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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Верни ми приятелю!

Сега в твоите ръце попада книга, която е естествено продължение на

изобилната Благодат и Милост, с които ме посети моят Господ Исус Христос.

И аз съм убеден, че сърцето ти не просто ще вкуси от благостите на Сион,

но ще бъде наситено от изявата и разпечатването на най-дълбоките Божии

тайни. Защото всеки от нас има в дома си една библия, която четат очите му.

Но колко са онези, които оставят Исус да чете вместо тях? Колко са

онези, които биха коленичили в смирение, за да станат угодни за очите

Му? Защото е истина, че Бог се противи на горделивите, а на смирените

дава Благодат.

Когато преди известно време Господ вдигна духа и сърцето ми, за да

ми разкрие Светлините на Сион, аз разбрах, че е настъпил нов етап от моето

общение с Бога. Етап, в който да събирам плодовете на постоянството и

дързостта. Етап, който може да се обясни съвършено точно с думите на

Господ Исус към Натанаил:

“Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли?

Повече от това ще видиш. И рече му: Истина, истина ви казвам,

[Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат

и слизат над Човешкия Син…” 1

Ето така, братко мой, аз вече имах над сърцето си отворено Небе. Не

просто Небето, но допира и водителството на неговия Цар. И ти трябва да

знаеш, че пътят до това отворено Небе не беше никак лесен за мен. Защото в

продължение на много години трябваше да воювам с облаците, които

спираха моя достъп до Сион. Мечът на Пророческия Дух, с който Исус ме

благослови, се въртя дълго и упорито, за да порази всички невидими

врагове на вярата ми. И ето, че когато Господ ме вдигна до Святия Си

Хълм, аз разбрах, че очите ми щяха да видят много повече, отколкото

някога бяха виждали. Сърцето ми щеше да вкуси много повече, отколкото

някога беше вкусвало. Душата ми щеше да се възрадва много повече,

1 (Йоан 1:50-51)
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отколкото някога се беше радвала. Затова почитта и благодарението ми

към Господ Исус са неизказани, понеже все още не мога да намеря

нужните думи в сърцето си, с които да Му се поклоня и да Му кажа, че без

протегнатата Му ръка съм нищо.

Когато Той дойде към сърцето ми, за да ме подготви за дълбоките

видения, свързани с изявата на златните престоли на Милениума, стана

така, че изпитах невероятно силен глад да чета Евангелието. Не че не съм

го чел или не съм бил вдъхновяван. Просто - усещах духа си пред прага на

такова благословение и знание, за което е необходима съответна настройка

и зареждане. Защото именно Евангелието е вратата, зад която Господ

става реален и от нас не се иска нищо друго, освен да влезем през тази

врата, за да Го почувстваме и преоткрием.

Именно с тази нагласа аз четях Евангелието. И ето, че Господ наистина

стана твърде реален за сърцето ми. Аз усетих Неговата реалност в оня миг,

когато Той застана пред управителя Пилат. А тогава римският прокуратор

седна на съдийския престол, и като се обърна към моя Господ, Го запита:

“Ти Юдейският Цар ли Си?” 2

Исус, като го погледна с остър поглед в очите, му отговори:

“Ти казваш…” 3

А Пилат отново Го запита:

“Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе?” 4

Този път Господ не отговори и това накара Пилат да се чуди и почесва

оплешивялото си теме. Затова, без да задава повече въпроси на Исус, Пилат

стана от съдийския престол и се обърна към тълпата първосвещеници и

старейшини, която го бе наобиколила, като извика със силен глас:

“Кого от двамата искате да ви пусна?” 5

Думите му накараха тълпата да побеснее от ярост. А повечето от

главните свещеници и старейшини се втурнаха към народа и започнаха да

надъхват събралото се простолюдие да иска оправдание за Варава и смърт

за Исус. И докато в самото видение аз наблюдавах мълчащия Господ и

2 (Матея 27:11)
3 (Матея 27:11)
4 (Матея 27:13)
5 (Матея 27:21)
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крещящите против Него Израилеви първенци, стана така, че Святият Дух

насочи погледа на очите ми към един римски слуга, който се приближи до

управителя Пилат. И като му се поклони, каза му:

“Господарю Пилат! Изпраща ме Вашата съпруга и моя почитаема

господарка. Тя държи да ви предам за едно смущение на сърцето й!”

Прокураторът, като се обърна към слугата, запита:

“Какво има? За какво се тревожи съпругата ми?”

А слугата, като коленичи пред Пилат и вдигна погледа си към него, каза:

“Почитаемата господарка ме изпрати да Ви кажа:

“Не струвай нищо на Тоя Праведник. Защото днес много

пострадах насън поради Него…” 6

А Пилат, като изслуша думите му, поклати недоверчиво главата си и

категорично замахна с ръка, като по този начин просто отпъди изпратения

от жена му слуга. Тогава се приближи към разбунените тълпи и главните

свещеници всред тях. И отново ги попита:

“Кого от двамата искате да ви пусна?”

Дочуло въпроса му, простолюдието закрещя с всичка сила:

“Пусни ни Варава! Смили се над Варава!”

Сякаш невярващ на ушите си, Пилат извиси гласа си над тълпата:

“Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос?” 7

А надъханите отново закрещяха:

“Разпни Го! Разпни Го! Нека бъде разпнат!”

А Пилат в още по-голямо недоумение отново извика:

“Че Този Исус какво зло е сторил? И как да Го осъдя, без да е виновен?”

Думите на римския прокуратор имаха обратен ефект. Защото надъханите

и побеснели човеци започнаха да се блъскат напред, тъй че самата стража

на Пилат едвам успяваше да ги удържа. Тогава воят и крясъците станаха

неудържими. Защото всички вкупом крещяха едно и също:

“Разпни Го! Разпни Го! Разпни Го!”

В следващия момент Пилат издигна ръката си и погледна на тълпите с

такава власт, щото те за миг се умълчаха. И като взе леген с вода, застана

пред човеците. След това запретна ръкавите на мантията си и потопи
6 (Матея 27:19)
7 (Матея 27:22)
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ръцете си във водата, като започна да ги мие. После ги разтръска пред

човеците и като ги избърса в мантията си, извика:

“Аз съм невинен за кръвта на Тоя Праведник! Вие гледайте…” 8

А човеците отново вкупом закрещяха:

“Кръвта Му да бъде на нас и на чедата ни…” 9

Тогава Пилат заповяда да пуснат Варава. И като взе в ръцете си бич,

започна да го стоварва върху гърба на моя Господ… Гледах на всичко това

и все още не разбирах защо Исус ми даваше да преживея със сърцето си

този най-тежък миг от Живота Му. А видението се прекрати и само след

миг усетих, че Исус беше до сърцето ми. Ето думите, които Той ми каза:

“Когато тръгнеш с Мен в Живото Евангелие, ти непременно ще

видиш повече от онези, за които Словото е само думи, но не и

Живот. Кажи Ми тогава, забеляза ли, че Пилат стоеше на съдийския

престол?”

“Да, Исусе! Този римски прокуратор се изявяваше като съдия…”

“А забеляза ли, че към този земен съдия дойде послание от

Небесния Съдия? Как разбираш това, че жената на Пилат изпрати

до него слуга, който да предаде сърдечните й тревоги?”

“Господи мой! Явно, че жената на Пилат наистина е пострадала много

насън. Именно това я е накарало да реагира така…”

“А защо жената на Пилат пострада насън? Защо е записано, че

тя не просто е пострадала, но е станало именно заради Мене? Ако

Небесният Съдия е Този, Който е дал на тази жена да пострада

насън, то това промени ли нещо в отношението на Пилат към Мен?”

“Не, Господи! Защото дори след като изслуша слугата на жена си

Пилат не превъзмогна над религиозната истерия. Той просто махна с ръка

на предупреждението на жена си и не го счете за важно…”

“А с какво е важно това предупреждение, та да остана завинаги

записано в Моето Евангелие? И защо в самото предупреждение

насън е пострадал не Пилат, а жена му? Какво общо да има жена

му с неговото нечестие? Защо докато земният съдия обричаше Исус

8 (Матея 27:24)
9 (Матея 27:25)
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на явно разпятие и смърт, Небесният Съдия обрече жена му да

пострада насън? И пострада ли жената на Пилат?”

Въпросите на моя Господ ми се струваха твърде дълбоки. С тези Си

думи Исус изтегляше духа ми в някаква непозната територия. Територия, в

която не бях стъпвал, нито бях имал водителство. Затова Му отговорих:

“Господи, много ми е чудно всичко това! Защото в Словото Ти няма

никакви свидетелства за това, че жената на Пилат е пострадала и наяве.

Единственото място, в което се споменава за нейните опасения, е именно

този отрязък от време, когато тя предупреди Пилат за кошмарния си сън…”

Исус се усмихна. А след това продължи да ми говори, като казваше:

“Аз те призовах и извиках при Себе Си, за да дам на Църквата

Си цялата Небесна Истина за съдебните престоли на Милениума и

за онези, които ще седят на тях, за да съдят и да управляват с Мен

хиляда години. Но никой не би разбрал тайната на Небесните

престоли, ако не проумее тайната на земните престоли.

Защото ако за земните работи ви говоря и не повярвате, то как

ще повярвате, ако ви говоря за Небесните? Ако не можеш да

разбереш Божието знамение при съдебния престол на прокуратора

Пилат, то как би разбрал Божиите знамения за Небесните престоли?

Но ето затова трябва да разбереш знамението при земния

съдебен престол. Затова нека сега ти покажа как Небесният Съдия

направи жената на Пилат да пострада насън…”

След последните Си думи Исус докосна главата ми и само след миг аз

се намерих във видение. Сърцето ми отново беше в Небесния Ерусалим

пред Божия Дворец на Святостта и преклонението. И ето, че аз видях

светъл ангел, който беше коленичил пред вратите на Двореца, като казваше:

“Отче мой! По Волята Ти и според великото Ти предузнание се

явявам пред Теб, за да занеса на земята пророческото Ти послание

за земните съдии и обвинители, които се готвят да осъдят Твоя

Син…”

След думите на светлия ангел вратите на Двореца се отвориха. И

отвътре се показа огнена ръка, държаща златна чаша. Тогава проехтя

Гласът на Отец, Който казваше:
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“Иди сега на земята и изсипи горкото от тази чаша в сърцето на

Пилатовата жена. Нека нейното свидетелство отпосле стане Моята

Отеческа присъда над земните съдии и над всичките угнетителни

съдилища...”

Така светлият ангел протегна ръцете си. И като взе чашата с горкото,

се поклони пред Отца, като каза:

“Да бъде благословена Волята Ти, Отче мой!”

След думите на ангела вратите на Двореца се затвориха. А ангелът

отлетя към земните места, а заедно с него във видението се придвижвах и

аз. Ето, че наистина пратеникът на Бог Отец стигна до Ерусалим и до

самата стая на спящата жена на Пилат. И като се надвеси над нея, изля

горкото в духа й. А самото горко се превърна във съновидение. В това

съновидение жената на Пилат бе окована във вериги. И над нея аз видях

Седящият на Престола Си Небесен Съдия. Той изправи ръката Си. И като я

посочи с показалеца Си изговори със страшен Глас:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради

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

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

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

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

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

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

Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте

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

не ви се противи…” 10

След последните думи на Небесния Съдия, стана така, че окованата

във вериги жена, бе хваната отляво и отдясно от Божии ангели. И те, като

я вдигнаха, изнесоха я от присъствието на Съдията. А след това пред очите

ми се появи огненото езеро, което гори с жупел. Това бяха огромни вълни

от разтопена лава, която кипеше и се разпръскваше настрани. Във вълните

на това езеро плуваха хиляди, които крещяха със зверски гласове и самите

им тела пушеха от огъня, но никак не умираха, та страданието им да има

10 (Яков 5:1-6)
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край. Напротив - пораженията от лавата бяха повърхностни, като вечни

язви и болезнени мехури, които никога не ще бъдат излекувани. И ето, че

Божиите ангели хвърлиха жената на Пилат всред езерото. А тя, като нададе

ужасен вик, направи така, щото сънят й да се прекъсне и видението да се

прекрати.

В следващия момент аз вече виждах събудената жена на Пилат, която

все още недоумяваше от ужаса на съня си и забърсваше с треперещи ръце

изпотеното си от напрежение лице…

А Господ Исус, като направи видението да се прекрати, ме попита:

“Сега разбра ли горкото, което дойде от Небесния Съдия в съня

на Пилатовата жена?”

“Да, Господи Исусе! Защото думите на Отец бяха думи от посланието

на Апостола Ти Яков. Те ме накараха да проумея, че горкото не е за жена

по плът, но за жена по дух. Защото, ако Пилат някога олицетворяваше

светския дух и властта на Рим, то непременно жената на Пилат ще да е

светската църква. Защото именно светската църква е тази, която днес Те

убива и осъжда, пробожда и разпъва, заради користите и богатствата,

които й дава дяволът. Именно това е пророческото предупреждение, което

Ти заповяда на Яков да остави за поколенията…”

А тогава Господ каза:

“Виждаш ли сега колко покрито и утаено от плътските очи е

Словото на Отец Ми? Виждаш ли сега и разбираш ли, че достойни

за Небесния Съдия и за златните престоли пред Неговото Съдилище

ще са онези, които не се намерят осъдени, като жената на Пилат?

Защото сънят на Пилатовата жена е Пророческото предупреждение

на Небесния Съдия против всички, които искат да бъдат съпруги на

светския дух, а не девици на Младоженеца.

И ако някога нещата са се случили в съня на Пилатовата жена,

то днес е твърде близо времето, когато Вечният Съдия ще ги

направи да бъдат наяве. Защото днес обладаните от дявола крещят

същото, което крещяха и някогашните. И днес си предпочитат

Варава пред Христос. И днес Пилатовците измиват ръцете си за

успокоение на “невинността” си.
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Но колко от тях знаят, че ако сторят злина на Праведния, то

непременно ще им бъде въздадено от Отец Ми? Колко от тях знаят,

че в Словото Ми няма празни думи, но има твърде много празни

сърца? Колко от тях знаят, че времето все повече ви приближава

до видяното от Апостола Ми Йоан?

А той записа за всички ви:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе

дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени

поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на

ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и

царуваха с Христа хиляда години…” 11

Днес безумието и покварата са стигнали дотам, щото всички да

се страхуват от престолите, които виждат, а да нямат страх от

престолите, които не виждат. И никой не иска дори да помисли, че

над земните царе и съдии непременно царува и владее Небесният

Цар и Съдия. Никой не иска да разбере, че ако богаташите влачат

по съдилищата Моите бедни, та да похулят доброто им име, то

непременно ще има миг и час на един друг Съд. Съд, в който нито

парите и връзките, нито авторитетите и заплахите, нито подкупите

и хитростите имат сила. Съд, в който Аз и Отец Ми ще дадем на

посочените от Небето да седнат на Небесните си престоли, за да

извършат написаните съдби против всичкото нечестие. Затова казвам

и който има ухо да Ме чуе, нека чуе:

Последвайте слугата Ми във виденията, които ще му дам.

Защото в словото на тази пророческа книга ще Аз ви разкрия кои са

посочените от Божията ръка, за да седнат на златните престоли. И

ако някой иска да царува с Мен в хилядагодишното Ми Царство, то

нека внимава на думите Ми. Защото или ще бъдете Невястата на

Младоженеца, или ще се намерите като жената на Пилат…”

11 (Откровение 20:4)
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След последните Си думи Господ протегна ръката Си към главата ми и

само след миг аз усетих как сърцето ми се изпълни със Силата на Онзи

Прекрасен Дух, Който издирва всичките Божии дълбочини.

Иска ми се, братко мой, да коленичиш пред Небесния Съдия и да

позволиш на думите Му да очистят и осветят цялото ти сърце. Защото

князът на този свят е осъден. И осъдени с него ще бъдат всички, които

днес отварят сърцата си за най-голямата мерзост и проклятие - да бъдат

духовно съединени с прокуратора на последния Рим, който дръзва да

убива Праведния Исус и да измива ръцете си във водите на собствената си

гордост и превъзнасяне.
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1. ВИДЕНИЕТО С ПРЕСТОЛИТЕ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

През изминалите години на моето общение с Господ Исус аз разбрах,

че нищо не издига така сърцето и не изпълва така духа, както Божиите

видения. Защото човек може години наред да посещава земната си църква,

но това никак няма да го ползва, ако не влее духа и сърцето си в Небесната

Църква на Бога. Човек може години наред да слуша папагалските поучения

на земния си пастир, но това никак няма да го ползва, ако не се научи да

слуша Гласа на Небесния Пастир.

Аз благославям моя Небесен Пастир, защото Той ме научи да следвам

Гласа Му. Аз издигам ръце към Този, в Чието сърце има повече богатства

от користите на целия свят. Затова те моля от цялото си сърце да Го

последваш във виденията на тази книга. Защото тук много тайни ще станат

явни и много скрити неща ще се открият.

А сега нека ти кажа как продължи Божието благоволение над сърцето

ми. Исус отново беше до мен и ми казваше:

“Нека сега да те вдигна при Мен. Защото искам да ти покажа

златните престоли на Милениума. Престолите за онези, на които е

дадено да съдят…”

След думите Си Той издигна духа и сърцето ми до Небесния Ерусалим.

И вътре в мен нахлуха спомените от виденията в предишната книга, когато

Исус ми разкри Светлините на Сион. Затова Го попитах:

“Господи, нали във виденията за Светлините на Сион Ти вече ми

показа престолите? Аз ги видях именно в блаженството за гонените и

похулените заради Правдата Ти…”

“Точно така, момчето Ми. Ти наистина ги видя. Но сега има да

видиш много повече от преди. Сега има да видиш върху кои точно

ще падне Божият Избор и посочване. Затова нека влезем в Двореца

на Святостта, за да видиш отново златните престоли...”

След думите Си Господ отново извади от мантията Си чаша с масло,

което изля над главата ми, тъй че в сърцето ми нахлу огромно благоговение

и преклонение към Бога и Отца. И само след миг вратите на Двореца се
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отвориха пред нас, а аз и Господ влязохме вътре. Тогава видях престолите.

Това бяха съвършени престоли от чисто злато, което светеше и отразяваше

Славата на Бога. Над самите тях бяха поставени корони, а под короните

имаше съдийски тоги, и до тогите - скиптри. А Господ протегна ръката Си

към един от златните престоли, като ме попита:

“Виждаш ли онова, което сочи ръката Ми? Виждаш ли златната

корона, а до нея тогата и скиптърът?”

“Да, Исусе! Виждам ги…” - отговорих аз и усетих как от вълнение

почти изгубвам гласа си. А Исус, като се усмихваше, каза:

“Всичко на този златен престол е приготвено от Отец Ми за

онези, които Той ще посочи за съдии. Затова нека сега ти дам да

изпиташ със сърцето си призванието на съдия…”

След думите Си Господ протегна ръка и хвана скиптъра. И като го

протегна към мен, каза:

“Хвани скиптъра, Стефане!”

Протегнах ръка към блестящия скиптър и го хванах. В следващия миг

из целия ми дух се разля такава мощ и сила, щото имах чувството, че не аз

държа скиптъра, а скиптърът държи мен. Нещо повече - самата Светлина

така изпълни сърцето ми, щото усетих, че всичките ми помисли станаха

помисли на Светлината. Това бе Небесна Правда и Съвършена справедливост

с най-изгарящо желание да покоряваш всичко на Божията Истина. И аз се

чух да казвам:

“Твоят престол, Боже, е до вечни векове; скиптърът на Твоето

царство, е скиптър на правота. Възлюбил Си правда и намразил Си

нечестие…” 12

А Исус, като ме гледаше със светещото Си лице, каза:

“Всеки, който държи този скиптър, е възлюбил Правдата и е

намразил нечестието. И този е скиптърът, с който Господ вашия Бог

ви призовава към Себе Си. Затова простри сега този скиптър към

земята и виж как Отец Ми ще го потвърди със Силата Си…”

12 (Псалом 45:6-7)
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Послушах думите на Исус и като хванах скиптъра, прострях го към

земята. Тогава от него излезе лъч от Светлина, а към сърцето ми, подобно

на вълни, дойдоха думите на Небесния Отец, Който казваше на Исус:

“Седи отдясно Ми, докле положа враговете Ти за Твое подножие.

Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата Ти; владей всред

враговете Си. В деня, когато събереш силата Си, Твоите люде ще

представят себе си доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще

дойдат при Тебе, като росата из утробата на зората. Господ се

закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си свещеник до века

според чина Мелхиседеков. Господ, стоящ отдясно Ти, ще порази

царя в деня на гнева Си. Ще извърши съд между народите, ще

напълни земята с трупове, ще смаже главата на неприятелите по

широкия свят…” 13

Така, докато слушах думите на Отец към Сина, аз паднах на коленете

си. И като прегърнах нозете на Исус, извиках:

“Господи Исусе! Това е скиптър за Съд. Това е властта на Твоите

съдии. И Твоите млади непременно ще се съберат при Тебе…”

А Исус отговори:

“Иди и кажи на Църквата Ми, че идва времето на съдиите. Иди

и кажи на всички, които чуват Гласа Ми, че днес пред погледа на

Небесния Ми Отец стоят думите, които Той изяви чрез пророка Си

Исайя:

“Затова, казва Господ Йеова на Силите, Всемогъщият Израилев:

Ах, ще се облекча от противниците Си, и ще отдам възмездие над

враговете Си; и пак ще туря ръката Си върху тебе, и ще очистя

шлака ти като с луга, и ще отделя от тебе всеки примес; и ще

възстановя съдиите ти както по-преди, и съветниците ти, както

отначало; подир което ще се наречеш Град на правда, Верен град.

Сион ще се изкупи чрез правосъдие, и тия, които се върнат в него,

чрез правда. А беззаконниците и грешниците ще се съкрушат

заедно, и тия, които са оставили Господа, ще загинат…” 14

13 (Псалом 110:1-6)
14 (Исайя 1:24-28)
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А колкото до Моите, които днес се събират при Мен в Свята

премяна, то остави сега скиптъра и вземи тогата на Небесния съдия,

като я сложиш на рамената си…”

Оставих скиптъра до самия златен трон и протегнах ръце към тогата.

Това беше прекрасна небесносиня мантия, по чиито вплетени нишки

пробягваха Небесни лъчи. А Исус, като взе тогата от ръцете ми, плавно я

развя и я положи върху рамената ми. И аз усетих, че с мен става чудо.

Защото това сякаш не беше тога, а крила на гълъб. Те така издигаха духа,

че завинаги го държаха в Святостта на Отца и в непорочността на Неговите

служители. Това бе особено състояние. Състояние на издигане и снишаване.

Защото издигането към Отца караше сърцето да Му се преклони и да падне

ниско в нозете Му. И така, докато стоях под блаженството на самата тога,

Господ ми каза:

“Иди и кажи на всички църкви и вярващи, че днес е времето,

когато са отстъпили от правосъдието и са забранили на Господната

Истина да влиза през входа на Храма. Защото Храмът е напълнен с

онези, в чиито ръце има подкупи и в чиито сърца има злоба. И ако

някой е още сляп, та да не вижда и глух, та да не чува, то нека сега

види и чуе какво говори Словото Ми именно за тази ситуация:

“Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч;

защото истината падна на площада, и правотата не може да влезе.

Да! истината я няма, и който се отклонява от злото става плячка; и

Господ видя, и стана Му неугодно, че нямаше правосъдие. Видя, че

нямаше човек, и почуди се, че нямаше посредник; затова Неговата

мишца издейства за Него спасение, и правдата Му го подкрепи. Той

се облече с правда като с броня, и тури на главата си спасение за

шлем; облече и одеждите на възмездието за дреха, и загърна се с

ревността като с мантия…” 15

И ето, заповядвам ви:

Прострете ръцете си към мантията на Божията ревност!

Прострете ръцете си към тогите на Божията Святост!

15 (Исайя 59:14-17)
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Защото само така ще покажете, че искате златните престоли на

Милениума. Защото с какво друго да възвърна отпадналите, освен с

човеци, пълни с Моята правда и Моята ревност? С какво друго да ви

възвърна, освен с осветени устни, които да извикат на погиващите:

Дяволът, който е осъден, вече ви осъжда! Понеже възлюбихте

неговите пътища и простряхте ръце към неговите користи! Дяволът,

който е осъден, той ви направи осъдени! Защото сетнината на

делата ви е осъждение, а не Вечен Живот! Дяволът, който е осъден,

той опълчва земните съдии и наговаря управниците против Господ

и против Неговия Помазаник, тъй че да осъждате Божиите пратеници

и всеки техен призив за покаяние! Затова, с каквато мярка мерите,

с такава ще ви се отмери! И с каквато съдба съдите, с такава ще ви

се отсъди!”

След последните Си думи Господ отново се обърна към мен, като каза:

“А сега нека ти покажа короната на съдиите. Защото онзи,

който държи скиптър на Правда и облича мантия на Святост и

ревност, непременно ще има и корона на Божията Слава…”

След думите Си Господ протегна ръката си към златния престол. И

като взе от него короната се обърна към мен и я постави на главата ми. А

тогава стана нещо прекрасно със сърцето ми. Защото усетих възможно

най-големият прилив на мъдрост и разум в живота си. Чудото от мъдростта

и разума бяха такива, щото погледът ми вече не беше същият. Ако при

нормалния поглед очите виждат онова, което гледат, то чрез тази корона

на главата очите виждаха зад онова, което гледат. Така те намираха

съвършения отговор не на въпросите: “Кое”, “Къде” или “Какво” , но на

въпроса “Защо?”. Това беше чудно за мен. Това бяха един съвършен

микроскоп и телескоп, събрани заедно, с които съдията имаше вечен

достъп до височината, широчината, дължината и дълбочината на Христовата

премъдрост. А Исус, като се усмихваше, каза:

“Стават ли ти сега по-ясни думите на Соломон? Става ли ти по-

ясен и съветът му:

“Придобий мъдрост, придобий разум; не забравяй, нито се

отклонявай от думите на устата ми. Не я оставяй, и тя ще те пази.
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Обичай я - и ще те варди. Главното е мъдрост; затова придобивай

мъдрост, и при всичко, що си придобил, придобивай разум.

Въздигай я и тя ще те въздигне, когато я прегърнеш, ще ти докара

слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна

корона…” 16

Но ето, казвам чрез слугата Си:

Търсете разума Ми! Търсете Мъдростта Ми! Оставете глупостта,

за да живеете! Въздигнете Ме в сърцата си и Аз ще ви въздигна!

Защото всички, които са влюбени в Мъдростта и Разума на Господ,

непременно ще платят цената, за да извърша в живота им писаното

при Моето Пришествие:

“В оня ден Господ на Силите ще бъде славен венец и красива

корона за останалите от людете Си, и правосъден дух за оня, който

седи да съди, и сила за тия, които отблъскват неприятеля до

портата му...” 17

Думите на моя Господ ме накараха да разбера, че скиптърът, мантията

и самата корона, бяха все изява на Неговия Прекрасен Дух. Защото Той се

обеща чрез пророка Си Исайя да бъде именно това - славен венец, красива

корона и Правосъден Дух за оня, който седи да съди на златните престоли

на Милениума. И докато сърцето ми тържествуваше от сладките помисли,

Господ отново каза:

“А сега, след като в мнозина вече съм положил копнежа по

златните престоли на Милениума, нека им покажа чрез теб в кои

съдии е благоволяло и ще благоволи Сърцето Ми отсега и до века.

Защото това са избраните и посочените от Моя Отец и Бог…”

16 (Притчи 4:5-9)
17 (Исайя 28:5-6)
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2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА

ЦАРИЦА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че

рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в

който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на

човешкото безумие и слабост. Една картина, която ежедневно ни разкрива

ужаса от покварата и беззаконието. А ужасът не е друг, но именно

привременната безнаказаност на слугите на дявола. И както Бог в Своята

Милост ни е дал път към Небето и ни е вдъхновил чрез слугата Си Яков,

който видя Небето отворено и Божиите ангели слизащи по стълбата на

Святостта, така и Божият противник Сатана е измислил стълба на мерзостта.

За изкачващите се по тази стълба важи правилото, че колкото повече се

поклонят на Луцифер, толкова по-безнаказани ще останат в мерзостните

си дела. Така ти ще забележиш, че ако някой е тръгнал по пътя на греха,

то колкото по-долу е на стълбата на Луцифер, толкова е по-незащитен от

възмездието на земните съдилища. И обратно - колкото по-голямо е злото,

което същият е сторил на човеците, толкова по-голяма става протекцията

на дявола върху живота му. Защото този паднал херувим има избираемост

и обича онези слуги на лъжата и беззаконието, с които може да убие

доброто в сърцата на максимален брой човеци.

Чудно ли ти е тогава, че в масовото съзнание и обществен разум се

налагат твърдения, като например:

“За милиони няма закони и за кокошка няма прошка!”

Защото когато някой е стигнал дотам, че да открадне поради немотия

и мизерно съществуване, та да покрие някак нуждите си, то съдът винаги е

немилостив към такъв. Тогава земната съдебна система провежда “блестящ”

наказателен процес и осъжда престъпника за назидание на всички. Но

когато друг е стигнал дотам, че с един подпис или рушвет да спечели

неправедно милиони, то тогава земният съд става твърде милостив към

корумпирания. Защото и съдиите са хора… Хора, на които най-вероятно
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заплатата не отговаря на нуждите… Хора, които биха затворили очите си,

за да решат за кратко време много от проблемите на живота си. И ето тук,

братко мой, идва най-коварната роля на съблазънта. Съблазън, за която

Соломон записа:

“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява

скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да

струва зло…” 18

Как мислиш тогава? Ако присъдата против нечестивите дела не се

изпълнява скоро, то тук Божието Слово само нечестивите дела на света ли

взима предвид? А какво да кажем за нечестивите дела в Църквата? Какво

да кажем за търговците в Храма? За лицемерите, кариеристите, чародеите,

наемниците, връзкарите и всички ония, за които Името Исус е формула за

кариера, а не Спасение и Вечен Живот? Какво да кажем за тези, които не

крадат телевизори или автомобили, но утехата и благочестието на човешката

душа? Ти знаеш ли колко човеци погнусени напускат Храма, защото онзи

на амвона е по-далеч от Исус, отколкото най-закоравеният езичник? Ти

знаеш ли колко човеци скришом трият сълзи, когато виждат как даренията

им и десятъците им служат за издържането на някоя пастирска щерка в

“реномиран” институт на Запад? От какво друго да се страхуват тези човеци,

та да не посочат явното зло, ако не от земните съдилища на хулители и

теолози, които без всякакво колебание биха заклеймили “недоктриналния”,

който иска да следва Исус с чисти помисли и без компромиси с вярата и

съвестта?

Аз имам прекрасна вест за теб, скъпи ми братко! Аз съм пратен от

Господ Исус, за да ти кажа, че е дошло времето наистина да прогледнеш. И

да видиш как Божият служител е записал:

“Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието,

и мястото на правдата, а там неправдата. Рекох в сърцето си: Бог

ще съди праведния и нечестивия; защото има време у Него за всяко

нещо и за всяко дело…” 19

18 (Еклесиаст 8:11)
19 (Еклесиаст 3:16-17)
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А сега забележи, братко мой, че Бог първо съди праведния, а след

това нечестивия. За повече увереност си спомни какво те предупреди и

Апостол Петър, който каза:

“Защото дойде времето да се започне съдът от Божието

домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на

тия, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако

праведният едва се спасява, то нечистият и грешният где ще се

явят? Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават

душите си на верния Създател, като вършат добро…” 20

И ето в това - да предадеш душата си на Верния Създател и да страдаш

по Неговата Воля, като вършиш добро - именно в това Господ Исус ми

откри първият избор на Отец за Неговите съдии. Защото Божият Съд не

идва просто да съди или осъди. Божият Съд иде, за да отсее Верните и

достойните, които ще седнат на златните Престоли на Милениума! Защото

съдия може да стане онзи, който се обучава в Съда! И ако си се обучавал в

земен съд, то ще станеш земен съдия, но ако Бог те е обучавал в Небесен

Съд и те е намерил за одобрен, то тогава ще станеш Небесен съдия. В този

ред на мисли, родили се в сърцето ми от допира с Божията Благодат, Исус

отново беше при мен. Тогава Той ми каза:

“Отец Ми наистина съди както праведните, така и нечестивите.

Но превъзходството на Неговия Избор е в това, че Той първо съди

праведните, за да избере изсред тях съдии по Сърцето Си.

Кажи Ми тогава къде в Словото Си Аз ви оставих примера, с

който да се обучавате в Божия Съд? Защото ако някой се обучава в

Божия Съд, то такъв ще порасне до съдия, но ако такъв бяга от

Божия Съд, то е, понеже е нечестив…”

Слушах думите на моя Господ и те ми се струваха твърде познати.

Затова Му казах:

“Исусе! Ти ни остави Съвършените Си думи в Евангелията. И Апостолът

Ти Йоан ни показа ясно какво представлява Божият Съд, като предаде

изговореното от устата Ти. А в Йоановото Евангелие Ти ни казваш:

20 (1 Петрово 4:17-19)
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“Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да

бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден;

който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на

Единородния Божий Син. И ето що е осъждането: светлината дойде

на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината,

защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази

светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият

делата му; но който постъпва според истината отива към светлината,

за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога…” 21

“Виж тогава внимателно Моите думи и ги проумей. Защото

именно това е изпитът на Божия Съд. Ако някой вярва в Мен, той не

е осъден, защото Божият Съд го е оправдал. Но ако някой не вярва

в Мен, той вече е осъден. И за да станат още по-ясни думите Ми, Аз

ви казах, че който вярва в Мен, отива към Светлината, за да станат

явни делата му, понеже са извършени по Бога. Но който не вярва в

Мен, обиква тъмнината повече от Светлината, понеже делата му са

зли. Кажи Ми тогава:

Не са ли твърде много човеците, които днес заявяват, че вярват

в Мене? И не затова ли дори и самият свят започна да се нарича

“християнска цивилизация”?”

“Господи Исусе! Мнозинството от човеците, които се определят по

принадлежност като християни, си вярват, че това е дълг към традицията

на бащите им. Те не се наричат християни, за да следват Теб, но за да се

спазят традициите…”

“А какво ще стане с такива, когато Отец Ми ги изпита с изпита

на Светлината? Няма ли тогава тяхната вяра да им се вмени за

неверие и техните традиции за мерзост пред Бога? И ако непременно

искаш да разбереш какъв е изпитът на Божия Съд, то виж в

Словото Ми къде изрично посочих кои са одобрените от Отец Ми…”

Светлината в думите на моя Господ бе толкова голяма, че без всякакво

вътрешно усилие аз виждах думите Му в Евангелието. Затова Му казах:

“Ето, Господи! Ето как Ти заявяваш на фарисеите и книжниците:

21 (Йоан 3:17-21)
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“Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение, и ще

го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а ето, тука

има повече от Йона. Южната царица ще се яви на съда с това

поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за

да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от

Соломона…” 22

“Значи, както сам забелязваш, Ниневийските мъже не просто

ще се явят на Съда с това поколение, но ще го съдят! А онези, които

съдят, не се ли наричат съдии? Също така и Южната царица ще се

яви на Съда с това поколение и не просто ще го съди, но ще го

осъди… И всичко това не ти ли показва, че Аз и Отец Ми отдавна

сме видели съдиите, които ще седнат на златните престоли?”

“Да, Господи Исусе! Защото Ти дори и на Апостолите Си даде да бъдат

съдии, като им каза:

“Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко,

когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които

Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите

дванадесетте Израилеви племена…” 23

“Точно така, момчето Ми. Но светът не е само Израил. Ако

Израил има посочените си от Бога съдии, то и над останалите ще

има Божии съдии. И те са именно тези, които вече ти показах, а

именно - Ниневийските мъже и Южната царица.

Помисли тогава върху думите Ми в Откровението. Помисли как

Господ твоят Бог каза за Себе Си:

“Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и

краят…” 24

Ако твоят Господ е Алфа и Омега, то няма ли първите Му думи

да станат и последни? И няма ли онова, което е говорил в Началото,

да се потвърди и в Края?”

“Разбира се, че ще се потвърди, Господи!”

22 (Матея 12:41-42)
23 (Матея 19:28)
24 (Откровение 22:13)



23

“Помисли тогава и за Ниневийските мъже! Защото Аз ви

предупредих, че те ще се явят в Съда на това поколение и ще го

съдят. Нима имах предвид само онези, които някога са се покаяли

от проповедта на пророк Йон?”

“Не, Исусе! Защото в думите Си Ти продължи и каза на слушащите Те:

“А ето, тука има повече от Йона…”

Ако, несъмнено, в думите Ти, Господи, има нещо повече от проповедта

на Йон, то това означава, че Си видял в Ниневийските мъже нещо повече

от минало и история…”

“Точно така, момчето Ми. Защото Аз видях, че Изборът на Отец

Ми е вечен и ненарушим. И в Съдния Ден непременно съдиите на

златните престоли ще бъдат Ниневийските мъже и Южната царица.

Защото ако някога имаше Ниневийски мъже, то ги има и днес. И

ако някога имаше Южна царица, то Южна царица има и днес.

Затова нека сега ти дам видението с Ниневийските мъже, а след

това и с Южната царица, за да разберат всички Мои защо Изборът

на Отца Ми е вечен и ненарушим. И за да Ме познаете като Господ,

Който е Алфа и Омега, Начало и Край…”

След последните Си думи Господ протегна ръката Си към мен и

докосна главата ми. А тогава пред очите ми се появи видение. Аз виждах

пророк Йон, който бе облечен във вретище. Той вървеше сред улиците на

огромния град Ниневия, като викаше:

“Още четиридесет дни, и Ниневия ще бъде съсипана…” 25

И ето, че в това видение аз забелязах, как Господната Светлина

възсия върху Божия пророк, тъй че откъдето и да преминеше той,

Светлината докосваше човеците. Тогава ставаше промяна в сърцата им.

Защото те, слушайки словото на пророка и гледайки на вретището, с което

бе облечен, падаха на лицата си. И като вдигаха ръцете си към Бога и

Отца, викаха:

“Прости ни Отче! Прости ни Боже! Понеже не знаехме що е Светлина,

нито виждахме Истината Ти. Но сега се каем във вретище и пепел. И се

отвръщаме от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете ни. Само се

25 (Йон 3:4)
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смили над нас! И отвърни се от лютия Си гняв според голямата Си Благост

и Милост, с които Си ни посетил…”

Докато все така гледах на масовото покаяние, дошло сред жителите на

Ниневия, Господ се приближи към мен, като ми каза:

“Виждаш ли какви думи изговори пророк Йон на Ниневийските

жители? Виждаш ли как ги предупреди?”

“Да, Господи! Защото Йон им каза:

“Още четиридесет дни, и Ниневия ще бъде съсипана...”

“А какво ще да рече този град Ниневия? Не е ли той столицата

на Асирия? И не е ли Асирия преобраз на онова беззаконно царство,

което днес се явява на земята, миг преди да дойде Антихристът?”

“Да, Господи мой! Така е! Защото, воден от Твоята Съвършена

Благодат, още преди години аз разбрах от Теб за Асирия и асирийския цар,

който ще бъде погубен от дъха на устата Ти…”

“А не дава ли този асирийски цар на своите си власт като на

царе за един час?”

“Да, Исусе! Защото Откровението говори точно за тази изява на човека

Антихрист:

“…и десетте рога, който си видял, са десет царе, които още не

са получили царска власт, но за един час получават власт като царе

заедно със звяра…” 26

“Става ли ти тогава ясно защо в това видение Божият пророк

заявява:

“Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана...”

И ако един ден пред Мен е като хиляда години, а един час, като

четиридесет, то разбираш ли, че наистина има една последна

Ниневия, в която Отец Ми ще изпрати Своите слуги, пророците.  От

тази Ниневия за четиридесет години Господ ще опази верния Си

остатък. И именно този остатък са последните Ниневийски мъже. Те

ще бъдат съдии на златните престоли, които ще съдят поколението

на дявола за всичките му нечестиви дела и помисли. Затова казвам

26 (Откровение 17:12)
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на всички ви и който има ухо да Ме чуе, нека падне на коленете си

и приеме думите Ми в сърцето си:

Аз изливах доволно много чрез слугата Си! И никой не ще има

оправдание в съдния ден, че не е разбрал или проумял знаменията

на времената. Защото и до днес все още продължава четиридесет

годишното нечестие на Вавилон. И до днес все още продължава

четиридесет годишното изливане на късния дъжд на Святия Ми Дух

и Неговата последна изява в Божиите слуги, пророците.

Блажени тези, които се намерят като Ниневийските жители,

които се покориха на пророческия призив и се покаяха от

нечестивите дела на църквите на Вавилон. Такива Аз ще въздигна

като съдии на златните престоли на Моя Милениум.

А колкото до заключителната Воля на Отца Ми, Той повече няма

да изпраща пророците Си до поканените, нито ще ги изобличава. Но

ще извърши второто Си Небесно знамение, с което ще намери и

издигне Южната царица. За да се сбъдне всичко, което Господ

Алфа и Омега е изговорил в Словото Си…”

След последните Си думи Господ направи видението с пророк Йон да

се прекрати и отново докосна главата ми, а пред очите ми се разкри друго

видение. Аз виждах един прекрасен Храм, блестящ като Слънцето. Той бе

издигнат на висок хълм. Целият строеж на този Храм бе от гладки камъни,

чиято изящност поразяваше сетивата. И там пред Храма се появи моят

Господ. Той отвори вратите на Храма, а след това се обърна към мен, като

ми каза:

“Наблюдавай знаменията, които сега ще сторя. Защото всички

трябва да ги разберете…”

След думите Си Господ влезе в Храма. И като отвори прозорците му,

стана така, че силните лъчи от Божията Светлина блеснаха като мощни

фарове. Така Светлината Господна започна да докосва далечините на

земята и самите й краища. Никога преди това не бях виждал толкова

знаменателна изява на Божията Истина. Защото от Храма излизаха мощни

лъчи, които осветляваха всяко място по земята, където би им посочил

Божия Дух. И ето, че към Храма започнаха да прииждат човеци, които бяха
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докоснати именно от Божията Светлина. Те идваха с всичкия си имот и с

целите си домочадия. Така твърде бързо Храмът беше наобиколен от

множества човеци. И всички те пееха “Алелуя”. А след това коленичеха и

казваха на Господ Исус:

“Милостиви Господи! Ние дойдохме от краищата на земята, за да се

поклоним на Храма Ти! Молим Те, преобрази ни! Молим Те, освети ни!

Молим Те, направи ни така светли, както е светъл лъчът, с който посети

сърцата ни…”

А Исус, като се усмихваше, посочи събраните край Храма човеци и каза:

“Истина ти казвам. Мнозина ще дойдат от изток и запад,

докоснати от лъчите на Божия Пророчески Дух, а пък чедата на

Царството ще да бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Защото

ако някога Савската царица дойде от краищата на земята, за да чуе

мъдростта на Соломон, то последните, които Господната Светлина

ще прибере при себе си, ще получат нещо повече от Соломон.

Защото Соломон построи Божия Храм на Хълма Мория с гладки

камъни, без да се чуе звън на кирка или длето, а днес Аз ще събера

Моите на същия този Хълм чрез делото на Моите пророци, за да им

дам не Храма, а Онзи, Който го освещава. Защото Онзи, Който

царува в Сион, в най-крайните страни на север, непременно ще

потърси онези, които са в най-крайните страни на юг, тъй че най-

високото ще потърси най-ниското! Тогава всички ще разберат

какво е имал предвид Моят Небесен Отец, когато е заповядвал в

Святостта Си:

“Не бой се, защото Аз съм с тебе; от изток ще доведа

потомството ти, и от запад ще те събера;ще река на севера:

Възвърни, и на юга: Не задържай; доведи синовете Ми отдалеч, и

дъщерите Ми от земния край, всички, които се наричат с Моето име,

които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го

направих. Изведи слепите люде, които имат очи, и глухите, които

имат уши…” 27

27 (Исайя 43:5-8)
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Днес е времето, когато мнозина ще дойдат от земните краища,

като последната Савска царица. Днес е времето, когато Отец Ми

заповядва на Севера: “Възвърни!” И Сион възвръща пленниците си!

Днес е времето, когато Отец Ми заповядва на Юга: “Не задържай!”

А тогава светът не може да задържи онези, които Бог е предузнал и

предопределил да Му бъдат съдии! Днес е времето, когато слепите

люде имат очи, и глухите люде имат уши. И на тях ще се яви

Божията Сила, защото не са се имали за виждащи и чуващи. Днес е

времето, когато зрящите са ослепели, а чуващите са оглушали. И

над тях ще се стовари Божият Съд, защото са се имали за виждащи

и чуващи. И ако някой още не може да разбере това, което говоря,

то нека такъв да си спомни думите Ми. Нека си спомни, че Господ

обеща последните да станат първи, а мнозина първи да станат

последни. И ако Южната царица дойде от краищата на земята, за да

чуе мъдростта на Соломон, то днешните, които идват от краищата

на земята, имат повече от Соломон. Защото Южната царица не би

била царица, ако нямаше в сърцето си Царя! Затова Аз ще им дам

Себе Си! Аз ще ги облека с Небесните мантии и ще им дам скиптъра

на правосъдието…”

След последните Си думи Господ се обърна към изкупените в самото

видение. И като простря към тях ръцете Си, мигом ги облече в Небесната

Светлина и съвършенство. Тогава всички във видението се издигнаха към

Небесния Ерусалим. А Исус, като застана пред вратите на Божия Дворец на

Святостта, извика:

“Отче Мой и Боже Мой! Ти, Който Си Превъзвишен Съдия над

цялата земя! Твоята ревност, Боже на Правдата, потвърди мислите

на Сърцето Ти и Твоята мишца Ти изкупи човеци от всички родове и

племена, за да бъдат украшение на Вечната Ти Сила и съдии на

Вечните Ти престоли!

Тук са, Отче Мой, Ниневийските мъже, които ще се явят на Съда

против нечестивото поколение и ще го съдят!
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Тук е, Отче Мой, Южната царица, която Твоята ревност издири

и изкупи от краищата на земята. И тя ще се яви на Съда против

нечестивото поколение и ще го осъди!

Тук е, Отче Мой, и Твоят пророк, чието сърце видя и прогласи

Волята Ти за златните Престоли на Милениума…”

След думите на Господ вратите на Двореца се отвориха. И Небесните

съдии паднаха по лицата си, а заедно с тях паднах и аз. А Гласът на Отца

закънтя из цялото Небе, като казваше:

“Сине човешки! Иди и предай Волята Ми по цялата земя! Иди и

предай на църкви и вярващи, че идва времето на Моя Съд! Иди и

кажи на всички, че Моят Син и Избраните от Мене съдии ще съдят

не явните, но тайните дела на човеците! Ако Светлината Ми е била

на света, а човеците са обикнали тъмнината повече от Светлината,

то над такива осъждението ще бъде пълно! Но ако Светлината Ми е

била на света и човеците са пристъпили към нея, за да се осветят

помислите им и покаят сърцата им, то върху мнозината от тези

покаяни и възвърнати към Правдата Ми ще дойде Моят Отечески

Избор! За да Ми бъдат съдии от сега и до века!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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