваха на повърхността. Докато гледах ужасната

гледка, аз имах силата само да попитам Исус:

“Господи, каква е тази река?”

А Исус каза:

“Това е смъртта. И нека никой не те кара да мислиш, че ти

говоря за смъртта, като внезапен край. Не, Стефане! Аз ти говоря за

смъртта, като състояние на вътрешния човек, на самия дух, който е

уловен от лепкавите примки на смъртта. Но тази смърт, която е най-

голямото дело на Сатана, не би била възможна, ако не съществуваха

портите й, които засмукват и поглъщат съдбите на целия свят.

Твоят Отец отдавна е видял тази река на смъртта и нейните седем

порти. Виж тези порти…”

След думите на Господ аз погледнах на портите на смъртта и ги

записах, според както Бог ми ги показа. А ето ги и тях:
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Първата: Портата на себеправедността

Втората: Портата на безгрижието

Третата: Портата на лицемерието

Четвъртата: Портата на похотта

Петата: Портата на завистта

Шестата: Портата на алчността

Седмата: Портата на яростта

Така, след самото записване, Господ ми каза:

“Аз ще ти дам духовен поглед върху тези порти. Защото всички

трябва да ги видят и изпитат със сърцата си в Истината. Защото ако

потоците в това видение непременно се превръщат в река от

пламтяща смола, то е, за да се изпълни Божието Слово над онези,

които живеят под духа на Едом. А кои са те?”

“Господи Исусе! Това са всички, които продават първородството си,

подобно Исав. Ако в това видение аз виждам седемте потока, които водят

до портите на смъртта, то именно това ще да са потоците на Едом, за които

Отец каза чрез пророка Си Исайя:

“Потоците на Едом ще се превърнат в смола, и пръстта му в

сяра, и земята му ще стане пламтяща смола. Няма да угасне ни

нощем ни денем; димът й ще се издига непрестанно; из род в род

ще остане опустошена; никой не ще мине през нея до века…” 2

“Точно така, момчето Ми! И ако някой не внимава на това

пророчество, но хвърля зад гърба си Божиите думи, то за такъв

няма да има Спасение до века. Но сега нека ти покажа портите на

Живота. Защото ако някой се нарича Христов, той непременно е

преминал през тези порти…”

След думите Си Господ ми даде друго видение. Тогава сърцето ми се

намери в небесните места на Святия Дух. Те бяха озарени от Славата на

Бога и блестяха с всичките цветове на дъгата. Така забелязах, че във

всеки цвят на дъгата имаше по една порта. И очите ми видяха как през

самите порти преминаваха Божии хора, облечени в светли и ефирни дрехи.

Самият вид на дрехите ме порази до дъното на сърцето. Защото една дума

2 (Исайя 34:9-10)
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обясняваше небесното облекло. Тя беше Святост. Святост, толкова нежна и

крехка, толкова въздушна и чиста, че в земните думи няма аналог, с който

да бъде обяснена. А Исус, като погали главата ми, каза:

“Виж тези седем порти, защото именно през тях се влиза в

Живота на Отца Ми...”

Погледнах към портите и забелязах как Небесната ръка на Твореца

беше белязала всяка от портите с определен печат. А ето и самите порти:

Първата: Портата на Смирението

Втората: Портата на Благочестието

Третата: Портата на Братолюбието

Четвъртата: Портата на Твърдостта

Петата: Портата на Искреността

Шестата: Портата на Щедростта

Седмата: Портата на Милосърдието

Миг, след като записах вида и броя на портите, Господ отново започна

да ми говори, като казваше:

“Аз ще ти дам духовен поглед и върху тези порти. Защото

всички трябва да Ме познаят като Пътят, Истината и Животът.

Защото явлението на Човешкия Син непременно ще се сбъдне,

според както съм казал:

“И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и

голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и

подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава…” 3

Кажи Ми тогава:

Какво ще видят Моите, когато повдигнат главите си към облака

на Божията Слава? Какво обеща Отец Ми, като белег на Вечния Си

Завет, когато се кле на Ноя и потомството му?”

“Господи Исусе! Отец се обеща, че когато докара облак на земята,

непременно ще постави за белег дъгата, която ще се яви в облака…”

“А не са ли портите на Живота именно Дъгата? И не затова ли

ти дадох да видиш как се влиза в Живота на Отца Ми?”

“Точно затова ми даде прекрасното Си видение, милостиви Господи!”

3 (Лука 21:27-28)
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“Виж тогава другото, което мнозина няма да видят. Защото

портите на Живота са единствената алтернатива пред портите на

смъртта. Затова сравни Божиите порти с дяволските…”

Погледнах на Господ и на Светлината, която излизаше из устата Му. А

после Му казах:

“Исусе! Наистина е така! Защото портите на смъртта са седем и те са

съответно себеправедността, безгрижието, лицемерието, похотта, завистта,

алчността и яростта. А портите на Живота също са седем и те са съответно

Смирението, Благочестието, Братолюбието, Твърдостта, Искреността,

Щедростта и Милосърдието. И като помисля, Господи, виждам седем дълбоки

истини, които гласят, че:

Само със Смирение ще превъзмогнем над себеправедността.

Само с Благочестие ще превъзмогнем над безгрижието.

Само с Братолюбие ще превъзмогнем над лицемерието.

Само с Твърдост ще превъзмогнем над похотта.

Само с Искреност ще превъзмогнем над завистта.

Само с Щедрост ще превъзмогнем над алчността.

И само с Милосърдие ще превъзмогнем над яростта...”

Исус се усмихна. А след това добави:

“Който е разумен, нека Ме последва във виденията, които ще

дам на слугата Си. Защото Животът е най-съвършената изява на

Святия Дух. Но до тази изява стигат само онези, които Ме познават

като Пътят и Истината. И ако някой не е тръгнал по Пътя, той никак

не достига до Истината. И ако не е достигнал до Истината, то такъв

няма Моя Живот и Живота на Отца Ми. Такъв просто е бил излъган

от изкусителните порти на смъртта, за да намери сред тях и

собствената си погибел. Затова, спомнете си думите Ми! Понеже

днес е денят, когато възвръщам Сионовите пленници към Себе Си и

им давам не просто да четат, но да живеят изреченото. Понеже на

всички ви Аз казах:

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и

пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които
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минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който

води в живот, и малцина са ония, които ги намират…” 4

Тези седем Небесни порти към Живота са същата тази тясна

порта, за която предупредих. И тези седем порти на смъртта са

същата онази широка порта, примамваща мнозина към княза на

този свят. И ако някой не се покае и не отвърне сърцето си от

портите на смъртта, то над такъв всякога ще лепне горящата смола

на лукавия. Той непременно ще се нарече потомък на Едом, понеже

е презрял Живота на Отца и е обикнал смъртта на лукавия.

А сега, преди да те посветя в дълбоките тайни на портите, нека

ти покажа първородния на смъртта. Защото портите на смъртта са

създадени от него, чрез него и за него…”

След тези думи Господ направи видението да се прекрати и към мен

дойде Сила от Святия Дух, която укрепи духа и сърцето ми, за да издържа

и разбера всичко, което Исус беше решил да ми даде.

Моля те, верни ми братко! Моля те, скъпи ми приятелю! Излез от духа

на света и укрепи сърцето си със съвършените знания, които Исус ще ти

даде чрез тази книга. Защото днес дъгата е изгряла над земята всред

Небесните капки на Святия Дух. Във всеки от цветовете й стои по една

порта, която те кани да я настигнеш и отвориш. А там, зад портите на

дъгата, стои Онзи, заради Който дишаш, заради Който живееш и заради

Който си роден. Понеже Той е, Който след като ти даде земния живот,

идва, за да те дари и с Небесния. А до Този Живот се стига само през

портите на Божията Святост и Любов! Амин и Амин!

4 (Матея 7:13-14)
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1. ПЪРВОРОДНИЯТ НА СМЪРТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След като през изминалите години Господ посещаваше сърцето ми и

ме даряваше с дълбоки просветления и изобилна мъдрост, аз бях убеден,

че и тази книга ще бъде написана на един дъх. Но не беше така. Защото за

първи път в моя живот за Бога аз усетих толкова жестока съпротива, щото

ако я сравня със съпротивата при писането на минали книги, то тази

последната беше като великан. И ако за предишни книги срещу сърцето ми

се изправяха началници от царството на Злото, били те духът на Мамон,

Корей или Езавел, то още със самото начало в тази книга аз ясно усещах,

че против духа и сърцето ми е дошъл самия Луцифер. Това не може да се

документира със снимка или да се докаже със свидетели. Но вярвам и зная,

че единственият свидетел, Който може да потвърди с Духа Си в сърцето ти,

че това е така, е Исус. В крайна сметка целият ни живот на вяра е едно

изправяне срещу тъмните началства и власти на Злото. Не просто изправяне,

но превъзмогване над цялата сила на врага. Защото в плановете на Сатана

няма по-голямо дело от смъртта. Смъртта е завършекът, покривът в

строежите на сатанинските намерения, кулминацията от усилията на демони

и бесове, началства и власти. Затова и съпротивата против написването на

тази книга, бе съпротива на дявола. Съпротива на онзи, когото Бог пръв е

определил и нарекъл “първороден на смъртта”. Защото в “Книгата Йов”

се загатва за него с думите:

“Наистина светлината на нечестивия ще угасне, и пламъкът на

огъня му няма да свети. Светлината ще бъде мрак в шатъра му, и

светилникът при него ще изгасне, силното му стъпване ще се

стесни. И собствените му намерения ще го повалят. Защото със

своите си нозе той се хвърля в мрежа, и ходи върху примки. Клопка

ще го улови за петата, примка ще го хване. Въжето му е скрито в

земята, и примката на пътя му. Ужаси ще го плашат отвред, и ще го

гонят в петите. Силата му ще чезне от глад, и бедствие ще бъде

готово до хълбока му. Първородният на смъртта ще пояде членовете

на тялото му. Да! ще пояде членовете му. Той ще бъде изкоренен от



12

шатъра си, в който уповава, и ще бъде закаран при царя на

ужасите…” 5

Тези стихове са способни да убедят и най-закоравения. Защото в тях

се разкрива съдбата на всеки нечестив човек. Защото, при все, че е живял

както си иска в собствения си шатър и се е уголемявал в нечестието си,

пак идва момент, когато душата му ще се яви пред първородния на смъртта

и сам той ще види царя на ужасите. Ето за този първороден на смъртта

искам да говоря тук. За този цар на ужасите, който днес е отворил порти

към себе си. За този цар на смъртта, който светът не познава, но въпреки

това обича повече от Бог Отец и Неговия Син. И нека за изявяването на

този, покрит от тъмнина цар, да ти дам думите на моя Господ Исус Христос.

Защото Той беше до духа ми и сърцето ми. И към мен дойдоха думите Му:

“Нека бъде внимателно сърцето ти и запиши на книга всичко,

което ще ти покажа. Защото във видение сега ще ти разкрия самия

дявол, първородния на смъртта. И това разкриване ще сторя, за да

разберете кои владее той и как ги владее. Защото ако за Господ

твоя Бог беше записано, че е “първороден между много братя”, то и

дяволът също ще е първороден между братята си. И ако Отец Ми

предузна и предопредели онези, които и роди, за да Ми бъдат

братя, то пак Той предузна и предопредели роднините на дявола. И

както върху Моите братя стоят белезите на Небесното рождение,

така и върху братята на дявола стоят белезите на ада, за да ги

запечатат като родени от тъмнината. А сега виж това, което ще ти

покажа...”

След думите на Исус пред очите на сърцето ми се появи видение. Аз и

Господ се намирахме в най-дълбокото място на ада. Пред очите ми се

разкри една ужасна и покъртителна картина. Аз виждах един тъмен трон,

на който седеше Луцифер. Цялата му осанка беше покрита от тъмнина и

студ. Но не това беше ужасното и покъртителното. Защото аз забелязах, че

самото същество на падналия херувим беше като духовен магнит. Понеже

тъмнината идваше към него на потоци и потоците бяха седем. Така седемте

потока се вливаха в сърцето му и оставаха завинаги там. Тогава разбрах,

5 (Йов 18:5-14)
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че по някакъв невидим начин дяволът привличаше тези потоци и ги

задържаше в себе си. Докато гледах на принца на тъмнината, в сърцето ми

се появи съвършено точна аналогия на неговото стоене на тъмния трон.

Затова попитах Исус:

“Господи, ако във Вселената има черни дупки, чиято гравитация е

толкова голяма, щото поглъщат всичко и не излъчват нищо, то не е ли

сърцето на дявола именно като черна дупка в духовния свят? Не засмуква

ли тази дупка всички тъмни духовни сили, за да ги държи в себе си, чрез

себе си и за себе си...”

Исус ме погледна и каза:

“Ти направи много точна аналогия на онова, което виждаш. И

другояче не би могло да бъде. Защото Аз съм Този, Който те

доведох тука. И Аз съм, Който ти дадох да определиш сърцето на

дявола именно като черна дупка. Защото смъртта е мрак и тъмнина.

И когато тази смърт поиска да роди в себе си всички, които владее,

то тогава тя непременно ги привлича със страшна сила. Седемте

потока на смъртта, които ти видя да влизат в сърцето на дявола, са

духовете на всички, които са преминали през седемте порти на

смъртта, като са попаднали под същинската власт и сила на дявола.

Затова кажи на братята и сестрите си да запомнят, че когато дяволът

погълне нечий дух и сърце, то тогава онзи, който е погълнат, започва

да мисли с духа и сърцето на самия дявол!

Разбираш ли това, момчето Ми? Разбираш ли, че всички, които

са във властта на тъмнината, мислят и разсъждават с един дух и

едно сърце - духът и сърцето на Луцифер? Така също всички, които

са във властта на Светлината, мислят и разсъждават с Един Дух и

едно Сърце - със Святия Дух на Отца и със Сърцето на Неговия Син.

Виж тогава отново този тъмен трон и седящият на него. Защото сега

ще разбереш най-важните знамения на тъмнината…”

След думите на Господ стана нещо странно. Защото дяволът простря

ръцете си напред и извика със страшен глас:

“Аз, аз, аз…”
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След самия вик потоците на смъртта се усилиха към сърцето му. Те

влизаха с огромна скорост в него, но той все така не се напълваше. И

всичко в самото видение дословно повтаряше стиха от “Еклесиаст”:

“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със

слушане…” 6

А тогава Господ отново ми каза:

“Забеляза ли как Луцифер извика “Аз” три пъти? Това викане

беше позив към всички духовни сили на смъртта. Понеже те, след

като чуят вика на Луцифер, отново ще се втурнат, за да преровят и

претърсят цялата земя, тъй че да доведат в сърцето на дявола

всичкото “аз”, което намерят…”

“А защо, Господи, дяволът извика три пъти “аз”?”

“Това е така, защото “аз”-ът се проявява както в плътта, така и

душата и в духа. Така непременно разбираш, че “аз”-ът е първото

голямо знамение на тъмнината. Понеже тази тъмнина се роди в

сърцето на Луцифер. А първото, което я роди, беше “аз”-ът на

херувима, помазан да засенява. Ето защо сърца, обърнати към

“аз”-а си, винаги са родени от тъмнината и отиват към нея.

Кажи Ми тогава, каква беше Моята голяма заповед към всички

вас? Не беше ли тя именно призив да се отречете от “аз”-а си?”

“Да, мой Господи! Защото думите Ти гласят:

“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си,

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва…” 7

“Виж тогава как ще продължат знаменията на тъмнината.

Защото, след като си прочел тези Мои думи от Евангелието, трябва

да продължиш и да прочетеш и другите след тях. Но нека преди

това отново да те върна във видението, за да видиш и второто

знамение на тъмнината…”

След думите на Исус очите ми отново се върнаха към първородния на

смъртта. А той, като вдигна отново ръцете си, извика със страшен глас:

“Мене, мене, мене…”

6 (Еклесиаст 1:8)
7 (Матея 16:24)



15

След самия му вик потоците на смъртта станаха още по-огромни. И ако

можех напълно да обясня това, което виждам, то ще те помоля, братко

мой, да си представиш как една малка звезда излъчва огромна светлина и

е заснета с камера. А сега превърни светлината в тъмнина и накарай

камерата да прожектира на обратен ход. Тогава непременно ще видиш как

тъмна звезда поглъща тъмнина, по-голяма от самата нея. Мога със сигурност

да ти кажа, че единствената причина да не бъда отнесен от този грандиозен

демоничен вихър на тъмнината, беше Исус. Понеже Той ме беше покрил в

присъствието на Своята Небесна Светлина и смъртта нямаше власт над

сърцето ми. Аз можех да я наблюдавам и да опиша всичко, което виждах.

Миг след знамението, Господ ми каза:

“Забеляза ли, че дяволът извика три пъти думата “мене”? И

какво стана миг след това?”

“Господи, та той сякаш, че многократно увеличи тъмните потоци към

сърцето си. Въпреки, че все още не разбирам защо…”

“Помисли тогава върху “мене”, момчето Ми. Защото за разлика

от “аз”-ът, който величае себе си, “мене”-то вече е “аз”, който иска

своето. А има ли човек, който да не се е отрекъл от себе си и да не

иска и не търси своето си?”

“Не, Господи! Няма такъв! Защото там, където има “аз”, непременно

идва и “мене”…”

“А ти как би победил “мене”-то? Каква най-голяма и Свята

заповед ви оставих Аз, за да победите “мене”-то си? Не продължават

ли с нея Моите думи от “Евангелието от Матея”?”

“Да, Исусе! Така продължават думите Ти. И Ти казваш:

 “Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който

изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” 8

“Сега разбираш ли ти и разбират ли всички, които се наричат с

Името Ми, че начинът да победите вашето “мене” е като изгубите

живота си заради Моето “Мене”? Понеже така ще превъзмогнете

над потоците на смъртта. И когато демоните на Сатана претърсват

земята, за да обладаят и притеглят към смъртта всяко сърце, в

8 (Матея 16:25)
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което живее “мене”-то, то те ще имат власт само над човешкото

“мене”, но не и над Божието. Понеже желанието да получиш своето

си е най-силната изява на егоизма. И именно с това желание

човеците протягат ръце към смъртта, за да влязат през портите й.

Но и това не е всичко. Понеже има трето знамение на тъмнината,

което трябва да видиш…”

След думите на Господ аз отново се върнах към видението. И така

видях как дяволът отново вдигна ръцете си и изрева три пъти:

“Моето, моето, моето…”

Този път думите му имаха най-голям ефект. Понеже тъмнината нахлу

към сърцето на Луцифер, като огромни води, тласкани от невидим порой.

Нещо повече - самият трон се уголеми и този път дяволът започна да расте

и стана като великан. Така разбрах, че в “моето” беше най-силната власт

на тъмнината. Затова аз се обърнах към Господ Исус, а Той ми каза:

“Не се учудвай на това, което виждаш. Защото ако “аз”-ът

величае себе си, а “мене”-то иска за себе си, то “моето” вече е

получило поощренията си. Тогава дяволът не просто е обладал

сърцата на човеците. Нещо повече - той е убил живота, и вместо

него е настанил в тях смъртта. А тук идват и последните Ми думи от

“Евангелието от Матея”:

“Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а

живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота

си?” 9

А сега разбират ли всички Мои, че не е възможно да бъдат в

Живота на Бога, ако са прегърнали в сърцата си смъртта на Луцифер?

Сега разбирате ли, че “аз”, “мене”, “моето” са трите лъча на

смъртта? Именно с тях се създава всяка порта на смъртта. Понеже

“аз”-ът и “мене”-то непременно са страничните стълпове, а “моето”

- горният праг, с който портата е завършена…”

Слушах думите на Господ. Те бяха толкова живи, че пред очите си аз

видях как изглежда портата на всяка смърт. Тя беше именно това, за което

9 (Матея 16:26)
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ми казваше Исус. Понеже имаше формата на буквата “П”. А Исус, сякаш, за

да допълни видяното от очите ми, добави:

“Който има ухо нека слуша какво говори Господ към Църквата

Си. Защото Аз съм Първородният на Живота, а дяволът - първороден

на смъртта. И белезите на тази смърт ще откриете именно по

знаменията й. А знаменията на “аз”, “мене”, “моето” са причината

за всяко отстъпление от Името Ми и от учението Ми.

Но ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми. Аз ще ви

покажа чрез слугата Ми портите на смъртта. И онези, които са

разумни, непременно ще се отрекат от себе си и ще изхвърлят “аз,

мене, и моето”. Понеже ще паднат на колене и ще Ми кажат:

“Исусе, отричам се от себе си и искам Теб! Отхвърлям “аз, мене

и моето” и желая в сърцето ми да Си Ти, Тебе и Твоето. Защото

демоните на дявола претърсват земята и земните, а не Небето и

небесните. И ако на земята човеците са свои си, то на Небето ние

не сме свои си, защото умряхме и животът ни е скрит с Теб в Отца.

Амин и Амин!”

Готов ли си, братко мой, за една такава съдбоносна промяна? Готов ли

си за едно такова духовно преображение, което ще те качи далече по-горе

от примките на смъртта и ада?

Алелуя! Тогава просто последвай Духа на тази книга. Защото Исус я

подарява на сърцето ти, за да те издигне при Себе Си. Амин и Амин!
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2. ПОРТАТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Нека сега ти разкрия нещата, които Господ показа на сърцето ми.

Защото портите на смъртта наистина са с огромна власт и сила. И само

човеци, които са се облекли с Духа на Господ и живеят в небесните места,

могат да превъзмогнат над тези порти. Господ Исус отново беше дошъл към

духа и сърцето ми, като ми каза:

“Нека сега да те заведа, за да видиш отблизо портите на

смъртта…”

Така, след думите Му, пред очите ми се разкри видение. Аз наистина

виждах седемте порти на смъртта и през тях преминаваха хиляди човеци.

Всяка порта впечатляваше с нещо, което я правеше различна от останалите и

същото се отнасяше и за човеците. А Исус продължи да ми говори, казвайки:

“Виж първата порта. Защото тя е порта на себеправедността…”

 Погледнах самата порта и забелязах, че тя беше украсена празнично,

като параден вход за победители. Минаващите през нея бяха облечени във

великолепни дрехи. Лицата им бяха натруфени с грим, а по дрехите им

имаше всякакви разкрасяващи подробности, като ордени, медали и почетни

значки. Докато човеците пристъпваха към портата, стъпките им бяха

придружени от оглушителни ръкопляскания, въпреки, че публика така и не

се виждаше. А самите преминаващи човеци, сякаш за да засилят ефекта от

собственото си преминаване през портата, започнаха възторжено да викат:

“Алелуя! Алелуя! Алелуя! Ние сме праведни! Ние сме благословени!

Ние сме спасени! Ние сме Божият народ на земята...”

Изумлението ми беше пълно. Тези хора отиваха към смъртта с такова

самочувствие, сякаш, че Сам Господ Исус им беше предводител и прицел

на следване. И докато все още не можех да разбера какво беше измамило

тези човеци, Господ се приближи към мен и ми каза:

“Забелязваш ли дрехите на тези човеци?”

“Да, Господи! Това са едни много привлекателни и меки дрехи. И до

колкото виждам, са от най-фина коприна...”
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“Точно така, момчето Ми. Това са именно дрехи от коприна.

Защото има една коприна, за която Църквата Ми не знае нищо, но

сега непременно ще разбере. Но ти преди това Ми кажи:

В меки дрехи ли благоволи твоят Господ? Меки дрехи ли трябва

да обличат човеците, които се стремят към Небесното Царство?”

Въпросът на Исус беше така зададен, че без всякакво съмнение Му

отговорих:

“Господи мой! Когато се обърна към човеците, за да им говориш за

Йоан Кръстител, който беше изпратен от Отца, за да направи прави

пътеките за Теб, Ти им каза:

“Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър

разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи

ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.

Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече

от пророк. Това е онзи, за когото е писано: “Ето, Аз изпращам

вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред

Тебе.” Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е

въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя; обаче, най-малкият в

небесното царство, е по-голям от него…” 10

“Значи, както сам се убеждаваш, онези, които носят меки дрехи

от коприна, живеят в царските дворци. И нека никой, който сега

прочита думите Ми, да не е толкова плътски, щото да реши, че

Господ му говори за дрехите на плътта. Плътта нищо не ползва и

думите, които сега говоря, Дух са и Живот са.

Затова нека отново да те върна на видението. Какво забеляза

при портата на себеправедността?”

“Господи, видях хора, облечени в копринени дрехи, които пристъпваха

с огромно самочувствие и викаха “Алелуя”. И именно това ме учуди…”

А Господ продължи да ми говори, като казваше:

“Няма нищо по-печално от човеците, които викат “Алелуя” и

така заминават към ада. Няма нищо по-отвратително за Небето от

непокаяни и неизчистени сърца, които не само, че се имат за

10 (Матея 11:7-11)
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праведни, но дори демонстрират това по явен начин. Спомни си

тогава думите Ми в Евангелието. Защото Аз ви говорих за един

бирник и един фарисей, които влязоха в Храма да се молят пред

Лицето на Господ. А какво се случи тогава?”

“Господи Исусе! В тази история фарисеят се молеше, като казваше:

“Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители,

неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя

дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия...” 11

А бирникът, като не смееше дори главата си да повдигне, удряше

гърдите си и казваше:

“Боже бъди милостив към мене грешника...” 12

И тогава Ти, Исусе, заяви на всички ни думите Си:

“Казвам ви, че този (бирник) слезе у дома си оправдан, а не

онзи (фарисей); защото всеки, който възвишава себе си, ще се

смири, а който смирява себе си, ще се възвиси…” 13

“Точно така, момчето Ми. Но ти все още не си видял дълбокото

в думите на твоя Господ. Затова нека те попитам така:

Спомняш ли си кой от Евангелието беше бирник? И кой беше

този бирник, в чийто дом Господ трябваше да престои?”

“Исусе, това беше бирникът Закхей. В дома му Ти донесе Божието

Спасение!”

“Не бързай толкова да отидеш до Спасението! Но вместо това

Ми кажи как се развиха нещата между Мен и Закхей? Какво стори

той и какво сторих Аз?”

“Исусе, Закхей се качи на една черница, за да Те види, понеже беше

малък на ръст…”

“Значи, както сам се убеждаваш, малките на ръст обичат да се

качват на черници… Нали така?”

“Да, Господи!”

“А какво сторих Аз, като погледнах на Закхея?”

“Исусе! Словото Ти предава съвсем точно за това с думите:

11 (Лука 18:11-12)
12 (Лука 18:13)
13 (Лука 18:14)
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“Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече:

Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той

побърза да слезе, и прие Го с радост…” 14

“Значи Аз трябваше да погледна нагоре към черницата и да

кажа на Закхей да слезе… Не те ли учудва това? Как е възможно

Превъзвишеният и Свят Господ да гледа нагоре, след като всичко е

в подножието Му?”

“Господи, Словото говореше за Закхей, че беше малък на ръст. Именно

за това той се качи на черницата. А тогава явно, че е станал твърде висок,

за да накара и Самият Господ да погледне нагоре…”

Исус се усмихна и протегна ръка, като погали главата ми. А после каза:

“Точно така, момчето Ми. Ето това е скритият духовен прочит на

Моето Евангелие. Защото всеки човек, който се качи на черница,

непременно иска да стане по-висок от Господа и Бога. И именно

това ти разяснява защо човеците във видението с портата на

себеправедността, са облечени с меки дрехи от коприна…”

Все още не разбирах дълбоката мъдрост от устните на Исус. А Той, за

да ми помогне, каза:

“Ако човеците носят дрехи от коприна, то не трябва ли преди

това да я има и самата коприна?”

“Да, Господи! Трябва…”

“А как се създава коприната?”

Думите на Исус бяха Небесна Светлина за сърцето ми и аз Му казах:

“Прости ми, Господи, че наистина съм сляп и не виждам като Теб!

Понеже коприната се създава именно от листата на черницата, които се

дават за храна на малки червейчета, наричани “копринени буби”…”

Тук Господ продължи с твърд и категоричен Глас, като ми казваше:

“Представи си тогава хиляди по хиляди човеци, които се качват

на черниците на себеправедността с надеждата, че много по-лесно

ще Ме видят. И представи си как всред листата на техните черници

пълзят демони на гордост и превъзнасяне, които непременно

изтъкават с внушенията си нужната коприна. Ще искат ли тогава

14 (Лука 19:5-6)
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всички тези човеци в меки дрехи да слязат от дървото на греха? Ще

искат ли да си спомнят как Аз казах на Закхей: “Слез скоро!” И

когато дори Господ се принуждава да погледне нагоре, то това не

иде ли да ти покаже, че меките дрехи никак няма да осигурят

Спасение и Вечен Живот на притежателите си?”

“Така е, Исусе! Понеже Ти каза, че стана Спасение за дома на Закхей.

Но това се случи, когато той слезе от дървото...”

“Предай на всички думите Ми. Предай им Святата Заповед,

която сега изричам:

Слезте от дървото на гордостта и превъзнасянето! Слезте от

черниците! Понеже в листата на тези черници всякога ще има

измамителни червеи на дявола, които да ви доставят и нужната

коприна. А тази коприна е именно себеправедността! Тя е, която

кара мнозина да се възгордяват и превъзнасят, за да тръгнат към

портата на смъртта и така завинаги да бъдат отлъчени от Мен и  от

Моето присъствие! Помнете думите Ми, че онези, които носят

копринени дрехи, винаги ще бъдат в царските дворци на дявола.

Защото именно те са земните царе с още по-земните си поданици. И

грехът на тези пред Господа е огромен. Понеже с измамна гордост

обличат красиви дрехи над грозните си помисли, без дори да се

замислят, че за всяка копринена нишка е нужен червей.

Кажи Ми тогава:

Какво ще стане с човеците, които винаги са обичали червеите и

не могат без тяхната коприна?”

“Господи, на тях ще се сбъдне изговореното от Твоите уста. Понеже Ти

предупреди всички такива, като им каза:

“И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да

влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си

очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира, и

огънят не угасва”... ” 15

А Исус допълни, като каза:

15 (Марк 9:47-48)
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“С видението, което ти дадох върху портата на себеправедността,

разумните непременно ще разберат кой червей не умира и кой огън

не угасва. Затова виж и сетнината на такива…”

След последните думи на Господ аз отново виждах човеците, които

преминаваха през портата на себеправедността. И от самите недра на ада

започна да излиза огън, който пламна по копринените им дрехи. А изсред

гънките на самата коприна запълзяха червеи на гордост и превъзнасяне.

Тогава Исус каза:

“Тези вече получават дела, който са искали. Затова нека да те

заведа при втората порта, където ще видиш още по-впечатляващи

знамения…”
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3. ПОРТАТА НА БЕЗГРИЖИЕТО

След думите на Исус пред очите ми се появи и втората порта. Тя

впечатляваше сърцата на човеците с измамния си вид. Понеже самата порта

светеше като небесна дъга, а пространството зад нея изглеждаше като

синьото небе, по което плуваха ефирни облаци. Измамата беше тотална. Тя

караше абсолютно всеки, който види портата, да я пожелае в сърцето си и

да се стреми към нея. Докато все така я гледах, Исус ми каза:

“Виж втората порта. Защото това е портата на безгрижието. И

внимавай на лъжливите знамения, които дяволът ще покаже тук…”

След думите на Исус вниманието ми беше приковано към самата

порта. Така забелязах как сред ефектната дъга се появи двойник на моя

Господ. Той поразително приличаше на Исус и аз в себе си знаех, че това е

максимумът в измамите и хитростите на дявола. Тогава мнимият Исус

вдигна ръце и каза на хилядите пред портата:

“Дойдете при мене всички вие, които сте обременени и отрудени, и аз

ще ви успокоя. Дойдете при мене и няма да имате никакви грижи...”

Думите на лъжеца имаха такъв ефект, щото след това портата беше

атакувана от стотици хиляди човеци. Те бързаха да влязат през ефектната

дъга, но миг, след като влизаха, изчезваха зад измамно синьото небе, за

да попаднат сред смолата и тъмнината на дявола. Тогава попитах Господ:

“Господи, къде се крие силата на този мним Исус? Защо той е толкова

успешен? Какво тук измамва сърцата на човеците?”

А Исус ми каза:

“Няма по-удобен и по-приятен от онзи бог, който не те кара да

вдигнеш кръста си, но тъкмо обратното - представя ти Спасението

като безгрижие.

Как ли тогава да му откажат онези, чиято плът не е погребана с

цялото старо естество? Не разбираш ли, че безгрижието в това

фалшиво християнство е именно сламката, за която се хваща

давещата се плът? Нещо повече - този мним Исус така е излъгал

поклонниците си, че всички те до един са решили, че именно това

ще да е вярата - в следването на един Исус, където липсва дяволът.
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Но това ли е Моето учение? Защо мнозина отиват при този мним

Исус, който им казва:

“Ще бъдете обичани от всички поради моето име. Наближава

час и сега е, когато всеки, който ви прегърне и благослови,

непременно ще върши Божията воля. И това ще сторят, защото са

познали както мен, така и отец ми…”

А знаеш ли колко много пасва безгрижието на човеците, които

не искат да вдигнат кръста си, нито да пострадат за Господа? Но

именно затова на влизащите през тази порта ще се изпълни

писаното:

“Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване,

и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие…” 16

Спомни си тогава твоя собствен живот и Ми кажи:

Кога започна да усещаш атаките на дявола? Кога стана явна за

сърцето ти неговата съпротива?”

“Господи мой! Дяволът стана явен за мен тогава, когато и Ти стана

явен. Докато Ти беше скрит, и той беше скрит. Но когато се яви Ти, се яви

и той…”

“А знаят ли Моите тази тайна на духовния свят? Знаят ли това

непоклатимо духовно правило, което гласи, че:

Явяването на Христос винаги води до явяване на дявола!

А така непременно ще проумеете второто непоклатимо правило,

подобно на първото. И то гласи, че:

Умирането на Христос винаги води до умиране на дявола!

Попитай тогава днешните пастири, болни от високоумие и

гордост и нека те ти отговорят:

Какво е това християнство, в което липсва гонението от

дявола? Какво е това християнство, което е хвърлило измамната си

пелена върху цялото мнозинство, което по конференциите си пее и

танцува, сякаш че вече е извървяло целия път и стои пред портите

на Сион? Какво е това християнство, което е забравило кървавите

капки по челото на своя Господ и участта на Святите Му Апостоли?

16 (Притчи 1:32)
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Какво е това християнство, което живее в света, който все повече

диша злобата и яростта на дявола, а едновременно с това живее

така, сякаш че няма дявол? Не разбират ли безумците, че ако нямат

съпротива на пътя си, то е, понеже са тръгнали надолу, а не нагоре?

Защото само към вървящите надолу дяволът показва благоволение

и спира всяка съпротива. А именно така се ражда поколението на

безгрижните. Поколението на тези, които убиха Христос, за да

нямат гонение от дявола. Такива с измамно задоволство цитират

думите на Апостола Ми Павел:

“А аз желая вие да бъдете безгрижни...” 17

Но никак не искат да живеят в продължението на Павловите

думи, свързани с грижата за това, което е Господно. Затова запиши

думите Ми на книга и ги дай на братята и сестрите си. Защото днес

е време, когато или ще се покаете и ще тръгнете по Пътя на всяко

съпротивление, за да влезете през много скърби в Небесното

Царство. Или ще се върнете назад и ще отстъпите, за да вярвате в

един мним Исус, който е решил проблема с гонението от дявола, за

да стигнете до портата на безгрижието. А пък пред тази порта

непременно има една невяста, но тя не е Моята. И на тази невяста

на лукавия Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам:

“Сега, прочее, чуй това, ти сластолюбко, която седиш безгрижна,

която казваш в сърцето си: Аз съм и освен мене няма друга; няма

да стоя вдовица, нито ще зная що е да се обезчадя. И двете тия

неща ще дойдат върху тебе внезапно, в един ден, обезчадяване и

вдовство; в пълна мярка ще те постигнат, въпреки многото ти

чародейства и голямото изобилие на обаянията ти. Понеже си била

дързостна в нечестието си, и си рекла: Никой не ме вижда – понеже

мъдростта ти и знанието ти са те отвратили, и си рекла в сърцето

си: Аз съм, и освен мене няма друга, затова ще дойде върху тебе

зло, без да знаеш отгде се явява; и беда ще те нападне, без да

17 (1 Коринтяни 7:32)
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можеш да я умилостивиш; ще дойде внезапно върху тебе и

опустошение без да ти е било известно...” 18

Братко мой! Верни ми приятелю!

Разбираш ли думите на Господ?

Знаеш ли кои са тези, които не знаят отгде ще се яви злото?

Това, братко мой, са безгрижните! Това са онези, които са повярвали в

измамното въплъщение на дявола, за да вървят с един мним Исус, при

който нямало гонение…

Но каква ще е сетнината на такива? Не са ли вързани завинаги към

вдъхновителя си? Не са ли придобили те унищожителна инерция по пътя

надолу, та никак да не могат да спрат, но непременно да преминат през

портата на смъртта?

Именно затова във видението с портата на безгрижието аз видях как

тя беше атакувана от стотици хиляди. Понеже всички тези намериха за

удоволствие общението с дявола. Те забравиха Живота на Исус. Те никак

не си спомниха живота на Апостол Павел, нито думите му в посланието:

“Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в

гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен,

тогава съм силен…” 19

Пожелай тази немощ, скъпи ми братко!

Пожелай издигането нагоре, когато всички край теб препускат надолу.

Защото колкото по-явна е злобата и гонението на дявола против сърцето

ти, толкова по-реален и превъзходен е Господ, Който държи ръката ти.

18 (Исайя 47:8-11)
19 (2 Коринтяни 12:10)
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4. ПОРТАТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО

А сега нека да продължа със следващото видение, което Господ ми

даде. Защото Той отново ми каза:

“След като ясно видя портата на безгрижието, нека сега ти

покажа и портата на лицемерието. Защото третата порта държи

огромен дял от убити и покварени. Затова виж как изглежда тя…”

След думите на Исус пред очите ми се появи третата порта. Тя

изглеждаше твърде странно. Понеже наподобяваше на театрална сцена със

спуснати червени завеси. Пред самата порта хиляди зрители държаха

маски пред лицата си. Имах чувство, че това е нещо като карнавал на

суетата. Но когато Господ ме приближи до самите маски, то тогава

изтръпнах. Защото зрителите държаха пред лицата си Образа на Исус. Те

се покланяха един на друг и си казваха:

“Слава на бога! Слава на бога! Слава на бога! Слава на бога!”

И ето, че пред самата порта на лицемерието се появи охранен господин,

който също държеше маска с Образа на Исус. Той извика към зрителите:

“Готови ли сме да бъдем свидетели на бога? Готови ли сме да занесем

благата вест на човеците от света? Кажете “Амин” на това!”

Цялото множество изрева с възторг: “Амин!” А охраненият господин,

все така държащ маската пред лицето си, отново извика:

“Нека призовем нашият господ! Нека му пеем! Нека го хвалим! Защото

той премина през завесата и ние също ще тръгнем след него…”

Само след миг завесата пред портата се разтвори. Точно тогава пред

маскираните човеци излезе още по-изкусно маскираният дявол. Той протегна

ръце към пеещите и хвалещите го човеци, като извика:

“Елате мои благочестиви и праведни! Елате всички вие, които сте

търсили лицето ми!”

Миг след това целият маскарад се развълнува. И човеците се втурнаха,

за да отидат при дявола, който отново се шмугна зад завесата. Така през

самата завеса, която измамно скриваше мрака и тъмнината, започнаха да

преминават множества от хора, сигурни и убедени, че отиват при Бога. А

Исус ми каза:
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“Виж тези хора. Защото измежду всички нещастни човеци на

земята, тези са най-нещастните. Понеже никой от тях не е сигурен,

че е изработил Образа Ми, но държи пред лицето си маска, за да

спечели общото одобрение. На такива в сърцата владее страхът.

Страхът да признаят пред самите себе си, че са същите стари и

земни човеци. Страхът да бъдат отхвърлени като плътски. И ето

затова те играят ролята на свръхдуховни, за да скрият зад маската

цялата си нечистота и поквара. Защото когато стоиш сред лицемерни,

и ти самият ставаш лицемерен. А в такъв театър всеки играе ролята

на Исус…”

Замислих се над думите на моя Господ. Те наистина показваха колко

голяма е трагедията на лицемерните. Трагедия - да се опитваш да играеш

Образа, вместо да го изработиш вътре в себе си. Трагедия - да криеш

старото си лице, а не да се отречеш от него. Трагедия - да участваш в

спектакъл, в който ти лъжеш другите, че си това, което не си, а те самите

те лъжат, че ти вярват.

Затова те моля, братко мой!

Излез от обществата на лицемерните!

Защото лицемерието е вяра в маската, а не в Образа!

Такава вяра не може да спаси, но непременно ще отведе човека до

портата на смъртта. И когато маската от лицето падне, тогава ще дойде

справедливият гняв на Бога, който се е трупал против всички, за които

Евангелието не е било живот, но театър.
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5. ПОРТАТА НА ПОХОТТА

Сега нека да продължа с четвъртата порта. Когато Исус ми даде

видението за нея, Той ми каза:

“Виж четвъртата порта. Портата на похотта. Защото тук е

мястото, където умират най-голям брой от човеците…”

След думите на Исус пред очите ми се разкри и самата порта. Мога със

сигурност да ти кажа, че това беше възможно най-голямото изобилие от

сатанински съблазни. Самата порта беше твърде широка и висока, тъй че

приличаше на Триумфалната арка. Тя беше украсена с ефектни светлини,

а прожектори осветяваха сцената пред нея. В част от самата сцена се

разхождаха разголени проститутки и фотомодели. В друга част на сцената

правеха своето шоу преуспели спортисти, артисти и политици. Над самите

участници на сцената стоеше дяволът. Всъщност, той беше седнал на върха

на портата. И като загребваше с ръцете си в златен куфар, хвърляше на

сцената пари, а те буквално валяха над участниците. След това, според

режисурата на дявола, проститутките и фотомоделите се приближиха до

преуспелите спортисти, артисти и политици. И като се навеждаха над

самата сцена, вдигаха парите и ги хвърляха към публиката. А после запяха

в хор думите на песен, която гласеше:

“Вярвай в себе си! Повярвай на инстинкта си! И ще успееш, като нас…”

Чула думите на песента, публиката буквално полудя. Многохилядното

множество се втурна към сцената, като всеки търсеше да заграби пари или

да се докосне до украсената лъскава плът, която възбуждаше очите му.

Това ме погнуси и затова се обърнах към Господ. А Той ми каза:

“Виж ги, Стефане! Защото през портата на похотта непременно

ще преминат всички, които вярват в себе си и на инстинктите си.

Защото именно вярата в човешкото “себе” и в човешкия “аз” прави

властта на похотта толкова мощна и опустошителна. И ако лъчите

на смъртта са “аз”, “мене” и “моето”, то именно пред портата на

похотта тези трите изригват като вулкан. Затова Аз отново ви

предупреждавам и който има ухо да Ме чуе, нека Ме чуе:
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Днес е времето на Содом и Египет! Днес е времето, когато ще

умрат всички, които обичат света. Защото всичко, що е в света,

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

не е от Моя Отец, но идва от света и остава в света. И когато

пастирите на Божия народ са започнали да се изявяват като артисти

и политици и да търсят сцени с много пари и поощрения, то нека

наум ви дойде именно видението, което сега показвам на слугата

Си. Защото към всички, които обикнаха света и светското, заявявам

думите Си и никак няма да се отвърна от казаното:

“Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да

слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете да

вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не

устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа,

от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща…” 20

Колкото до Моите всред тази порта на похотта, то Аз днес

простирам ръце, за да ги избавя от плена на Содом и от робството

на Египет. Затова виж какво върши ръката Господна…”

Погледнах натам, накъдето сочеше Господ и в първия момент сърцето

ми подскочи от ужас. Защото очите ми видяха човеци, които бяха обърнали

гръб на портата на похотта. Но външният им вид беше ужасен, сякаш че

всеки от тях се връщаше от жестоко кръвопролитие. Аз видях човеци, на

които едната им ръка беше отрязана. После погледът ми съзря други,

които бяха с прободено око. Имаше и трети, които подпомагани от братята

си, вървяха с един крак, понеже другият беше отсечен. Всички те, обърнали

гръб на портата на похотта, вървяха и пееха песента на възкачванията:

“Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме

като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и

езикът ни с пеене; тогава казаха между народите: Велики неща

извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от

които се изпълнихме с радост…” 21

И тогава, все още не проумяващ видяното, извиках към Исус:

20 (Йоан 8:43-44)
21 (Псалом 126:1-3)
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“Господи, кой така нарани чедата Ти? И защо те пеят, въпреки раните

си?”

А Исус, като ме погледна с проницателен поглед, каза:

“Аз така нараних чедата Си! Аз нараних всеки от братята и

сестрите Си, за да ги измъкна от портата на похотта. Понеже всеки

от тези е блажен да Ме познае и призове във времето на най-

голямото запустение и отстъпление. Всеки от тези е блажен, понеже

е проумял що значат думите на Господ в Неговото Евангелие:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта

дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и

хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав,

отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния

огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за

тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл…” 22

Всички тези отрязаха съблазнената си ръка и така се отрекоха

от собствените си дела, за да вършат Моето Дело. Всички тези

отрязаха съблазнения си крак и така се отрекоха от собствените си

пътища, за да вървят по Моя Път. Всички тези извадиха съблазненото

си око, за да придобият Моя поглед. Защото е по-добре да влезете в

Живота с един крак, една ръка и едно око, отколкото с два крака,

две ръце и две очи да бъдете хвърлени в огнения пъкъл.

Аз не съм обещавал на никого, че Пътят е лесен!

Но Аз съм предупредил всички ви, че Пътят е единствен!

И ако не умрете за света и всичко, що е в света, ще умрете за

Господа и всичко, що е в Господа!”

След последните Си думи Господ направи видението с портата на

похотта да се прекрати. И аз разбрах, че Господ наказва когото люби. А

раните от Неговото наказание и порязване са по-скъпоценни и живителни,

отколкото всичките банкноти от златния куфар на Луцифер.

Затова те моля, братко мой! Моля те, верни ми приятелю!

22 (Матея 18:7-9)
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Издигни съблазнената си ръка към Господ и Му позволи да я отсече!

Протегни съблазнения си крак към Него и не възридавай, когато го загубиш!

Покажи Му съблазненото си око и тържествувай, когато Той го извади!

Защото най-великата привилегия за нас е да вървим по Неговия Път, а

най-скъпоценното богатство - да влезем в Неговия Живот!



34

6. ПОРТАТА НА ЗАВИСТТА

А сега, братко мой, нека да продължа с портата на завистта. Ето как

Господ я разкри пред очите ми. Това бе нещо, като огромен телевизионен

екран, каквито монтират на стадиони или зали. Пред самата порта имаше

събрани стотици хора. Те явно, че съвсем скоро щяха да наблюдават нещо.

И ето, че пред портата се появи господин, който с мазен глас каза:

“Нека сега наблюдаваме служението на един Божий пророк…”

След думите на господина стана така, че екранът светна. И съвсем

скоро на него се появи светъл Божий пратеник, който размахваше меча си

и така поразяваше началствата и властите на тъмнината. Това искрено ме

учуди, понеже не разбирах защо порта на смъртта ще предава репортаж за

Божий слуга. Но ето, че на екрана нещата продължаваха в същия дух.

Понеже видях как на него се появи Господ Исус. И Той, като докосна

главата на слугата Си, каза:

“Аз благоволя в слугата Си! Защото на него Отец Ми е дал да

извести Волята Му за църквите!”

Миг след това на самия екран Господ издигна още по-високо слугата

Си, всред самите небеса и всред ангелите Си. И докато човеците пред

портата на завистта гледаха на екрана, над главите им долетяха властни

демони, които започнаха да изговарят думи на смърт в сърцата на събраните

човеци. А думите им гласяха:

“С какво този е по-добър от нас? Той на най-святият ли ще се прави?

Само на него ли Господ му говори? Какво толкова се прави на важен?”

Колкото повече демоните нашепваха в сърцата на човеците, толкова

повече те започваха да се дразнят от гледката на екрана. А от самите думи

на демоните аз разбрах, че портата на завистта е бойната територия на

духа на Корей. Понеже нашепванията на демоните му бяха същите, с

каквито той някога атакува човеците от Израилевия стан. Така дойде миг,

когато събраните край портата на завистта не можеха никак да изтърпят

гледката на екрана. Нещо повече - те се наведоха и като взеха в ръцете си

остри камъни, започнаха да ги хвърлят към екрана, като крещяха:

“Този да пукне! Защото не заслужава да живее!”
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Но камъните им не стигаха до екрана, понеже дяволът издърпа самия

екран навътре, към мрака и тъмнината си. Това накара събраните да станат

и тръгнат към портата на завистта, хванали в ръцете си камъни и все така

хвърлящи ги към екрана. И никой от тях не усети как дяволът ги хвана в

примките на смъртта. Понеже в мига, когато нозете на човеците преминаха

през портата на завистта, стана така, че екранът просто изчезна, а сърцата

на самите човеци бяха завинаги обладани от силни демони на завист. Те

просто нямаха път за връщане назад. Тогава аз погледнах към Господ, като

Го попитах:

“Исусе! Това ли е начинът, чрез който дяволът улавя при тази порта?”

А Исус отговори:

“Никой не би могъл да измисли по-успешен. Понеже завистта

се ражда там, където е явно Божието благоволение. Ето затова

дяволът трябваше да натрапва това благоволение, докато напълно

ожесточи неумрелия егоизъм. Така непременно се отваря врата за

изкусителни демони, които знаят как да разпалят огъня на завистта,

за да се опожари сърцето. А такова сърце започва да презира не

просто Божия слуга, но Божието благоволение над помазаника...”

“А защо, Господи, сърцата така лесно се подават на завистта?”

Тук Исус отговори:

“Причината отново се крие в трите тъмни лъча на смъртта. В

“аз”-ът, “мене”-то и “моето”. И тези, които гледаха на екрана как

Божието благоволение стои върху Божия слуга, не можеха никак

да проумеят, че Бог не благоволи в никой друг, освен в Себе Си. И

ако Божият слуга е спечелил Божието благоволение, то е, понеже

Бог е видял Бог в сърцето му и така е благоволил в Себе Си. Виж

тогава отново въпросите на завистта. Понеже в тях непременно ще

видиш тъмните лъчи на смъртта:

“С какво този е по-добър от нас? Той на най-святият ли ще се

прави? Само на него ли Господ му говори? Какво толкова се прави

на важен…”

А с какво, Стефане, Господ е по-добър от човеците?”

“Ами с това, че е Бог, Господи!”
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“А тези, завиждащите, Бог и Божието присъствие ли са видели

в пророка или са се измамили, че става дума за издигнато човешко

“аз”?”

“Измамили са се, Господи!”

“А Бог на най-святият ли ще се прави?”

“Исусе! Само Бог е Свят и на Него подобава да е най-святият…”

“А тези, завиждащите, Бог и Божията Святост ли са видели в

пророка или отново са се измамили в човешкото “аз”?”

“Отново са се измамили, Господи…”

“Разбираш ли тогава какво е завистта? Разбираш ли, че завистта

е съблазън на сърцето, което не разпознава Бог и Божието действие

в посочения от Бога съд? А кой друг да не разпознава Бог и

Божието, освен плътските и земните? Кой друг да завижда, освен

онзи, който не побира онова, което е от Божия Дух и бърза да

приравнява Божието с човешкото? Не затова ли ти бе намразен и

презрян? Понеже мнозина ти завидяха поради Моето благоволение

над сърцето ти. Но можеха ли те да видят, че Аз живея в сърцето

ти? Можеха ли да видят, че докато са ходели в земните си пътища

след земните си похоти, твоето сърце е влизало от посвещение в

посвещение? Можеха ли и те така да Ми дадат сърцата си, щото да

посея в тях и след това да пожъна?

Но ето това е завистта, момчето Ми! Тя преследва всички

Божии хора на всяко време и място. Завистта е отчаяният опит на

егоизма да търси изравняване с Божието благоволение.

Но ето, сега отварям устата Си, за да предупредя всички и да ги

призова на благоразумие:

Престанете да завиждате! Престанете да роптаете! Престанете

да се съблазнявате поради Божието благоволение! Но вместо завист

проявете усърдие! Вместо ропот - благодарение! Вместо съблазън -

дръзновение! Защото никой не може да вземе върху себе си нищо,

ако не му е дадено от Небето! Но ако Отец Ми е решил да ви даде,

то сам Той ще положи в сърцата ви копнеж по Неговото, та да

платите нужната цена от смирение и постоянство! Само така ще сте
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сигурни, че нозете ви не отиват по пътя на онова беззаконие, което

е грях и хула против Божия Суверенитет…”

Господ спря да ми говори. А аз разбрах, че думите Му са повече от

съдбоносни. Защото носят в себе си това просветление, с което разумните

завинаги ще ликвидират всеки вход за духа на Корей към сърцата си. Аз

не зная, скъпи ми братко, дали ти можеш да се зарадваш на Божието

благоволение, почиващо върху помазаниците Му. Но искам със сигурност

да знаеш едно:

Всеки, който се зарадва на Божието благоволение над Божий слуга,

непременно сам е станал обект на същото благоволение. Защото само с

Божието благоволение би открил в сърцето си радостта, която се радва

повече на чуждото, нежели на своето. Амин и Амин!
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7. ПОРТАТА НА АЛЧНОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сега ще продължа с портата на алчността. И искам да знаеш, че ако

има порта, в която смъртта да идва най-бързо и да убива сърцата най-

успешно, то това е портата на алчността. Тази порта е изцяло под властта

и управлението на духа на Мамон, който е духът на светското богатство.

Затова нека ти разкрия онова, което Господ показа пред сърцето ми. Аз

виждах златна порта, издигната нависоко, пред която бяха събрани стотици

хиляди човеци. Всички те искаха да преминат през портата, но имаше едно

условие, което трябваше да изпълнят. И това условие се дължеше на

поставени пред портата везни. В десния край на везните човеците слагаха

земните си богатства, а те заставаха на левия край. Според тежестта на

богатството им десният край натежаваше и така издигаше левия край.

Целта на всеки от човеците пред портата бе такава, че богатството, което

трупат на десния край, непременно да издигне тях откъм левия и така да

стигнат до издигнатото място на портата. Ето защо пред очите ми се

разкриваше състезание, в което всеки трябваше да покаже пред другите

издигащата сила на богатството. Тогава до мен се появи Исус, като ми

каза:

“Искам внимателно да гледаш на случващото се пред тази

порта. Защото всички тези човеци, събрани пред златната порта,

участват в измама, която никак не могат да разберат, нито да

проумеят. Затова наблюдавай какво ще стори първият участник…”

Погледнах първия участник, който домъкна и постави на десния край

на везната два огромни куфара с пари. След това побърза да се качи на

левия край на везната. А духът на Мамон, който обслужваше самите везни,

освободи механизма за претегляне на товарите и везните се разлюляха. Но

когато трябваше да се прецени коя от везните натежава, стана така,че

везните бяха напълно изравнени. Лявата тежеше колкото дясната. Което от

своя страна показваше, че богатството на човека бе твърде недостатъчно,

за да го издигне до златната врата. Тогава духът на Мамон каза на човека:



39

“Трябва повече усърдие, за да влезеш през вратата на просперитета.

Твоето богатство не е достатъчно, за да те издигне нагоре. Затова събирай

още, още, още…”

Човекът твърде неохотно слезе от лявата везна и прибра куфарите си

от дясната. След него към везните се приближи друг участник. За разлика

от първия той носеше двойно повече куфари с пари. И като ги сложи на

дясната везна, отиде и седна на лявата. А духът на Мамон отново освободи

везните и те се разлюляха. Но и този път резултатът беше същият. Везните

се изравниха, тъй че нито една не натежаваше повече от другата. А духът

на Мамон отново каза:

“Трябва ти много повече усърдие, за да влезеш през вратата на

просперитета. Твоето богатство не е достатъчно, за да те издигне нагоре.

Затова събирай още. Много повече и повече…”

Така и вторият участник с огромно неудовлетворение слезе от везните.

А към везните се приближи третият участник. За разлика от първите двама

той не носеше нищо друго, освен малка кесия с пари. Видели дързостта на

човека, който нямаше богатство колкото тяхното, останалите започнаха да

се смеят. Но човекът, като се приближи към везните, отиде при дясната

везна. И като седна на нея заедно с кесията си, извика към духа на Мамон:

“Господи, ти искаш през златната ти врата да влезе сърцето ми, а не

богатството ми. Но кой друг, освен теб, може да издигне сърцето ми нагоре.

Аз ти се покланям и те призовавам ти да отидеш на лявата везна. Така

непременно ще вляза през вратата на просперитета…”

Думите на човека се харесаха на духа на Мамон. И той застана на

другия край на везната, а човекът наистина бе издигнат до златната врата

и премина през нея. Тогава нечестивият дух се обърна към останалите

човеци и им каза:

“Аз не искам богатствата ви! Аз искам сърцата ви! Затова всеки, който

иска да премине през златната врата, трябва да постави сърцето си при

богатството си, а не против него. Така непременно всички ще спечелите

благоволението ми…”

Разбрали съвета на благодетеля си, човеците отидоха при богатствата

си и заставаха откъм дясната везна, а духът на Мамон заставаше откъм
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лявата и така ги издигаше до златната порта на алчността. Все още не

разбирах онова, което виждах. А тогава Исус ми каза:

“Не разбираш ли това, което виждаш? Не разбираш ли, че

дяволът не се впечатлява от парите, но от сърцето? Сърце, което

застава срещу парите, не върши работа на духа на Мамон. На него

му трябват сърца, които стоят при парите. Ето затова човекът с

малката кесия беше издигнат до златната врата, за разлика от

другите, които имаха много повече пари от него.

Помисли тогава какво се случи с Юда Искариотски. Беше ли той

от богатите и от първенците на Израил?”

“Не, Господи! Той не беше от богатите. Но сърцето му отиде след

кесията с тридесетте сребърника…”

“Виж тогава Йосиф от Ариматея. Той бе заможен и състоятелен

човек. Но беше ли сърцето му при парите му?”

“Не Господи! Защото Йосиф беше благочестив и се боеше от Бога. Той

използва благосъстоянието си за угодно дело пред Бога. Понеже закупи

нов гроб и изиска тялото Ти от Пилат, за да го помаже и повие с чиста

плащаница…”

“Което отново ти показва, че за дявола е важно сърцето, а не

богатството. Сърце, което не отива след земното богатство, показва,

че превъзмогва над него. Но когато сърцето отиде след богатството,

то тогава човек е попаднал в най-унищожителната власт на дявола.

Властта на алчността. Затова виж как изглеждат човеците, които

вече са преминали през златната порта на Мамон…”

След думите на Господ пред очите ми отново се разкри златната порта,

но този път - откъм страната на мрака и дяволската тъмнина. Преминали

през златната порта, човеците мигом се озоваха сред купища пари и

скъпоценности. Те стояха на място, подобно на пещера, която слизаше

надолу и надолу. И ако в горния край на пещерата се търкаляха сребърни

монети с по-ниска стойност, то със слизането надолу, монетите променяха

вида си със златни. Така виждах началото на една трагедия, която започна

с това, че човеците закрещяха:

“Хвърляйте банкнотите! Тук е пълно със сребро…”
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Така те се наведоха и напълниха ръцете си със сребърни монети. Но

скоро стигналите в по-дълбокото на пещерата изкрещяха от възторг:

“Хвърляйте среброто! Тук има злато!”

Така човеците захвърлиха среброто и слязоха надолу, за да събират

златни монети. Едва напълнили джобовете и пазвите си със златни монети,

те отново чуха диви викове на възторг, идещи от още по-долу:

“За какво ви е това злато? Та тук е пълно с диаманти и рубини…”

Така човеците отново хвърляха златото и слизаха още по-надолу,

където ръцете им вече загребваха в шепи от скъпоценните камъни. Но

тогава стана трус в самата пещера, тъй че скални късове затрупаха изхода

й, а среброто и златото полетяха надолу, като поток. Този поток затрупа

главите на човеците и буквално ги задуши и доведе до смърт. А духът на

Мамон, като се появи сред душите на умрелите, сграбчи ги в ръцете си и

извика, смеейки се:

“Окото не се напълвало с гледане! Нито се напълняло ухото със

слушане! Ха, ха, ха! Алчност! Алчност! Ти винаги ще пълниш обиталищата

на мрака и ще утешаваш сърцето на моя княз…”

В този миг напълно разбирах трагедията на тези хора. Те бяха позволили

на духа на Мамон да завладее сърцата им. Те бяха превърнали богатството

от средство в цел. И в копнежа по тази цел нозете им ги отведоха до най-

долните дълбочини на смъртта, там, където се усещаше и самото дихание

на ада. А тогава до мен застана Господ Исус, като ме попита:

“Как разбираш думите на Мамон? Как разбираш това, че окото

не се напълва с гледане, нито се напълва ухото със слушане?”

“Господи мой, та това е цитат от “Еклесиаст”. И аз си мисля, че именно

тези думи разкриват същината на алчността...”

“Точно така, момчето Ми! Защото алчността отговаря на пробито

сърце, което не задържа онова, което събира. И викът на алчността

“Още, още, още…” е проклятие за онези, които бъдат уловени от

нея. Затова предупреждавам всички ви:

Мислете за горното, а не за земното! Защото земното се гледа

от очите и се слуша от ушите! А очите не се напълват с гледане,

нито ушите се напълват със слушане! Но ако мислите за Небесното,
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то небесното не се гледа от очи и не се слуша от уши! Небесното се

приема и живее с вяра! Вяра, по силна от очите и ушите! Вяра в

едно Небесно богатство, за което и Словото Ми се обеща, като ви

каза:

“А, според както е писано: “Каквото око не е видяло, и ухо не е

чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил

Бог за тия, които Го любят”…” 23

Братко мой! Вслушай се в думите на Господ! Приеми ги в сърцето си! И

нека нозете ти бягат далеч от всяко място, където някой ти проповядва за

очите и за ушите, а не за сърцето. Защото днешните проповедници на

просперитета отдавна лазят в пещерата на смъртта и твърде скоро Господ

ще даде на душите им да се срещнат с онзи, от когото са уловени - духа на

Мамон. Аз не искам ти да се срещаш с този дух, нито пък да попаднеш в

измамливите примки и клопки на неговото лъжеблаговестие. Защото в

думите на Господ Исус има съдба и дадено право на Мамон да покварява и

убива всички, до които намери достъп. А тези думи гласят:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти…” 24

23 (1 Коринтяни 2:9)
24 (Матея 6:19-21)



43

8. ПОРТАТА НА ЯРОСТТА

Ето, че стигнах до последната порта на смъртта. Портата на яростта.

Мога със сигурност да ти кажа, че това беше порта, която олицетворяваше

най-чудовищните въплъщения на дявола. Самата порта беше разположена

пред дълбок ров, чието дъно беше пълно с озверели диви животни. Вълци,

лъвове и леопарди ръмжаха страшно и гледаха нагоре от дълбокия ров,

като се надяваха да им бъдат подхвърлени жертви, които да разкъсат с

острите си зъби. Пред самата порта бяха събрани човеци с изкривени от

злоба и омраза лица. Всички те много искаха да преминат през портата на

яростта, но ровът беше препятствие пред тях. И ето, че пред портата на

яростта застана дяволът. Когато го видяха, човеците се умълчаха и зачакаха

инструкциите му. А той им каза:

“Сърцето ми е наранено и иска мъст. Сърцето ми е гладно и иска да се

засити. Зверовете ми в рова отдавна не са разкъсвали. Затова искам да

хвърлите в рова всички, които ме дразнят и работят против волята ми.

Защо още се колебаете? Запънете стрели на чародейна злоба и религиозна

омраза. Извадете въжета на одумване и лъжесвидетелство. Поставете примки

от клюки и злословия. Защото само, когато напълните рова пред портата

ми, ще преминете и дойдете при мен…”

След думите на дявола човеците избезумяха и се озвериха. А след

това запънаха лъковете си и извадиха въжета и примки, като се втурнаха в

тъмнината. Не след дълго очите ми видяха Божии праведници с бели дрехи,

които бяха блъскани и наранявани с ножове и стрели. Тогава тълпата

блъскаше праведниците в рова, тъй че да задоволят глада на освирепелите

зверове. А зверовете в рова се нахвърляха върху Божиите праведници и

започнаха да ги разкъсват. Никога не бях виждал нещо по-жестоко и

ужасяващо. Но наред с ужаса видях Божие чудо, което действаше всред

Неговите. Защото колкото пъти звяр разкъсваше тяло на Божий праведник,

толкова пъти Светлината на Святия Дух възстановяваше тялото. Това още

повече настървяваше зверовете и те с още по-голяма стръв и ярост се

хвърляха върху праведниците. Но Божието чудо все така се повтаряше.

Накрая ровът бе пълен с Божии праведници, а избезумелите и побеснели
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тълпи се втурнаха към портата на яростта, като тъпчеха с краката си

телата на Божиите хора. И само след миг те вече влизаха през портата на

яростта, откъдето до един падаха в смолистата и черна река на смъртта. А

тогава Господ се появи до мен, като ми каза:

“Това е най-жестоката порта на дявола. Всички до един тук са

негови. Готови да убиват, да рушат, да чародействат, да мразят, да

опропастяват живота на човека с хули, клевети, и всякаква злоба.

Но забеляза ли Божието чудо, което се случваше в рова?”

“Да, Исусе! Това беше единственото прекрасно нещо, което видях.

Защото докато Злото ставаше все по-страшно и ужасно, Божията Сила

всред Божиите беше съвършена, тъй че никой от Небесните праведници

никак да не се уплаши от гонението и яростта...”

“Спомни си тогава какви свидетелства оставиха Моите Апостоли.

Какво писа един от тях в посланието си…”

Докато Господ ми говореше, в сърцето ми вече се бяха явили съвършено

точните думи на Апостол Павел. Затова аз Му казах:

“Милостиви Исусе! Апостол Павел писа именно за тази гледка, като

каза:

“Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение

сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме,

но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на [Господа]

Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. Защото ние

живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и

живота на Исуса в нашата смъртна плът. Така щото смъртта действа

в нас, а животът във вас…” 25

А Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Чудно ли ти е тогава защо много Божии праведници се

намериха в рова пред портата на яростта? Чудно ли ти е, че Моите

носят в себе си убиването на своя Господ, за да се яви в тях и

Животът? И ако е писано, че живите винаги са предавани на смърт

заради Мене, то попитай днес църквите къде са живите Ми.

25 (2 Коринтяни 4:8-12)
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Къде са ония, които ще претърпят в смирение и благодарение

всяка ярост на дявола? Къде са ония, които ще потънат в рова пред

портата на яростта, за да въздигнат в познаването на Бог мнозина

други? Къде са онези, които ще искат смъртта да действа в тях, та

Животът да посети други? Даже да сте сред зверовете на лукавия,

като пророк Даниил в ямата с лъвовете, то няма ли Аз да изпратя

ангелите Си, за да опазят душите ви? И ако в Даниил нямаше страх,

то защо днес страхът владее всички ви? Защо шепнете с Истината,

а крещите с неправдата? Не затова ли мнозина от вас преминават в

лагера на яростните, за да чародействат и разрушават живота на

Моите? Не затова ли пророците на Небето са под атаки на легиони

зверове? Кой друг да дава власт на тези диви зверове, ако не

непокаяните сърца и онези устни на мерзостта, които призовават

измисления си бог, за да се разправят с чедата на Истината?

Аз няма още много да ви говоря!

Аз няма още много да ви изобличавам!

Защото поколението на нечестивите непременно ще търчи към

портата на яростта! Понеже именно тук е делът на чашите им и

краткотрайната наслада за очите им. Защото има време и срок за

всяко нещо под слънцето. А днес е времето на яростта против

Моите! Време на чародейства и на угнетение, време на хули и на

лъжесвидетелства, време на коварства и интриги, време на

заговори и злоби.

Блажени в това време всички, които претърпят над яростта и

така възвеличат Господ в сърцата си. Защото Аз няма никога да ги

оставя! И ще бъда с тях така, както бях с Даниил и Еремия! Ще бъда

с тях така, както бях с Павел и Варнава в тъмницата! Ще бъда с тях,

докато всичките извратени допълнят мярката на бащите си!”

Исус спря да говори. И аз усетих колко развълнувано и чисто беше

Сърцето на моя Господ. Сърце, което днес събира в себе си страданието на

всички праведни, за да го покрие с венеца на нетлението и Вечния Живот.

За да се сбъднат думите на Апостола - наша съдба и призвание:
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“Затова ние не се обезсърчаваме: но ако и да тлее външният

наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата

привременна лека скръб произвежда все повече и повече една

вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на

невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни…” 26

26 (2 Коринтяни 4:16-18)
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ВТОРА ЧАСТ: ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Ето, че в ръцете ти вече попада втората част от пророческите видения

върху “Портите на Живота и Смъртта”. Да ти казвам, че сърцето ми е

повече от развълнувано, е излишно. Затова има причина. Причина, родена

от Божията Любов към нас. Защото Божиите очи продължават да ни гледат

всеки ден. Онези порти на смъртта, за които ти разбра в първата част на

пророческите видения, наистина са раззината паст на огромно чудовище,

което гълта мнозина към себе си. Затова и моето сърце, колкото беше

развълнувано от първата ми среща с Господ, толкова повече се разтвори в

очакването на моя Господ и Спасител. Защото, верен на обещанието Си,

Той щеше да дойде при мен и да ми даде най-блажената алтернатива за

всички, които напускат портите на смъртта, а именно - Портите на Живота.

Да ти казвам ли, че Свещеното Писание говори на много места за порти?

Да ти казвам ли, че тази Свята Библия, която е съхранила Божиите думи и

пример, сама се явява като порта към Божията Святост и Съвършенство?

Да ти припомням ли думите на хвалителя Господен, който с дух на радост и

тържество заявява:

“Възкликнете на Господа, всички земи. Служете Господу с

веселие; дойдете пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог; Той

ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на

пасбището Му. Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете

Му с хваление; славословете Го и благославяйте името Му. Защото

Господ е благ; милостта Му трае до века, и верността Му из род в

род…” 27

Готов ли си, братко, да влезеш през Портите Господни със славословие?

Готов ли си да платиш цената, за да пребъдваш зад самите порти?

27 (Псалом 100:1-5)
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Аз не мога да те закарам при тях, но Исус може. Защото ако Той днес

простира ръката Си, за да избавя Своите Си от портите на смъртта, пак Той

ще е Този, Който ще ни заведе при Портите на Живота. Затова нека ти

предам Неговите думи, които нахлуха като води на планински водопад към

сърцето ми:

“Готов ли си да Ме последваш до Портите на Живота? Готов ли

си да оставиш целия си живот в ръката Ми и сърцето ти да бъде

покорно, тъй че да приеме и разбере всичко, което ще му покажа?”

Погледнах Исус и разбрах, че Той наистина беше Животът. Защото от

Сърцето на Спасителя излизаха лъчи, по-силни от лъчите на физическото

слънце. Тези лъчи така докоснаха сърцето ми, щото вътре в мен усетих как

кръвта ми завря и жилите ми се подпалиха. Аз усещах, че живея. И самото

усещане не бе просто съзнанието ми за съществуване във времето и

пространството. Не! Това усещане беше заредено с нова и непозната сила.

Силата да не живееш за себе си, но за Него. Силата - да откриваш в

Христос цялата наслада и красота на битието, целият триумф на Живота

над смъртта, цялото съвършенство и жива надежда над разлагането и

гниенето на обреченото тление. Тогава Му казах:

“Прекрасни мой Спасителю! Едва ли бих могъл да Ти отговоря с друго,

освен с думите на Исайя. Защото, подобно на всички човеци, и аз съм

човек с нечисти устни и плътски помисли. Затова зная, че ако Отец посочи

някого и Ти отидеш при него, то в Самия Теб е Силата, с която да го

издигнеш нагоре. Аз с трепет и вълнение очаквах Твоето явяване пред

мен. Понеже Ти ми обеща, че непременно ще ме посветиш в разбирането и

преминаването през Портите на Живота. Затова Те моля да ми простиш,

ако съм недостоен за тази Твоя Милост. И заради всичките ми братя и

сестри непременно да ме доведеш до съвършено познаване на Портите на

Живота…”

Исус се усмихна. А след това, като протегна ръката Си към мен и

докосна главата ми, каза:

“Отец Ми ви е възлюбил с връзки на Вечна Любов. И делото,

което Той ще извърши с тази пророческа книга, непременно ще е за

възрастяване и издигане на Божиите чеда. Защото има едно място,
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където всички трябва да дойдете и това място е Хълмът Сион. Но до

този Хълм се стига през порти. И разумните непременно ще отворят

Святите страници на Божието Слово, за да намерят стиховете на

онзи псалом, които казват:

“Основания Си на святите хълмове град, да! Портите на Сиона,

Господ обича повече от всичките Яковови заселища. Славни неща

се говорят за тебе, граде Божий…” 28

А как ти разбираш думите на този псалом?”

“Господи, ако е вярно, че Отец обича Якововите заселища и ги

благославя, то това иде да покаже Неговото благоволение за всички Божии

чеда, които живеят по лицето на земята. Но за да казват стиховете, че

Отец обича повече портите на Сион отколкото Якововите заселища, то е

понеже Неговата Воля за всички нас е да пребъдваме в Небесните, а не в

земните места…”

“Правилно отговори!” - ми каза Исус и продължи:

“Затова и Аз ще влея Духа на Живота в тази пророческа книга.

Така непременно всеки от вас ще преживее явлението на Дъгата в

живота си. Понеже седемте Порти на Живота са отворени и Аз

чакам да преминете през тях…”

След последните думи на Исус към сърцето ми нахлу Светлината на

Святия Дух. И само след миг сърцето ми бе поставено в Самата Господна

Дъга, която събираше в себе си седемте Порти на Живота.

28 (Псалом 87:1-3)
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1. ПЪРВОРОДНИЯТ НА ЖИВОТА

Докато духът ми се разтапяше в блаженството и пълнотата на Небесната

Дъга, стана така, че Духът на Отца проговори в сърцето ми, като каза:

“Виж къде си извисен и забележи всичко, което ще ти покажа.

Защото всички трябва да чуят какво говори Духът към църквите на

последното време. Затова забележи Първородния на Живота, Който

стои всред центъра на самата Небесна Дъга…”

Думите на Святия Дух бяха изречени не просто, за да ги чуя. Самите

те управляваха погледа на сърцето ми, тъй че аз наистина видях моят

Господ Исус Христос, стоящ в ослепителна Небесна Светлина. Той беше

протегнал ръцете Си към самите Порти на Живота, а от Него към портите

се изливаха вълни на Любов и Вяра. А Святият Дух отново каза:

“Ако Исус те заведе, за да видиш първородния на смъртта и

трите лъча на самата смърт, то сега Неговото благоволение към теб

е да ти се разкрие като Първородният на Живота и трите лъча на

Самия Живот…”

Думите на Святия Дух ме накараха да си спомня, че трите лъча на

смъртта бяха “Аз, мене, моето…”. Но ето, че пред очите на сърцето ми

стоеше Първородният на Живота. А от Сърцето на Този мой прекрасен

Господ излизаха три Небесни лъча, които бяха лъчите на Живота. И ето, че

Духът отново ми каза:

“Отиди към Исус, защото, ето, Той те призовава…”

Погледнах на Господ и видях, че Той наистина призоваваше сърцето

ми. И като пристъпих сред ефирната чистота на Небесната Дъга, се

приближих към Него. А Исус проговори, като каза:

“Докосни се сега със сърцето си до лъчите на Живота. Защото

само онзи, който има в сърцето си лъчите на Живота, е способен да

премине и през Портите на Живота…”

След думите на Господ аз протегнах ръка към първият от лъчите,

който беше най-висок спрямо трите. И изведнъж, от съприкосновението

със самия лъч, стана така, щото духът ми падна по лицето си, а над самата

си глава дочух Глас, който кънтеше из цялото Небе:
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“Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето Име!”

А след дълбокия Глас, който разтърси Небето, към сърцето ми дойдоха

и думите на Господ, Който ми казваше:

“Ето това е първият лъч на Живота:

Да се свети Името на Бог Отец, Всемогъщият!

Всяко дело на Моите, които са преминали от смърт към Живот,

трябва да се преклони и вдъхнови от този лъч на Живота. Защото

няма по-велик и по-достоен лъч на Живота от лъчът в сърцата,

който всячески ги призовава и вдъхновява да осветяват Името на

Небесния Отец.

Но ти сега се изправи, за да се докоснеш и до втория лъч на

Живота…”

След думите на Исус аз се изправих и протегнах ръка към втория лъч.

От съприкосновението с него, стана така, че паднах на коленете си. Тогава

отново дълбокият Небесен Глас закънтя из цялото Небе, като казваше:

 “Да дойде Твоето царство…” 29

А след дълбокият Глас, който повторно разтърси Небето, към сърцето

ми пак дойдоха думите на Господ Исус, Който ми казваше:

“Ето това е вторият лъч на Живота:

Да дойде Божието Царство!

Всяко дело на Моите и всеки плод на сърцата им трябва да

бъдат преизпълнени със Силата на тези думи. Защото няма по-

велика привилегия и по-достоен избор от тези - да се посветиш и да

работиш за идването на Божието Царство. И само онези, които

бъдат докоснати и преобразени от този лъч, ще видят Царя в цялата

Му красота и превъзходство.

Но ти отново се изправи, за да се докоснеш и до третия лъч на

Живота…”

След думите на Исус аз се изправих и за трети път протегнах ръка към

третия, последен лъч. А от съприкосновението с този лъч стана така, щото

ръцете ми се прибраха длан в длан и самата Господна Сила приближи

29 (Матея 6:10)
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дланите ми към сърцето ми. Тогава за трети път дълбокият Глас от Небето

закънтя всред самата Небесна Дъга, като казваше:

“…да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята…” 30

А след дълбокият Глас, който за трети път разтърси Небето, към сърцето

ми отново дойдоха Христовите думи. И ето какво казваше Господ:

“Сега те докосна третият лъч на Живота:

Да бъде Божията Воля, както на Небето, така и на земята!

И ако Божията Сила съедини дланите на ръцете ти и ги

приближи към поклона на сърцето ти, то е, понеже Божията Воля е

Воля, както за Небето, така и за земята. И ако Небето е в сърцето,

то делата са в ръцете. И тези дела, на които сте призвани, трябва да

озарят цялата земя, за да бъдете безукорни и да блестите всред

опакото и извратено поколение, като светила на света.

Разбра ли това? Разбра ли трите лъча на Живота, които излизат

от Сърцето на Първородния?”

“Да, Исусе! Разбрах ги!” - отговорих аз. А Господ продължи да ми

говори, като ми казваше:

“Днес е времето, когато призовавам всичките Си братя и сестри

да познаят Сърцето Ми. Днес е времето, когато Първородният на

Живота непременно ще утвърди и направи по-чисти от диаманти и

по-скъпоценни от офирското злато всички, които се покорят на

Гласа Му. А да се покорите на Гласа Ми ще рече да се стремите към

Божиите Порти на Живота с цялото си сърце и с всичките си мисли,

тъй че всичките ви извори да бъдат в Извора и така да станете

синове и дъщери на Словото Божие, което казва за Отец Ми:

“Защото у Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще

видим светлина…” 31

След последните Си думи Господ се обърна към сърцето ми, като каза:

“А сега нека те заведа при самите Порти на Живота. Защото

сърцата на Моите чеда са отправяли много молитви към Мене и са

искали знанието, просветлението и откровението за тези Порти.

30 (Матея 6:10)
31 (Псалом 36:9)
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Ето, Аз им отговарям! Аз днес ги изявявам чрез онзи Мой слуга,

който преживя най-голямото отхвърляне и поругаване от църкви и

пастири. Защото него Отец Ми намери за верен и способен да

предаде тайните на Благата Вест, тъй че тайното да стане явно и

скритото да се открие...”

След тези думи Исус стана и хвана ръката ми. А след това тръгна към

първата от Портите на Живота, която щеше да ми разкрие - Портата на

Смирението.
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2. ПОРТАТА НА СМИРЕНИЕТО

Трябва да ти кажа, скъпи ми братко, че колкото и прекрасна и ефирна

да изглеждаше Небесната Дъга и Господ всред нея, то след като Исус ме

поведе, стана така, че двамата с Него напуснахме присъствието на Дъгата.

Понеже Исус премина през Портата на Смирението, като слизаше надолу, а

след Него и аз. А пълнотата и съвършенството, които бяха горе, моментално

изчезнаха, сякаш, че никога не бяха съществували. Затова попитах Исус:

“Господи, какво стана? Защо, след като Ти излезе през Портата на

Смирението, всичко изчезна?”

А Господ ми отговори:

“Защото пълнотата на Животът е горе, а тук долу ви преследва

смъртта. Затова ще ти покажа самите Порти на Живота и начинът да

преминете през тях. Понеже Човешкият Син премина през тези

Порти, докато беше на земята всред вас. А същото трябва да

сторите и вие. Защото само така ще разберете що значат стиховете

от посланието на Апостола, че Отец е усъвършенствал чрез страдания

Начинателя на вашето спасение…”

Слушах думите на Исус и разбирах, че наистина ми предстоеше нещо

ново и неизпитвано преди. Защото моят Спасител щеше да ми покаже пътя

към Портите на Живота от земните места и това напълно обясняваше защо

изчезна Небесната Дъга. Тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Виж сега Портата на Смирението. Защото тя е първата Порта

към Живота на Отца Ми...”

След думите на Исус аз се обърнах и погледнах Портата на Смирението.

Нищо в тази Порта не подсказваше, че зад нея се крие най-прекрасната и

възвишена гледка за сърцето. Напротив - аз и Господ се намирахме на

някакво земно възвишение всред мрак и тъмнина. Единствено Светлината

от силуета на Спасителя ми даваше възможност да различа подробностите

от това видение. И аз, гледайки към Портата на Смирението, забелязах, че

от нея стърчаха назъбени остриета на мечове, които сякаш, че излизаха от

самата Порта. И колкото и очите ми да се опитваха да видят нещо повече,

то беше без резултат. Затова казах на Исус:
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“Господи, какво виждат очите ми? Портата на Смирението е затворена

от остриетата на мечове. Кой би могъл да премине през нея, след като тези

мечове пречат?”

А Исус каза:

“Ти правилно забеляза мечовете. Те наистина пречат. Затова

продължи да гледаш самото видение. Понеже тук ще ти се разкрият

наистина впечатляващи неща…”

След думите Си Господ пусна ръката ми. И като се приближи към

Портата на Смирението и се обърна към земните места, протегна ръцете Си

напред и извика:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени,

и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от

Мене; защото съм крот ък и смирен на сърце; и ще намерите покой

на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко…” 32

Ето, че сумракът в самото пространство се раздвижи, а аз видях

човеци, които явно наистина бяха чули Господния Глас. Те се приближиха

към Портата на Смирението, а единият от тях каза на другия:

“Чух Господния Глас, братко! Исус ни призовава да дойдем тук…”

А другият му отговори:

“Та тук няма нищо, с което Исус да ме впечатли. Виж, че наоколо е

само пущинак и храсталаци. А вземи предвид това, че аз отдавна съм

успокоен в труда си и бремето си. Понеже на последния духовен съвет

гласувахме наистина подобаващи заплати. Така дойде покой за душата ми…”

Но другият, като се взираше напред, извика към спътника си:

“Не говори така! Я виж, че пред очите ни се разкрива порта. А именно

оттам дойде Господният Глас. Ела да видим що за порта е това…”

Така двамата се приближиха при моя Господ, въпреки, че не Го

виждаха, нито Го усещаха. А първият, като вдигна ръка и посочи вратата,

каза:

“Давай да тръгваме напред. Това е врата Господна!”

Получил кураж от спътника си, вторият се приближи до него и двамата

тръгнаха към Портата на Смирението. Но едва пристъпили, за да преминат

32 (Матея 11:28-30)
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през прага й, двамата с рев отстъпиха назад, понеже остриетата се забиха

в подобаващо авторитетните им коремчета. Тогава вторият извика към

спътника си, като каза:

“Нищо не си чул и никакъв глас не ти е говорил. Та ние насмалко

щяхме да умрем. А доктринално ли е това?”

Другият, все така държащ нараненото си коремче, каза:

“Да ти кажа… и аз не знам… Все пак ти си този, който е завършил

библейски институт. Но на мен ми се чу Глас в сърцето…”

А другият с възмутен глас каза:

“Я да се махаме оттук. И да вземеш най-сетне да си стъпиш на краката

и да завършиш теология, за да мислиш доктринално. Защото Исус дойде да

ни даде Живот и да го имаме изобилно, а не да ни убождат разни остриета

всред скали и пущинаци…”

Така двамата, обърнали гръб на Портата на Смирението, се отдалечиха

от Господ. А Той се приближи към мен, като каза:

“Видя ли ги, Стефане? Видя ли как тези двамата никак не

искаха да преминат през Портата на Смирението? Какво ги уплаши,

според теб?”

“Господи, самите остриета на мечовете докоснаха плътта им. И те

реагираха, според силата, с която плътта им беше наранена…”

“А плът и кръв придобиват ли Царството Небесно?”

“Не, Исусе! Понеже Апостолът Ти Павел записа, като каза:

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на

пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. А това казвам,

братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито

тленното наследява нетлението…” 33

Така Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Ако плът и кръв не наследяват Моето Царство, то ще премине

ли плът и кръв през Портата на Смирението? Не убодоха ли мечовете

плътта на ония двамата? И не потече ли кръв?”

33 (1 Коринтяни 15:47-50)
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“Да, Исусе! Така е!”

“Знай тогава, че онзи, който иска да избяга от Смъртта, трябва

да премине през смърт. Защото само със смърт се освобождавате от

Смъртта. И защо онези двамата никак не искаха да изпълнят Завета

Ми? Защо никак не искаха да внимават в думите на Апостола Ми

Павел:

“Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме

в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му?” 34

“Господи, те решиха, че Твоето иго и бреме са благи и леки за плътта.

Те решиха в сърцата си, че покоят за душите им е от тази страна на

Портата, а не от другата...”

“Пристъпи тогава към Портата на Смирението, така, както ще го

сторя Аз…”

Думите на Исус бяха неочаквани за мен, но Той каза именно това, което

чух. А след това, като пристъпи към Портата с остриетата на мечовете,

просто премина през нея. Аз видях как остриетата пробождат моя Господ,

но Той продължава да върви. И като застана от другата страна на Портата,

Той отново протегна ръце към мен, като каза:

“Хайде, тръгни! Аз те чакам и ще ти помогна…”

Тръгнах към Портата с някаква вътрешна неохота. И колкото повече я

приближавах, толкова по-огромни и страшни ми се виждаха остриетата на

мечовете. Но ето, че аз вече бях пред самата Порта, където извиках към

Господ:

“Исусе, Ти ме дръпни! Аз едва ли ще успея сам…”

А Исус, като ме погледна с укор, каза твърдо:

“Аз не мога да умра вместо теб! Ти трябва да умреш, вместо

Мен. Аз веднъж вече умрях за теб. Сега е моментът и ти да умреш

за Мен…”

Стоях пред Портата на Смирението. И някъде, из дълбокото на сърцето

ми, към всичките ми помисли и ум дойдоха думите на Апостол Павел:

“…защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен

Исуса Христа, и то Христа разпнат…” 35

34 (Римляни 6: 3)
35 (1 Коринтяни 2:2)



58

Самите думи на Христовия слуга произведоха такава нагласа в сърцето

ми, че очите ми вече виждаха моя Господ зад Портата на Смирението по

нов начин. Той сякаш, че все още стоеше прикован на Кръста, а от ръцете

Му се стичаха тънки струйки кръв. Така разбрах, че именно това беше

помощта от Господ, Който работеше в сърцето ми чрез Силата на Святия

Дух. Затова аз извиках:

“Господи, ако Ти се разпна за мен, то и аз ще се разпна за Теб. Защото

зная, че ще оживееш и станеш превъзходно реален в сърцето ми, когато

премина оттатък, при Теб…”

След думите ми ме завладя Небесна Сила. И аз пристъпих напред, но в

следващия миг остриетата се впиха в хълбоците ми, тъй че изпитах ужасна

болка. Но очите ми продължаваха да гледат на моя страдащ Господ и в

този момент знаех със сигурност едно:

“Него Го е боляло несравнимо повече от мен. Защото аз приковавам

собствения си грях и бунт, а Той прикова греха на целия свят…”

След тези мои помисли пристъпих още по-напред. Така усетих, че губя

ръцете си, краката си, стомаха си, ребрата си. Губех цялото си тяло или

цялото ми тяло ме губеше. Губех едничкия си суетен живот или по-скоро

той ме губеше. Така направих още крачка напред. А острието на един от

мечовете вече пронизваше сърцето ми. И риданието излезе като вик от

бунтовната ми уста:

“Исусе! Защо постъпваш така с мен? Та аз нямам за какво да живея. Аз

нямам бъдеще. Аз умирам. За мен животът приключи. Нищичко не остана

за мен. С мен е свършено. Моят живот го няма. Моето служение умря. Моето

бъдеще се провали…”

Миг след това бях пред Господ. Не знаех дали бях жив или мъртъв. Не

знаех дали бях в бунт или покорство. Но Исус, Който беше запомнил

всичките ми думи, каза:

“Ти няма за какво да живееш. Защото Аз ще живея вместо теб.

Ти нямаш бъдеще, защото Аз съм твоето бъдеще. Ти умря, за да

живея Аз в сърцето ти. За теб животът приключи, а за Мен Животът

тепърва се открива. За теб не остана нищичко, защото в Мен се

събра всичко. С теб се свърши, за да се започне с Мене. Твоят
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живот го няма, защото се яви Моят. Твоето служение умря, за да се

яви Моето. Твоето бъдеще се провали, за да се изгради Моето!”

Миг след думите на Исус пред очите ми се яви Светлината на Небесната

Дъга. Така разбрах, че наистина съм преминал през Портата. А Исус, като

се усмихваше, ми каза:

“Укрепи сърцето си! И нека така се укрепят сърцата на всички,

които прочитат редовете на тази Небесна книга. Защото всички

трябва да преминете през всичките седем Порти на Живота, за да

се яви във вас Живота на Вечно Живия…”

След тези думи Господ отново хвана ръката ми и така двамата с Него

пак преминахме, слизайки надолу. Този път през Портата на Благочестието.
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3. ПОРТАТА НА БЛАГОЧЕСТИЕТО

Както при първото преминаване, така и този път, след като преминахме

през Портата, Небесната Дъга изчезна. Тя изчезна толкова категорично,

колкото ако човек би натиснал ключа за осветлението на стаята си, за да

стане тъмно. И така аз и Господ отново бяхме в земните места, а зад нас

беше Портата на Благочестието. А тогава Господ ми каза:

“Наблюдавай всичко, което ще се случи тук. Защото има да

видиш какво спъва човеците в отстояване на благочестието…”

След думите на Исус обърнах очи към Портата на Благочестието.

Забелязах как от самата земя наизскачаха демони от ада, които носеха в

ръцете си разпалени факли. Те започнаха да хвърлят разпалените факли

пред самата Порта, тъй че огънят плъзна и се извиси, за да заприлича на

огромно пламнало огнище пред самата Порта. А Господ се приближи към

Портата и пламналия огън. След това простря ръцете си напред и от устата

Му излязоха думи, които разпознах от посланието на Апостол Павел. Защото

Господ казваше:

“Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа

Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се

влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени…” 36

След Господните думи стана така, че към Портата на Благочестието

отново се приближиха двама човека. Те бяха облечени твърде странно,

понеже носеха два комплекта от дрехи. И ако външният комплект от дрехи

покриваше телата им, вътрешният комплект бе облечен върху самите им

духове. В онзи миг единият каза на другия:

“Чух Глас в сърцето си. Този Глас ми подсказа, че тук е мястото за

духовно освещение и извисяване…”

А вторият отговори:

“Какво толкова имаме да се освещаваме и извисяваме? По-високо в

църковната йерархия едва ли ще стигнем…”

А първият отново каза:

36 (2 Тимотей 3:12-13)
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“Аз не ти говоря за църковната йерархия. Става дума за личното ни

стоене пред Бога Отца и Господ Исус Христос…”

А вторият, като прокара ръка през дрехите си, каза:

“Такива дрехи, като нашите, и с лупа да търсиш, няма да намериш. Та

в кои други да благоволи Исус, освен в нас? Има ли конференция, на която

да не сме говорили от амвона?”

“Няма братко! И наистина Божието благоволение е голямо върху нас.

Но сега нещо ми подсказва, че трябва да продължим напред. Защото

усещам със сърцето си, че стоим пред Порта. И сигурно ние ще сме онези

малцина, които преминават през нея…”

Вторият, като се смееше, каза:

“Остави тези старомодни разбирания с тясната порта. Тези думи на

Исус се отнасят за света, а не за хора, като нас, които носят светлия

висон. Но за да бъдеш сигурен, че всичко е наред, то нека тръгнем към

тази Порта, която ти се привижда…”

След последните думи двамата тръгнаха към Портата на Благочестието.

Тогава демоните, които бяха нахвърлили факлите си, направиха огънят да

се разгори още по-буйно. А самите факли започнаха да пукат от горещина.

И ето, че едва пристъпили към Портата на Благочестието, човеците бяха

нападнати от огнените езици, които близнаха външните им дрехи. А те,

като извикаха, се отдръпнаха назад. И вторият, като удряше с ръце по

обгорената си външна дреха, извика:

“Затова ли те послушах? За да пострада репутацията ми и авторитета

ми? Виж! Виж какво стана с външната ми дреха! Виж и твоята! Как ще се

явим сега пред хората, а? И какво ще си кажат за нас?”

А първият, като сложи ръка на устата си, успя само да промълви:

“Наистина си мислех, че чувам Господния Глас и че тук има Порта. Но

откъде да знам, че злите езици ще повредят дрехите ни? А наистина без

репутация закъде сме? Тогава дори и на конференциите няма да можем да

говорим от амвона…”

Тогава вторият каза на първия:

“Ето какво ще направим. Ще извадим вътрешните си дрехи и ще ги

облечем като външни. А външните дрехи ще облечем като вътрешни. Така
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непременно никой няма да забележи изгореното. Защото, каквото и да

става, ние трябва да имаме вид на благочестие…”

Така двамата направиха според изреченото, като облякоха външните

си дрехи като вътрешни, а вътрешните като външни. И след това - щастливи

от стореното, се отдалечиха от Портата на Благочестието. Миг след това

Господ се приближи към мен, като ме попита:

“Разбра ли какво се случи при тази порта? Разбра ли защо

човеците бяха облечени с външни и вътрешни дрехи? И защо огънят

изгори външните им дрехи, тъй че да разменят местата им?”

“Господи, аз си мисля, че тези човеци са имали по две дрехи, понеже

външната са обличали за пред света, а вътрешната - за пред Теб. Те са

държали както на одобрението от света, така и на одобрението от църквите

си…”

“Точно така, момчето Ми. Понеже виж, че единият говореше на

спътника си за пострадала репутация. Но как разбираш размяната,

която тези сториха? Как разбираш това, че размениха местата на

дрехите?”

“Господи, явно, че за тези е било по-ценно одобрението на човеците,

отколкото Твоето одобрение. Ето защо те облякоха вътрешната дреха отвън,

за да имат вид на благочестие. А вътре в сърцата си скриха нечистите си

помисли и неумрелия душевен човек, който тлее по измамните страсти…”

“И кого ползва това? Не мамят ли такива сърцата си?”

“Исусе! Апостолът Ти Яков писа за това, като каза:

“Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика

си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно…” 37

“Кажи Ми тогава коя е най-голямата измама за сърцето? Понеже

Аз ви предупредих в Евангелието да се пазите от тази измама,

въпреки, че мнозина не разбраха и не проумяха думите Ми…”

Слушах Исус и все още не разбирах. Затова Му казах:

“Господи! Като гледам на тези двамата, то си мисля, че измамата е

именно в двата броя дрехи. Понеже този брой им позволява да лавират и

да се измъкват от гонение чрез нечестие…”

37 (Яков 1:26)
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“А по две дрехи ли ви заповядах Аз да обличате? Защо никой

не иска да живее думите Ми? Защо никой не вниква в съвършения

закон на свободата, която ви завещах?”

Слушах Господ, а отговорът вече се беше родил в сърцето ми. Затова

Му казах:

“Господи, Ти даде власт на Aпостолите Си и ги изпращаше по двойки,

за да вършат Волята на Отца. А Словото Ти предава за това с думите:

“И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по

двама, и даде им власт над нечистите духове. И заповяда им да не

вземат нищо за по път, освен една тояга; ни хляб, ни торба, ни пари

в пояса; но да се обуват със сандали: И, рече Той, не се обличайте в

две дрехи…” 38

И ако аз трябва по Дух да вникна в думите Ти, то това иде да покаже

една Твоя Съвършена заповед, свързана именно с благочестието:

Не търсете честта и почестите на този свят, но търсете и работете за

Небесното благочестие!

“Виж тогава, че когато искаш дрехата ти да изглежда добре за

света, то тогава си потърсил честта на света. Но когато искаш

дрехата ти да изглежда добре за Небето, то тогава се обучаваш в

благочестие. Кажи Ми тогава:

Какво ще пострада у човека, когато тръгне към Портата на

Благочестието? Или какво можеш да изгубиш, когато се отделиш от

света и тръгнеш към Небето?”

“Господи, тогава непременно ще пострада външната дреха, създадена

да украсява естествения човек. Така че най-много да претърпя поругание

от света…”

“Виж тогава себе си! Защото и ти все още носиш две дрехи,

въпреки, че съм заповядал да се носи една…”

Погледнах на себе си и изтръпнах. Действително, че върху мен имаше

две дрехи. Така разбрах, че ми предстои изпит. А Исус, като погледна на

мислите ми, каза с властен Глас:

38 (Марк 6:7-9)
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“Тръгни сега след Мене, за да преминеш през Портата на

Благочестието…”

След тези думи Той тръгна и премина през пламналия огън. Но огънят,

разпален от дявола, не Му стори нищо. Понеже моят Господ беше облечен

с една дреха. Така Той премина през Портата и извика към мен:

“Ела, Стефане! Тръгни без да се страхуваш!”

Послушал думите на Исус аз тръгнах. И ето, че в един момент вече бях

пред огъня. Но въпреки това продължих и направих крачка, а външната ми

дреха пламна в самия огън. И към сърцето ми дойде жестока болка, тъй че

извиках към Исус:

“Господи Исусе! Добро име не ми остана за пред хората! От действието

на тези огнени езици всички мислят, че съм антихрист и извратен човек…”

А Господ, като ме гледаше с остър поглед, каза:

“Стой в огъня и не излизай, докато злите огнени езици изцяло

не изгорят външната дреха…”

Братко мой! Аз не зная дали ти си изпитвал ужаса на едно страдание.

Да ти се иска да бягаш. Да ти се иска да се скриеш. Да ти се иска някой да

не гледа на опозоряването ти. А едновременно с това всички да го гледат и

да стават свидетели на собственото ти обезличаване и падение. Така аз

стоях и плачех. Окайвах поруганата си душа и протягах ръце към Господ,

като Го молех да ми заповяда, тъй че да изляза от огъня. А Господ бе

безчувствен към външната ми дреха. Той я беше обрекъл на изгаряне и

позор. Но ето, че от дълбините на сърцето ми нахлу Сила от Святия Дух. И

аз, като гледах как изгаря старата ми дреха, със задоволство забелязах, че

вътрешната под нея става толкова по-бяла и чиста, колкото по-почерняла

от огъня бе външната. Така разбрах прекрасната тайна на благочестието.

Тайна, която Апостол Павел беше описал с думите:

“А благочестието със задоволство е голяма печалба; защото

нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо; а, като

имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно…” 39

И ето, че в един момент Господ простря ръка към мен, като ми каза:

39 (1 Тимотей 6:6-8)
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“Ето, че сега си с една дреха - Моята. И няма никакво значение

как гледа светът на теб. Защото светът преминава и никога няма да

се върне от погибелта, в която отива. Но истинско значение имат

думите Ми:

“Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя

на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега,

първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат

дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да

влязат през портите на града…” 40

Сега разбра ли кои влизат през Портите на Небесния Ерусалим?

Сега разбра ли, че всички, които искат да живеят благочестиво, ще

бъдат гонени и непременно ще минат през огън на злострадание?

Сега разбра ли, че в страданието за Мен и Името Ми, ти наистина

изпра дрехите си?

Блажени отсега и до края всички, които преминат през огъня на

злостраданието. Защото, ето, една тайна ви откривам:

Този огън може да изгори само външната ви дреха, но над

вътрешната той няма власт и сила!

Колкото до лицемерните, които лъжат сърцата си и вярват, че

като разменят местата на дрехите, ще станат по-угодни на Небето,

то такива отдавна са изгубили тясната Порта на Спасението и

Живота. Понеже са решили в сърцата си, че благочестието е

средство за печалба и користи от светско благоволение. Но който е

разумен и буден, той непременно ще разбере, че Небето ще приеме

само онези, които носят една дреха, изпрана и очистена от сълзите

на чистото покаяние…”

След последните Си думи Господ протегна ръката Си към мен. И аз

тръгнах след Него, за да премина през Портата на Благочестието. Така,

след самото преминаване, духът ми отново беше залят от Небесните цветове

на Дъгата. Дъга, станала за сърцето ми още по-скъпа и желана, още по-

притегателна и въздействаща.

40 (Откровение 22:12-14)
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Затова те моля, братко мой, вдъхнови се от тази Порта. Защото мнозина

ще ти покажат портите на църквите си, а други - портите на земното си

царство. Но всеки, в чието сърце гори копнеж по Сион, непременно ще си

спомни Примера на Исус, за да го изживее в дело и действителност:

“Затова и Исус, за да освети людете чрез собствената Си кръв,

пострада вън от градската порта. Прочее, нека излизаме и ние към

Него вън от стана, понасяйки позор за Него. Защото тук нямаме

постоянен град, но търсим бъдещия…” 41

41 (Евреи 13:12-14)
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4. ПОРТАТА НА БРАТОЛЮБИЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз искам сърцето ти да величае Господ за неизказаната Му Милост към

Църквата. Защото без Портите на Живота ние бихме останали да живеем

всред портите на смъртта. А там, горе, в неизследимо високите небеса на

Хълма Сион, живеят угодните на Отца, за които свидетелстваха Апостолите,

като записаха видяното горе с думите:

“…но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог,

небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при

Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните

праведници, при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената

кръв, която говори по-добри неща от Авеловата…” 42

Как мислиш тогава? Ако свидетелствата на Христовите Апостоли ти

говорят, че нозете им са пристъпили до Хълма Сион и до Града на Живия

Бог, то нима биха преминали, ако не са платили цената, за да влязат през

Портите на Живота? И ако, несъмнено, са влезли през тези Порти, то какво

са видели? Не са ли станали свидетели на едни прекрасни и извисени

Небесни хора, които определят като “духовете на усъвършенстваните

праведници”?

Но ето тук е прекрасната тайна на Благата Вест. Тайна, която днес

Господ разкрива с Портите на Живота. Защото всяко преминаване през

тези Порти ни очиства, подготвя и усъвършенства за едно вечно общение с

Божия Син. Всяко преминаване ни прави достойни за Неговия Живот,

който Отец даде и на нас.

Да стоим ли тогава сред земните и извратените? Да ръкопляскаме ли

на онова, което се цени високо между човеците, когато същото е мерзост

за Бога? Да бъдем ли земни за земните, когато Небесният Отец ни е избрал

да бъдем родени и утвърдени в Сион?

Причината да започвам с тези въпроси и с цялото това въведение не е

друга, но тази, че за дванадесет години посвещение и приближаване към

42 (Евреи 12:22-24)
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Исус сърцето ми не е преживявало подобна пълнота и благословение. И аз

не искам сам да се радвам на благословенията си. Не, братко мой! Докато

има дъх в устата ми и огън в сърцето ми аз ще раздавам това Слово,

дадено ми от Бога Отца и от Неговия Син. Защото не искам един ден името

ми да бъде проклинано всред царството на вечно проклетите, тъй че те да

казват, че никой не ги е предупредил за сетнината им и за края на онова,

в което са вярвали и което са вършили. Затова бъди разумен и буден, та

всички Христови думи от това пророческо слово да влязат в духа и сърцето

ти и така да произведат плод на съвършено смирение и благочестие. А сега

нека да продължа със следващата Порта. Портата на Братолюбието.

След като Исус ме изведе до Небесната Дъга, стана така, че двамата с

Него тръгнахме надолу, като преминахме през Портата на Братолюбието.

Така отново се намерихме в земните места. А Господ ми каза:

“От всички врати, през които влезе, тази е най-трудната. И сега

ти предстои да разбереш защо. Но преди това Ми кажи:

Коя е най-голямата Любов, която някой би показал към братята

си?”

“Господи мой! Сам Ти каза на учениците Си:

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде

живота си за приятелите си…” 43

“А би ли дал ти нещо, което нямаш? И ако някой би поискал да

даде живота си за приятелите си, то нима мислиш, че Аз имах

предвид плътския и земен живот, а не Животът на Отца, който Аз

ви изявих на земята?”

“Разбира се, че Животът на Отец е този, за който Ти ни говори, Исусе!

И аз вярвам, че пред Портата на Братолюбието Ти непременно ще ми

разкриеш пълнотата на това, за което ми говориш сега…”

“Гледай тогава на знаменията пред тази Порта. Защото те са

наистина твърде покрити, за да бъдат забелязани от земни човеци…”

43 (Йоан 15:12-13)
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След последните Си думи Спасителят се приближи към Портата на

Братолюбието. А след това отново протегна ръце и извика думите на Святата

Си Заповед:

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви

възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде

живота си за приятелите си…” 44

Така, след думите на Господ, стана знамение. Защото изневиделица

изскочиха демони, които държаха примки от сплетени тръни. И като

застанаха пред Портата на Братолюбието, поставиха примките отпред. Миг

след това се появиха двама човека, които явно бяха чули Святата заповед

на Исус в сърцата си. И ето, че единият каза на втория:

“Не мислиш ли, че е настъпило времето да покажем Божията Любов на

човеците от света?”

“Да, мисля брат, мисля…” - отговори вторият и продължи:

“И дори съм убеден, че никой не може да обича като нас...”

След думите си двамата протегнаха ръце към Исус, като Му казаха:

“Господи, искаме от Теб силно видение. Искаме да участваме в жетвата

Ти. Искаме да достигнем поколения. И затова имаме глад да проповядваме

благовестието и да родим в Истината мнозина човеци. Така е! Амин!”

Дочул думите на двамата Исус се появи пред тях. И като протегна

ръката Си към утробите на сърцата им, ги зареди с Небесна Светлина, тъй

че сърцата да заченат от великите служения за Небето. И ето, че утробите

на човеците започнаха да растат, а те се възрадваха и тръгнаха към

Портата на Братолюбието. Но точно там нозете им стъпиха в примките от

тръни. А демоните, като вдигнаха примките, стегнаха с тях сърцата им. И

пред очите ми се разви нещо наистина страшно и потресаващо. Защото,

подобно на непразна жена, сърцата им наедряваха. Но самото наедряване

правеше така, че примката от тръните се впиваше в плода. Колкото повече

наедряваше утробата, толкова повече тръните се впиваха и впиваха. Това

накара вторият от човеците да изкрещи:

“А бе какво сме тръгнали да спасяваме света? Много е болезнено това?

Много е жестоко!”

44 (Йоан 15:12-13)
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А първият допълни:

“И аз се чудя какво става. Понеже всичко около сърцата ни се

ожесточи и нещо не е наред. Изглежда, че това видение не е от Бога.

Понеже ако беше от Бога вече щеше да се изпълни. А колкото повече

стоим и чакаме, толкова по-лошо става…”

Тогава вторият отново изкрещя:

“Давай да си ходим оттук. И да се отречем от тези видения. Това са

глупости и Бог не благоволи в тях…”

Миг след думите им, стана така, че те по духовен път просто изхвърлиха

виденията от сърцата си и абортираха всичко, което Господната Светлина

беше родила в тях. Така самите примки от тръните паднаха от гърдите им,

а човеците въздъхнаха облекчено и тръгнаха надолу, към света, от който

бяха дошли...

Стоях като потресен и не исках да повярвам, че очите ми виждат

всичко това. И ето, че Господ се приближи към мен, като ме попита:

“Разбираш ли онова, което видя? Разбираш ли как примката от

тръните накара непразните да абортират великите видения и

служения от Небето?”

“Да, Господи! Понеже видях, че в мига, когато застанаха пред Портата

на Братолюбието, нозете на човеците влязоха в примките от тръните, тъй

че демоните стегнаха утробите на сърцата им. Така утробите наедряваха,

но заедно с това тръните се впиваха все повече и повече. Именно болката

от всичко това накара човеците да абортират виденията и служенията си…”

А тогава Исус каза:

“И ето това е великият изпит пред Портата на Братолюбието.

Изпит, който е заповядан от Отца Ми, за да се изпълни древното Му

слово. Понеже, спомни си, какво каза Отец Ми на Адам? И за какво

предупреди Ева?”

Светлината в устните на Исус беше толкова голяма, че без всякакво

усилие улових отговора. Затова Му отговорих:

“Милостиви и Благодатни Исусе! Отец каза на Адам:

“Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за

което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да
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бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през

всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще

ядеш полската трева...” 45

А Ева Отец предупреди с думите:

“Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще

раждаш чеда; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание

и той ще те владее...” 46

Слушайки думите ми, Исус каза:

“Чудно ли ти е тогава онова, което ти видя пред Портата на

Братолюбието? Ако Словото нарече Мен “Последния Адам”, то не

сте ли вие последната Ева? Ако Отец Ми обеща преумножена скръб

за Ева, когато ражда чедата си, то от какво друго да е преумножена

тази скръб, ако не от тръните, които ражда земята? Сега разбра ли

за какво служат тръните?”

“Да, Господи! Тръните служат за скръб при раждане…”

“Спомни си тогава думите Ми към Моите Апостоли. Понеже не

само на тях, но и на вас казах:

“Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще

заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще

се обърне в радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл

часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради

радостта, че се е родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на

скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и

радостта ви никой няма да ви отнеме…” 47

Разбираш ли тогава кой може да премине през Портата на

Братолюбието?”

“Да, Господи! Това ще е онзи, който претърпи преумножената скръб

при раждането…”

“А не ви ли остави Моят Апостол именно такъв пример на

следване и подражание? Не написа ли той в посланието си:

45 (Битие 3:17-18)
46 (Битие 3:16)
47 (Йоан 16:20-22)
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“Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се

изобрази Христос във вас…” 48

И какво значат думите “пак в родилни болки”?...”

“Господи мой! Това ще да рече, че Павел неведнъж е раждал чедата в

благовестието. И болките на сърцето му едва ли са били по-слаби от онези,

които видях в това видение…”

“Тръгни тогава и ти след Мене към Портата на Братолюбието!

Защото, подобно на други Свои служители, на теб също съм дал

видение за велико и мощно служение за Небето. И това видение

трябва да се износи и изстрада…”

Не очаквах такъв рязък завой в думите на Исус. Но Той ми казваше

именно онова, което чувах. Затова тръгнах след Него. Ето, че Той премина

през Портата на Братолюбието, а моите нозе, подобно на нозете на

двамата човеци във видението, също стъпиха в примките с тръните. Тогава

същите онези черни демони вдигнаха примката с тръни на гърдите ми. И

ето, че с нарастването на утробата на сърцето ми, острите жила на тръните

почнаха да се впиват в душата и сърцето ми. И трябва да знаеш, скъпи ми

братко, че естествената реакция при убождане и притискане е да се

свиеш. Но аз не можех да се свия. Напротив - Божието видение в сърцето

ми ставаше все по-силно и силно, тъй че утробата ми нарастваше, а с нея и

болката от тръните. Затова започнах да викам към Исус:

“Господи! Какво става? Колкото повече книги ми даваш и колкото

повече давам даром, толкова повече зло се впива в душата ми и сърцето

ми? Защо не е обратното, Исусе? Защо не ми даваш да се зарадвам?”

А Исус, като ме гледаше със състрадание и любов, нежно каза:

“Колкото по-голям става плодът на утробата, толкова по-скоро

е наближил и часът на раждането! Затова плодът ти трябва да

расте! Трябва да расте…”

Последните думи на Господ сякаш, че бяха най-ужасните, които можех

да чуя. Аз търсех всякакъв начин да избягам от обръча на впитите тръни, а

ето, че Той ми казваше да търся увеличаване на плода. И аз извиках към

Него думи, които не бяха мои, а Негови. Понеже се чух да казвам:

48 (Галатяни 4:19)
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“Господи, изливай изобилно пророческото Си Слово в сърцето ми. Още

по-изобилно, Господи! Още по-изобилно…”

Исус се усмихна. И като протегна ръцете Си към мен направи така, че

потоци от Светлина и Благодат започнаха да пълнят препълненото ми

сърце. Така стана чудо. Защото тръните никак не удържаха на натиска на

плода и се пръснаха и разпиляха край мен. А очите на сърцето ми виждаха

стотици по стотици и хиляди по хиляди, които пиеха от Живата Вода на

Небето и засищаха сърцата си с Небесния Хляб. В този миг вече наистина

нищо не ме болеше, нито ме притискаше, нито се противеше. Защото

радостта нахлу към сърцето ми и само след миг нозете ми бяха преминали

през Портата на Братолюбието. А Господ, като ме прегърна с ръката Си,

обърна главата Си към мен и каза:

“Сега ти вече знаеш какво ще рече братолюбието. Сега вече

Моите знаят, че ако първият Адам нарече жена си Ева, то е според

писаното:

“И човекът наименува жена си Ева,* (т.е. Живот) защото тя

беше майка на всички живи…” 49

И ако Ева ще да рече Живот, то търсете преумножената скръб

на Ева, за да се преумножи и Животът всред Моите. Защото тръните

на лукавия нямат власт над Любовта и братолюбието. Те могат само

да им се възпротивят, та Животът непременно да тържествува над

тях и така да се прослави Господното Име.

Блажени човеците, чиито сърца са утроби на Пророческото

благовестие. Блажени човеците, които днес са последната Ева на

последния Адам!

Защото именно това ще рече някой да даде Живота си за

приятелите Си! Защото Животът е Ева, а Ева са онези, които раждат

човеците с Божията Сила! Защото именно с такива Отец Ми ще

отвори врати към Живота и ще направи утробите им изобилни от

Извора на Живата Вода…”

След последните Си думи Господ отново хвана ръката ми и двамата с

Него преминахме през Портата на Твърдостта.

49 (Битие 3:20)
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5. ПОРТАТА НА ТВЪРДОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз зная, че и в този миг Господ работи със Словото в сърцето ти.

Понеже няма сърце, посетено и докоснато от Него, което да не бъде

развълнувано и преобразено от посланието, с което са заредени Христовите

думи в тази книга. Както разбра от края на предишната глава, ние с Исус

преминахме през Портата на Твърдостта. Така отново се намерихме в

земните места. За разлика от виденията с предишните порти, този път

обстановката, в която се намерих, беше по-различна. Понеже в земните

места беше твърде студено, сякаш че аз и Господ бяхме посетили земята в

най-студените месеци на зимата. А там Исус ми каза:

“Всичко, което Моите чеда биха получили от Мен, не би ги

ползвало, ако те не съумеят да го задържат в сърцата си. Защото

Господ твоят Бог изобилно излива живите води на Святия Си Дух в

сърцата на повярвалите човеци.

Но колцина са тези, които запазват Божието присъствие и

благоволение? Колко са способни да претърпят и превъзмогнат над

най-силните атаки на врага и отмъстителя?

Помисли само върху това и Ми кажи:

Не изливах ли Аз чрез сърцето ти видения и откровения? Не

напоявах ли чедата Си от сутрин до вечер с водите от Реката на

Живота? Не ги ли хранех с отбрана пшеница, с мед и масло?”

“Разбира се, че ги храни, Господи! И моето сърце имаше прекрасната

привилегия да Ти послужи като съд за изявата на Твоята Благост и Милост.

Бих казал, че хиляди се докоснаха до думите Ти и имаха щастието да

общуват лично с Теб…”

“А от тези хиляди колко останаха верни в приятелството си към

теб? Колко те почетоха като Божий пророк и слуга? Колко те

благословиха с плодовете на сърцето си и ръцете си?”

Въпросът на Исус беше болезнен за сърцето ми. Затова Му казах:
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“Господи, верните се оказаха твърде малко. А пък повечето просто се

закоравиха в отношението си към мен, сякаш, че не бях им дал Слово за

Живот, но ереси и заблуди…”

Тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Ето тази дума очаквах от теб. Защото става дума именно за

закоравяването. А сърцата, които се закоравяват, непременно са

попаднали под съдбата на онези Мои думи, с които ви предупредих,

като казах:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

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

спасен…”

Кажи Ми тогава, какво друго да е устояването, освен да

преминете през Портата на Твърдостта? И как ти разбираш тази

Порта?”

“Господи, аз зная, че живея в лош свят. Свят, който лежи в лукавия.

Свят, който мами сърцата и душите и едновременно с това винаги ги

задържа в себе си. И като си помисля, че този свят се управлява от Сатана

и от неговите началства и власти, то ми става ясно, че Твърдостта, на

която сме призвани, е да превъзмогнем над усилията на дявола. И така да

изпълним писаното от Твоя Апостол:

“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ

лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему,

стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се

понасят от братята ви в света. А Бог на всяка благодат, Който ви е

призовал в Своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви

усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след

като пострадате малко…” 50

А Исус, като ме слушаше внимателно, каза:

“Значи, както сам си убеден, твърдостта е именно за твоята

вяра. Не друго, но вярата трябва да е твърда, за да издържиш

страданията, дошли от натиска на дявола.

50 (1 Петрово 5:8-10)
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А как вярата става твърда? Или още по-добре - какво се случва

с онзи, който вярва в Мен?”

“Господи Исусе! Сам Ти ни каза думите:

”Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от

утробата му, както рече писанието…” 51

“А твоята вяра не се ли укрепва и ражда именно в реките от

Жива Вода? Не са ли те Святият Дух, Който Отец Ми излива от

Небето, за да те дари с вярата на Човешкия Син? И ако водите в

утробата раждат и укрепват вярата, то как вярата става твърда?

Или как се втвърдяват водите?”

“Господи, за да се втвърдят водите е нужен студ. Нужно е толкова

ниско падане на температурата, че самата вода да се втвърди…”

“Точно така, момчето Ми. Студът непременно втвърдява водата.

Но не в това е проблемът пред охладнялото мнозинство. Защото

при него не са се втвърдили водите, но самите утроби...

Разбираш ли това? Разбираш ли, че ако водите на Святия Дух

се втвърдяват, то е, за да запазят сърцето ти и така да съхранят

вярата ти непокътната? Но когато едно сърце се изправи против

студа без водите на Духа, то тогава ще се втвърди самото то. И ето

това втвърдяване на сърцето отговаря на днешното закоравяване.

Затова виж как ще продължи видението пред самата Порта на

Твърдостта…”

След думите на Господ аз се обърнах, за да гледам на самата Порта на

Твърдостта. И ето, че Исус се отдели от мен. И като застана пред Портата

на Твърдостта, простря ръцете Си напред и извика:

“И ще бъдете мразени от всички, поради Моето име. Но и косъм

от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете

душите си...” 52

След думите Му стана така, че към самата Порта на Твърдостта се

отправиха двама човеци, които явно, че бяха чули Гласа Му. И първият от

тях каза на втория:

51 (Йоан 7:38)
52 (Лука 21:17-19)
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“Братко, май че чух Гласа Господен в сърцето си. Защото този Глас ми

каза да вървя напред, докато стигна до някаква порта. И сигурно тук има

такава порта и ние трябва да влезем през нея…”

А вторият отговори на първия:

“Щом си толкова сигурен, че ти говори Господ, то нека продължим

напред. Така ще разберем дали има порта или няма…”

Ето, че двамата запристъпяха с още няколко крачки към Портата на

Твърдостта. А откъм северната част край Портата се изви вятър. И като

вдигна виелици и снежен прах се втурна против човеците. Така леденият

вятър просто ги събори и те паднаха на земята. А вторият извика към

първия:

“Все още ли си убеден, че е такава Божията Воля. Не виждаш ли, че

замръзваме, човече? Не виждаш ли, че няма никакъв смисъл да стоим тук.

Но много по-добре е да се скрием някъде на топло...”

А първият с мъка отговори:

“Та нали Исус предупреди, че ще бъдем мразени от всички, поради

Неговото име. Защо сега да се плашим от този мраз?”

А вторият, като погледна с неприязън към спътника си, отново каза:

“Докато разсъждаваш така, съвсем ще замръзнеш. Иди тогава обяснявай

кой те мразил и защо те мразил. Я най-добре да се махаме оттук и да

отидем, където са другите. Понеже ако това наистина беше Господна порта,

щяхме да видим мнозина човеци около нея. А тук няма никой, разбираш

ли? Нашето място не е тук, но при останалите. Нима забрави, че там ни

беше добре? Там не духаше никакъв вятър, понеже бяхме защитени.

Затова ставай да се махаме…”

Така вторият се изправи и дръпна с ръката си спътника си. И само

след миг и двамата тръгнаха надолу. А леденият вятър изведнъж се скри и

нищо повече не смущаваше двамата човеци. И вторият, като размаха

възторжено ръцете си, каза:

“Ха! Видя ли? Видя ли какво ти казвах? Ето, че вятърът спря, понеже

постъпихме разумно…”

А спътникът му с твърде малодушен поглед, обърнат към земята, успя

само да каже:
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“Наистина си имал право. Далеч да бъде от Господ да допуска леден

вятър върху чедата Си…”

Така двамата тръгнаха надолу и постепенно се скриха от очите ми. А

до мен се приближи Исус, като ме запита:

“Видя ли какво се случи с тези двамата? Видя ли, че те не

удържаха на вятъра? Кажи Ми, тогава:

Защо тези хора се върнаха назад? Защо не пожелаха да

преминат през Портата на Твърдостта?”

“Господи, от видението пред очите ми разбрах, че те бяха повалени от

ледения вятър на земята. Това показва, че не са стояли твърди във вярата.

И студът е атакувал собствените им сърца, а не живите води, с които тези

сърца е трябвало да закрепят и утвърдят вярата си…”

А Исус продължи да ми говори, като казваше:

“Представи си, че си излязъл навън през най-студените дни на

зимата. Но преди това си облякъл един топъл и дебел кожух. И

когато излезеш навън, то вятърът започва да те духа с всичката си

сила. Кой ще усети студа тогава? Ти или кожухът, с който си се

облякъл?”

“Господи, кожухът е този, който ще усети студа. Но аз ще бъда скрит

под кожуха на топло...”

“Същото е и с живите води. Когато сърцето ти е облечено с тези

води, то тогава не твоето сърце, но водите, с които то е облечено,

ще усетят студа. И не само ще го усетят, но ще се втвърдят, за да

запазят самото сърце. И ако още малко продължиш в размисъл

върху кожуха, то няма ли да ти станат напълно ясни и Моите думи?

Защото, ако ти си облечен с Мен, то тогава Аз съм твоят кожух. А

така непременно в живота ти ще се сбъдне казаното от Мен:

“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от

света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази…” 53

Така също, ако леденият вятър те духне, след като си излязъл с

кожуха навън, то кожухът преди теб ще усети студа. А ако кожухът

53 (Йоан 15:18-19)
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е усетил студа, тебе що ти е? Ти върви натам, накъдето иска

кожухът? А накъде иска Той?”

“Исусе, ако “кожухът” отведе пророк Илия при върха на Кармил, а

след това и до огнените коне и колесници, то какво друго да искам аз,

освен същото водителство и същата съдба?”

“Тръгни тогава след Мен, момчето Ми! Защото всички Мои

непременно трябва да преминат през Портата на Твърдостта…”

След последните Си думи Господ тръгна към Портата, а след Него и аз.

Тогава леденият вятър на омразата силно задуха против мен. Но този път

водителството от моя Господ беше толкова съвършено, че аз наистина

усетих втвърдяването на живите води в сърцето си, въпреки, че сърцето ми

все така оставаше топло и защитено. Така в самото видение се видях със

същия “кожух”, който беше падал върху рамената на Илия, Елисей и Йоан

Кръстител. А това бе наистина най-превъзходното водителство от Господ.

Водителство, при което никога не забравяш, че ако светът и светската

църква те мразят, то преди теб са намразили Исус. Но ако Той е преди теб,

то това означава, че ти си след Него. И ако си след Него, то не ти, но Той

ще понесе омразата. Не ти ще защитиш Него, но Той ще защити теб. За да

преминеш оттатък Портата! Понеже в самото видение аз и Господ наистина

преминахме. И там, сред Светлината на Небесната Дъга аз видях, че онези

живи води на Духа в сърцето ми, са станали като твърд диамант. А Исус,

като се усмихваше, каза:

“Нека всеки, който прочита редовете на тази пророческа книга,

никак да не се плаши от ледения вятър на омразата. Но непременно

да се одързости и да премине през Портата на Твърдостта. Защото и

най-малкият диамант непременно ще се окаже по-здрав от всички

глинени тухли на Вавилонската кула…”

След тези думи Исус отново хвана ръката ми и така двамата с Него

преминахме през Портата на Искреността.
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6. ПОРТАТА НА ИСКРЕНОСТТА

А сега, братко мой, преминавам към едно от най-отговорните видения,

които получих от Господ. Видението с Портата на Искреността. Аз дори и

не предполагах, че в това видение ще загреба с пълни шепи от мъдростта

на Исус, но Сам Господ ми каза, че колкото повече е забравена една

Небесна Порта от църквите, с толкова по-голяма мъдрост и помазание тя

трябва да бъде изявена на човеците. А Портата на Искреността наистина

има с какво да те развълнува. Понеже мнозина са престанали да бъдат

искрени, тъй че мислят едно, говорят друго, а вършат трето. А Искреността

е онова покоряване на Истината, при което мислите, думите и делата са

едно. Но нека преди всичко да ти разкрия разговора, който имах с Господ

Исус. Когато отново бяхме в земните места и пред очите ми се разкриваше

Портата на Искреността, Исус започна да ми говори, като казваше:

“Забележи внимателно тази Порта. Понеже тук духовно ще се

препънат мнозина и никак няма да успеят да продължат нагоре.

Затова непременно си припомни за Портата на Твърдостта. Понеже

без Твърдост няма да преминеш и през Портата на Искреността…”

“Как да те разбирам, Исусе?” - попитах аз. А Исус отговори:

“Разбирай Ме така, че Твърдостта е необходимото условие за

проявата на Искреността. И ти ще проумееш всичко, когато разкрия

пред теб онова, което се случва с неискрените. Затова гледай на

Портата на Искреността и на знаменията, които ще заповядам да се

случат при нея…”

След думите Си Господ се отдалечи от мене и застана пред Портата на

Искреността. А след това издигна ръцете Си към Небето и изговори думите

от посланието на Апостола Си Павел:

“И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и

повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да

изпитате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и

незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата,

които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога…” 54

54 (Филипяни 1:9-11)
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След тези думи Господ протегна ръка към земята, а от нея изскочи

демон, който бе от началниците на Злото. И Исус властно му заповяда:

“Доведи пред очите Ми един от онези човеци, чиито сърца си

закоравил. Защото чрез него ще изпитам онези, които се наричат с

Името Ми…”

Без да чака повторна заповед демонът се шмугна в земята. След малко

отново се появи, като държеше в ръцете си човек със закоравено сърце.

Той постави човека пред самата Порта на Искреността. И като се поклони

на Господ, отново изчезна. А Исус се приближи към мен и ми каза:

“Забележи сега този човек със закоравено сърце. Виж, че

сърцето му е твърдо, като камък. Мнозина биха ти казали, че за

него няма надежда. Но Аз съм записал името му в Книгата на

Живота. Ето защо било чрез един или чрез друг Свой служител,

Господ непременно ще простре ръка, за да го спаси. А сега виж

онези, които ще дойдат при Портата на Искреността. Защото те ще

се опитат да спасят човека със закоравеното сърце…”

Действително, че след думите на Исус към Портата на Искреността се

приближиха двама спътници. Като видяха човека със закоравеното сърце,

те започнаха оживено да коментират вида му. И единият каза:

“Този човек изглежда зле. Трябва да му се помогне. А кой друг, освен

нас би извършил успешно това дело?”

А другият допълни:

“Като гледам вида му, едва ли някой може да му помогне. С такива

дори Господ не иска да се занимава…”

А първият отново каза:

“Нека изявим греха му! Нека го изобличим с Божието Слово, за да

приеме поправление. Защото именно на това сме призвани…”

Така първият се приближи до човека със закоравеното сърце. И като

го хвана с ръцете си, дръпна го към себе си. Но тогава стана нещо твърде

интересно. Понеже сърцето на закоравения човек приличаше на остър

камък. И когато този остър камък се приближи до сърцето на другия, то

тогава аз очаквах удар. Но не последва никакъв удар. Напротив - първият

се обърна към спътника си и каза:
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“Този човек не е закоравен. На нас така ни се е сторило, братко. Той е

съвсем като нас и дори виждам превъзходство в стоенето му. Защото

сърцето му е отворено по нов начин. И той вярва, че Исус ни е подарил

света, за да го покорим на Небето…”

Слушах думите на човека и все още не разбирах на какво се дължеше

внезапната му промяна. Но ето, че спътникът му, като чу думите му, скочи

и подобно на първия, също хвана закоравения човек и го дръпна към себе

си. Но и този път не последва удар между сърцата. Напротив - и вторият

стана напълно убеден в съжденията на първия. Тогава той каза:

“Наистина си прав, братко! Защото този наш брат е роден да бъде

лидер. И аз му вярвам и съм убеден, че е изпратен от Господ…”

Видението изумяваше очите ми, а аз все още не разбирах на какво се

дължеше промяната в двамата човеци. Тези, които бяха призвани да покажат

искреност, взеха та станаха досущ като закоравения. А Господ Исус, като

виждаше, че все още не разбирам, се приближи към мен и ми каза:

“Ела близо до Мен, за да видиш станалото. Защото така ще го

разбереш. Затова наблюдавай сърцата на тези двамата, които не

превъзмогнаха над закоравения, но той превъзмогна над тях…”

Погледнах сърцата на човеците, а след това сърцето на закоравения.

Имаше нещо общо между тримата. Защото сърцата на двамата човеци бяха

като от мека глина, а сърцето на закоравения - като от камък. И при

съприкосновението на камъка с глината беше станало така, че глината бе

приела образа на камъка. Докато в сърцето ми вече изплуваха точните

стихове от посланието на Апостол Павел, Господ ме изпревари, като каза:

“Точно така е! Защото ето това ще рече как някои разменят

Славата на Бога за образ на смъртен човек. И тези двамата не

издържаха изпита пред Портата на Искреността, понеже нямаха в

сърцата си Моята Твърдост. Те бяха малодушни и лицемерни хора.

Именно от тяхното малодушие и лицемерие сърцата им изглеждаха

като мека глина, готова да се огъне от всеки натиск. А когато

глината се сблъска с камък, то не камъкът ще се огъне от глината,

но глината ще се огъне от камъка. Става ли ти ясно защо днес има

хиляди църкви, в които вярващите са приели образ на човек? Става
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ли ти ясно защо има малодушни и лицемерни човеци, които не

смеят да гъкнат пред закоравения си лидер? Та може ли глина да

се възправи против камък?”

“Не, Исусе! Не е възможно! Защото лицемерието няма нищо общо с

Истината. А Искреността, на която Ти ни призоваваш, аз откривам в думите

на Апостола Ти Петър, който се обърна към нас, като каза:

“Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на

истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се

един друг горещо, от сърце…” 55

А Исус продължи, като каза:

“Ако Истината докарва до нелицемерно братолюбие, то кое

докарва човеците до лицемерните поклони? Не е ли това именно

желанието на плътта да угажда на плът? И ако плът угажда на

плът, то има ли защо още да се чудиш на видяното? На човеци ли

трябва да угаждате вие или на Господ?”

“Исусе! Ние трябва да угаждаме само на Теб. А на това отново ни

призова Апостолът Ти Павел, който писа:

“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или

искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не

щях да съм Христов слуга…” 56

“Върни се тогава отново на Искреността. Защото ако ти

нелицемерно обичаш човека до теб, то тогава ще се упражняваш

именно в Искреност. А какво друго да е самата Искреност, освен

способността да се раждат искри? Кажи Ми тогава:

Как се раждат искри? И кога се раждат искри?”

“Господи, искрите се раждат тогава, когато се ударят два камъка един

в друг. Така, от удара между камъните, непременно проблясват искри…”

Исус се усмихна на думите ми. А след това добави:

“Точно така е! И така разбираш защо в “Притчи” е записано:

“Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел -

изобилни…” 57

55 (1 Петрово 1:22)
56 (Галатяни 1:10)
57 (Притчи 27:6)
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Защото наистина става дума за удари. И колкото по-твърди са

ударите, толкова по-меки са целувките. Защото ударите са за духа,

а целувките - за плътта. Помисли тогава къде в Моя Живот пламнаха

искри. И къде Камъкът на Сион се сблъска с друг камък…”

Светлината във въпроса на моя Господ беше толкова изобилна, щото

отговорът сам по себе си блестеше пред сърцето ми. И затова Му казах:

“Господи Исусе! Ти нарече ученика Си Симон с името Петър. Но имаше

миг, когато той не Те разбра. Това стана, когато Ти говори, че ще бъдеш

предаден на юдеите и ще бъдеш осъден и убит. А тогава дяволът съблазни

този Твой камък, като се опита да го обърне срещу Теб, тъй че Петър

започна да Те мъмри…”

“Значи, както сам си убеден, камъкът Петър се възправи срещу

Камъкът от Сион. И какво стана тогава? Не хвръкнаха ли искри?”

“Да, Господи мой! Това е мястото в Твоето Евангелие, където хвръкнаха

най-големите искри при сблъсък между камъни. Понеже Ти се обърна към

Петър и му каза:

“Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не

мислиш за Божиите неща, а за човешките…” 58

“А трябваше ли Аз да пощадя Петър? Трябваше ли да премълча

в неискреност неговото залитане в територията на дявола? Трябваше

ли да го оставя да се погуби, само и само да не го ударя?”

“Не, Исусе! Защото Петър Ти беше приятел и Ти му беше приятел. А

удари от приятел са искрени…”

“Предай тогава на всички онова, което ти показах пред Портата

на Искреността. Защото днес в църквите всички се наричат братя и

сестри, но са твърде малко приятелите. Твърде малко са твърдите

сърца, които да ударят закоравените сърца. Твърде малко са

човеците, които мислят за Божиите неща и твърде много онези,

които мислят за човешките. А Искреността непременно предполага

твърдост. И твърдостта не е друго, освен да изявиш Божията Истина,

без да те вълнува реакцията на другия...

Именно тогава се раждат искрите!

58 (Матея 16:23)
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Именно тогава закоравените се възвръщат от заблудения си път!

Понеже искрата е силна да освети сърцето. А искри има там,

където има удари от приятели… Тръгни тогава с Мен в това видение

и застани пред човека със закоравеното сърце. Понеже колкото той

е закоравен в греха си, толкова ти си твърд в Истината…”

След думите на Исус аз наистина тръгнах след Него към Портата на

Искреността. И когато човекът със закоравеното сърце се изправи пред

очите ми, стана така, че аз го хванах с ръцете си. И като го дръпнах с

всичка сила към себе си, привлякох сърцето му към моето. И ето, че

наистина хвръкнаха искри. А искрите не само, че хвръкнаха, но попаднаха

на място в човека, където лумна огън. Така вътре в него започна процес на

запалване. Той не беше бърз, но Слава на Бога, понеже беше необратим.

Така очите ми гледаха на ставащото, а сърцето ми ликуваше и отдаваше

Слава на Исус. Защото човекът коленичи пред Господ. И като плачеше,

извика:

“Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти за Милостта, която ми показа!

Благодаря Ти, че удари сърцето ми чрез слугата Си! Аз Ти се покорявам и

Те моля да ме утвърдиш като един от камъните Си. За да вляза с Теб през

Портата на Искреността…”

Погледнах на Исус и забелязах, че цялото Му Лице беше озарено от

Небесна Благост. Тогава Той ми каза:

“Сега нека тримата да влезем през Портата на Искреността.

Защото в Небето има празник, когато Господ възвръща Сионовите

пленници…”

Миг след думите Му сърцето ми беше залято от Небесната Светлина на

Дъгата. А аз си помислих:

“Кой беше този човек? Кой беше този закоравен, който отново пламна

от искрите на Истината?”

Може би си ти, който четеш това слово? А може би друг, който ще го

прочете? Има ли някакво значение, след като във всичко се прославя Исус?

Разбира се, че не!
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7. ПОРТАТА НА ЩЕДРОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Цялото ми сърце величае Господ на Славата. Понеже зная, че словото,

записано тук, няма да се върне празно. То ще извърши всичката съдба,

заради която е изпратено. Защото ако устните на Господ създадоха небесата

и земята, то колко повече днес Царят на Сион ще изведе мнозина до

съвършеното познаване на Името Му. А Името Господно е Пътят, Истината

и Животът. И в тези пророчески видения ти с вяра вървиш по Пътя, приемаш

Истината и влизаш в Живота на Бога. Затова и радостта ми е голяма. Тя

превъзхожда скръбта от всяко гонение и болката от всяко неприемане.

Защото зная, че с всеки изминал ден Божиите чеда се приближават до

мига на Истината.

Настоящото време е такова, щото светът става все по-студен и жесток.

И човеците, които не познават Бога, се свиват в черупките на сърцата си,

за да изградят подобаващ образ, с който смятат, че ще оцелеят. Такива

казват в сърцата си:

“Бъди пресметлив, защото светът е на пресметливите! Бъди алчен,

защото светът е за богатите! Бъди вълк и изяж, за да не бъдеш изяден…”

Такава е логиката на света. Такова е веруюто на погиващите и на

извратените. И всички те до такава степен са затънали в безвремието и

покварата, че няма ни един, който да се запита:

“Ако светът е само на пресметливите, то защо е толкова изобилно и

непресметливо Божието творение? Ако светът е за богатите, то защо Бог

излива дъждовете Си и грее със слънцето Си и върху бедните? Не иде ли

това да покаже, че непременно има място, където Бог и човек се срещат?”

Разбира се, че има такова място, братко мой! И това място са Портите

на Живота. Всеки, който премине през тези Порти, непременно ще разбере,

че няма по-благословено и по-блажено битие за човека от Битието на Бога.

Когато аз и Господ преминахме през Портата на Щедростта, то тогава

очите ми се наситиха на такова изобилие, каквото нито можех да обзема,

нито можех да си представя. Почувствах се твърде объркан. Защото, от

една страна, Божието изобилие бе твърде голямо, а от друга - мизерията и
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нищетата също бяха толкова големи, колкото и изобилието. А това стряска

сърцето, понеже само в един миг пред теб преминават двете крайности на

битието. Крайността на изобилието и крайността на нищетата. Затова аз

попитах Исус:

“Господи, какво е това, което ми показваш пред тази Порта на

Щедростта? От една страна виждам границата на всяко изобилие, а от

друга - зад самата граница стоят като обръч нищетата и мизерията?”

Слушайки въпросите ми, Господ отговори:

“Аз дойдох, за да имате Живот и да го имате изобилно. Твоят

Отец е богат Бог. Той е възможно най-богатият, понеже всичко е

Негово. Това, което виждаш на една прашинка Земя, е неизмеримо

по-малко от всичките богатства и притежания на твоя Отец. Но Той,

Същият, Който притежава цялата Вселена, желае повече от всичко

друго човеци, които да Го обичат и да Го родят в сърцата си. Той,

Същият, Който може да затрупа всички градове с изобилие от злато

и сребро, диаманти и рубини, желае човеците да търсят Сърцето

Му, а не онова, което биха получили от ръката Му. Затова и Портата

на Щедростта е съдбоносен изпит за човешките чеда. Изпит, в който

Аз ще посветя теб и всички, които искат да чуят Гласа Ми чрез тази

книга. Защото нищетата и мизерията ще съществуват дотогава,

докато има алчност, която преразпределя Божието изобилие. А в

това отношение едни човеци ще бъдат извисени над алчността чрез

щедростта на сърцата си, а други ще бъдат покварени от алчността.

Затова наблюдавай нещата, които Аз ще ти покажа пред Портата на

Щедростта…”

След последните Си думи Господ се приближи към Портата на

Щедростта. И този път Той отново вдигна ръцете Си към Небето и изговори

думите, които Неговият слуга Павел беше дал на църквите:

“А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне;

а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. Всеки да дава според

както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение;

защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да

преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и
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във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да

изобилвате във всяко добро дело; както е писано: – “Разпръсна

щедро, даде на сиромасите, правдата му трае до века...” 59

След думите на Исус стана чудо. Защото Той се преобрази като просяк

и седна до самата Порта на Щедростта. Нищо в осанката и излъчването на

просяка не подсказваше, че това е Господ. Но именно такъв щеше да бъде

изпитът на Щедростта. Затова с огромен интерес започнах да наблюдавам

самата гледка. И ето, че към Портата на Щедростта се отправиха двама

човеци. А първият от тях каза на втория:

“Хей, я виж онзи просяк, който е седнал пред някаква порта. Дали да

му дадем нещо, понеже отдалеч си личи, че е беден?”

А вторият отговори:

“Аман от просяци! Всеки ден гледам мнозина такива. Но какво да се

прави. Такъв е животът…”

А първият отново каза:

“Е, все пак нека да бъдем щедри. Понеже Господ ни гледа от Небето и

иска да проявяваме щедрост…”

След думите си двамата се приближиха към просяка. А Господ, като ги

гледаше, тихо каза:

“Господа, помогнете на един бедняк, според както ви дава

сърце!”

И след думите Си протегна ръката Си към тях. Тогава първият бръкна

във вътрешния джоб на сакото си и извади портфейла си. Но като видя, че

банкнотите вътре са с по-едър номинал, побърза да го скрие. А след това

бръкна в страничните си джобове и намери там стотинки. И като събра

стотинките в шепата си, каза на Исус:

“Вземи и благославяй Господа! Защото ако не са такива като нас ще

умреш от глад, бе…”

Исус протегна ръката Си и взе дребните монети. А вторият Му каза:

“Считай това, което получи, като помощ от двама ни...”

После това двамата тръгнаха по пътя си. Но ето, че вторият отново се

обърна към Господ и Му каза:

59 (2 Коринтяни 9:6-9)
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“А бе, ти ням ли си, че не ни благодари? А? Ако не сме ние,

християните, такива като теб отдавна да са умрели от глад…”

А първият, като задърпа ръката на втория, му каза:

“А бе остави Го този просяк! Не се досадявай толкова! Доста е на деня

злобата му…”

А вторият, като тръгваше и все така гледаше на просяка, отново каза:

“Как ще Го оставя, бе? Как ще Го оставя? Можеше поне едно благодаря

да каже… Ама че работа!”

Гледах видението и сърцето ми едвам издържаше на погнусата от тези

човеци. Искаше ми се да ги настигна и оплача за нечестието им. И ето, че

те вече се скриха от самото видение. А тогава Господ отново се преобрази

в Славата Си. И като се приближи към мен, каза:

“Видя ли как изглежда човешкият провал пред Портата на

Щедростта?”

“Исусе! Сърцето ми е погнусено!”

“Ако твоето сърце е погнусено, то какво ли става в Сърцето на

Моя Отец? Но ти добре помисли и Ми кажи:

Защо тези човеци не пожелаха да покажат Щедростта, на която

са призовани? Какво им попречи? Какво възпрепятства сърцата им,

та да реагират така?”

“Исусе! Те бяха свидливи и алчни! И дори да се наричаха християни,

те нямаха Христос!”

“Точно така е! Защото едно от знаменията на Злото днес е

именно  изявата на Християнство без Христос. Но това не е отговорът,

който очаквам от теб. Затова си спомни какво видя при портата на

алчността. И какво беше самата алчност?”

“Господи, от видението при портата на алчността Ти ми даде да

разбера, че алчността е тогава, когато окото не се насища с гледане, нито

се напълва ухото със слушане. Именно тогава сърцето е пробито и не може

да се напълни, но иска още и още, и още…”

“А ако окото не се насища с гледане, нито се напълва ухото със

слушане, то могат ли очите и ушите да бъдат щедри?”

“Не, Исусе! Тъкмо обратното - те винаги са алчни…”
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“Спомни си тогава това, което видя. Понеже първият от човеците

извади портфейла си. Но когато очите му видяха едрите банкноти,

той побърза да прибере портфейла в джоба си.

Защо човекът постъпи така?”

“Господи, от очите му проговори алчността. Това го накара да прибере

парите си, защото алчността не обича да е на загуба…”

“Значи окото на този наистина не се насити с гледане…

Но какво стори вторият? Защо се обърна и започна да унижава

Господ?”

“Исусе! Той очакваше да му благодариш, за да се възрадва на

собствената си праведност. Но понеже Ти замълча, то това го вбеси и той

се поруга с Тебе…”

“Значи ухото на този не се насити със слушане. И какво

разбираш ти от целия изпит?”

“Господи мой, разбирам, че очите и ушите са враговете на щедростта.

И ако някой иска да е щедър, то той непременно трябва да е сляп и глух…”

“А ако някой е сляп, та да не вижда, и глух, та да не чува, то не

остават ли нещата тайни за него?”

“Да, Исусе! Така е! Остават тайни…”

“Спомни си тогава думите Ми. Понеже на всички ви заповядах,

като казах:

“Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред

човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който

е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе

си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да

бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили

вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека левицата

ти не узнае какво прави десницата ти; за да става твоята милостиня

в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на

яве]...” 60

Разбираш ли тогава, че ако очите ти гледат, а ушите ти чуват, то

непременно вършиш нещата с корист? А там, където има корист,

60 (Матея 6:1-4)
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няма Щедрост. И там, където има Щедрост, няма корист. В това

отношение тези двамата във видението претърпяха пълен провал

пред Портата на Щедростта. Понеже на единия левицата узна що

върши десницата, а другият тръбеше пред себе си, понеже търсеше

похвала от човеци.

Но да хвали ли твоят Господ човеци алчни и сребролюбци? И да

приема ли от ръцете им мерзост, когато ги е призовал на Щедрост?

Но ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:

Престанете да гледате и слушате, когато искате да бъдете

щедри! Нека зрящите станат слепи и чуващите станат глухи! Защото

окото не се насища с гледане, нито се напълва ухото със слушане!

И през Портата на Щедростта ще преминат само онези, които са

слепи и глухи. Защото такива дават в тайно и уповават на Бога,

Който ще им въздаде наяве. А колкото до очите, които гледат и

ушите, които слушат, то именно поради такива Божието изобилие е

разграбено и разпръснато. За да стават богатите още по-богати, и

бедните - още по-бедни. Но ето, казвам ви:

Краят на всичко вече е наближил! И днес е времето, когато

трябва да потърсите със сърцата си Портите на Живота. И нека

никой вече не оправдава безплодието си с бедност пред очите Ми!

Защото слепите нито виждат, че са бедни, нито глухите чуват, че са

такива! Защото вдовицата, която даде двете си лепти, не гледаше,

че са последните й, нито поиска да чуе хвалби от човеци! Сляпа и

глуха, тя даде всичко що имаше, за да придобие Онзи, чрез Когото

е всичко и заради Когото е всичко!”

Господ спря да говори. А след това двамата преминахме през Портата

на Щедростта, за да ни залее Светлината на Небесната Дъга.

И аз те моля, скъпи ми братко, никога да не забравиш това видение.

Защото ако има врати, през които да влиза Злото и да ограбва сърцата ни,

то тези врати са очите и ушите. Затова затвори очите си за света, и ги

отвори за Сион! Затвори ушите си за хвалбите на човеците, и ги отвори за

нежното нашепване на Господ! Така непременно ще забележиш, че на
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всяко време и място Той е промислил не само нуждите ти, но е бил верен

да изпълни и писаното от слугите Му:

“А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще

умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете

на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати във

всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда

благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не

само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения

се излива и пред Бога; понеже те славят Бога поради

доказателството, което това служение дава за вашата послушност

на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на

вашето общение към тях и към всички. А и те, с молитви за вас,

копнеят за вас поради дадената вам изобилна Божия благодат.

Благодарение Богу за Неговия неизказан дар!” 61

61 (2 Коринтяни 9:10-15)
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8. ПОРТАТА НА МИЛОСЪРДИЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ето, че вече съм пред последното видение в тази книга. Видението с

Портата на Милосърдието. Аз зная, че колкото по-грешен става този свят,

толкова по-голяма ще става Божията Милост. Затова и Милосърдието е

своеобразен връх за родените и преобразените от Христовата Любов.

Нека ти предам непосредствените вълнения и впечатления, които ме

заляха, когато преминахме с Господ през тази Порта. Защото тук нещата

започнаха още от самата Небесна Дъга. И ето какво видях:

Господ беше застанал всред центъра на Дъгата. И като простря ръцете

Си към Портата на Милосърдието, направи така, че светли лъчи, подобни

на Небесни въжета, излязоха из самите ръкави на мантията Му. Тогава Той

с властен Глас заповяда:

“Който люби с Моята Любов, нека слезе от Светлината на Небето

в дълбочините на земята и света!”

Дочули призива Му, Небесните хора започнаха да слизат през Портата

на Милосърдието, тъй че стигаха до земните места. А Господ стана от

мястото Си и се приближи към мен, като каза:

“За разлика от другите Порти, които призовават да се качиш

горе, Портата на Милосърдието е тази, която призовава да слезеш

долу. Затова нека двамата с теб слезем през тази Порта, за да

видиш нещата, които ще ти се разкрият…”

След думите на Господ ние наистина слязохме долу, в земните места.

И Той посочи Портата на Милосърдието, като ми каза:

“Забелязваш ли въжетата на Божията Милост, които са спуснати

от Небето?”

“Да, Исусе! Понеже те излязоха из самите ръкави на мантията Ти…”

“Знай тогава, че това са въжета, които служат само за слизане.

И онзи, който ги употреби по Божия начин, непременно се връща в

Живота на Бога през другите Порти. Затова виж докъде се спускат

самите въжета…”
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Погледнах въжетата, които се спускаха от Портата на Милосърдието.

Така забелязах, че краищата им потъваха в местата на запустение и на

проклетия, които приличаха на блата и тресавища. А Господ продължи да

ми говори, като казваше:

“Ти помниш ли Моето служение на земята? Помниш ли къде

обичах да ходя и всред кои обичах да се движа?”

“Да, Господи! Ти обичаше да се движиш сред грешните. Сред бирници

и блудници. Ти сам се възправи срещу религиозната ярост, която се

опитваше да убие една блудница и каза на всички нейни гонители:

“Който няма грях, нека пръв хвърли камък върху нея…”

Господ се усмихна и погали главата ми. А после ми каза:

“Знай тогава, че Портата на Милосърдието беше любимата Порта

на твоя Господ. И Аз искам тя да бъде прицел и желание на сърцето

ти. Защото Моята Любов е към грешните, които не Ме познават, но

въпреки това сърцата им викат към Мен. В това отношение Портата

на Милосърдието е с твърде труден изпит. Изпит, с който да докажеш,

че Любовта е по-силна от греха. Затова гледай на този изпит!”

След последните Си думи Спасителят се приближи към Портата на

Милосърдието. И като протегна ръцете Си към земята и света, извика:

“Но идете и научете се що значи тази дума: “Милост искам, а не

жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните

[на покаяние]…” 62

След думите Му стана чудо. Защото, подобно на предишното видение,

Господ се преобрази, като прие вид на мръсен и дрипав човек, покрит от

струпеи. Самото преображение беше толкова убедително, щото ако аз не

знаех, че това е Господ, може би щях да се препъна в отношението си към

Него. А там, към Портата на Милосърдието се приближиха двама човека. Те

държаха в ръцете си въжетата, които Господ бе хвърлил от Небето. И ето,

че първият каза на втория:

“Откакто държа това въже в ръцете си, чувствам себе си различно.

Защото усещам, че то непременно ще ме издигне в небесните места. И

62 (Матея 9:13)



95

както сам виждаш, стигнахме до порта. А пред нея е седнал някакъв

нещастник...”

А вторият му отговори:

“Изобщо недей Го гледа този. Защото каквото е търсил, това е намерил.

Виж само струпеите по тялото му. Та този е жива напаст, бе…”

След разменените си впечатления човеците се приближиха до Господ,

но никак не Го разпознаха. Тогава Исус, като протегна ръце към тях, извика:

“Милост, господа! Помогнете Ми да се изправя! Помогнете Ми

да вляза през Портата! Понеже чух от други, че са били изцелени

тук!”

А човеците, погнусени от вида на Исус, отскочиха настрана. И първият

Му каза:

“Хей, нещастник! По-далече от мен, че можеш да изцапаш дрехите ми!”

А вторият допълни:

“Ти май отдавна не си виждал сапун, а? И затова целия си покрит от

струпеи!”

А Исус отново протегна ръце към тях, като каза:

“Моля ви се, господа! Не Ме укорявайте! Моля ви! Подайте Ми

въжето, което държите…”

И само след миг Исус вече беше хванал едно от белите и светли

въжета, които беше спуснал от Небето. А вторият, чието въже Господ

хвана, блъсна грубо Исус, като Го повали на земята. И като закрещя

против Него, Му каза:

“Ах ти мръсна и жалка твар! Не виждаш ли, че изцапа въжето ми, бе!”

А след това се обърна към другия и му каза:

“Я извикай някой от социалните служби да прибере тази развалина, че

направо ми погнуси сърцето. Пфу, хич не ми върви през този ден!”

А първият, сякаш, за да успокои спътника си, каза:

“Остави Го бе! Изобщо не се занимавай с Него! Нека не се отклоняваме и

да минем през Портата. А такива ги остави Господ да се оправя с тях…”

Така, след думите на първия, вторият отново хвана бялото въже, като

усърдно търкаше с ръката си изцапаното място. Но и двамата сториха

безумие. Понеже преминаха през Портата и се надяваха да се издигнат
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чрез Господните въжета. Понечих да отворя устата си, но Исус ме погледна

така, че си замълчах. А след като двамата просто се скриха от погледа на

очите ми, Исус се приближи към мен и каза:

“Знаеш ли какво е Господното проклятие над човеци, които

презират Милосърдието?”

“Не, Исусе! Не зная. Но съм сигурен, че върху такива се трупа гняв от

Небето…”

“Виж тогава сетнината им. Защото които Господ люби, тях и

наказва. Но които Господ е презрял, тях и отрязва…”

След последните думи на Исус видението се прекрати и двамата с Него

отново се намерихме сред Небесната Дъга. Там Исус се приближи към мен

и ме поведе към Портата на Милосърдието. А след това, като посочи с

ръката Си надолу, каза:

“Виждаш ли, че онези двамата все още се изкачват по въжетата

и вярват, че Небето ще ги приеме?”

Погледнах през Портата на Милосърдието и действително видях

човеците, които похулиха Исус. Те викаха “Алелуя” и се усмихваха, понеже

си вярваха, че ще бъдат приети през Портата, без дори да бяха проумели,

че въжетата от тази Порта служат не за качване, но за слизане. А точно в

този момент Лицето на Исус се измени и стана навъсено и гневно. Той

извади Меч от мантията Си. И като се обърна към Небесните човеци, каза с

висок Глас:

“Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже Милост.

Понеже Милостта тържествува над съда. Проклети немилостивите,

защото на тях не ще се покаже Милост. Понеже съдът тържествува

над омразата и яростта…”

След последните Си думи Исус замахна с Меча Си, а Господното

острие за миг блесна във въздуха, и след това се стовари върху двете бели

въжета. А човеците, които похулиха Божията Милост, полетяха надолу с

ужасни викове. И още преди да паднат на земята бяха атакувани от демони,

които зажужаха като ята от мухи всред тях… Тогава, все така гневен,

Господ се обърна към мен и с твърд Глас ми каза:
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“Иди и изяви Волята Ми на църкви и вярващи! И дай Небесното

Слово за Портите на Живота на всички. Иди и кажи на човеците, че

днес е миг преди Мига.

Миг, в който Верните ще се закрепят още повече в Мене, а

неверните ще се закоравят в нечестието си. Миг, в който смирените

ще се смирят до смърт на кръст, а гордите ще се издигнат до

пиедестала на всяко човешко преклонение! Миг, в който любящите

ще станат още по-любящи, а извратените - още по-извратени. Миг,

в който щедрите ще станат още по-щедри, а алчните - още по-

алчни. Миг, в който искрените ще станат още по-искрени, а

завистливите - още по-завистливи! Миг, в който благочестивите ще

изтъкат и последните Святи нишки на Истината и Любовта, а

лицемерните - последните допълнения към ефектните си маски!

А когато всички Мои се покорят на Пророческия Дух, изпратен

да им даде Светлината, то тогава Господ вашият Бог ще отвори

Вечното Си Слово и ще напише в сърцата ви стихове за съдба и

Вечен Живот. И всеки от вас ще бъде достоен да ги прогласи:

“Аз няма да умра, но ще живея, и ще разказвам делата Господни.

Строго ме наказа Господ, но на смърт не ме предаде. Отворете ми

портите на правдата; ще вляза в тях и ще прославя Господа. Това

са Господните порти, в които ще влязат праведните...” 63

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

63 (Псалом 118:17-20)
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