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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз искам цялото ти сърце да се радва и прекланя пред верността и

Милостта на нашия Господ Исус Христос. Аз искам да коленичиш пред Него

и да Му кажеш, че Той е всичко в твоя живот. Защото още малко и ние

никога повече няма да бъдем същите. Още един кратък миг и старото

творение ще си отиде, за да дойде след него един свят на красота и

съвършенство. Един свят на Мир и Любов. Един свят на ново начало.

За последните десет години от посвещението ми в Словото на Бога аз

разбрах, че то е равносилно на проглеждане вътре в мен. Понеже Божиите

думи не се променят, но се променя онзи, който се вдъхновява от тях. Ето

така и аз преживявах едно след друго много видения и откровения от

Господ Исус. С всяко следващо разбирах, че тази Свята Библия, която

държа в ръцете си, е дворец с много врати. И когато застанеш пред някоя

от вратите и я отвориш, то пред сърцето ти се разкрива удивителното

многообразие на Божията Мъдрост.

Именно Мъдрост, братко мой! Именно проникване с очите на вярата в

невидимото и утаеното. А когато Исус посещава човешкото сърце, Той винаги

оставя следи вътре в него. И тези следи задълго след самото посещение

напомнят за себе си. Те остават живи, като парещи въглени, сякаш, за да

ти кажат, че има още много, което не си видял и проумял.

Така, след написването на книгата за “Седмата чаша на Божия

Гняв” вътре в мен останаха следи от самите видения. Едно от виденията

така и не избледня, но сърцето ми отново и отново се връщаше към него.

Това беше видението с Витсаида. Аз все така виждах ладията на Исус и

мрежата, която Той простря, за да спаси погиващите от дявола души. А

нещо в това видение не ми даваше покой. Нещо стоеше неизказано, като

излизаше извън границата на собственото ми разбиране и проумяване.

Това ме накара отново и отново да чета края на Евангелието от Йоан, за да

запълня незнанието си. Защото Господ посочи на Апостолите Си къде да
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хвърлят мрежите си и те Го послушаха. А тогава наистина имаха богат улов.

Толкова богат, че евангелист Йоан описа това с думите:

“И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба

турена на нея и хляб. Исус им каза: Донесете от рибите, които сега

уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече

мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три;

и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра…” 1

Ето така аз виждах с вярата на сърцето си развълнуваните Апостоли

на Исус, които трескаво изваждаха рибите и ги слагаха в кошовете. Но не

това бе огромното ми впечатление. И не това беше следата, с която Исус

отново щеше да ме извика при Себе Си. Следата беше друга, а именно - в

броя на рибите, които Апостолите бяха уловили в мрежата си. Понеже

самото улавяне на рибите бе знамение, заповядано лично от Исус. И в едно

такова знамение случайни неща няма.

Какво бяха тези сто и петдесет и три риби? Какво беше това число,

тъй че да намери подобаващо място в Евангелието? Не продължаваше ли

Господ, макар и вече приключил земната Си мисия, да върши знамения и

чудеса, с които да изпълни Волята на Небесния Отец?

Разбира се, че продължаваше, макар че аз бях достатъчно сляп, за да

не видя скритото в самото знамение с рибите. Тогава се замислих, че ако

Исус е положил следи от видение в сърцето ми, то е, за да тръгна по тях и

отново да придобия от Милостта и Благостта Му, за да ги разкрия на

братята и сестрите си. Така и сторих. Защото паднах на колене пред Исус и

започнах да Му се моля, като казвах:

“Милостиви Господи! Моля Те, кажи защо ми даваш да мисля върху

знамението с рибите? Защо тези риби са сто и петдесет и три? И каква е

Личната Ти воля относно разбирането на тази тайна?”

А Исус, Който вече ме беше посетил с Присъствието Си, каза:

“Аз искам да продължиш да даваш на братята и сестрите Ми от

тайните на Моето Слово. Защото Моето Евангелие е така изговорено

и записано от Святият Дух, тъй че няма нито една дума, която да не

е врата към Небето и да не носи в себе си от заряда на Божия

1 (Йоан 21:9-11)
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Пророчески Дух. Знамението с улова на рибите, което заповядах на

Тивериадското езеро, има своя дълбока духовна причина. Защото

там, където има числа, има съвършено покрити тайни, готови да се

открият в точно определено време. Ето, че времето за разпечатването

на тази тайна, вече е дошло. Аз ще ти я дам, за да укрепя и утвърдя

Моите, които трябва да познават съвършено както Сина, така и

Отца. Не само Сина, но и Отца. А познаването на Сина и Отца става

чрез Святия Дух. И тайната на уловените риби е тясно свързана с

познаването на Божията Воля. Затова Ме последвай във виденията,

които ще ти дам. Защото сега отварям една от най-скритите врати в

Словото Си. Блажени всички, които преминат през нея. А сега тръгни

с Мен, за да видиш, че времето в което живееш, е именно време на

рибарските мрежи...”

След последните Си думи Господ простря ръката Си към главата ми. От

божествения допир аз се намерих във видение, чрез което Исус разпечата

тайната на сто петдесет и трите риби, уловени някога от Неговите Апостоли.

Братко мой! Аз зная, че непременно ще бъдеш благословен с прочита

на тази книга. И затова нямам друго желание, освен това:

Да отдадеш Славата за разпечатването на тези тайни на Онзи, на Когото

тя подобава отсега и довека - моят Господ Исус Христос. А колкото до

човека, написал тази книга, то не мисли за него нищо друго, освен това, че

е безполезен слуга, извършил онова, което му заповядва Господарят.

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С МРЕЖАТА НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО

А сега, скъпи ми братко, нека ти разкрия онова, което се яви пред

очите ми. Аз виждах как от Небето две светли ръце хвърлиха мрежа, която

падна над самото море и потъна надолу. Миг след това морето се развълнува

и водите му закипяха страшно. Но ето, че не се измина много време и двете

светли Небесни ръце, които държаха краищата на мрежата в пръстите си,

започнаха да я издърпват и съвсем скоро очите ми видяха, че мрежата беше

пълна със стотици хиляди риби. Така Небесните ръце изтеглиха мрежата

на брега, без да пускат краищата й отгоре. А от самите облаци над морето

долетяха ангели в блестящи дрехи, които влязоха в самата мрежа и

започнаха да отделят риба от риба. В този момент над самите ангели се

яви Господ Исус, Който държеше в ръцете Си изплетен кош. Тогава Той с

властен Глас заповяда на ангелите Си:

“Отделете Ми праведните, които се подвизаваха в пълното

благовестие за Моето име и ги донесете в коша Ми, а останалите

оставете в мрежата…”

Дочули заповедта на Исус ангелите започнаха да носят на Спасителя

рибите, които Господ бе счел за праведни. А останалите риби все така

оставаха в мрежата. Ето, че твърде скоро разделянето приключи. И Исус,

като посочи с ръка към мрежата, в която бяха останали нечестивите, с още

по-властен и гневен Глас каза:

“Занесете тази мрежа във външната тъмнина и изхвърлете

нечестивите риби в огненото езеро. Защото те всякога са любили

морето и всичко, що е в морето…”

След думите на Исус стана чудо. Защото морето под нозете на Спасителя

се отвори, сякаш че беше разрязано с остър бръснач. И очите ми видяха не

просто дълбочините на бездната, но оттатък бездната, където пламтяха

гигантски пламъци и се разплискваха вълни от лава и огън. Аз знаех в

сърцето си, че това беше огненото езеро, което гори с жупел. А ангелите

на Господ, като хванаха мрежата с нечестивите риби, занесоха я над самото

огнено езеро и хвърлиха там всички, които бяха предмет на Божия Гняв.



7

Миг след това морето отново възвърна предишния си вид. А Исус, застанал

до коша с изкупените риби, ме посочи с ръка, като каза:

“Дойди при Мен, за да видиш какъв е уловът на твоя Господ…”

След заповедта на Исус Святият Дух повдигна духа ми и само след миг

аз бях пред Господ. А Той, като сочеше с показалеца Си към самия кош,

отново каза:

“Преброй рибите Ми! Защото непременно трябва да познаеш

какъв е броят им…”

Така аз започнах да бъркам в самия кош и да вдигам рибите. А Исус,

като ги взимаше от ръката ми, ги подаваше на Небесните ангели, които ги

отнасяха в Небесните места. И когато вече вдигах последната риба, числото

на устата ми беше “сто и петдесет и три”. Бях твърде много развълнуван и

объркан, защото по никакъв начин не можех да си обясня Господния улов.

Затова, като подадох последната риба в ръката на Господ, аз паднах пред

коленете Му, казвайки:

“Исусе! Това е абсолютно същото знамение, както с Апостолите Ти на

Тивериадското езеро. Това е и притчата, която Ти ни остави в Евангелието,

като каза:

“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в

езерото, която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни

изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а

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

ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги

хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби…” 2

Но аз не мога да го разбера, Господи! Та как е възможно от всички

риби в мрежата да спасиш едва сто и петдесет и три. Аз не вярвам, че е

толкова нищожно и малко числото на спасените от Теб. Та само за един

ден в Деянията е записано, че Бог прибави на Апостолите над пет хиляди

души. Какви са тогава тези сто и петдесет и три риби?”

Знаех, че в този миг изглеждам пред Исус като глупак. Но кой ли не би

изглеждал така, когато тайната никак не е явна за сърцето му. Гледайки на

2 (Матея 13:47-50)
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немощния ми ум и на слепите ми очи, Исус се усмихна. А после, като

погали главата ми, каза:

“Ти гледаш, но не забелязваш. Защото в това видение Аз никак

не ти показвам числото на спасените. Не, Стефане! Тук Аз ти

показвам числото, в което ще влязат всички спасени. Тези сто и

петдесет и три риби не са число на спасени, но число на пълното

благовестие. И ако някой се подвизава в числото на пълното

благовестие, той ще се намери заедно с това число в коша на Господ.

Но ако друг не е участвал в числото на пълното благовестие, то

неговото спасение е било осуетено...”

Думите на Исус бяха близо до моето проглеждане, но аз все така

оставах немощен и сляп. Затова отново отворих устата си, но Исус вдигна

ръка и продължи да ми говори, като казваше:

“Зная, че все още не виждаш числото на пълното благовестие.

Но Аз ще ти дам да го видиш, понеже затова съм те извикал при

Себе Си. Затова Ме последвай във второто видение, което ще ти

дам. А преди това Ми кажи:

Спомняш ли си Моето явяване пред двамата човеци, които

пътуваха към Емаус?”

“Да, Господи! Ти вървеше до тях, но те не можеха да Те разпознаят…”

“Точно така, момчето Ми. Те не Ме разпознаха точно така, както

и ти не разпозна в това видение пълното число на благовестието.

Но когато Аз им изявих пълното число на благовестието, то тогава и

на тях очите им се отвориха. Затова виж самото видение, което ще

ти дам. Защото там ще разбереш самото число и ще знаеш кои риби

се спасяват в мрежата на твоя Господ…”

Слушащ чудните думи на моя Господ аз бях останал като без дъх. Бях

само на крачка от проумяването и въпреки това не разбирах. И колкото

повече стоях до Исус толкова повече радостното вълнение от изявата на

тайната, разлюляваше сърцето ми. Затова с покорство и искреност последвах

Исус в следващото видение.
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2. ВИДЕНИЕТО ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС

Ето, че пред очите ми Исус вече разкриваше второто Си видение. И аз

виждах моя Господ в необичайна гледка. Той държеше мрежа в ръката Си,

въпреки че мрежата беше духовна и не можеше да бъде забелязана от

плътски очи. Това бе мрежа, изплетена от Божията Светлина. А Исус, като

се приближи в самото видение до пътниците, които отиваха към Емаус, им

рече:

“Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате?”
3

А човекът, на име Клеопа, като се обърна към Него, Му каза:

“Само Ти ли Си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там

тия дни?” 4

Господ, Който все още не хвърляше мрежата Си върху човеците, отново

попита:

“Кое?” 5

Тогава Клеопа пак започна да Му говори, като казваше:

“Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело

и в слово пред Бога и пред всичките люде; и как нашите главни

свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го

разпнаха. А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави

Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това…” 6

В този миг Силата на Святия Дух изцяло съсредоточи погледа на

сърцето ми към Исус. А Той, като изслуша дългите обяснения на Клеопа,

замахна с Небесната Си мрежа към двамата. И само след миг двамата

пътници бяха в мрежата. А Исус започна да им говори, като казваше:

“О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са

говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да

влезе в славата Си?” 7

3 (Лука 24:17)
4 (Лука 24:18)
5 (Лука 24:19)
6 (Лука 24:19-21)
7 (Лука 24:25-26)
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В този момент, докато гледах на Господ, Святият Дух започна да говори

в сърцето ми, като казваше:

“Забележи какво върши твоят Господ! Забележи, че Той хвърли

Небесната мрежа на благовестието върху двамата спътници. Но

едновременно с това, като започна от Моисея и от всичките пророци,

тълкуваше им казаното за Него. Затова продължи да гледаш какво

ще се случи с тези двамата…”

След думите на Духа аз отново бях във видението. Тогава забелязах,

че и Клеопа и другарят му бяха здраво хванати в Небесната мрежа на Исус.

Нещо повече, в пълна хармония с евангелския разказ Исус се държеше така,

сякаш, че ще отива по-надалеч. Така Той се отдалечи от двамата, но

ръката Му не преставаше да държи Небесната мрежа. И ето, че мрежата

просто опъна сърцата на човеците, тъй че те реагираха и отново се

приближиха до Него. А спътникът на Клеопа Му каза:

“Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил...” 8

А Господ, като се усмихна, влезе с тях в къщата. И като взе хляб и го

благослови, разчупи го и им даде къшеи. Миг след това очите на двамата

се отвориха, тъй че Му извикаха:

“Ти Си, Господи!”

Но Исус вече беше станал невидим за тях. И там, в самото видение,

Той се приближи към мен, като ми каза:

“Забеляза ли мрежата Ми? Забеляза ли как Аз улових в нея

сърцата на двамата човеци?”

“Да, Господи! Това беше най-прекрасното в това видение...”

“А кое беше скритото? Не видяха ли и твоите очи числото на

пълното благовестие? Не видя ли и ти числото сто и петдесет и три?”

Стоях като зашеметен пред въпроса на Исус и се чувствах твърде

неловко. Защото Той ми говореше за число, което не бях видял, а трябваше

да видя. Затова Му казах:

“Исусе! Ти бъди моите очи! Защото аз съм сляп и не видях никакво

число, макар че трябваше да го видя...”

А Господ, Който ме гледаше с твърде благ и милостив поглед, ми каза:

8 (Лука 24:29)
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“Нека тогава Аз да бъда твоите очи. И нека те попитам:

Бях ли вече възкръснал, когато се явих на Клеопа и спътника

му?”

“Да, Исусе! Това бе едно от първите Ти дела след Твоето Възкресение

от мъртвите…”

“А не казах ли Аз и на двамата, че са несмислени и мудни,

понеже не вярват на писаното от пророците? И не започнах ли да

им говоря от Моисея, и от всичките пророци?”

“Да, Исусе! Именно от Моисея започна да им говориш...”

“Спомни си тогава думите Ми към фарисеите. Понеже именно

на тях казах:

“Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже

той за Мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще

повярвате Моите думи?” 9

И не затова ли те не влязоха в Небесната мрежа на Спасението,

понеже не вярваха в Моисея, та да повярват и в Мен? Понеже ако

някой не вярва Моисеевите писания, то как ще повярва в Моите

думи? Разбираш ли тогава, че за да повярваш в Мен, трябва преди

това да си повярвал на Моисеевите писания?

Именно затова Аз започнах да говоря на Клеопа и спътника му

от Моисея, докато стигна и до Мен Самия. И ако Господ твоят Бог се

яви възкръснал на двамата човеци, та да им говори от Моисея, та

чак до Себе Си, то не беше ли това пълното благовестие, което

спаси сърцата на Клеопа и спътника му? Сега вече виждаш ли

числото на пълното благовестие?”

От думите на Исус бликаше такава Светлина, а в сърцето ми имаше

такъв допир от Благодатния Свят Дух, щото без всякакво съмнение казах

на Исус:

“Прекрасни и мъдри мой Спасителю! Сега вече виждам числото на

пълното благовестие. Защото това число е сборът от годините на пророк

Моисей и от Твоите години на земята. Защото Моисей за сто и двадесет

години извърши в пълнота Волята на Отца, а Ти я извърши за тридесет и

9 (Йоан 5:46-47)
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три. И понеже писаното не може да се наруши и изговореното от устата Ти

не може да се изтрие, то наистина ако не вярваме писанията на Моисея,

няма никак да повярваме и Твоите думи. Но ако вярваме на Моисея и

неговата пълнота е от сто и двадесет години, то ще повярваме и в Теб, а

Твоята пълнота е от тридесет и три години. Така става напълно ясно и

пълното число на благовестието. И то е сто и петдесет и три…”

Докато развълнувано изговарях думите си, Исус се усмихваше. А

после каза:

“Тези думи не са твои, но на Святият Дух, Който изпълва

сърцето ти. Знай тогава още, че сто и двадесетте години на Моисея,

са число за съвършено познаване на Отца, а тридесетте и три

години – число за съвършено познаване на Сина. И в едното и в

другото число се явява Силата на Святия Дух. А когато двете се

съберат, то тогава вие имате числото на пълното благовестие. И

понеже Аз съм Пророкът, Който събира в Себе Си всичките пророци,

то приготви се да видиш как в живота на Господ твоя Бог се появи

пълното число на благовестието. Защото само с вдъхновението от

пълното число вие ще се намерите в Небесната мрежа на Господ.

Тогава непременно ще разберете защо рибите в мрежата на

Апостолите бяха сто и петдесет и три. Защото в тези Мои първи

пратеници Бог щеше да яви както пълнотата на Моисея, така и

пълнотата на Христос…”

Бях прогледнал! И Светлината от Небесната врата, която Исус ми беше

разтворил бе толкова силна, щото ме грабна и прибра навътре към себе си.

За да видя и разбера, че наистина в моя Господ обитава телесно всичката

пълнота на Божеството.
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3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА

(ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ)

Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга?

Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в

посланието на Апостол Петър е записано и това:

“Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете

събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите,

изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа

Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” 10

Не са ли стояли пред очите на Петър онези сто и петдесет и три риби,

когато е писал скъпоценните думи към църквите?

Да, братко мой! Стояли са. Защото именно Петър беше този, който се

качи в ладията и измъкна пълната мрежа. Защото когато помниш пророците

на Отца, то непременно ще забележиш, че върху Моисей падна онова

благоволение от Отца, с което слугата Му да Го познава лице в лице. Но

когато дойде време да говорим за Сина, Който стана Човешкият Син, то

трябва да видим и това, че както Моисей тръгна от Египет, за да стигне до

Синай, така и Исус излезе от Египет, за да се възкачи до Синай. А тук аз

говоря по Дух и плътта нищо не ползва. Затова нека ти предам съвършено

точно думите, с които Исус ме посвети в числото на пълното благовестие.

Ето какво ми каза Той:

“Ти и всичките Ми братя и сестри трябва да се научите да

четете Писанието по Дух. Така непременно ще видите, че някога на

целия Израил Моисей заяви:

“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти,

пророк както е въздигнал мене; него слушайте…” 11

Кой беше този пророк?”

“Ти Си Този Пророк, Исусе! Защото Всемогъщият Отец въздигна Моисей

от Египет, а някога при раждането Ти и Ти бе отведен от Йосиф в Египет,

за да се сбъдне именно писаното:

10 (2 Петрово 3:1-2)
11 (Второзаконие 18:15)
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“Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, и из Египет

повиках Сина Си…” 12

“Виж тогава каква беше Волята на Отец Ми за Моисея. Защото

той не просто излезе от Египет, но се въздигна пред Отец Ми.

Къде стана това?”

“Исусе! Това стана на Синайската планина, където Моисей се възкачи

пред Бога, за да донесе на Израил скрижалите със заповедите...”

“Точно така. Но ти добре помисли и Ми кажи:

Ако и Аз излязох от Египет, то не трябваше ли и в Моя живот да

стоят знаменията от живота на Моисея. И ако Моисей се възкачи на

Синайската планина при Отец, за да даде на Израил скрижалите

със заповедите, то не се ли възкачих и Аз на една висока планина,

за да дам на Църквата Си един скрижал с една нова заповед?

Но ти виж това и го предай на Църквата Ми. Защото ето това е

числото на пълното благовестие…”

След тези Си думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се

появи видение. Аз виждах моя Господ на върха на висока планина, а до

Него бяха Яков, Петър и Йоан. И както някога на Синайската планина се

яви гъст облак, който покри върха, така и тук, в самото видение, се появи

същият облак. Тогава Исус се преобрази и започна да свети. И явиха Му се

Моисей и Илия, като Му подадоха нетленен скрижал от Божия Светлина. И

в самото видение проехтя Гласът на Отца, Който казваше на Христовите

Апостоли:

“Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение,

Него слушайте…” 13

Докато все така стоях във видението, Спасителят се приближи към

мен. И като протегна ръцете Си, които държаха скрижала от Небесна

Светлина, ми каза:

“Някога Моисей се възкачи на Синайската планина, за да даде

на Израиля плочите на Стария Завет. Така и Аз, воден от Отца Си, се

възкачих на тази висока планина, за да дам на Църквата Си плочата

на Новия Завет. Виж тогава какво пише на самата плоча…”
12 (Осия 11:1)
13 (Матея 17:5)
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Протегнах ръце към блестящата плоча и миг след това духът ми пламна

от огън. А в ослепителната Светлина на духовния скрижал аз разпознах

думите на моя Господ:

“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви

възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят

всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си...” 14

И тогава Исус продължи да говори, като казваше:

“Сега разбираш ли защо Моисей обичаше толкова много Израил

и се застъпваше в пролома за народа си? Не беше ли влязъл той в

Сърцето на Отца Ми? И не затова ли и на вас ви е нужен пътят от

Египет до Синай? Защото Египет отговаря на този стар, извратен и

погиващ свят, а Синай - на Святостта и преклонението пред Отца, с

които се зарежда всяка жертвоготовна любов. И ако Любовта

Божия е огън, то виж какво става с всички онези, които не са горе

при Мен, а са долу, във властта на Египет…”

След тези Си думи Господ ме хвана през кръста и така двамата с Него се

спуснахме от високата планина, за да видим човеците, които оставаха долу.

Тогава очите ми видяха печална гледка. Защото видях как морските води

бяха наводнили всичко и така всички огнища бяха угаснали. И човеците,

които стояха сред водите, не можеха да проумеят, че огънят е угаснал. Те

бяха точно като онези нечестиви риби, които обичат морето и всичко, що е

в него. А Исус, като ми сочеше с показалеца Си човеците, ми каза:

“Сега разбираш ли защо в последното време Отец Ми изпраща

Свои пророци в Духа и Силата на Моисей и в Духа и Силата на

Илия? Не затова ли, за да се възстанови Огънят в Моите светилища?

Не затова ли, за да възвърна на Моята Църква изгубената пълнота

от Отеческо благоволение? Ако Синът беше воден от Отца, за да

излезе от Египет и да се изкачи до Синай, то не трябва ли и вие да

вървите по стъпките на Сина? Но ето, казвам ви, и който е буден,

непременно ще разбере, че му е говорил Господ:

В пълното число на благовестието от сега и до свършека ще

участват само тези, които вървят по стъпките на Сина! Отец затова

14 (Йоан 13:34-35)
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изяви Сина на света - за да изкупи за Себе Си човеци от всеки род и

от всяко поколение!

Помислете тогава върху думите на пълното благовестие, което

ви прогласих. Понеже чрез него ви явих както годините на Моисея,

така и годините на Сина:

“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще

получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на

праведник ще получи…” 15

И ето, сега разпечатвам пред вас тайното число на пълното

благовестие. Затова внимавайте в думите Ми:

Който приема пророк в името на пророк, той приема и пълнотата

от годините на Моисея. Понеже в слугите Си, които изпраща към

църквите, Отец Ми е положил от Същия Дух и Сила, каквито се

изявяваха и в Моисея. И така числото става сто и двадесет. Който

приема праведник в името на праведник, той приема и пълнотата

от годините на Сина. Понеже в Сина Си, Когото даде за спасението

на света, Отец е положил и Силата да ви направи праведни и

невинни пред очите Си. И така числото става тридесет и три. А

който приема пророк в името на пророк и праведник в името на

праведник, то такъв приема пълнотата, както на Моисея, така и на

Христа, както на Отца, така и на Сина. Тогава сърцата ви придобиват

пълното число на благовестието, защото имате благоволението на

Отца и Сина чрез Святия Дух.

Но ако някой не е приел пророк в името на пророк, то такъв не

може да приеме праведник в името на праведник. Такъв непременно

е виновен за грях против Отца, понеже е отхвърлил слугите Му,

пророците. Такъв непременно е виновен и за грях против Сина,

понеже вече е похулил Святия Дух, Който говори и от Отца и от

Сина. И ето затова ви казах, че не всеки, който Ми вика: “Господи,

Господи!” ще наследи Царството, но който върши Волята на Отец

Ми, Който е на небесата. Затова заповядвам на всички будни да

чуят що им говори Господ, Който е Пророкът на Отца:

15 (Матея 10:41)
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Днес и до свършека на света Аз ще изпитам основите на всички

църкви. И на всяко място ще Аз поставя изпитания, за да бъдете

утвърдени в плочата на Новия Завет. Ако някой люби Мен, то такъв

ще люби и ближните. А ако люби ближните, то непременно ще

разпознае и слугите на Отец Ми.

Днес и до свършека на света мрежата, хвърлена от Небето, ще

улови всякакви риби. И всички те непременно ще свидетелстват, че

са спасени и изкупени. Но само разумните ще разберат, че в една

мрежа, уловила всякакви риби, ще има и всякакви свидетелства.

Аз днес ви посетих в Милостта Си и Верността Си, за да ви дам

числото на пълното благовестие. Вдъхновени от това число, вие ще

се посветите на Отца Ми и Той непременно ще ви издигне горе, за

да положи в сърцата ви плочата на Новия Завет. И с Огъня от тази

плоча вие ще възлюбите ближните така, както Аз ви възлюбих.

Горко на онези, които мразят и презират пратениците на Отца Ми.

Такива никога няма да се намерят в пълното число. И колкото

годините на Моисея са били повече от годините на Сина, в толкова

по-голямо осъждение и грях ще паднат безумците. И на тях ще

дойде плач и скърцане със зъби!

Ето, разкрих ви небесното число! Блажени онези, които се

подвизават, за да се изпълнят с него. Защото в сърцата на такива

сам Аз ще напиша светлите стихове от посланието:

“А Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят

непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието

на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви призовава, и

ще извърши това…” 16

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

16 (1 Солунци 5:23-24)
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