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АЛФАТА И ОМЕГАТА - I

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още с първите редове на тази пророческа книга аз искам да отдам

благодарение на моя Господ Исус Христос за всичките Верни и чудесни

Божии чеда, които откликнаха с огнена ревност и голяма щедрост за

нуждите на нашето служение, свързани със закупуването на техника за

печатане на книгите. Аз имам голяма радост в сърцето си за моите братя и

сестри, понеже Господ вече ми даде да видя мнозина от тях в Духа. Като

скъпоценни камъни, приготвени за украшение на Невястата в деня, когато

тя се яви пред Исус.

В дните след написването на книгата за “Мъдростта на Агур”

лукавият се развилня против живота ми по всички възможни начини. Така

аз трябваше да се наситя на ужасен вятър от омраза, ярост и бесовски

провокации, които за сетен път доказаха безсилието на дявола и неговото

пълно съкрушаване. И точно тогава, когато вече си мислех, че ми предстои

да млъкна за дълго време, Исус отново дойде към сърцето ми. И като ме

докосна с благодатните Си пръсти, започна да ми говори, казвайки:

“Зная колко си изтощен. Защото сега виждам всичкото ти

изнуряване и иждивяване за Мен през годините. Но ето, казвам ти,

че както ковачът кове метала, докато е горещ, за да му придаде

формата, която иска, така Аз искам да говоря на сърцето ти, докато

то все още стои под мощното Помазание на Отеческата Мъдрост.

Понеже ще дойде време на земята, когато мнозина от изток и запад

ще прострат ръцете си към Бога и Отца и ще искат да пият от

кристалните води на Духа и да ядат от Хляба на Вечния Живот. А

тогава Аз непременно ще имам служението на слугата Си, с което

да им дам всичкото изобилие на Божията Благодат. И сега казвам

за утеха на сърцето ти, че в усилното време никой не забелязва
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мравките, но отпосле - във времето на глада - всички тичат да

разровят гнездата на мравуняците. За да намерят Божиите блага,

родени от постоянството и жертвите на Божиите слуги. Затова сега

слушай отново Гласа Ми. Защото ще се открия на сърцето ти така,

както малцина са Ме познавали на земята...”

Докато Исус ми говореше, аз почувствах Огъня от устните Му в

сърцето си. Този Огън ме разпалваше и изгаряше. Той ме правеше да се

разтопявам от щастие, въпреки страшната умора, легнала на гърдите ми.

Затова, като коленичих пред моя Господ и наведох главата си пред Него,

казах Му:

“Исусе! Продължавай да бъдеш Небесният ковач, Който раздухва

Огъня на всичката ми ревност и усърдие за Тебе. Ти ме формирай, Ти ме

наставлявай, Ти ме употребявай! Не ми позволявай никога да изстина в

апатия или да престана да Ти бъда угоден и послушен. Аз живея заради

Тебе и не искам да си представя, че ще дойде миг, в който да не слушам

Гласа Ти...”

В отговор Господ простря ръцете Си, за да ме възправи. А след това

продължи да ми говори, като казваше:

“Аз познавам сърцето ти така, както ти сам себе си не

познаваш. Аз видях целия ти път от земята до Небето, ако и ти все

още да вървиш по него. Аз записах всичките ти дела в Книгата на

Живота, ако и ти все още да ги вършиш в покорство пред очите Ми.

Аз познах сълзите ти. Познах лягането и ставането ти. Влизането ти

и излизането ти. Аз написах всичките ти книги, ако и ти все още да

ги пишеш. Аз те видях в самия Край, преди свършека на всичко

старо. Като един, който е посочен от Отца Ми, за да изпълни

всичката Му Воля.

Как мислиш тогава? Познала ли Ме е Църквата като Алфа и

Омега, като Началото и Краят, като Първият и Последният? И ти

самият познаваш ли Ме като Оня, Който държи в Себе Си цялото

Божие Време и всичките Съдби, които са скрити в него?”

Думите на Исус бяха толкова мъдри и пречудни за сърцето ми, щото

едвам успях да Му кажа:
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“Господи мой! Думите Ти са като прибоя на морските вълни, от който

по лицето ми са останали едва няколко чудесни капчици. Но мога ли да

зная от какви дълбочини са дошли самите капчици? Мога ли дори да

обясня това неизмеримо и чудно тайнство, та да Те позная като Алфа и

Омега?”

Господ се усмихна на отговора на немощния ми ум. А след това отново

ми каза:

“Ако в Моето Евангелие Аз ви предупредих да не хвърляте

бисерите си на свинете, то сам помисли кой е оня, който се сдобива

с бисери.

Не са ли бисерите в дълбокото на морето, дори на самото му

дъно? И ако бисерите свидетелстват, че са съкровища на Божията

Мъдрост, то тя не свидетелства ли на бисерите, че са дошли от нея?

Ето, казвам ти, че оня, който иска да Ме познае като Алфа и

Омега, наистина прилича на гмуркач, който изважда всичките

бисери на Божията Мъдрост. И при все, че ти даде много на

Църквата Ми от богатствата на Мъдростта, пак ти казвам, че Святият

Дух остава пълен с тях. Така и Моето Сърце остава пълно с дарове,

които искам да дам на Невястата Си. Затова отново дойдох при теб.

За да те въздигна при Мене и да ти дам да Ме познаваш като Оня,

Който е Алфата и Омегата, Началото и Краят.

Блажени онези човеци, които днес Ме познаят със сърцата си

като Алфа и Омега в пророческите видения на тази Небесна книга.

Защото такива ще имат отговорността и привилегията да излязат от

своето си време, за да влязат във Времената и Съдбите на Святия

Божий Дух.

Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още говоря и

не млъквам! Блажени сърцата, които Ме слушат!”
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1. АЛФАТА И ОМЕГАТА, НАЧАЛОТО И КРАЯТ

ВИДЕНИЕ В ЗАЛАТА НА БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА И СЪДБИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Така, както една малка рибка плува из дълбочините и никога не може

да изпълни очите си с безкрая на морските предели, така и аз разбрах в

сърцето си, че самата изява на Исус като Алфа и Омега е равна на

безкрайността и безпределността, събрани в Сърцето на Царя. Също така,

както една малка птичка разперва крилата си и никога не може да обходи

Небето и облаците, така и аз разбрах, че да познаваш Алфата и Омегата,

Началото и Края, Първия и Последния, е съвършено благоволение, слязло

от Отца на Светлините.

Какво друго можех да сторя, освен да притихна под мощната ръка на

моя Господ?

Така и сторих. А Той, като ме вдигна със Себе Си, даде на сърцето ми

да гледа отново Небесния Ерусалим и всичката му запленяваща красота. И

ето, че когато нозете ми стъпиха на златните улици на Небесния Град, Исус

вдигна ръката Си и посочи към Хълма Сион, като ми казваше:

“Нека сега да заведа сърцето ти на мястото, където могат да

влизат само Отец, Синът и Святият Дух. Защото това място е Залата

на Божиите Времена и Съдби. Мястото, на което твоят Господ е

посветил всеки удар на Сърцето Си и всичките Небесни дни на

Вечния Си Живот...”

След тези Свои думи Господ ме поведе към самия Хълм. Така очите ми

забелязаха как до вратата на Божието Светилище имаше още една, втора

врата. Това искрено ме учуди, понеже от други видения, давани ми от

Исус, аз никога не бях я виждал. Затова попитах моя Господ, като Му

казвах:

“Исусе! Защо сърцето ми никога не е забелязвало тази втора врата?”

А Господ ми отговори:

“Тази врата е явна само за Отец, Синът и Святия Дух, както и за

оня, комуто Троицата би благоволила да я открие. Затова и нещата,
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които ще видиш зад вратата, са Лична длъжност и отговорност на

твоя Господ. Защото тук е мястото, където Аз определям Времената

и Съдбите на всичко съществуващо, което Ми е дадено от Отца Ми!”

Думите на Исус отново ме накараха да Го попитам:

“Да разбирам ли, Господи мой, че именно тук Ти Си Алфата и Омегата,

Началото и Краят, Първият и Последният?”

В отговор Господ протегна ръката Си и вече отваряше вратата, като ми

казваше:

“Не просто ще разбереш това! Но ще видиш цялото Величие на

божествената Сила, с която Отец, Синът и Святият Дух ръководят

Божиите Времена и Съдби на земята. А ти сега Ме последвай, за да

видиш всичко, което трябва да видиш...”

С огромно вълнение и трепет аз прекрачих прага на самата врата,

когато нозете ми стъпиха в Залата на Божиите Времена и Съдби, която

беше твърде пространна. И ето, че Господ се отдели от мен, като пристъпи

напред в самата Зала. Така аз забелязах, че Той се приближи до мраморен

Трон в дъното на Залата, като седна на него. В следващия миг Исус

протегна ръката Си напред и ме посочи, като каза с властен Глас:

“Сега си на мястото, където твоят Господ е Алфата и Омегата,

Началото и Краят, Първият и Последният. Тук, пред Моя Трон, се

събират Съдбите на всички Божии чеда, които са влезли в Божиите

Времена на земята. Затова гледай внимателно Небесното знамение,

което ще отключа и заповядам да се яви пред очите ти...”

След тези Свои думи Господ се изправи от Трона Си. И като бръкна в

Мантията Си и извади блестящ от Светлина Меч, простря го пред Себе Си,

като казваше:

“Аз, Единородният на Отца, Алфата и Омегата на Божия Дух,

извиквам Времената и Съдбите пред Престола Си. И сега казвам

Вечните Си думи за свидетелство на цялата Ми Църква, както

някога ги дадох на Соломон:

“Има време за всяко нещо, и срок за всяка работа под небето:

Време за Раждане, и Време за Умиране;

Време за Насаждане, и Време за Изкореняване насаденото;
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Време за Убиване, и Време за Изцеляване;

Време за Събаряне, и Време за Градене;

Време за Плачене, и Време за Смеене;

Време за Жалеене и Време за Ликуване;

Време за Разхвърляне камъни, и Време за Събиране камъни;

Време за Прегръщане, и Време за Въздържане от Прегръщането;

Време за Търсене, и Време за Изгубване;

Време за Пазене, и Време за Хвърляне;

Време за Раздиране, и Време за Шиене;

Време за Мълчание, и Време за Говорене;

Време за Обичане, и Време за Мразене;

Време за Война, и Време за Мир...” 1

Докато Исус говореше с властен Глас знаменателните Си думи от

“Еклесиаста” пред очите ми мигновено започнаха да се случват чудни

знамения. Защото при изговарянето на всеки две времена от Господ, в

самата Зала се отваряше духовен пролом към земята. А след него втори,

трети, четвърти, пети, образувайки своеобразен кръг в подреждането си. И

ето, че когато проломите станаха четиринадесет на брой, Исус млъкна. А в

следващия миг ме погледна с острия Си поглед, като ми казваше:

“Видя ли ясно какво сторих?”

“Да, Исусе! Ти изговори знаменателните стихове от “Еклесиаст”, които

са свързани с Божиите Времена. А при изговарянето на самите Времена,

поради думите Ти в Залата се отвориха тези духовни проломи, които

слизат до земята...”

“Виж тогава продължението на знамението. Защото сега отново

ще отворя устните Си, за да изявя най-съдбоносната Си Сила...”

Така Исус за втори път простря блестящия от Светлина Меч към самите

духовни проломи, като казваше:

“Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам

даром от Извора на Водата на Живота...” 2

Господ още не беше изговорил думите Си, когато от подножието на

мраморния Му Трон бликнаха кристалните води на Святия Дух. И тия води,
1 (Еклесиаст 3:1-8)
2 (Откровение 21:6)
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като се разделиха на потоци, тръгнаха напред и започнаха да се изливат в

самите духовни проломи в Залата...

Видението ме оставяше без дъх. Защото в мига, когато някой поток

започнеше да се излива в духовния пролом, посочен му от Исус, там над

него заблестяваха снопове от Божия Светлина. И в тая Светлина започнаха

да се явяват образите и съдбите на Божии човеци, живеещи на земята.

Това накара Господ да се придвижи от Трона Си. И Той, като извади от

Мантията Си златна Книга и диамантен писец, пристъпи до самите духовни

проломи. Така Исус започна да докосва с диамантения Си писец сърцата на

Божиите човеци, които се явяваха в Светлината над духовните проломи. А

в мига, когато писецът докосваше сърцата им, Исус записваше делата им в

златната Си Книга. Продължавайки да обхожда проломите, моят Господ

докосна с диамантения Си писец всичките човешки ликове, които се

явяваха в Светлината на Духа. А накрая, когато спря, Той ми даде знак да

се приближа до Него, като ми казваше:

“Разбра ли онова, което видя?”

“О, Исусе! Сърцето ми е разтърсено както никога. Защото видях как от

подножието на мраморния Ти Трон бликнаха потоците на Святия Дух. И

самите потоци започнаха да се вливат в духовните проломи, които се

явиха едновременно с думите Ти от “Еклесиаст”. И ето, че Ти извади златна

Книга от мантията Си и диамантен писец в ръката Си. За да запишеш

делата на Божиите праведници в Твоята Книга...”

В отговор на развълнуваните ми думи Господ с благ Глас ми каза:

“Колко от Моите разбират, че ето това - да получат даром от

Водата на Живота, ще рече да Ме познават като Алфа и Омега?

Защото тогава непременно биха влезли в Божиите Времена и

Съдби на земята. И Святият Дух на Отца и Сина би осветил и

въздигнал сърцата им пред Алфата и Омегата.

Сега разбираш ли защо Аз съм Господ, Който е Алфа и Омега?”

“О, скъпоценни мой Господи! Сега ясно виждам и разбирам, че ако

някой познае Божиите Времена и Съдби, които се откриват в стиховете на

“Еклесиаста”, то такъв непременно би влязъл в духовните проломи и

Святият Дух би го въздигнал пред Лицето Ти. За да те познае като Оня, в
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Когото се събират Божиите Времена и Съдби. Защото от Твоя мраморен

Трон бликнаха водите на Духа. За да се влеят в проломите, които Ти,

Господи, създаде за човешките чеда във всичката Си Благост и Милост.

Така ли да Те познавам, Спасителю мой?”

В отговор Исус докосна сърцето ми с диамантения Си писец, като ми

казваше:

“Когато, воден от Мен, преминеш през всичките четиринадесет

духовни пролома, създадени от Троицата в тази Зала, тогава

наистина можеш да прогласиш пред Небето и земята, че си познал

твоя Господ като Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и

Последният. Защото тези духовни проломи, които Божията Мъдрост

даде на Соломон, са пълната изява на Божиите Времена и Съдби на

земята. Времена и Съдби, с които Святият Дух въздига едни за

Спасение и Вечен Живот, а отхвърля други за осъждение и вечна

погибел...”

От самото докосване с диамантения писец на Господ сърцето ми се

почувства не просто посочено от Него, но призвано да прогласи с всичкото

Небесно помазание, че Той наистина е Алфата и Омегата, Началото и

Краят, Първият и Последният.

Братко мой! Верни мой приятелю!

Аз те моля да бъдеш гладен за Исус! И като бъдеш гладен, да станеш

още толкова жаден! Защото Той наистина се обеща да даде на жадните

даром от Водата на Вечния Живот! Затова сега пий с пълни глътки тези

най-сладки и чисти божествени откровения! И като преминеш с Исус и

слугата Му през всичките проломи на Божието Време, намери в сърцето си

Силата да прогласиш пред всичките човеци:

“Пих от Извора! Въздигнах се при Исус! Познах, че Той е Алфата и

Омегата! Амин и Амин!”
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2. ВРЕМЕ ЗА РАЖДАНЕ И ВРЕМЕ ЗА УМИРАНЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Преди да те въведа в това първо видение от Божиите Времена и

Съдби, аз искам да се замислиш върху времето, което Бог е отредил на

всеки от нас. Време, което различните човеци употребяват по различен

начин. В най-общи линии всеки от нас измерва времето през призмата на

собствения си живот. Тъй, че времето се явява като линия от нашето

раждане до нашата смърт. Ние се явяваме по уникален начин на земята и

имаме прекрасната възможност и шанс да осмислим защо живеем. Така,

преди две хиляди години на земята се роди и Спасителят Христос. Той

също извървя Своята линия от Раждането до Смъртта.

Но там, след Смъртта, Исус възкръсна...

Само този библейски факт е достатъчен, за да разберем, че трябва да

обърнем гръб на всичките човешки времена и съдби. За да видим Времето

и Съдбата, с които Небесният Бог се намеси в човешкото битие.

Време и Съдба - неизмеримо по-стойностни и скъпоценни от всичко

друго, което бихме познали в живота си. Време и Съдба, които преминаха

през всичките векове като Блага Вест. Като Евангелие, с което Бог спасява

човешките души и сърца.

Казвам ти Истината и не лъжа, че от мига, в който Господ ме постави в

Неговите Времена и Съдби, аз разбрах, че всяко друго време и всяка друга

съдба ще бъдат за сърцето ми пътища от мрак и лъжа, безсмислие и суета.

Затова и в този миг, когато пиша тези редове, сърцето ми трепти и се

разтапя в блаженството да бъде съединено с Бога и с Неговия Дух. Защото

духът ми, останал все така в Залата на Божиите Времена и Съдби, гледаше

на моя Господ, като на Алфа и Омега, Начало и Край. И ето, че Той ме

призова с ръка, за да се приближа до мраморния Му Трон, а след това

започна да говори, като ми казваше:

“Има време за всяко нещо, и срок за всяка работа под Небето.

И първите две Времена на Святия Дух, които Аз искам да покажа на

Моите братя и сестри, са Времето за Раждане и Времето за

Умиране!”
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След тези Свои думи Исус стана от Трона Си и посочи с ръка към

първия от четиринадесетте духовни пролома. А след това отново ми каза:

“Нека двамата с теб да слезем през самия духовен пролом на

Святия Дух. За да видиш със сърцето си какви са белезите на

Времето за Раждане и на Времето за Умиране...”

Така Господ хвана ръката ми и тръгна към самия пролом. А когато

двамата с Него стъпихме в пролома, стана така, че Святият Дух мигновено

ни погълна в Себе Си, като ни свали в земните места. И едва стъпили на

издигнат Хълм, Исус ме погледна с дълбок поглед, като ми казваше:

“Хайде, момчето Ми! Сега трябва да извикаш Времето за

Раждане, понеже Аз те поставих в Духа на това Време и в самия

пролом, който свидетелства за Раждането...”

Погледнах на Исус с недоумяващ поглед, понеже все още не разбирах

към какво ме призовава. А Той, като седна на самия Хълм, отново ме

подкани, като каза:

“Не се бави, но извикай Времето за Раждане!”

Думите на Господ ме накараха да вдигна ръцете си в самия пролом и

да извикам с всичката си ревност:

“Време за Раждане! Ела в сърцето ми!”

Сигурно изглеждах глупаво в този миг, понеже Исус сърдечно се

разсмя. А след това, като се смили над немощния ми ум, с благ Глас ми

каза:

“Колкото и да викаш към Времето за Раждане, то няма да дойде

просто ей така. Защото има една Истина, която Божиите чеда

трябва да проумеят. И тя гласи:

Времето за Раждане няма да дойде при никой, ако на такъв не

му е дошло време за раждане!”

В следващия миг Господ бръкна в мантията Си, като извади блестящ от

Светлина свитък. И като ми го подаде, каза ми:

“Вземи Словото-Дух от ръката Ми. И като отвориш сърцето си,

приеми всичката Му Светлина...”

Така аз взех от ръката на Исус светлия свитък. И като седнах до

Господ, разтворих го, за да го чета. А тогава сърцето ми започна да се
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пълни с всичките сладки и мъдри Божии думи на цялото Свещено Писание.

Тъй, че колкото повече четях, толкова повече исках да го чета. Това

продължи известно време, докато накрая започнах да усещам едно

прекрасно състояние на вътрешен зов към Бога. Пълно с Божиите думи,

сърцето ми се разтвори за цялото Небе. И аз, като не можех да откъсна

очите си от звездите по Небесния свод, започнах да се моля в Святия Дух с

всичката любов на сърцето си. А една от звездите на Небето мигновено

просия, като стана много по-светла от останалите. И тя, като слизаше към

мене, озари лицето ми, а в Небесното й сияние аз видях Образът на моя

Господ. И тоя Образ, като се сниши още повече до мен, вече ми казваше:

“Словото Ми вече се потвърждава в сърцето ти. И ти добре

правиш, че внимаваш на него, като на светило, което свети в тъмно

място, догдето се зазори и Зорницата изгрее в сърцето ти. Защото,

ето, Зорницата е белегът на Времето за Раждане. Някога тя беше

Витлеемската звезда, която озари Раждането на Младенеца. А днес

е белег за тия, които слушат Божиите думи и ги пазят в сърцата си,

докато Той дойде, за да се роди в тях...”

Колкото повече Образът от светлата звезда говореше на сърцето ми,

толкова по-светло ставаше вътре в мен. Докато накрая този Образ слезе

досами мен и до сърцето ми. И като влезе и ме просвети, отново ми каза:

“Сега ти вече знаеш кога идва Времето за Раждане. Сега Моите

вече знаят, че Словото подготвя сърцата им за Мене. Защото Аз съм

Зорницата, Която идва всред тъмнината на света, за да донесе

развиделяване на тия, които искат да Ме родят в сърцата си...”

Отново държах светлия свитък, даден ми от Господа, когато видението

със Зорницата се прекрати. А Исус, Който все така седеше на Хълма, ме

попита:

“Сега разбра ли какво е Времето за Раждането?”

“Да, скъпоценни мой Господи! Сега сърцето ми преживя докосването

на Зорницата и изпълването от Светлината й. И аз вече зная, че Ти

посещаваш с Времето за Раждане онези сърца, които са влюбени във

всичкото Божие Слово...”
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Господ ме погледна с голяма нежност в погледа Си и продължи да ми

говори, като казваше:

“Винаги е чудесно, когато Зорницата слезе от Небето, за да се

роди Емануил в сърцата. Но ти сега погледни нагоре и Ми кажи:

Ако Времето за Раждане е толкова Свято и чисто, то какво ли

ще е Времето за Умиране, след като и двете Времена са в пролома

на Святия Дух?”

“О, Исусе! Ако с Времето за Раждане Ти слизаш от Небето на земята,

то с Времето за Умиране Ти трябва да се качиш от земята до Небето...”

“Отговори правилно, момчето Ми. Но ти сега виж колко по-

високо е Небето от земята. Не е ли тогава дълъг пътят от тоя свят до

света на Моя Бог и Отец? И иска ли Тоя Благ и Милостив Отец да

умира Оня, Който вече се е родил в човешките сърца? Не е ли по-

добре само да живее и никога да не срещне Времето за Умиране?”

“Господи мой! В думите Ти има голяма Мъдрост, която искам да позная

и разбера. Но аз сега си мисля, че Времето за Раждане идва, за да се яви

съдба за Емануил. Докато Времето за Умиране би дошло, за да се яви

съдба за възмъжалия Исус от Назарет. Емануил е Младенец, на Който са

нужни ласки, милувки, и постоянни грижи, за да расте. Но за възмъжалия

Исус, Който излезе от пустинята пълен със Святия Дух, има друга съдба от

Небесния Отец. И явно, че тая съдба ще дойде с Времето за Умиране...”

В следващия миг Исус се развълнува в Духа Си. И като докосна с ръка

главата ми, вече ми казваше:

“Сега Аз ще се съединя с твоето сърце, но и ти ще се съединиш

с Моето. За да разбереш напълно кога в Живота на Човешкия Син

се яви Времето за Умиране...”

След самото ми докосване от Господ, аз усетих духа си в Неговия, а

Неговия Дух - в моя. Пред очите ми се появи тясната калдъръмена уличка

на Виа Долороса. А ушите ми бяха като зашеметени от гласове и крясъци.

Хули, проклятия и подигравки се сипеха като дъжд върху моя Господ,

когато усетих как дрехата на гърба Му полепва болезнено от засъхнала

кръв. Кръв от бичуване и поругаване. В следващия миг сякаш върху

собствената ми глава започнаха да парят стотици игли, тъй че, вдигнал
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поглед, видях венец от тръни, набучен така, че да се впие в челото и

слепоочията на Исус. Но с това страданието никак не приключваше.

Понеже през очите на моя Господ аз вече виждах Времето за Умиране. То

беше духовен пролом, в чийто край на небесата очите ми съзряха

кристално ясните зеници на Небесния Отец. Тия зеници плачеха поради

поругаването на Исус. Те се взираха в очите на Спасителя с непоклатима и

побеждаваща надежда. Надеждата, че Той ще претърпи и победи. Тоя

поглед на Отец така разтърси сърцето ми, че плачейки извиках към Исус:

“Господи мой! Какво говори Отец на Сърцето ти? Как да разбирам тия

зеници, които и в тоя миг гледат към Тебе?”

В отговор Исус ми отговори, казвайки:

“Няма друг обратен път към Небето на Моя Отец, освен през

пролома, от който иде Времето за Умиране...”

“Но как да изтърпим ние това Време, Господи?” – отново попитах аз.

А Спасителят отново ми отговори:

“Огън се търси с Огън! Изпълвай се с Огъня на Отца и мисли за

Огъня, а не за Умирането. Защото ако някой мисли за Умирането,

губи Огъня. Но ако някой мисли за Огъня, то такъв, ако и да умре,

ще живее...”

Отново гледах през очите на Исус, когато римските войници блъснаха

с ярост тялото Му, тъй че Той залитна и падна пред самия Хълм на Голгота.

След това, като Го положиха на дървения Кръст, взеха в ръцете си черни

гвоздеи, за да прободат нозете и ръцете Му. Точно тогава Сърцето на Исус

запламтя твърде силно от Огъня на Отца. И тоя Огън, като изпълни очите

Му и устните Му, направи Го преизпълнен от изгаряща Любов.

О, чудо! Времето за Умиране все повече и повече поглъщаше Тялото

на Исус, но Огънят в очите Му и устните Му ставаше все по-голям. Тия,

които Го разпъваха, бяха прицел на всичката Му Любов. И ако и телесните

ръце и нозе на Исус да бяха разпнати, пак Духът Му стоеше свободен. И

Той, като погали главите на палачите Си, вдигна очите Си към очите на

Отца, като Му казваше:

“Прости им, Отче! Те не знаят какво вършат!”
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А в следващия миг Гласът на Спасителя докосна и собственото ми

сърце, като ми казваше:

“Огън се търси с Огън! Мисли за Огъня! Мисли за всичката

Огнена и изгаряща Любов, с която можеш да дариш враговете си.

Понеже само с този Огън можеш да преминеш през пролома на

Времето за Умиране...”

Думите на Господ ме накараха да съзра и собствените си рани. Рани,

сторени от човеци, които не знаят що вършат. И аз, като прегърнах с

всичката си сила огненото Сърце на Исус, възридах, като Му казвах:

“Прости ми, Господи, че не съм знаел как да умра за Тебе! Прости ми,

че съм виждал в Раните Ти само страданието, но не и Огъня на Отца!

Прости ми, че съм искал смърт за тия, които отчаяно се нуждаят от Живот.

И като ме съхраниш в Себе Си, дай ми Огъня, за да претърпя смъртта на

всичкото Умиране...”

Докато говорех на Исус, Времето за Умиране погълна мен и Господ.

Святият Дух ни въздигна през самия пролом, а ние отново се озовахме в

Залата на Времената и Съдбите. А когато излязохме от пролома, Господ

отново седна на мраморния Си Трон, като ми казваше:

“Ти преживя в сърцето си най-великите Времена на твоя

Господ. Времето за Раждане и Времето за Умиране! Но сега казвам

на всички Мои думите на Отеческата Мъдрост, които гласят:

“Добро име струва повече от скъпоценно миро. И денят на

смъртта повече от деня на раждането...” 3

Понеже и до днес мнозина протягат ръце към Небето, искайки

да родят Божия Младенец в сърцата си. Но отпосле, когато тоя

Младенец трябва да порасне и да приеме жребия на възмъжалия,

повечето от вас бягат. Бягат, като не искат да се съразпнат с Мене.

Бягат, като не искат да понесат кръстните Ми Рани. Бягат, като не

искат трънен венец на главите си. Бягат, като не искат опозоряване

и бичуване.

Каква сетнина искате, люде Мои? Нима мислите, че Вечният и

Свят Йеова ще наруши Времената и Съдбите Си? Нима мислите, че

3 (Еклесиаст 7:1)
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ще се отметне от думите на Мъдростта Си? Нима не знаете, че Той,

Който предаде Сина Си на смърт и умиране, ще предаде на същото

и тия, които имат Образа Му и Името Му? Как ще Ме познаете като

Алфа и Омега, след като искате само Началото, сиреч Раждането,

но не и Краят, сиреч, Умирането? Как ще искате да намерите Живот

от Мене, след като не сте изгубили живота си за Мене?

Ето, Аз още говоря и не млъквам. И на тия, които искат да

живеят думите Ми, казвам:

Няма нито един, посочен от Отца Ми и записан в Книгата на

Живота, който да е приел Зорницата, а да е отхвърлил Кръста!

Понеже Младенецът расте със съдба, заповядана от Всемогъщия. И

самата Му Съдба е да прослави Божието Име от мига на Раждането

до мига на Умирането! Който не иска да умре с Мене, той никога не

е живял с Мене! Който не иска да познае Кръста, той никога не е

познал Истинската Божия Любов. Понеже:

“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си

за приятелите си...” 4

Амин и Амин!”

4 (Йоан 15:13)
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3. ВРЕМЕ ЗА НАСАЖДАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ

НАСАДЕНОТО

Времето, братко мой! Тази продължителност на съществуването, която

мнозина днес губят така лекомислено. Те си мислят, че съдбата и битието

са им длъжни. Или още по-лошото - че няма сетнина за делата им и думите

им. Истината е, че сетнина има. И ако за едни тя ще е Вечният Живот, то

за мнозина други ще е вечната погибел.

Помисли само върху факта колко сме кратковременни. Заран цъфтим и

вечер се окосяваме. Така говори Вечната и Свята Библия за човешкия

живот. Докато е времето на цъфтежа хората искат да му се насладят.

Оглеждат се в огледалото и виждат, че са млади и хубави. Правят усилие с

ръцете си и се радват, че тялото им ги слуша. После решават в сърцата си,

че този миг на зрелост ще бъде достатъчно дълъг, за да го украсят с

всичката суета, която намерят по пътя си. Но както цветовете на

глухарчето се оронват и падат, а вятърът подхваща летящите му мъхчета,

така и човешките времена слагат своя безпощаден отпечатък в човешките

съдби. И онези потомци на първия Адам, искат или не, се сблъскват с

неумолимостта на Божието предупреждение:

“Понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш...” 5

Започвам именно с такива думи преди това видение с втория от

четиринадесетте пролома, понеже Господ докосна сърцето ми с мислите,

описани по-горе. И аз, като стоях все така пред Него в Залата на

Времената и Съдбите, побързах да Го попитам, казвайки:

“Исусе! Защо ми даде да мисля за кратковременността на човешкия

живот? Защо, най-вече, в сърцето ми звучат думите на Отец към Адам, че

човекът е пръст и ще се върне в пръстта?”

В отговор на въпроса ми Господ каза:

“Няма нищо по-страшно и нищо по-тъжно от това - да си пръст

и да се върнеш в пръстта. Но сега ти казвам, че колкото по-

обречено е човешкото време, толкова по-перспективно и прекрасно

5 (Битие 3:19)
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е Божието Време. Защото човешкото време е пръст, която отива

при пръстта, докато Божието Време е Дух, Който въздига при Отца.

Но нека сега двамата с теб да слезем във втория от духовните

проломи. Защото този е проломът, който Алфата и Омегата посочи с

думите:

Време за Насаждане, и Време за Изкореняване на насаденото!”

След тези Свои думи Исус отново стана от мраморния Си Трон, тъй че

двамата с Него тръгнахме към самия пролом. Тогава, по подобие на първия

път, Святият Дух ни погълна в Себе Си, а ние отново бяхме в земните

места. Този път обаче бяхме в пустееща нива. А Исус седна в самата нива,

като ми казваше:

“Хайде, момчето Ми! Сега си под духовния пролом на Времето

за Насаждане. Иди да насадиш тая нива, като извикаш Времето за

Насаждане...”

Погледнах на самата нива, а тя никак не ми харесваше. Ето защо

казах на Господ:

“Исусе! Никак не искам да насадя тази нива. Понеже сега очите ми

виждат, че тя няма стопанин, но е пустееща...”

В отговор Господ каза думи, които ме учудиха с голямата им Мъдрост:

“Когато ти още не беше повярвал в Мене, то не пустееше ли

сърцето ти без Моето Слово? И когато за първи път отвори библията

си, то до тоя момент тя не беше ли пуста без тебе, както и ти пуст

без нея?”

“Да, Исусе! Нито аз познавах Писанието, нито Писанието познаваше

мен!”

“Виж тогава, че сега Господ те е поставил в един по-предишен

период на живота ти. Период, когато ти не си познавал нивата, но и

тя не те е познавала. Какво ще сториш?”

“О, скъпоценни Спасителю! Ще възлюбя тая нива и ще посветя живота

си на нея...”

В отговор Исус се усмихна. И като извади от Мантията Си Меча на

Духа и ми го подаде, каза ми:

“Ами възлюби я тогава!”



20

Взел Меча от Господната ръка, аз го забих в самата земя. И ето, че той

се преобрази като плуг. А аз, натиснал плуга, започнах да разоравам

почвата на цялата нива. Така чудото наистина се случи. Защото под

обърнатите пластове се откри тлъст плодороден чернозем, който възрадва

очите ми. Това ме одързости с още по-голямо усърдие да разоравам

почвата, докато обходих цялата нива. А тогава Господ извика към мен,

като ми казваше:

“Виж сега семената, които слизат в пролома на Святия Дух.

Какво ще сториш с тях?”

Погледнах към пролома на Божието Време и забелязах как от Небето

слизаха прекрасни семенца, блестящи от Светлина. Това ме накара да

извикам с възторг към Господа:

“Исусе! Ще взема тия семена и ще ги засея в тази плодородна нива.

А после, като падна на колене като Илия, ще викам към Отца, за да даде и

ранния, и късният дъжд, та да произрастат всичките растения на Божията

Правда...”

Господ кимна одобрително с Главата Си, а аз – застанал под пролома,

събрах всичките семенца, като побързах да ги засея в тлъстия чернозем. И

когато сторих всичко това, Той ме привика при Себе Си, като ми казваше:

“Виждаш ли как в едно видение се откриха всичките години на

живота ти за Мене?

Понеже Аз ти дадох да познаваш Словото Ми и Словото Ми да

те познава. А когато силата ти порасна и ти се укрепи в Мене, дадох

ти сърца, които да насадиш в Нивата Ми и да ги напояваш с

всичката Божия Благост и Милост, които ти бяха дадени от Небето.

Така в твоя живот за Мен наистина се яви Времето за Насаждане, а

Отец Ми ти даде не само сърце на пророк, но и сърце на земеделец.

Затова сега казвам на всичките Си слуги думите, които трябва да

превърнат в Дух и Живот, за да Ме познаят като Алфа и Омега:

Не дръжте повече библиите си по рафтовете на библиотеките

си. Понеже там те биха хванали паяжина, без да станат плодородни

ниви. Вместо това положете всяко старание и усърдие, за да орете

в дълбоките пластове на Словото Ми. Защото колкото по-дълбоко
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посеете семената, толкова по-здрави и силни ще станат Божиите

чеда. Но ако някой от вас сее на повърхността, а не в дълбокото, то

такъв никога не Ме е познавал, но е имал повърхностно разбиране

на Словото. Знайте, че с каквато мярка мерите, с такава ще ви се

отмери. Ако някой държи нивата си пустееща, то пустеещ ще бъде и

животът му. А ако такъв я остави пустееща докрай и не се покае за

небрежността и безгрижието, то такъв ще се свърже завинаги със

запустителя.

Орете дълбоко, дълбоко, дълбоко! Предайте сърцата си на пост

и молитва, а душите си на смирение! Предайте очите си на неспане,

а умовете си на размишление. Защото Времето за Насаждане иде

само при тия земеделци, които са приготвили тлъст чернозем за

семената на Божията Вяра...”

След тези Свои думи, с твърде ревнив поглед, Господ вдигна ръката

Си, като ми казваше:

“След като видя Времето за Насаждане, то нека сега да ти

покажа и Времето за Изкореняване на насаденото. Ела след Мене,

за да го видиш...”

Така Господ тръгна, а аз Го последвах. Не зная колко вървях след

Исус, но ние твърде много се отдалечихме от нивата с тлъстия чернозем. И

ето, че очите ми видяха буренясала нива, в която запустението беше

повече от страшно. Тръни, коприви и високи плевели оставяха тягостното

чувство, че всеки миг нозете ми ще стъпят на място на проклетия. Затова,

като докоснах гърба на Исус пред мен, попитах Го:

“Къде ме доведе, Господи?”

А Исус ми отговори:

“Както ти казах в самото начало на тази книга, ти все още си

под мощното Помазание на Отеческата Мъдрост.

А къде да би завела Мъдростта слугата си, та да му изяви

сетнината на пълното запустение? Не е ли говорила Отеческата

Мъдрост и по-отпреди на сърцето ти за това място?”

Самият въпрос на Исус така докосна сърцето ми, щото Му казах:



22

“Да, Господи! Божията Мъдрост наистина ми е говорила за това място

с онези стихове, които гласят:

“Минах край нивата на ленивия и край лозето на нехайния

човек, и всичко беше обрасло с тръни, коприва беше покрила

повърхността му, и каменната му ограда беше съборена. Тогава,

като прегледах, размислих в сърцето си, видях и взех поука. Още

малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, - и

сиромашията ще дойде върху тебе като крадец, и немотията - като

въоръжен мъж...” 6

Едва бях свършил цитирането, когато Господ отново ми каза:

“Вземи Меча Ми и иди, та дано би възстановил състоянието на

тая нива...”

Взех Меча от Господната ръка и влязох всред плевелите, копривите и

тръните, като се опитах да забия Меча в пръстта. А тогава, като по даден

сигнал, тръните се впиха в нозете ми, а копривите ожулиха ръцете ми. И

до самото ми сърце достигнаха яростни гласове, които ми казваха:

“Да не си посмял да тровиш духовното общение на братята и сестрите!

Махай се от нашата нива!”

Натиснал още повече Меча в пръста, аз извиках към самите гласове,

като им казвах:

“Покайте се пред Бога, че стоите в това пълно запустение!

Не виждате ли плевелите всред вас? Не виждате ли, че вместо към

растенията на Божията Правда, сте отдали почит на тръни и коприви?

Ето, Господ Исус ме изпрати да ви кажа, че стоите там, където ще ви

настигне Времето за Изкореняване на насаденото...”

В отговор на думите ми и поради забития Меч в пръстта, тръните се

впиха в нозете ми, като ги издраскаха до кръв. А копривите, като пускаха

болезнената си жлъч в ръцете ми, отново ме накараха да слушам яростни и

заплашителни гласове:

“Кой си ти бе, та да хвърляш укор срещу Божия просперитет? Защо да

слушаме тебе, който не знаем откъде си, когато си имаме дипломирани

помазаници и утвърдени проповедници?

6 (Притчи 24:30-34)
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Ти си проклет от нашето общество! Мразим те и никак няма да

приемем да ни бодеш с това острие в ръката си...”

След самите заплахи цялата нива сякаш настръхна от думите ми. И

ето, че отвсякъде запълзяха змии, които започнаха да хапят нозете ми и да

съскат заплашително. Това ме накара да се обърна към Господ и да Му

кажа:

“Исусе! Ако искаш още да стоя всред тая нива, ще стоя. Но змиите

вече хапят нозете ми, а тръните ме изподраха до кръв...”

А Исус с нарастващ Гняв в погледа Си, рязко отсече:

“Излез оттам! Понеже те пратих за свидетелство против тях. За

да стане явно всичкото нечестие на хора и демони...”

А след това със страшен Гняв в Гласа Си Той вече ми казваше:

“Ето, казвам на всички ви:

Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се

изкорени! И ако Църквата Ми добре е внимавала на Моите думи, то

днес е денят и сега е часът да разбере, че с тия Свои думи Алфата и

Омегата заповяда да се яви Времето за Изкореняване на насаденото.

Понеже тази нива не е Моето Евангелие, напоявано с водите на

Духа и със сълзите и потта на слугите Ми!

Тази е нивата Акелдама!

Тази е нивата на ленивите и нехайните, които посяха семената

на всяка заблуда и измама, за да се родят плевелите, тръните и

копривите на всичкото дяволско поколение! Никой от тия скъпо

платени проповедници и дипломирани безумци не помисли, че има

Време и Съдба за всяко непокорство. Време, което ще дойде като

сиромашия, и Съдба, която ще дойде като въоръжен мъж...”

След тия Свои думи Господ протегна ръка и взе Меча Си от ръката ми.

А след това го вдигна към Небето, като извика:

“Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, заповядвам на

Времето за Изкореняване да се яви и погълне тая нива. Понеже

дойде времето на Божия Гняв, с който Отец Ми ще въздаде на

нечестивите за нечестието им и на безумните за безумието им...”
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След тия думи на Исус се яви и самият духовен пролом на Времето за

Изкореняване на насаденото. Той беше като чудовищен смерч, който

слизаше от навъсените облаци на Небето. И като премина край нас със

страшно свистене, той се вряза в самата нива, като я проби и слезе до

дълбините на самия ад. И ето, че изсред самата вихрушка зазвънтяха

лъскавите остриета на хиляди мечове, които нападнаха плевелите, тръните

и копривите, като ги отрязваха от корен. А след това ги запокитваха в

смерча, който ги отнасяше в пламъците на вечното проклятие и погибел...

Рядко сърцето ми беше ставало свидетел на подобна страшна картина.

И едва сега разбирах колко дълбока ще да е била Божията Мъдрост, за да

казва:

“...и сиромашията ще дойде върху тебе като крадец, и

немотията - като въоръжен мъж...” 7

Защото в тия плевели нямаше нищо ценно и скъпоценно, с което Бог

да би ги съхранил и запазил за Небето. Те бяха злощастните сиромаси,

които въпреки многото си пари и блага не можеха никак да изкупят душите

си. Те бяха немотни откъм блаженствата и богатствата на Духа, понеже

нямаха нищо в Небето. Затова Времето на Изкореняването дойде внезапно,

като крадец всред тях. И острите му мечове - като въоръжени мъже, които

да отсекат нечестивите от корен.

В следващия миг Господ отново ми говореше, като казваше:

“Иди и предупреди всичките Ми братя и сестри да бягат далеч

от всяка нива, предадена на запустение. Защото ще познаете

подобна нива по избуялите плевели на сребролюбието, по жлъчните

коприви на чародейството, по острите тръни на тщеславието. А ако

след прочитането на това най-свято видение някой остане в такава

нива, то за такъв би било по-добре в тоз час да потъне в морските

дълбини, нежели да похули Святия Дух, та да бъде проклет от Бога

довека...”

След тези последни думи Господ докосна с ръка главата ми. И като

въздигна Меча Си и посочи към Небето, въздигна ме отново в Залата на

Времената и Съдбите на Святия Дух.

7 (Еклесиаст 24:34)
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4. ВРЕМЕ ЗА УБИВАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗЦЕЛЯВАНЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Знаеш ли колко голяма е трагедията на оня човек, който не може да

забележи нищо друго в живота си, освен себе си?

Защото такъв, като роб на егоизма си, смята, че всичко се върти около

него. Животът, светът и... времето. Казвам ти Истината и не лъжа, че от

мига, в който Исус постави сърцето ми в Неговото Време, аз имах съдбата

от Него да стана малък, защото преди това бях доста голям в собствените

си очи. За поет, написал близо петстотин стихотворения и имащ няколко

непубликувани стихосбирки, аз наистина имах самочувствие. Ако не на

духовен човек, то поне на интелектуалец.

Кой можеше в онова време да се мери с егоизма ми? Кой можеше да

ми каже, че съм нищо, след като в сърцето ми имаше пиедестал, на който

седеше собственият ми “аз”. Та щеше ли тоя царуващ егоизъм да приеме,

че има много по-достойни за господари в сърцето ми, освен него самия?

Но ето, че в един прекрасен ден Исус дойде в живота ми. Той не дойде

в моето време, та да се съобразява с мен. Не! Той дойде със Своето Си

Време. И като влезе в сърцето ми, избута със Сила егоизма ми, като каза с

властен Глас:

“От днес нататък Аз царувам в това сърце, а за теб там няма

място!”

Егоизмът ми не побърза да се предаде, но се вкопчи в цялото ми

същество, като удавник за сламка. А мислите ми усетиха риданието му, с

което ми казваше:

“Спомни си колко хубаво ни беше! Ти пишеше стихове, а аз те

величаех. Не съжаляваш ли за това?”

В онези дни се опитах да прибера егоизма си в някое малко килерче

на сърцето си. И, подмамен от него, казах на Исус:

“Господи мой! Аз вече реших как ще Ти служа! Ще пиша стихове за

Тебе. В това съм най-силен...”

А тогава за първи път Исус дълбоко поряза егоизма ми, като ми каза:
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“Не ти ще решаваш как да Ми служиш, но Аз ще реша това.

Защото няма да те употребявам в това, в което си най-силен, но ще

те направя силен там, където си най-слаб...”

Кървящият ми егоизъм така и не се предаваше. Затова той отново

превзе ума ми, тъй, че в онова време попитах Исус:

“Господи мой, а какво ще стане с поезията ми? Тя е моят талант,

защото аз съм поет...”

А Исус с невъзмутим Глас тогава ми отговори:

“Поезията ти ще умре, преди след време Аз отново да я

възкреся. Защото тя е твоят талант. А вместо нея Аз ще ти дам

Моите таланти. Твоят талант те е направил поет, но Моите таланти

ще те утвърдят като пророк, за какъвто си посочен от Отца Ми...”

Защо ли си спомних всичко това? И можех ли да не си го спомня,

когато сърцето ми отново се възхищаваше на моя Господ, Алфа и Омега,

седнал на мраморния Си Трон?

Истината е, че и този път погледът на Исусовите очи докосваше

дълбочините на сърцето ми. Не да възкресява стария човек, но да ми

напомни колко Верен и постоянен е останал към сърцето ми във всичката

Си Благост и Милост. Това ме накара да наведа главата си пред Господ и

да Му кажа:

“Исусе! Защо така докосна сърцето ми? Ти Сам знаеш, че вече няма да

ме заболи. Понеже имам чудесното богатство да слушам Гласа Ти и да

пиша Твоите книги, пълни с Твоите видения и откровения...”

Исус се усмихна сърдечно на въпроса ми, а след това ми отговори,

като казваше:

“Ако трябваше Аз и ти да си говорим като приятели, то бихме

продължили цяла вечност разговора си. Понеже утвърдих сърцето

ти. Но сега ти казвам, че Аз имам твърде много да работя в сърцата

на много Божии чеда. Затова и тази книга ти се дава не заради теб

самия, но заради тия, които се нуждаят от нея.

Как мислиш тогава? Какъв ще да е третият духовен пролом, за

да казва Алфата и Омегата за него:

Време за Убиване, и Време за Изцеляване...”
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“О, Исусе! Без всякакво съмнение в този пролом ще се отвори най-

много работа за Твоя Свят Дух...”

В отговор Исус се изправи от мраморния Трон, като ми казваше:

“Нека тогава двамата с теб да слезем в третия духовен пролом.

За да видиш и самите Времена на Алфата и Омегата...”

След тези Свои думи Господ хвана ръката ми и двамата с Него

слязохме през третия духовен пролом. И този път Святият Дух ни погълна в

Себе Си, а само след миг ние вече бяхме на земята. А тогава Спасителят

посочи напред с ръката Си, като ми казваше:

“Виж човеците, които са коленичили пред Мене и сега се молят

да ги даря с Духа Си...”

Погледнах пред Исус, когато видях двама човеци, които, паднали на

коленете си призоваваха Господното Име. И Господ, Верен да бъде при

всеки, който Го призовава, се приближи до тях. А след това, като извади

Меча на Духа от Мантията Си, простря го нежно към сърцата на двамата

човеци, понеже вратите на тия сърца наистина Го канеха да влезе. Така,

поради докосването от Меча, сърцата мигновено просияха и аз видях, че в

тях се появи божественият зачатък на Исусовото Небесно естество. Това ме

накара да се усмихна и премного да се зарадвам. А след това дори да

вдигна ръка и да кажа на Спасителя:

“Исусе! Не е ли прекрасно, че Ти направи тия мои братя нови

създания, родени по Божия Образ? Та ето, те се радват и радостта им е

пълна...”

В отговор на реакцията ми Господ посочи човеците, като ми казваше:

“Къде виждаш новия човек? Не е ли той все още твърде малък,

в самия си зародиш?”

“Така е, Господи!”

“А отвън на тоя зародиш какво забелязват очите ти? Ако

отвътре е последният Адам, то отвън не е ли първият Адам?”

“Да, Исусе! Трябва да призная, че отвън е все още старият човек. Но

аз зная, че с Божията Благодат тия мои братя ще устоят и Твоят Образ

изцяло ще ги завладее и покори...”
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Господ се усмихна на думите ми, а след това вдигна ръката Си и

посочи към Небето, като ми казваше:

“Виж сега как през духовния пролом на Святия Дух ще дойде

Времето за Убиване, а след него и Времето за Изцеляване. Защото

Времето за Убиване идва винаги, когато някъде човеци преживеят

новорождение...”

И действително, че след думите на Исус аз видях как през духовния

пролом се яви Времето за Убиване. То беше олицетворено от два огнени

меча, които пламтяха и се въртяха, докато слизаха към земята. А когато

бяха на земята, мечовете мигновено се приближиха до новородените

човеци, като докоснаха и обвиха с Божията Светлина зачатията на

божественото естество в сърцата им. Това ме накара изненадан да попитам

Господ:

“Исусе! Но къде тук е Времето за Убиване? Аз по-скоро видях мечове-

защитници, които Святият Дух изпрати, за да пазят божествените зачатия!”

Гледайки ме с голямо внимание, Господ ми отговори:

“Искам да гледаш! И като гледаш, да мислиш. И като мислиш,

да разсъдиш. Защото, ето, последният Адам стои заченат в тия

сърца, но първият Адам едва ли ще се съгласи да търпи последния.

Спомни си тогава какво стори Отец Ми, когато изгони първите

човеци от Едемската градина...”

“Господи мой! Отец не просто ги изгони, но постави на изток Пламенния

Меч, който се въртеше, за да пази Пътя към Дървото на Живота...”

“Разбираш ли тогава, че по подобие на Пламенния въртящ се

Меч, поставен да пази пътя към Дървото на Живота, и при тия

новородени човеци се явиха пламенни мечове? Защото и те няма

да допуснат първия Адам да има дял и наследство с последния...”

“А да разбирам ли, Исусе, че именно на тия мечове принадлежи

Времето за Убиване?”

“Не просто го разбирай, но гледай. Защото Убиването вече

започна!”

Отново гледах към двамата човеци, когато забелязах как мечовете

започнаха да бодат и пронизват плътското им естество. Така всяко
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действие на мечовете предизвикваше твърде голяма болка, придружена с

плач и сълзи от самите човеци. Понеже старият Адам в тях не искаше да се

предаде, но протягаше ръце, та да може някак да изхвърли божественото

зачатие на последния Адам. А мечовете отново и отново порязваха и

убиваха плътския човек, тъй че Образът на Исус в сърцата започна да

расте. А тогава моят Господ отново ми проговори, като казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да видят и познаят в това

видение думите на Апостола Ми който ви писа:

“И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да

живеем плътски. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако

чрез Духа умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже

които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове...” 8

И ето това е Времето за Убиване, което идва миг след като Ме

приемете за Господ и Спасител...”

След тези Свои думи Господ отново посочи човеците във видението,

като ми казваше:

“А сега, момчето Ми, забележи, че пораженията от Меча

остават не само върху плътта, но и над душите на тия човеци.

Как мислиш? Ще се съвземат ли лесно душите им след смъртта

на плътския човек? Няма ли отново и отново мечовете да убиват, а

душите да ридаят? И изобщо - ще се закрепят ли тия Мои братя в

Божието Спасение, след като са преживели толкова болезнени

удари от мечовете на Духа?”

“О, Исусе! Аз зная, че Святият Дух е Утешителят, а какво друго да е

утехата, ако не галещите пръсти на Божията Благост и Милост?

Защото Словото сега напомня на сърцето ми твърде верните стихове

за моя Небесен Баща:

“Ето, блажен оня човек, когото Бог изобличава; затова не

презирай наказанието на Всемогъщия; защото Той наранява, Той и

превързва; поразява, и Неговите ръце изцеляват...” 9

8 (Римляни 8:12-14)
9 (Йов 5:17-18)
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И ето, пламенните мечове на Божия Дух нараниха не само плътските

помисли на тия мои братя, но и душите им. Но Бог е Верен да изцели тия

души и да им даде утеха...”

Господ се усмихна нежно на думите ми. А след това, като вдигна

отново ръката Си към духовния пролом, вече ми казваше:

“Виж тогава как след Времето за Убиване, на земята ще се яви

и Времето за Изцеляване...”

След думите на Исус аз погледнах и видях, че през духовния пролом

потекоха водите на Святия Дух. Като Поток, който слизаше на земята.

И ето, че водите на Потока тръгнаха към двамата човеци във видението,

макар те никак да не ги усетиха. Въпреки, че нозете им вече се миеха от

самите води, те отново и отново не можеха да усетят, че Бог иска да

изцели душите им. Това ме накара да кажа:

“Какво става, Господи мой? Ето, водите на Святия Дух текат и потапят

нозете на моите братя, а те никак не усещат!”

“А как да усетят, когато са все още младенци? И не казах ли Аз,

че който напои тия Мои скромни братя само с една чаша вода в име

на ученик, то никак няма да изгуби наградата си? Какво още

чакаш? Иди и се наведи над потока на Духа! И като загребеш и

напълниш чашата на сърцето си, дай им да пият...”

Без всякакво бавене, аз се затичах и приближих при човеците. А след

това, хванал чашата на собственото си сърце, се наведох и загребах от

водите на Божия Поток...

О, изненада! Водите на Духа бяха толкова горчиви, щото из цялото ми

естество се разнесе вкус на твърде силен хинин. Това ме накара да вдигна

очи към Исус и да Го попитам:

“Тези ли води ще утешат братята ми, Господи?”

“Не, момчето Ми! Тези води ще изцелят душите им. Защото

Изцелението е толкова по-важно от Утехата, колкото горчивото е

по-полезно от сладкото...”

“Но защо, Исусе?”

В отговор Господ ми каза:
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“Защото Божията Мъдрост така говори на сърцето ти. А не

казва ли тя, че:

“По-полезна е печалта от смеха; защото от натъжеността на

лицето сърцето се развеселява...” 10

А когато се развесели сърцето, то няма ли да се развесели и

душата?

Ето, казвам на всички, че Времето на Изцеляване винаги идва

на земята с горчивите води на Мера. Затова никак недей да спираш

Изцелението на Духа, но дай на братята си от водите на чашата

си...”

Стоящ все така във видението, аз застанах пред двамата човеци, като

им казах:

“Братя мои! Господ вижда наскърбените ви души и сега Той ме

изпрати да ви напоя с водите на Духа Му. Ето, пийте от чашата ми и

благославяйте Небето и Небесния Цар...”

Човеците ме погледнаха с надежда. А после отпиха от водите в

чашата. И при все, че първоначалните им гримаси ме смутиха, пак

изцеляващата Сила на Духа влезе в душите им. И те, почувствали Божието

Изцеление, ме прегърнаха, като ми казаха:

“Братко наш! Никой не ни е напоявал така! Никой не ни е давал да

проумеем, че Бог има една по-голяма Скръб от нашата, тъй че думите Му

да ни доведат до ревност, себеочистване и трепет. И сега ти казваме, че

ето това - да радваме Божието Сърце с помислите и делата си - ще рече да

радваме и собствените си души. Тия води наистина ни изцелиха и ни

дадоха толкова повече радост, колкото повече горчилка изпихме...”

Думите на двамата човеци бяха тържество за цялото ми сърце. И аз,

като се обърнах към Господ, коленичих пред Него, като му казвах:

“Какво е това чудо на Изцелението, Исусе? Защото излиза, че скръбта

на човешката душа се лекува с една по-голяма Скръб...”

В отговор Господ погали главата ми, като каза:

“Скръбта на човешката душа е поради убиването на плътския

човек, а Божията Скръб е поради раждането на духовния човек.

10 (Еклесиаст 7:3)
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Утроба, която ражда Младенеца, е в Божията Скръб. А кога роди

Детето, не помни тъгата си поради радостта, че се е родил Емануил.

Ето, говоря на Моята Невяста от дълбочините на Сърцето Си:

Околоплодните води на утробата, която ражда Емануил, всякога

са горчиви! Понеже Младенецът се ражда през много скърби.

Но кой от вас би сменил скръбта по Бога за радостта по дявола?

Кой от вас би отказал да изцели душата си с горчивото, та да

погуби душата си със сладкото?

Не каза ли Апостолът Ми на всички ви:

“Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото

наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога,

та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога

докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но

светската скръб докарва смърт. Защото, ето, това гдето се

наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво

себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане,

каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте,

че сте чисти в това нещо...” 11

И ако някои от вас до днес са оставали с неизцелени души,

които ридаят за стария човек, убит във Времето за Убиване, то нека

на такива Божието горчиво да им стане сладко. Защото сетнината

на всяка сладост е горчивина, а сетнината на горчивината - сладко

Изцеление за душите ви...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Аз зная, че думите на моя Господ са непоклатими като скалите в

планината и правдиви като светлите звезди на нощното небе. Моля те,

погледни към сърцето си и виж, че днес там расте Образът на Божия Син.

Образ, който Пламенният Меч на Духа ревниво пази от всички атаки на

егоизма и плътта. Образ, заради който душата ти ще пострада, докато бъде

износен и роден. Но ти, като протегнеш ръце и пиеш от горчивите води на

Духа, непременно ще изцелиш душата си. За да се възрадваш в Бога на

Вечното Спасение и намериш сетнина от Мир и Благодат! Амин и Амин!

11 (II Коринтяни 7:9-11)
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5. ВРЕМЕ ЗА СЪБАРЯНЕ И ВРЕМЕ ЗА ГРАДЕНЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

За написването на видението, свързано с тези две Времена на Духа,

Господ даде на сърцето ми Дух на дълго размишление и наблюдение. Така

аз трябваше да погледна на света от твърде извисеното място на Святия

Дух, сиреч, от Залата на Божиите Времена и Съдби. А тогава забелязах

една жестока закономерност, която преследва битието на всичките земни

човеци. Закономерност, която всякога ги тласка първо да градят, а след

това да преживеят събарянето на онова, което са градили. Така разбрах,

че тази закономерност е всъщност най-страшният конфликт между Божиите

Времена и времената на човеците. Защото във Времената на Бога първо е

Събарянето, а след това Граденето. Докато в човешките времена първо е

граденето, а след това – събарянето. Именно този конфликт ме накара да

наведа главата си пред моя Господ и да Му кажа:

“Исусе! Твоят Свят Дух ми даде да прозра една твърде нещастна

обреченост в битието на човеците. Обречеността да градят онова, което е

посочено за Събаряне. Но как да си обясня този конфликт между Твоите

Времена и времената на човеците?”

В отговор на въпроса ми Господ каза:

“Помниш ли онази случка от Моето Евангелие, когато един от

учениците Ми посочи Ерусалимския храм, като Ми каза:

“Учителю, виж, какви камъни и какви здания!”

Какво му отговорих тогава?”

“О, Господи! Ти му каза:

“Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на

камък, който да не се срине...” 12

“А разбра ли Моят ученик, че в тоя миг му говореше Оня, Който

е Алфата и Омегата? И разбрахте ли вие отпосле думите Ми?”

“О, Исусе! Едва ли всички сме разбрали думите Ти. Защото ако бихме

ги разбрали, то скоро бихме престанали да се възхищаваме на творенията

на човешките ръце, за да се покорим на сътвореното от Божиите ръце...”

12 (Марк 13:2)
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“Знай, че именно тук, в правилното отношение към сътвореното

от човеците и Бога, бихте познали Времето за Събаряне и Времето

за Градене. Защото Времето за Събаряне идва тогава, когато

човеци поискат Господ да гради вместо тях! А времето за Божието

Градене настъпва едва тогава, когато бъде съборено всичко

човешко! Но ти Ми кажи:

Искат ли човеците Господ да гради вместо тях?”

“О, Исусе! Та нали Ти ми даде да видя от това високо място в Духа, че

човеците залагат на преходното, а не на Вечното? Ето затова те са решили,

че в тяхното битие има само време за градене, но не и време за събаряне.

Тъй че в желанието да градят своето, те презират Твоето...”

След последните ми думи Исус ми даде знак с ръката Си, за да се

приближа до Него. А когато аз пристъпих, Той се изправи от мраморния Си

Трон, като ми казваше:

“Докосни Ме с ръцете си! Защото сега Алфата и Омегата ще

даде на сърцето ти да познае Времето за Събаряне и Времето за

Градене!”

Послушал Исус аз протегнах ръка, за да докосна Тялото Му. И ето, че

облян от Божия Светлина, духът ми се намери пред един прекрасен и

неръкотворен Храм, изграден от гладки и скъпоценни камъни. А Самият

Храм отново ми проговори с Гласа на Исус, като ми казваше:

“Какво съм Аз за вярата на сърцето ти? Какво съм Аз за

докосването на ръцете ти? Какво съм Аз за погледа на очите ти?

Какво съм Аз за надеждата на душата ти?”

“О, Спасителю мой! Ти Си Храмът на Отца, неръкотворен и Свят! Ти Си

Оня, в Който се вграждаме с Вяра, Надежда и Любов!”

“А не каза ли някога Този Храм на полуделите от ярост

религиозни властници:

“Разрушете Тоя Храм и за три дни ще го издигна...” 13

Какво Ми отговориха тогава Моите неприятели?”

“О, Исусе! С подигравки и хулене Те Ти се присмяха, като казаха:

13 (Йоан 2:19)
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“За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за

три дни ли ще го издигнеш?” 14

В отговор на цитираните от мен стихове Храмът на Отца просветля във

всичката Си Слава и отново ми казваше:

“Ако някой Ме познава като Алфата и Омегата, то такъв

непременно ще разбере, че може да стане част от Мене, когато Ми

позволи да вляза в живота му с Времената на Духа Си. С Времето за

Събаряне и с Времето за Градене. Затова и ти, като се съединиш с

Мене, последвай Ме, за да видиш и самите Времена в духовния

пролом на Святия Дух...”

След последните думи на Божия Храм аз отпуснах ръцете си от

скъпоценните Му камъни, когато сърцето ми отново зърна Исус, изправен

до мраморния Си Трон. И Той, като посочи самия пролом на Божиите

Времена, тръгна към него, а аз Го последвах. Така ние отново се вляхме в

Святия Дух, тъй че се намерихме в земните места. И ето, че Исус вече ми

посочваше множества човеци, като ми казваше:

“Виждаш ли тия човеци така, както ги виждам Аз?

Защото, без всякакво съмнение, ти ги виждаш като множество,

но Аз ги виждам като здание. Понеже на всяко място, където се

съберат човеци, съгласни в един дух и в едно намерение, те стават

част от строеж. Иди тогава при тези тухли и им заповядай думите

Ми, като им кажеш, че Господ вече идва с Времето за Събаряне,

което предшества Времето за Градене...”

Думите на Исус подействаха така на сърцето ми, щото от Светлината

на Духа аз също започнах да виждам множеството от човеците като здание

от тухли. Затова без всякакво бавене се приближих до тях, като им казах:

“В Името на Господ Исус, Който е Алфата и Омегата, аз ви предавам

думите Му, с които Той заповядва да се покорите на Времето Му за

Събаряне, та да участвате във Времето за Градене. Затова сега се отречете

от калта, с която сте съединени, и от смолата, с която сте измамени.

Защото докато Господ не събори, не може да бъде построено нищо...”

14 (Йоан 2:20)
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В отговор на думите ми отсред самото здание се разнесоха гласове на

подигравки и присмехулство. И с тия гласове тухлите вече казваха на

сърцето ми:

“Ха, ха, ха! Да слушаме ли безумните ти възлияния, когато Господ ни е

направил здание за слава и великолепие? И как ти дръзваш дори да си

помислиш, че някой може да ни събори? Не виждаш ли, че целият свят ни

се възхищава, понеже сме Божията слава на земята?”

Думите на тухлите ме накараха да им отговоря:

“Ако светът ви мразеше, Господ преди вас е намразил. Но понеже

светът ви се възхищава, то затова светът е станал достоен за вас и вие сте

станали достойни за света. Но аз отново ви напомням, че Храмът Господен

не е от тоя свят и Основата Му не лежи в лукавия.

Откъде тогава у вас това задоволство и тая непогрешимост? Кога

Господ събори вашето, за да изгради Неговото? Не се ли въздигнахте

върху основата на всичката човешка пръст и глина, та да бъдете тухли

пред Лицето на моя Бог?”

От последните ми думи зданието се разклати страшно. Но само след

миг най-потъмнелите му тухли събраха всичката си кал и смола, за да

заздравят още повече връзките си. И от самите тухли върху главата ми

заваля всякаква нечистота и мръсотия, придружени от крясъци и хули, с

които те вече ми казваха:

“Махай се, махай се! Ти си един от тия, които подкопават основите на

църквите. Заклеваме те в Бога да признаеш, че си именно такъв...”

Въпреки омърсяването на главата ми, в сърцето ми пламна огнена

ревност, тъй че отново извиках към тухленото здание:

“Както ме заклевате в Бога, така и изповядам пред Небето и земята:

Аз наистина съм един от тия, които подкопават основите на църквите!

И аз ще върша всякога това подкопаване, понеже Господ Алфа и Омега

посети сърцето ми с Времето за Събаряне. В това Време ще рухнат

основите на всички църкви. За да заблести Основата на Божията Църква,

която съгражда Божиите чеда в Сион, а не в блатата и тресавищата на

човешката религия. Основа, която е Любов, а не лицемерие! Благодат, а не

търговия! Дух на Мъдрост и откровение, а не мухлясала теология.
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Ето, заклехте ме и ви отговорих според заклеването!”

Въпреки огнените думи на устните ми, тухлите никак не искаха да

слушат. Напротив - с още по-голяма истерия и фанатична преданост към

смолите и калта си, наваляха върху лицето ми всичкото възможно

омърсяване и опозоряване. Но ето, че Господ ми даде знак да се върна при

Него. И Той, като ме докосна с ръка, отне позора и омърсяването ми, като

ми казваше:

“Ако някой не иска да приеме, че Времето за Събаряне е

Божията Милост днес, то такъв ще бъде постигнат от Събарянето на

Божия Гняв утре. Но сега ти казвам за свидетелство на всичките Си

братя и сестри, че ако тухлите не те послушаха и не се покориха на

Гласа Ми, то е, понеже са били изпечени от огъня на умноженото

беззаконие. А след такова изпичане никоя тухла не може отново да

стане глина. Затова се закрепи в Мене. Понеже ще ти посоча други,

които непременно ще се покорят на Гласа Ми...”

След тези Свои думи Господ наистина посочи на сърцето ми човеци,

които бяха като камъни, пръснати по цялата долина под Господния Хълм. И

като изпълни сърцето ми със Собствената Си Благост и Милост, каза ми:

“Иди при тези Мои братя и сестри. За да прогласиш на сърцата

им, че е дошло Времето на Божието Градене...”

Така аз тръгнах с нозете си към долината. И като се приближих до

разпръснатите камъни, попитах ги:

“Какво става с вас, братя мои? Защото сте така отпаднали и

разпръснати?”

В отговор един от камъните заговори с всичката болка на сърцето си,

като ми казваше:

“Бог ни е отредил такова време, щото да бъдем съборени и никак да

не участваме във всичките строежи по земята. И ние, колкото и да

ревнувахме, та да се съградим в многото строежи, все отпадахме от тях,

понеже вярата ни не намираше Основата, Скъпоценният и Отбран Камък от

Сион. Но при все, че бяхме съборени, пак Той е, Който ни крепи и ще ни

покаже Милост...”
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Думите на камъка ме накараха да коленича при него и да го прегърна,

казвайки:

“Братко мой! Блажен си ти и всичките камъни наоколо с тебе! И

понеже сте чакали Оня, Който ви събори, то казвам ви, че Той ще ви

съгради в Себе Си. Защото има време у Него за всяко нещо. Понеже Той

събаря, за да изгради! Докато слугите на лукавия изграждат, за да

съборят! Ето, Господ ме изпрати към сърцата ви. За да ви кажа, че колкото

голяма е била болката ви поради събарянето, толкова по-голяма ще е

радостта ви от съграждането ви в Него. Затова сега се молете усърдно, за

да извикате Времето за Градене, което Той вече заповядва...”

След тези мои думи камъните в долината започнаха да се събират и

намират един с друг. А Исус от самия Хълм издигна ръцете Си в духовния

пролом на Божиите Времена, като извика със силен Глас:

“Святи Душе! Съгради със Силата Господна тия, които Аз

съборих и отделих от мерзостта на Вавилон! Понеже вече са готови

за Мен. Със смирени сърца и души! Със скръб по Моя Бог и Отец! С

твърдост, която стана толкова по-голяма в тях, колкото повече

беше гонението над сърцата им...”

След тия думи на Исус стана знамение. Защото от самия Господен

Хълм се яви Времето за Градене. Това бяха чистите и кристални води на

Духа, които докосваха камъните в долината и ги събираха един до друг. А

след това, заблестели в Святостта Господна, камъните бяха извисени на

самия Господен Хълм, като се съединяваха в Преславното Тяло на Исус,

станало техен Храм за Вечността. Но ето, че за втори път Господ извика от

Хълма. И като вдигна ръка и посочи облаците на Вавилон, помрачаващи

цялата земя, извика със силен и гневен Глас:

“Омразен душе на Антихрист, враже на Сърцето Ми и людете

Ми! Издири със силата си всички човеци, които градяха, без да са

били съборени и събаряха, без да са били изградени. Прибери

тухлите си, душе на всяка мерзост и нечистота! Прибери сърцата,

възлюбили калта на всичката ти религия, и смолите на всичката ти

измама. Понеже с теб всичкото им градене е заслужена сетнина на

всичкото им събаряне...”
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Миг след гневните думи на Исус, тъмните облаци на Вавилон се

спуснаха по цялата земя, като събираха накуп всички тухлени здания,

малки и големи, за да ги съединят и направят единомислени във всичкия

им бунт и нечестие против Отца, Сина и Святия Дух. Така, след изявата на

Времената за Събаряне и Градене, пред очите ми се изявиха ясно и самите

знамения на Божиите съдби. Защото Господ Исус събори чрез Пророческия

Си Дух всички, които бяха прицел на Божията Благост и Милост. За да

бъдат съградени в Него. Защото дяволът изгради чрез духа на Антихриста

всички, които бяха прицел на Божия Гняв. За да бъдат съборени чрез него.

А в края на самото видение Исус отново ми каза:

“Иди и предупреди всичките Божии чеда с думите на Господ,

Който е Алфа и Омега. Защото Аз днес им казвам:

Не се страхувайте да бъдете съборени от Мене! Защото когато

събореният от Мене рухне, то тогава рухват крепостите му, рухват

заблудите му, рухват предразсъдъците му. И едва след това идва

Времето за Градене. Понеже Аз градя върху основата на

Покаянието и истинската скръб по Бога! И в Моите съдби Времето

за Събаряне всякога стои преди Времето за Градене.

Иди също така и предупреди всичките противници на Името Ми

и Духа Ми. Защото днес Аз им казвам:

Горко на вас, които сте изграждали, без да сте били събаряни.

Защото вашето изграждане е било в измамата да строите небесно

царство без Небе и без Цар. И като сте се измамили в собствените

си крепости, скоро сте забравили, че сте чеда на Ерихон, а не чеда

на Небесния Ерусалим.

Ето, времето на вашето погубление няма да се забави. И то ще

бъде толкова по-страшно, колкото повече сте мислели, че сте

съградени, без никога да сте били събаряни!

Аз, Алфата и Омегата, предрекох тия съдби с устата Си!”
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6. ВРЕМЕ ЗА ПЛАЧЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА СМЕЕНЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

В последните десет години на моето служение за Исус и посвещение в

Божия Пророчески Дух, аз трябваше многократно да опитвам солено-

горчивия вкус на сълзите. Имаше дни, в които никак не можех да сдържам

плача си, поради голямата болка на сърцето ми. Погледнат отстрани

сигурно изглеждах като пленник на малодушие, който скоро би получил

потупване по рамото от някой твърд и непоклатим титан на вярата.

“Я се засрами! Какви са тези сълзи в очите ти? Помисли какъв пример

даваш на братята и сестрите си!”

Да, братко мой! Наистина има човеци, чиито очи биха останали сухи

при всякакво стечение на обстоятелствата и развитие на съдбите им.

Защото за тях сълзите са свидетелство за незрялост, проява на малодушие,

и дори позор за оня, който ги пролива. Но ето, че за всички тия години

Господ нито веднъж не укори сърцето ми, когато плачех пред Него.

Напротив - като протягаше ръка, изтриваше сълзите ми и ми даваше утеха

и мир. Дори имаше мигове в Святи видения, когато сърцето ми виждаше

сълзи в очите на моя Бог и Цар. Ето защо при самата мисъл, че щях да

пристъпя с Господ във Времената за Плачене и Смеене, аз предадох

сърцето си на размишление за тези Времена. И когато духът ми отново се

намери в Залата пред Господ Алфа и Омега, аз дръзнах да Му проговоря,

казвайки:

“Исусе! При самата мисъл, че Ти ще посветиш сърцето ми върху тези

две Времена в Твоята Зала, в мен нахлуха много спомени и впечатления.

И сега Те моля да ми кажеш защо видях в живота си много повече от

Времето за Плачене, а не от Времето за Смеене? Защо Ти видя много

повече сълзи върху лицето на слугата Си, а не смях на устните му?”

Слушайки думите ми, Господ остана с твърде сериозен и внимателен

поглед. А след това Той започна да ми говори, казвайки:

“Ако Отец Ми се обеща, че ще избърше всяка сълза от очите ви,

то е истина, че в живота на Божиите чеда първом наистина ще

дойде Времето за Плачене, и едва след него - Времето за Смеене.
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А ти вече беше посветен и призован да видиш как сълзите на

Божиите Звани, Избрани и Верни се събират в златните делви пред

Божия Престол. Но сега ти казвам, че Времето за Плачене е скрило

в себе си една Небесна тайна. Тайната на самите сълзи, които се

раждат в сърцето и рукват през очите. Затова тръгни след Мене, за

да видиш тая тайна и да я изявиш на всичките Ми братя и сестри...”

След тези Свои думи Исус се изправи от мраморния Си Трон и тръгна

пред мен, като хвана ръката ми. Така двамата с Него тръгнахме към

духовния пролом на Божиите Времена за Плачене и Смеене. А тогава аз

забелязах, че Потокът на Святия Дух, който се изливаше в самия пролом,

беше по-пълноводен от останалите. И аз, като го посочих на Господ, казах

Му:

“Господи, виж! Този Поток на Духа е много по-голям от останалите...”

“Зная, Стефане! Но сега настъпва мигът и ти да узнаеш за

всичко това. Затова върви след Мене...”

Стиснал още по-здраво ръката на Исус, аз продължих да Го следвам. И

ето, че накрая нозете ми стъпиха в самия духовен пролом, когато Святият

Дух ни погълна в Себе Си, а ние се намерихме в земните места...

Едва стъпил на земята, аз забелязах пред себе си къща, която беше

изградена на самия Господен Хълм. Това ме учуди, понеже никога не бях

виждал подобна къща на Хълма. Затова попитах Исус:

“Каква е тази къща, Господи? И защо тя е построена на Твоя Хълм на

земята?”

В отговор Исус ми каза:

“Именно в тази къща ще се реализира Времето за Плачене.

Затова нека всеки от Моите да гледа на самата къща, като на

собственото си сърце. Защото сърцето на всеки Божий човек е като

къща, построена на Господния Хълм. Разбираш ли това?”

“О, Исусе! Иска ми се да го разбера и зная, че с Твоето водителство

ще проумея всичко...”

“Влез тогава с Мене в къщата. За да видиш нещата, които не си

виждал, нито си разбирал...”
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След тези Свои думи Господ отвори вратата на къщата и влезе в нея, а

аз пристъпих след Него. И ето, че погледът ми мигновено забеляза как

самата къща беше изпълнена от Божието Свято Присъствие. Стените й

светеха с Божията Светлина, а стаите й бяха препълнени от атмосфера на

Съвършена чистота и мир. Така аз разбрах, че Исус наистина е Стопанин

на тоя дом. Затова с трепет продължих да Го следвам. А Господ, като влезе

в най-вътрешната от стаите на къщата, посочи напред с ръката Си, като ми

казваше:

“Виж сега Святата постеля на Божия Дух и забележи Кой лежи

в нея...”

Погледнах в самата стая и сърцето ми беше залято от невероятно

благоговение и умиление. Защото на Святата постеля в самата стая

лежеше Божият Младенец Емануил. Протягайки малките Си бели ръчички,

Той имаше такава невинност и чистота в погледа Си, щото за оня, който би

имал това Небесно чудо в дома си, би било безкрайна привилегия да Го

обича и да се грижи за Него. Но аз все още не разбирах защо Исус ми

показа тази най-вътрешна стаичка в къщата на Хълма. Затова с вълнение

Го попитах:

“Но какво общо има Емануил с Времената за Плачене и Смеене,

Господи?”

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

“Съвсем скоро ще разбереш отговора на въпросите си. Но сега

забележи една подробност в тази вътрешна стаичка. Защото тя е

най-важната. И като начало погледни лицето на Младенеца...”

Отново погледнах към Емануил, когато забелязах как по лицето Му

пробягваха светлите лъчи на Божието Слънце от небесата. Да, братко мой!

През прозорците на самата стая влизаха прекрасни лъчи от Светлина. Те

не просто галеха Емануил, но Го укрепваха, възрастяваха и изпълваха.

Това ме накара да кажа с възторг на Исус:

“Господи мой! Малкият Младенец диша Светлината, приема Светлината

и възрастява чрез Светлината. И като гледам лъчите на това благодатно

Слънце на небесата, аз разбирам, че за Светилото в сърцето се грижи
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Светилото от Небето. А това Светило на Небето и в сърцето Си все Ти,

Господи Исусе!”

В отговор на думите ми Исус с нежен Глас ми отговори, казвайки:

“След като си разбрал тайнството на вярата, която ражда и

възрастява Емануил, то няма да ти е трудно да видиш и първото от

Времената в тоя духовен пролом. Защото това е Времето за

Плачене. Затова гледай на знамението, което ще се случи пред

очите ти...”

След последните думи на Господ наистина настъпи и самото знамение.

А то беше такова, щото вихър от яростен вятър нападна самата къща на

Хълма. И тоя вятър, като носеше в яростта си пепел, прах и кал, запокити

ги върху прозорците на Господния дом, тъй че те мигом потъмняха. И ето,

че лъчите от Небето вече никак не можеха да осветяват личицето на

Емануил. Тогава Младенецът замаха с ръчички, като заплака. А със самия

Му плач заплака и собственото ми сърце. И аз, като вдигнах очите си към

Исус, попитах Го:

“Какво да сторя, Господи? Младенецът плаче на постелката Си, а така

и сърцето ми плаче...”

А Исус ми каза:

“Ако Младенецът е заплакал, то Той Самият извиква Времето за

Плачене. Затова побързай да Му възвърнеш слънчевите лъчи и

Светлината през прозорците. И като излезеш отсред къщата, виж

какво ще ти рекат самите води на Божия Свят Дух...”

Послушал Господ, аз се затичах и излязох от къщата на самия

Господен Хълм. А тогава очите ми забелязаха как от Небето се изливаха

водите на Святия Дух, свързани с Времето за Плачене. И когато тия води

докоснаха сърцето ми, Самият Свят Дух вече ми казваше:

“Вземи водите Ми и измий прозорците на къщата. За да могат

лъчите на Благодатта отново да осветяват Младенеца...”

Загребал с шепи вода от самия Поток, аз застанах пред прозорците и

започнах да ги обливам, като плачех от непосилна болка. Така всичката

кал, пепел и прах започнаха да падат от прозорците. А аз взимах в шепите

си вода отново и отново. И като обливах прозорците, скоро забелязах, че
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Божията Светлина отново светеше през тях с пълната си сила. А тогава

сърцето ми чу Гласът на Исус, Който ми заповяда, казвайки:

“Ела отново в стаята!”

Така аз се върнах в стаята при моя Господ. А Той, като се усмихна,

протегна ръце и докосна очите ми, като ми казваше:

“Виж колко много са сълзите ти! Сега имай вяра да проумееш,

че това, което ти стори на прозорците на тоя дом с водите на Святия

Дух, то същото сториха сълзите от сърцето ти върху твоите очи.

Ето, Алфата и Омегата говори на всичкото Божие Домочадие и

на всички вас казвам думите Си:

Очите за сърцата са така, както са прозорците за къщата. И тъй,

ако очите ви са здрави, то цялото ви сърце ще бъде осветено. Но

ако очите са болнави, то цялото сърце ще бъде помрачено. Прочее,

ако прозорците на къщата са омърсени, то стаите й ще потънат в

мрак и тъмнина. Но ако сълзите измиват очите, то водите на Святия

Дух измиват прозорците. И ето затова са сълзите във Времето за

Плачене! Защото с тях вие отново и отново възвръщате Божията

Светлина в сърцата си. За да съхраните Емануил във Времето за

Плачене, докато дочакате Времето за Смеене...”

Исус говореше благодатните Си думи на сърцето ми, а аз, взрян в

Младенеца Емануил, разбрах, че сърцата на Божиите чеда ще Го износят и

утвърдят с толкова повече сълзи, колкото повече ветрове на ярост и

омраза връхлитат живота им.

Разбираш ли това, братко мой? Разбираш ли какво тайнство става в

сърцето ти, когато сълзи рукнат на очите ти? Не идва ли отпосле Светлина

и Утеха? Не идва ли отпосле Мир във време на скръб?

Ето, с цялата ревност на сърцето си моля моя Господ да напомни на

всичките Божии чеда думите Си:

“Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете...” 15

С цялата ревност моля моя Господ всяко сърце да проумее Святите

думи на Апостол Яков:

15 (Лука 6:21)
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“Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той до вас.

Измивайте си ръцете, вие грешни, очиствайте сърцата си, вие

колебливи. Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на

плач, и радостта ви в тъга...” 16

Защото моят Господ, стоящ все така до сърцето ми, отново посочи към

Младенеца на постелката, като ми казваше:

“Както е вярно, че Младенецът става Дете, а Детето става Мъж,

така също е вярно, че след Времето за Плачене непременно идва

Времето за Смеене. Защото Господ вашият Бог е Алфа и Омега. И

ако Алфата на Неговото Свято Присъствие е в Младенеца Емануил,

то Омегата е далече по-горе. И ако Алфата е във Времето за

Плачене, то Омегата е във Времето за Смеене. Затова ти продължи

да гледаш на видението в тази къща. Понеже сега ще заповядам да

се яви Времето за Смеене...”

След тези Свои думи Господ протегна ръката Си към прозорците в

стаичката, а от пръстите Му излезе сноп от Светлина, който се съедини със

Светлината на Светилото в Небето. Така Младенецът Емануил мигновено

започна да расте пред очите ми. Той се преобразяваше с всяка изминала

секунда. Понеже Детето ставаше Младеж, а Младежът вече се превръщаше

в Мъж. А когато Този Мъж влезе в Зрелостта на Силата Си, от самите

Отечески небеса прокънтя Гласът на Бога и Отца против всичките ветрове

на дяволското нечестие, които се опитваха да помрачат прозорците на

Божия дом:

“Защо се разоряват народите, и племената намислят суета?

Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно,

против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека

разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им.

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.

Тогава ще им продума в гнева Си, и в тежкото Си негодувание ще

ги смути, казвайки: Но Аз поставих Царя Си на Сион, Святия Мой

Хълм...” 17

16 (Яков 4:8-9)
17 (Псалом 2:1-6)
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В едно с думите на Отца, Царят протегна ръката Си към мен, като ми

казваше:

“Ето, дойде времето Аз и Моите да се смеем. И сега ти казвам,

че Смехът ни ще бъде гръмогласен. Силен и Свят, като тържество

на всичката Божия Правда над всичкото сатанинско нечестие...”

Така, хванал ръката на Царя, аз излязох с Него на Божия Хълм. И Той,

като ме въздигна нагоре, даде на сърцето ми да пие от вълните на Божия

Смях. Защото този Смях разтърсваше планините и хълмовете и с него в

Божията радост се въздигнаха всички, които някога бяха плакали за Него.

Тоя Смях изтриваше всяка сълза от очите, понеже в Божията Вечна

Правда прозорците стояха разтворени и мрак нямаше вече, та да ги

потъмни. Тоя Смях тържествуваше в ония, които бяха сели семето си с

плач. За да съберат с радост сноповете си. Тоя Смях блестеше в очите на

всички, които имаха вярата на Авраам. За да получат наследството си

Исаак. И в самите Божии висини Царят на Сион отново проговори на

сърцето ми, като ми казваше:

“Иди и кажи на Моите братя и сестри, че сега те плачат, а

гонителите им се смеят, но Моите скоро ще се засмеят, а гонителите

им ще плачат. Защото за Моите идва Времето на Смеха. Идва

Времето, когато Царят на Сион ще въздигне всяко плачещо сърце.

За да му подари Себе Си. Като Смях и вечно тържество, което

никога няма да има край!

Аз, Алфата и Омегата, ида скоро! Блажени очите, които опазиха

Емануил с всичките сълзи на Смирението и Скръбта!”
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7. ВРЕМЕ ЗА ЖАЛЕЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ЛИКУВАНЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Когато отново застанах пред моя Господ в Залата на Божиите Времена

и Съдби, аз носех в сърцето си убеждението, че Времето за Жалеене и

Времето за Ликуване по много неща си приличат с Времето за Плачене и

Времето за Смеене. Затова със заставането пред Алфата и Омегата, вече

бях напълнил устата си с въпроси. А това никак не убягна от погледа на

Исус и Той ме изпревари, като ми казваше:

“Зная какво мислиш. И виждам въпросите, на които нямаш

отговор. Но сега ти казвам, че ако и Времената за Жалеене и

Ликуване да приличат много на предишните две, пак има нещо,

което ги отличава...”

“А какво ги отличава, Господи?” - попитах отново аз. В отговор Господ

ми проговори, казвайки:

“Когато погледнеш на сълзите, с които Святият Дух е измивал

очите на сърцето ти, то тогава можеш да кажеш, че си влязъл във

Времето за Плачене. Но когато твоят Господ погледне не само

твоите сълзи, но сълзите на цялата Си Вярна Църква, то тогава Той

я вижда във Времето за Жалеене. Също така, когато Господ види

Смеха и щастието не само в твоето сърце, но в сърцата на всичките

Си чеда, то тогава Той ги е видял не във Времето за Смеене, но във

Времето за Ликуване. Така непременно разбираш, че тези две

Времена, които сега ще покажа на сърцето ти, касаят не просто

съдбата на един или двама, но Съдбата на цялата Ми Църква.

Затова сега Ме последвай. За да видиш всичко с очите си...”

След тези Свои думи Господ се изправи от мраморния Си Трон и

тръгна към шестия духовен пролом, а аз Го последвах. Така нозете ми

отново стъпиха в пролома, а Святият Дух погълна мен и Исус, като ни

свали в земните места. Едва стъпил на земята в самото видение, аз

забелязах, че този път двамата с Исус се намирахме на стотина метра от

огромна огнена пещ. Пламъците на пещта бяха толкова силни, че полъхът

от горещината премина през лицето ми като вятър. И докато отварях
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устата си, за да питам Господ каква е тази пещ, Той вече ми говореше,

като казваше:

“Искам да гледаш внимателно на това видение и да не

изпускаш нито една от подробностите в него. Защото именно тук ще

се реализира Времето за Жалеене. А сега виж кои ще се съберат

при самата пещ...”

Обърнах погледа си от Исус и с внимание наблюдавах пещта, когато

забелязах как около нея се събраха стотици жени. А тогава Спасителят

вдигна ръката Си и посочи към жените, като ми казваше:

“Виждаш ли ги, Стефане?

Тези жени, събрани около огнената пещ, са всички църкви по

земята. Те изглеждат различно. Едни от тях са царици, а други -

наложници. Но не затова ти давам да ги видиш. Има нещо друго,

което ще се случи пред тази пещ, за да определи съдбата и

сетнината на всяка от жените. Понеже главен разпалвач на самата

пещ е духът на Антихрист, който е лъжепророкът на последното

време. И той е събрал жените около пещта си, за да прибере при

себе си тези, които наистина са негови...”

“Но как, Исусе, ще стане това? На какво залага духът на заблудата?

И какво представлява самата му огнена пещ?”

В отговор Гласът на моя Господ се промени. И като стана твърд и

строг, вече говореше на сърцето ми, казвайки:

“Ако Господ разпалва Огъня на ревността в сърцата на Своите

чеда, за да ги направи непоколебими и Верни до смърт, то духът на

Антихрист разпалва огъня на всяка похот, страст и сребролюбие. За

да прегори съвестите на тия, които любят света и всичко, що е в

света. Ето защо от огнената пещ на лъжепророка само след миг ще

излязат младоженци, които ще предложат брак по сметка на

събраните пред пещта девици. Затова, като вземеш свитъка, който

ти давам, иди при самата огнена пещ и прогласи на всичките

църкви посланието, написано от ръката на твоя Господ, Който е

Алфа и Омега...”
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В следващия миг Исус бръкна в Мантията Си и извади свитък, блестящ

от Божията Светлина. А аз, като го взех от ръката Му, се завтекох към

самата огнена пещ. Така нозете ми ме приближиха до множеството от

всичките църкви. И като застанах пред тях и отворих свитъка, казах им:

“Слушайте църкви посланието на Господ Алфа и Омега. Понеже Той е

Младоженецът на всяка от вас и ви ревнува с божествена ревност. Ето

свитъка на моя Господ и думите Му, с които Той ви казва:

“Невясто Моя! Ти, която познаваш Сърцето Ми и си запалила

светилника си с Моето Масло! Помни Името Ми, за да го осветиш в

сърцето си. Помни, че нямаш друг възлюбен, освен Мене! Помни, че

твоята сватбена вечеря не е от тоя свят, но ще се сбъдне в Деня,

когато се върна, за да те взема при Себе Си!

Любиш ли Ме, Невясто Моя? Помниш ли думите на Верността, с

която ми се обрече и на Любовта, с която Ме заплени? Помниш ли

как Аз ти обещах, че ще се върна?

Ако помниш всичко това, отстъпи назад от тая пламенна пещ и

никак недей да стъпваш в пламъците й.

Ето, пратих до тебе един от свидетелите Си. За да ти напомни,

че си Моя, Избраната от Младоженеца, Любовта на Сърцето Му и

украшението на Дома Му...”

Дочули Господните думи от свитъка повечето от жените-царици

прихнаха да се смеят, като ми казваха:

“Ти ли се намери да ни говориш за любовта на Младоженеца? Та нима

Той би изпратил дрипави свидетели пред царици като нас? И така, като

гледаш, не виждаш ли, че вече стоим пред Олтара Господен и чакаме

пратениците да ни въведат пред Него в Слава?”

Докато слушах думите на цариците, ревността ми за Исус пламна

твърде много. И аз, като протегнах Господния свитък към жените-царици,

отново им казах:

“Ако наистина сте пред Олтара Господен, то къде е белият и чист

висон, с който Младоженецът да ви въведе пред Бога и Отца? Къде са

Небесните дарове, с които Младоженецът украсява Невястата Си преди
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Сватбата? Къде са огърлиците ви от скъпоценни камъни, за да ви изявят

като Избраната и Скъпоценната на Бога?”

В отговор една от жените-царици, която бе най-силна сред останалите,

пристъпи до мен. И като блъсна свитъка от ръката ми, изкрещя в лицето

ми:

“Няма да позволя на дрипльо като теб да осуетява желанието ми към

любимия на сърцето ми...”

А след думите на царицата и другите край нея закрещяха в хор:

“Тоя да се маха отсред нас. Понеже за него е писано, че се намери на

сватбата, а нямаше сватбени дрехи. Махай се, махай се! Бъди проклет от

Господното общество...”

Повдигнах свитъка на Исус, а очите ми срещнаха Неговите. И ето, че

Господ ми даде знак да се отдалеча от пещта, за да се върна при Него.

Така аз тръгнах да се връщам при Исус, когато очите ми забелязаха една

бедна жена, стояща някак встрани от останалите. Покрита с вретище на

чрезмерна скръб и с лице, запечатано от непосилно страдание, тя протегна

ръка към мен, като ми казваше:

“Дай ми свитъка, Божий човече! Понеже в него аз познах Гласът на

моя Възлюбен. Чаках този Глас с години. Изнурих сърцето си с въздишки и

очите си с плач, но ето, че Той наистина си е спомнил за мен и е видял, че

Го обичам...”

Думите на жената ме накараха да коленича в нозете й. И аз, като й

подадох Небесния свитък на Исус, тихо й казах:

“Благословена си ти от Господа между жените. И сега сърцето ми

познава, че ти си Избраната и Скъпоценната на Младоженеца. Моля те с

Неговия Глас! Пази думите Му в сърцето си! Пази девството си за Него!

Пази чистотата си за Него! Защото Той скоро ще обърне вретището ти на

радост и плачът ти на ликуване...”

В отговор жената взе свитъка. И като го целуна с устните си, отново

ми каза:

“Не съм богата, та да ти дам благата на тоя свят. Но ето - моят дом е

отворен за слугите на Възлюбения Ми. Къшеят ми Хляб нека стане твоя

подкрепа и шепата Масло нека бъде сладост за устните ти. Господ да те
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благослови, че прогласи думите на Сърцето Му. Понеже вест чаках от Него

и вест получих...”

Така, разтворила кърпата си, жената ми даде последния си къшей

Хляб и шепа Масло. А аз, като погледнах на Исус, разбрах, че трябва да ги

приема. И ето, че Господ отново ми даде знак да се приближа при Него. А

след това вече ми казваше:

“Как мислиш, Стефане? Защо нито една от жените-царици и

жените-наложници не приеха посланието от Господния свитък, но

го прие и позна бедната жена, която стоеше встрани от тях?”

“О, Господи мой! Ти знаеш отговора на думите Си. Но аз видях и

разбрах, че жените-царици и жените-наложници отдавна не искат брак от

Любов, но търсят брак по сметка. Те вече са били излъгани и привлечени

от огъня на дявола. Понеже духът на Антихрист им е обещал благата на

тоя свят, докато Ти ни даваш благата на бъдещия...”

“А бедната жена, момчето Ми? Коя беше тя и защо позна Гласа

Ми?”

“О, Исусе! Когато видях дълбоките сенки под очите й и печатът на

страданието върху лицето й, аз разбрах, че тя винаги е чакала Теб и е

плакала за Теб. Колкото до цариците, никоя от тях не ме прие като Твой

слуга...”

“И не може да бъде другояче. Защото писаното не може никак

да се наруши. Защото сега ти дадох да участваш в онова видение

на Алфата и Омегата, за което някога твоят Господ каза:

“Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си. А

казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил в дните на

Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и

настана голям глад по цялата земя; а нито при една от тях не бе

пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска...” 18

И както имаше много вдовици някога в Израиля, така и днес

има много вдовици, събрани в Сарепта Сидонска, която е огнената

пещ на дявола. Но ако жените-царици и жените-наложници са

вдовици, понеже вече са убили в сърцата си Небесния Жених, то

18 (Лука 4:24-26)
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тази, която прие Небесния свитък от ръката ти, е вдовица, понеже е

убила земния си съпруг, за да пази чистотата и девството си за

Мене.

Виж тогава как ще продължи видението. Понеже Времето за

Жалеене вече настъпва с пълна сила...”

Отново погледнах към видението, когато забелязах как в огнената пещ

се появиха младоженците на дявола. Това бяха пастори-наемници, които

поради дълбокия си поклон към дявола бяха станали негови угодници. И

ето, че наемниците простряха ръце към цариците и наложниците, като им

казваха:

“Елате при нас! За да бъдем едно в огъня на неговата любов!”

Едва дочакали възбудените гласове на наемниците, цариците и

наложниците скочиха в огнената пещ с гласове на сладострастно пъшкане

и кикотене. Така в пещта влязоха абсолютно всички жени с изключение на

бедната вдовица. И аз, като гледах на видението, вече знаех в сърцето си,

че Господ беше ми давал да го видя и в книга, писана преди години. Това

ме накара да Го попитам:

“Исусе! Не се ли повтарят нещата в това видение, както при видението

с пророк Илия, което Ти ми даде преди години?”

В отговор Исус ми каза:

“Нещата наистина се повтарят, но не напълно. Защото сега

давам на Моите братя и сестри да видят що ще рече Времето за

Жалеене, което идва винаги преди Времето за Ликуване. И ако вие

искате храна за вярата си и Мъдрост за разума си, то проумейте, че

дяволските времена са диаметрално противоположни на Божиите.

Тъй, че ако в Божиите първо е Плаченето, а после Смеенето, то при

дявола първо е смеенето, а после е плаченето.

Ако в Божиите първо е Жалеенето, а после - Ликуването, то в

дяволските първо е ликуването, а после - жалеенето. Затова виж с

какво ликуване влязоха цариците и наложниците в огнената пещ

на Сатана. Но едновременно с това виж какво Жалеене ще дойде

към Моята Истинска Възлюбена...”
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Отново гледах видението, като забелязах как цариците и наложниците

избезумяха от ярост, че една жена е останала вън от огнената пещ. И те,

като вдигнаха в ръцете си огнени камъни, започнаха да я замерят и хулят,

като й крещяха със зверски гласове:

“У, нещастна жено! Ти си петно и позор, понеже си нямаш мъж. Да се

махаш оттук и дано в земята потънеш, понеже искаш да съблазниш души,

та да останат с тебе, а не да дойдат при нас. Но ние непременно ще

предупредим за твоята отблъскваща бедност и за мизерията, с която

Небето е проклело всичките ти дни...”

Истерията край самата пещ ставаше още по-голяма. Понеже, подлудени

от дявола, наемниците надъхаха жените си, като им казваха:

“Тази ли нямала грях? Тази ли не била проклета? А защо се отказа да

се омъжи? Защо уби земния си съпруг, преди още да е вдигнал полите й?

Какви ще да са тия, които никак не се покоряват на пастирския авторитет,

а твърдят, че чували Гласа на Господ и Той лично им говорил и ги водел?

Господ им бил пастир! Ха, ха, ха! Няма такова нещо във вярата.

Понеже ние сме пастирите. А колкото до тая вдовица, убийте я с камъни,

понеже е развалина и позор пред очите ни и никак няма да я търпим...”

В следващия миг злобата и яростта на цариците и наложниците вече

беше пълна. И те, като изскочиха от пещта, пламнали във всичката си

страст към дявола, наобиколиха бедната вдовица, като закрещяха против

нея с безумни гласове и я заритаха с острите върхове на обувките си.

А вдовицата, като покри главата си с вретището, заплака с висок и жален

глас, като казваше на Бога:

“Боже мой! Любов моя! Смисъл на живота ми и радост на сърцето ми!

Да не дадеш на сърцето ми да се прекърши в тая моя скръб, нито

жалеенето да ме отвърне от Верността към Тебе. Тебе ще любя, дори да

умирам! В болката си ще ридая и в страданието си ще викам към Тебе!

Ела и утеши ме! Ела и очисти ме! Ела и премахни позора ми, понеже

са се умножили тия, които ме мразят...”

Слушайки сърцераздирателния вик на вдовицата, аз усетих как очите

ми се пълнят със сълзи. И като паднах в нозете на моя Господ, прегърнах

ги, като Му казвах:
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“Боже, благославям нозете Ти. Понеже зная, че те сега ще се завтекат

и ще покрият с всичкия Огън на ревността Ти Твоята Избрана. Понеже, ето,

тя жалее за Тебе и Те призовава да я защитиш...”

В отговор Господ ме възправи със силните си ръце. И като ме погледна

с насълзените Си очи, вече ми казваше:

“Не бой се, момчето Ми! Моята Любов е непобедима! Няма

сила, която да я смачка! Няма началства и власти, нито сили и

господства, които да отлъчат Моите от Мене и Мене от Моите. Но

сега ти казвам, че Невястата Ми е тази, която приготвя чашите с

вино за Моята Сватба. Невястата Ми е тази, която избелва лицето си

с всяка сълза, която пролива за Младоженеца. И ето, Аз я любя и ти

казвам, че във Времето за Жалеене Моята Вярна Любима ще стане

толкова по-светла и Свята, толкова по-чиста и прекрасна, колкото

по-силно е било изпитанието за всичката й Вяра, Надежда и Любов.

Защото който устои до край, имайки сърцето на вдовицата от

Сарепта Сидонска, той ще бъде спасен.

Устоявайте, люде Мои!

Смирявайте се, когато ви опозоряват!

Молете се, когато ви насилват!

Обичайте, когато ви мразят!

Блестете като диаманти, когато ви тъпчат!

Защото днес е Времето за Жалеене! Време, в което Господ Алфа

и Омега познава Своите Си, както и дяволът – неговите си.

Но утре, когато Гласът Ми разсече като светкавица суетния ход

на тоя грешен свят, ще се случи ето това...”

След тези Свои думи Исус простря ръцете Си към Сарепта Сидонска,

като извика със силен глас:

“Свърши се наказанието ти, дъщерьо Сионова! Твоят Любим

няма вече да изпитва сърцето ти. Но ще открие твоите прегрешения,

дъщерьо Едомска. Защото Господ Всесилният ще вдигне полите ти и

ще оголи бедрата ти. За да видят всички семето на всяко блудство,

с което непрестанно си блудствала във всичкото си безумно
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сладострастие. Аз, Господ Алфа и Омега заповядвам на Времето за

Ликуване да слезе над жалеещата...”

След тези думи на Исус в духовния пролом на Святия Дух се появи

прекрасна светла стълба. И очите ми видяха Божии ангели в празнични

облекла да слизат по нея. Така те се приближиха до жалеещата вдовица. И

като свалиха вретището на всичкото й жалеене, покриха я с наметало на

Вечна радост и Ликуване.

Ето, че лицето на Избраната мигновено се промени. То беше бяло,

като най-чист и ефирен сняг. И онези очи, които бяха проливали сълзите

си за Господ, бяха станали извори на тържество и вечна утеха. А тогава

във видението Исус се издигна от мен, като застана на върха на Небесната

стълба, за да дочака ангелите Си, които въвеждаха Невястата Му в

Неговата Слава. Така дойде миг, когато Исус и Невястата докоснаха ръцете

Си. И Той, като я прегърна с всичката Си Небесна Сила, казваше й:

“Теб намерих, в теб се влюбих, теб дочаках и теб прославих! Ти

намери Мен, в Мен се влюби, Мен дочака и Мен прослави. Ликувай

Невясто Моя! Ликувай Сионска дъщерьо! Защото много жени са

минали по лицето на земята, но ти надмина всичките!”

След тези Свои думи Господ се обърна към Святите Си ангели, като им

казваше:

“Идете и въздайте всичкото горко на Божия яростен Гняв, което

земните царици не получиха във времето на своето ликуване.

Защото Моите жалееха привременно, за да ликуват вечно. А тия

омразни блудници ликуваха привременно, за да жалеят вечно...”

След тези Свои думи Исус протегна ръката Си към сърцето ми и ме

въздигна при Себе Си, като ми казваше:

“Сърцето ти е видяло доволно много от въздаянието над

нечестивите, за да гледаш отново Божият Гняв над тях. Но сега ела

и ликувай с Невястата Ми. Понеже не утаи думите Ми от сърцето й,

но разпалваше в нея Моята Любов...”

Братко мой! Верни ми приятелю! Не зная дали мога да събера в

сърцето си думите, с които да ти опиша остатъка от това видение, което

Господ ми даде във всичката Си Благост и Милост към Църквата.
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Но сега искам да знаеш, че не съществуват земни блага, земно щастие

или земна красота, които да ти дадат дори и минута от Вечното Блаженство

в Небесния Ерусалим. Защото в този чудесен Божий Град радостта и

щастието са оттатък предела на нашето човешко разбиране за тях. Но ти

запомни, че ето това - да ликуваш с Исус в Небесния Ерусалим - ще рече

ликът ти да бъде запечатан с усмивката на Царя, (затова и ликуваш!) а

устните ти да бъдат чучури от Извора на Вечното щастие. Амин и Амин!
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8. ВРЕМЕ ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ И ВРЕМЕ ЗА

СЪБИРАНЕ НА КАМЪНИ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Иска ми се да вярвам, че с виденията в тази книга Господ наистина

докосва сърцето ти с диамантения Си писец. Колкото до мен, аз вече зная,

че никой няма да изтрие написаното от Исус в моето сърце.

Защото кой би могъл да изтрие написаното върху камък? Кой би могъл

да махне божествения печат на Святия Дух върху твърдостта в сърцата ни?

Истина е, че има един владетел на мрака, чието време безвъзвратно

намалява. Истина е, че той ще стори всичко според силата си, за да

смачка, разруши и убие много сърца.

Да, но само тия, които веднъж вече са му били предадени!

Преди две хиляди години той надъха цяло множество от фарисеи, като

ги накара да съберат камъни и да ги хвърлят върху главата на дякон

Стефан. Така Верният последовател на Исус издъхна в болките си. Но

преди да бяха хвърлили камъните върху него, той повдигна главата си към

Небето и каза на всичките човеци:

“Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият син стоящ

отдясно на Бога...” 19

Нямаше как да не си спомня тази случка от “Деяния на Апостолите”,

след като духът ми отново стоеше в Залата на Божиите Времена и Съдби.

И аз, гледайки на Исус, Който е Алфа и Омега, дръзнах отново да отворя

устните си и да Го попитам:

“Господи мой! Защо даде на сърцето ми да размишлява за дякон

Стефан и стореното с него? Не затова ли, понеже там имаше Време за

Разхвърляне на камъни и Време за Събиране на камъни?”

“Точно така е, момчето Ми. Аз исках да подготвя сърцето ти за

този седми духовен пролом. Понеже, както вече казах на всички

ви, времената на дявола са обърнати обратно спрямо Времената на

19 (Деяния 7:56)
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Бога. Затова ти видя как при дякон Стефан фарисеите първо си

събраха камъните, а след това ги хвърляха върху главата му.

Но сега искам да помислиш не за времената на дявола, но за

Времената на Бог. Защото в този седми духовен пролом се намират

Времето за Разхвърляне на Камъни и Времето за Събиране на

Камъни.

Как мислиш? Защо има Време за Разхвърляне на Камъни и

Време за Събиране на Камъни?”

“О, Исусе! Аз вярвам, че Божиите Камъни се разхвърлят по земята, за

да извършат определена работа за Бога и Отца. И едва тогава, когато я

свършат, ще дойде Времето Отец да Си ги събере...”

“Помисли тогава отново върху дякон Стефан. Защото и той, по

силата на призванието и избирането му от Бога, беше скъпоценен

Камък от Сион. И като гледаш с вяра на случилото се с него, кажи

Ми:

Кой на кого всъщност счупи главата? Фарисеите ли счупиха

главата на дякона или дяконът счупи главите на фарисеите?”

Мъдростта в устните на Господ беше толкова голяма, че с вълнение в

гласа си едвам успях да Му кажа:

“Господи мой! Сега сърцето ми е просветено от Тебе и аз виждам, че

дякон Стефан счупи главите на фарисеите. Защото Камъкът в сърцето му

беше Ти. И тия фарисеи се спънаха в Камъка и главите им се пръснаха. За

да се сбъдне писаното в Евангелието:

“И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото

падне, ще се пръсне. И главните свещеници и фарисеите, като чуха

притчите Му, разбраха, че за тях говори...” 20

“Значи, както вече си убеден, дякон Стефан беше един от

Камъните на Отца, Сина и Святия Дух. Камък, който препъна

религиозната гордост на фарисеите и счупи главите им. Но ти сега

виж другото знамение, което е записано в Моето Слово. Защото,

след като се препънаха в Камъка от Сион, фарисеите вдигнаха

камъни в ръцете си, та да убият Моя свидетел.

20 (Матея 21:44-45)
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А умря ли дякон Стефан?”

“О, Исусе! Словото Ти казва, че той коленичи и извика със силен глас:

“Господи, не им считай тоя грях...” 21

И като им каза това, Стефан заспа...”

Господ се усмихна на последните ми думи, а след това отново започна

да ми говори, като казваше:

“Сам виждаш, че Стефан не умря, но заспа...

А защо той не умря, но заспа?”

“Исусе! Аз зная, че причината за това е Камъкът от Сион, Който Си Ти.

Ако някой вярва в Тоя Камък и Го люби в сърцето си, то такъв има Вечен

Живот. Ето затова Словото Ти казва, че дякон Стефан не умря, но заспа...”

“А кой друг, като имаше Камъка от Сион, заспа на Него и видя

стълба към Небето и Господ на върха на стълбата...”

“О, Спасителю мой! Това беше Яков...”

“Разбираш ли колко близко един до друг са Яков и Стефан?

Защото единият имаше Камъка, на Който заспа и видя Небето

отворено и Господ на върха на стълбата. И другият имаше Камъка,

на Който заспа и видя Небето и Човешкият Син, стоящ отдясно на

Бога и Отца.

Сега, най-сетне, проумяваш ли какви ще са Божиите Времена

за Разхвърляне на Камъни и за Събиране на Камъни?”

“Да, Господи мой! Сега ясно виждам и разбирам, че Ти ще разхвърляш

по цялата земя Камъните от Сион, които са Твоите свидетели. А след като

ги разхвърляш, ще дойде Времето да Си ги събереш...”

След последните ми думи Господ се изправи от мраморния си Трон.

И като посочи към седмия духовен пролом, отново ми каза:

“Нека двамата с теб да влезем в тоя духовен пролом. За да

видиш със сърцето си как на земята идва Времето за Разхвърляне

на Камъни, а след това и Времето за Събиране на Камъни...”

Така Исус хвана ръката ми и ме поведе след Себе Си. И ето, че само

след миг нозете ми вече стъпваха в самия духовен пролом, когато Святият

Дух погълна мен и Господ в Себе Си. Но този път Той никак не ни свали на

21 (Деяния 7:60)
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земята, а аз скоро се видях пред Хълма Сион и очите ми забелязаха

огнената ковачница на Отеческата Мъдрост. А там, пред самата ковачница,

блестяха хиляди скъпоценни Камъни. И докато аз гледах с възхищение на

Камъните, Господ се отдели от мен и пристъпи към Хълма на Бога и Отца,

като извика със силен Глас:

“Отче Мой и Боже Мой! Разхвърляй с Вечната Си Сила тия Мои

Камъни по цялата земя. За да свидетелстват за Нас и да бъдат

ориентири за Пътя на Вечното Спасение...”

В отговор на Исусовия Глас от самия Хълм се протегнаха огнените

ръце на Бог Отец. И Той, като вдигна всичките Камъни отпред ковачницата

на Мъдростта, вече казваше на Исус:

“Възлюбен Мой Сине! Аз ще изсипя Камъните по цялата земя.

За да служат за препънка на гордите и за стъпване на смирените...”

А Господ, като ме погледна с огнен поглед, вече ми казваше:

“Ела и заеми мястото си сред Камъните на Моя Бог и Отец.

Понеже си един от тях, утвърден и посочен от Моя Бог и Отец...”

След тези думи на Исус Святият Дух ме въздигна и постави в

пламтящите длани на Бога и Отца. А само след миг сърцето ми полетя към

земните места и аз с удивление видях как Камъните на Бога и Отца

слизаха плавно по долините и хълмовете на цялата земя. И ето, че Святият

Дух постави и мен в попрището ми, като ми казваше:

“Ще стоиш на Пътя Господен и никак няма да се отместиш от

него. Тъй, че едни ще се спънат в свидетелството ти и ще се

съблазнят поради острите ти ръбове, но на други непременно ще

послужиш като камък за стъпване. За да се утвърдят в познаването

на Бога и Отца и да познаят Времената на Алфата и Омегата...”

Погледнах на Господния Път, на който ме постави Святият Дух и така

забелязах, че той беше толкова стеснен, щото едвам да се събере един

Камък с остри ръбове. Това ме накара да извикам с гласа си и да призова

Исус, като Му казвах:

“Господи мой! Какво Си ми сторил? Та Ти Си ме поставил да стоя така,

щото искам или не, да се срещна с всички, които вървят на тоя Път...”
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В отговор на думите ми Господ отново се яви пред мен, като ми

казваше:

“Помниш ли книгата за долината Ахор и видението, което ти

дадох с Игрището на Живота? Нямаше ли там остри и бели Камъни,

с които Отец Ми да изпита сърцата на човеците?

Казвам ти, че ще стоиш на тоя Път, понеже си слуга на Отца Ми,

пророк от Неговите пророци. Камък от Неговите Камъни, с които

Той ще препъне едни и ще утвърди други. Затова стой на Пътя и

приеми, че това е животът ти, съдбата ти и всичкото ти служение за

Небето и Небесния Цар...”

Не се наложи да стоя дълго, понеже на Пътя се появиха не един и

двама, но цяла процесия от човеци. И те, като ме видяха отдалеч, казаха

си един на друг:

“Какъв е тоя, че така е препречил Пътя? Явно, че е поставен, за да

съблазнява, но ние няма да му позволим това и ще го отмахнем от Пътя, за

да продължим нагоре...”

Така двама-трима от човеците се приближиха при мен. И като се

опитаха да ме поместят, нараниха дланите си до кръв в острите ръбове на

Словото, дадено ми от Исус. Това ги накара да извикат:

“Скоро да се отмахнеш от Пътя, понеже пречиш и съблазняваш! Чуваш

ли?”

Думите на човеците ме накараха да им отговоря:

“Аз ли преча и съблазнявам? Не сте ли вие пречка и съблазън на

Божия народ? Какви са тези раници на гърбовете ви? Какви са тези

дрънчащи кесии на поясите ви? Не сте ли пълни с користите на Ахан? И

нима мислите, че ще занесете в Небето сребърници и земни блага?

Аз няма да се махна от Пътя, понеже не поставих сам себе си на него,

но бях поставен от Исус, моят Господ. А вие, ако искате да продължите,

стъпете на ръбовете ми и се възкачете, за да продължите...”

Думите ми никак не се харесаха на човеците. И те, като се изпълниха

с ярост, изкрещяха в лицето ми:

“Ти ли си, който ще ни съдиш, когато си нямаш църква и пастир?

Скоро да се отместиш от Пътя, понеже ние имаме начин да те отместим...”
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Въпреки яростните гласове мирът ми от Исус оставаше непокътнат.

Затова отговорих на безумните, като им казах:

“Благословен да е Господ, Спасителят ми, че ми даде привилегията да

се грижа за Неговата Църква, на която Той е Пастир. А колкото до вашите

заплахи, те никак не ме плашат. Отместете ме, ако можете...”

Като по даден сигнал от дявола човеците мигновено вдигнаха камъни

в ръцете си и започнаха да ги хвърлят върху мен. Но ето, че камъните се

пръсваха, а аз стоях цял. И след като камъните не им помогнаха, яростните

вече си казваха един на друг:

“С камъни няма да стане. Нека го опозорим с кал и мръсотия. Така

непременно той ще предизвиква отвращение във всеки, който го види...”

Така, само след миг, върху мен се изсипа всичката помия и нечестие

на човешки хули, лъжи и клевети. Но и това никак не ме отмести от Пътя.

Тогава човеците отново закрещяха против сърцето ми, като казваха:

“Не виждаш ли, че вече си опозорен и омърсен, бе? Не виждаш ли, че

името ти е сравнено със земята? На какво още разчиташ, че да препречваш

Пътя? Нима мислиш, че някога ще заблестиш като Божиите генерали? Нима

мислиш, че Господ ще ти даде да бъдеш толкова титулуван и продаван

като тях?”

Думите на човеците ме накараха да им кажа:

“А що щете вие при камък, опозорен и омърсен?

Вървете при вашите камъни, при ония, които наричате “генерали”. И

като стъпите на тях, продължете според както вярвате. Но за мен по-добро

би било в тоз час да умра, отколкото Господ да допусне да бъда титулуван

и продаван като тях. Било опозорен или омърсен, аз ще стоя на мястото си.

Било, че името ми е покрито от всичката ви помия и клевета, аз няма да

помръдна от Пътя. Защото ако вие се съблазнихте в Пророческия Дух на

моя Господ, то други ще Го обикнат. Ако вие се спънахте и похулихте

Божието Име, то други ще се възкачат, за да прославят Отца, Сина и

Святия Дух...”

След последните ми думи човеците се обърнаха назад от Пътя. И с

последните си хули и крясъци те вече ми казваха:
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“Сега разбрахме, че си нечестив и че Пътят, на Който стоиш, е гибелна

заблуда. Затова всякога ще се молим Господ да прокълне името ти и да

отсече всичките ти думи...”

Ето, че останах самотен на Пътя. Но Господ в голямата Си Благост и

Милост отново се яви до мен, като ми казваше:

“Измежду всичкото злострадание на земята, най-тежък е

жребият, който Отец Ми е определил за слугите Си, пророците. Но

ти никак да не отпадаш. Напротив - крепи се, възлюбен от Отца Ми!

Понеже Господ вече събира Сионовите пленници, за да им даде

всичката Си Благост и Милост. И дъждът, последният дъжд на

Святия Дух, вече вали на земята. Тъй, че колкото мръсотия и позор

да изсипят върху тебе, Духът всякога ще те прави да блестиш и

привличаш Божиите чеда на Божия Път...”

След тези думи на Исус аз усетих как Святият Дух измиваше с утеха

цялото ми сърце. А очите ми видяха как на Пътя се явиха Божии чеда,

привлечени от Пророческия Дух на моя Господ. Те не просто, че ме

приближиха, но се възрадваха на всичкото Божие изобличение, колкото и

остри да бяха ръбовете ми. И като стъпваха с вяра върху изобилието от

всичките свидетелства, давани ми от Царя, продължаваха нагоре, като

казваха на Исус:

“Благодарим Ти, Господи, че Си поставил слугата Си на Пътя Си.

Благодарим Ти, че Си му дал да износи мнозина, за да прогледнем и да

чуем Гласа на устните Ти...”

А след това, като се обръщаха към мен, казваха ми:

“Благодарим ти, братко, че никак не се уплаши от яростта на Вавилон,

но устоя и остана на Пътя. Нека Бог да те постави толкова по-високо,

колкото по-високо издигна нас със свидетелството на сърцето си...”

Чул думите на братята и сестрите ми, Господ отново застана до мен на

Пътя. А след това ме погледна с дълбоките Си и прекрасни зеници, като ми

казваше:

“Има време за Разхвърляне на Камъни. Но има и Време за

Събиране на Камъни! И сега ти казвам, че когато върху Камъните от

Сион стъпи и последната душа, записана в Книгата на Живота на
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закланото Агне, то тогава непременно Отец ще въздигне теб и

всичките Си други Камъни. Но дотогава ти оставаш на Пътя Ми!

Блъскан и мразен, благославян и обичан, съблазън и препънка за

едни, пример и вдъхновение за други.

Защото Аз, Господ Алфа и Омега, поставих сърцето ти в едно от

най-славните Времена, заповядано от Моя Бог и Отец. Времето за

Разхвърляне на Камъни! Времето, в което Бог ще познае сърцата,

които Го любят и ще отсече завинаги сърцата, които Го мразят!

Аз, Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният,

заповядвам на всичките Си братя и сестри да изпълнят сърцата си с

копнеж по Божиите Времена на земята. За да се въздигнете при

Мене в проломите на Святия Дух и сърцата ви да бъдат записани в

Божията Книга!

Ето, диамантеният писец е в ръката Ми! Блажени човеците,

които Божият Свят Дух утвърди като Камъни на Сион! Защото те са

живите потомци на Яков и Стефан! Защото върху плочите на

сърцата им Господ ще напише Името Си! За да Ми бъдат украшение

и Вечна Слава! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”



65

АЛФАТА И ОМЕГАТА - II

ВИДЕНИЕ ЗА ДОКОСВАНЕТО ОТ АЛФАТА И ОМЕГАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

С дълбоко благоговение и трепет от могъщата изява на моя Господ, аз

отново приклоних сърцето си към Него. Защото горе, в Залата на

Времената и Съдбите, стояха неизявени и неразкрити още седем духовни

пролома на Святия Дух. Аз не зная дали ти разбираш колко съдбоносна за

всички нас е тази последна изява на нашият Господ Исус. Изявата Му като

Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят. Но сега искам

да знаеш, че всеки пролом от Небето до земята е като едно от твърде

великите чудеса, сътворени от Божията Сила. А когато това са проломите,

които правят явни Времената и Съдбите на Святия Дух, то тогава наистина

не ни остава друго, освен всеки от нас да намери духовния пролом, даден

му от Бога, в който да се закрепи и въздигне с вяра в Исус.

Останал под въздействието на първите седем пролома, аз твърде

силно ревнувах за останалите. Нещо повече - дори не исках да правя

пауза в божествените видения и откровения. Но, така или иначе, Господ

заповяда на сърцето ми тази пауза. Не заради мен, но заради дълбокото

духовно значение на Божиите Времена и Съдби. Значение, което трябва да

бъде разбрано и осмислено от всички, които слушат Гласа на Бог и Му се

покоряват. А за подобно разбиране е нужно време. Така, след две седмици

на очакване, аз отново застанах на молитва пред моя Господ, като Му

казвах:

“Исусе! Сърцето ми чака и жадува за Теб. Моля Те, издигни ме при

Себе Си! За да ми говориш за останалите духовни проломи. Защото

всичките Божии чеда очакват изявата Ти като Алфа и Омега. Изява, с

която Ти ще докоснеш сърцата им по твърде могъщ начин...”

Когато Господ ми дава думи в сърцето, с които да Му се моля, аз вече

зная, че Той е на път да дойде. Така и сега сърцето ми отново почувства

благодатния допир от ръцете Му.
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И ето, че Господ вече говореше на духа ми, като казваше:

“Аз непременно ще те издигна при Себе Си. За да говоря на

Божието домочадие относно останалите духовни проломи. Но сега

наистина искам да потвърдя в сърцето ти, че докосването от

Алфата и Омегата е твърде могъщо. Нещо, за което и ти Ми се

помоли...”

След тези Свои думи Господ постави ръцете Си върху главата ми, а

през целия ми дух премина присъствие, което никак не можех да обясня.

Това присъствие ме накара да погледна на разговора си с Исус по нов, по-

особен начин. Аз стоях в стаята си и седях пред компютъра си, когато

осъзнах, че всичко в тоя миг ми е твърде познато. Музиката, която слушах,

начинът, по който стоях седнал пред бюрото си, та дори и духането на

вятъра през прозореца ми се сториха свръхреални. Като спомен от нещо,

което вече съм преживявал, ако и то да се случваше в самия момент на

възприятията ми. Това ме накара да кажа на Исус:

“Господи мой! Какво стори със сърцето ми, та през мен да премине

това необяснимо присъствие? Та ето, аз сега говоря с Теб, а сякаш, че

нещата и най-вече – времето на Твоето докосване - аз вече съм го

преживял. И ето - мога със сигурност да потвърдя, че подобни състояния

са идвали често в сърцето ми.

Но какво е това присъствие, Исусе? Какво е това докосване, при което

за един кратък миг всичко около нас ни се струва вече преживяно?”

В отговор на думите ми Исус отговори, като ми казваше:

“Нали искаше да потвърдя в сърцето ти, че докосването от

Алфата и Омегата е твърде могъщо?

Ето това и сторих. Защото те докоснах с Моя поглед върху

живота ти. И понеже Аз съм видял началото и краят на живота ти,

то и затова в мига на докосването сърцето ти усети самия поглед на

Алфата и Омегата. Именно този поглед те накара да считаш, че

всичко около теб веднъж вече е видяно и преживяно...”

Мъдрите думи на моя Господ ме накараха отново да Го попитам:

“Господи мой! Да разбирам ли, че именно така Ти докосваш сърцата на

твърде много човеци?
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Понеже аз съм имал подобни преживявания още във времето на моето

юношество, когато не Те познавах, нито вярвах в Тебе...”

В отговор на въпроса ми Исус докосна отново главата ми, като каза:

“В началото на тази книга, когато те въздигнах в Залата на

Божиите Времена и Съдби, ти видя всичките духовни проломи

отгоре, откъм Небето. Но сега искам да ги видиш и отдолу, откъм

земята. Защото така непременно ще разбереш и докосването, с

което Алфата и Омегата оставя скрити духовни послания в сърцата

на много човеци...”

След тези последни думи на Исус пред очите ми се появи видение. И

ето, че аз наистина виждах духовните проломи на Божиите Времена, които

се спускаха по земята. Те не стояха статични при своето спускане, но се

движеха по самата земя, на изток и на запад, на север и на юг, сякаш че

това бяха торнада, каквито често съм гледал по “Discovery Channel”.

А там, всред самите Божиите проломи, сърцето ми видя множества от

човеци. Всеки човек ходеше със съдбата си в отреденото му от Бога време.

Но ето, че при обикалянето на Божиите проломи се случваше те за миг да

докоснат сърцето на един или друг човек. И при самото докосване на

сърцата от Божия пролом, те блясваха за миг, като искри, а след това

мигновено угасваха. Докато извръщах главата си, за да говоря на моя

Господ, Той вече ми казваше:

“Забеляза ли как при докосването от Божиите проломи сърцата

за миг заблестяват?”

“Да, Исусе! Но след това угасват...”

“Така е! Но ти помисли какво се случва със сърцата в мига на

самия проблясък?”

“О, Господи мой! Така, най-вероятно, ги докосваш Ти, Който Си

Алфата и Омегата. И на всеки от тия човеци проблясъкът в сърцето му е

като състояние, което той мисли, че вече е преживял или видял веднъж.

Но истината е, че духът му е уловил Твоя поглед, погледът на Алфата и

Омегата...”

В отговор на думите ми Исус отново каза:
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“Милиони хора се докосват до проломите на Божиите Времена

и Съдби, и пак не искат да влязат в тях. Милиони хора са предмет

на Божията Милост и дълготърпение, и пак не довеждат сърцата си

до покаяние и необратима промяна. И знаеш ли защо?

Именно по причина на това, че малцина искат да платят цената,

та да извисят човеците в самите проломи на Святия Дух. Понеже

мнозина служители от църковните си амвони са обърнали Божиите

Времена и Съдби в история и теология, а не в настояще и бъдеще.

А къде бяхте, когато трябваше да видите, че Святият Дух,

изпратен от небесата, носи в проломите Си Божиите Времена и

Божиите Съдби? Къде бяхте, когато докосвах сърцата ви, та да

паднете на молитва и да търсите не просто докосването, но

изпълването със Святия Дух и въздигането при Мене? Къде бяхте,

когато трябваше да проумеете думите Ми в Евангелието:

“Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на

Сина да има живот в Себе Си; и дал Му е власт да извършва съдба,

защото е Човешкият Син...” 22

И ако езичниците на тоя свят и до днес наричат съдбоносното

докосване от Алфата и Омегата “dеjа vu”, сиреч, “вече видяно”, то

така ли ще го наричате вие? Не разбирате ли, че вече живеете в

скончанието на Времената, когато ще настъпи свършекът? Не

проумявате ли, че ако духовните проломи на Божието Време

докосват сърцата ви, то не е, за да се чудите на “вече видяното”, но

по-скоро да влезете в тия проломи и сърцата ви да се извисят при

Мене?

Ето, Аз ще дам на слугата Си Небесни видения с останалите

проломи на Божиите Времена и Съдби. За да докосна сърцата ви не

с “вече видяното”, но с вече разбраното, което става Дух и Живот

за духа и живота ви! Блажени тия, които вече видели, Ме последват,

за да разберат! Блажени тия, които вече разбрали, Ме послушат, за

да живеят! Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още

говоря и не млъквам!”

22 (Йоан 5:26-27)
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1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И ДИАМАНТЕНИЯ

ПИСЕЦ

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Аз съм сигурен, че ако Господ е дал определена духовна опитност на

слугата Си, то по един или друг начин прицел на тази опитност са ставали

мнозина други човеци. Ето защо зная, че е твърде възможно и ти да си

преживял докосването от Алфата и Омегата, ако и до днес да си нямал

Божието обяснение за него.

Лично за мен, миговете на подобни докосвания са стотици в живота

ми. Имало е случаи да отида в нов град за първи път, а сърцето ми да се

чувства така, сякаш, че е било там и преди. Имало е случаи да видя хора

за пръв път в живота си, а Господ да ми ги покаже като дългогодишни

приятели. Това наистина е чудо и ще остане чудо от Бога за всеки от нас.

Защото кой от нас би имал Разум да схване тая велика и необяснима Сила

на Алфата и Омегата, която държи в себе си съдбите от Началото до Края

на човешкото битие? Кой от нас би имал Мъдростта да проумее що ще

рекат стиховете на псалома, които казват именно за Алфата и Омегата:

“Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; и в Твоята

книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не

съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия

Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!” 23

Виждаш ли, братко мой?

Ето за тия скъпоценни помисли Исус днес докосва сърцето ми. Защото

едва ли би имало по-голяма радост и тържество за човешкото сърце от

това да знае, че Господ е записал в Книгата на Живота всичките му

определени дни на земята. И ако за езичниците цялото духовно обяснение

на докосването от Алфата и Омегата е в едничкият израз “dеjа vu” (дежа

ву), тоест, “вече видяно”, то за духовно просветените Божии чеда трябва

да станат ясни всичките проломи на Времената и Съдбите на Святия Дух.

23 (Псалом 139:16-17)
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Защото именно през тези проломи ние напускаме човешкото и дяволското

време, за да влезем във Времето на Бога.

А сега нека да продължа с първото от виденията в Залата на Божиите

Времена и Съдби. Защото моят Господ отново въздигна духа ми със Себе

Си и ме направи да пребъдвам пред мраморния Му Трон. А когато очите ми

се срещнаха с Неговите, Исус извади от мантията Си златна Книга и

диамантен писец. И Той, като разтвори Книгата, вече ми казваше:

“Пристъпи до Мен. Защото искам да покажа на сърцето ти защо

едни са велики в Божието Царство, а други - най-малки...”

С вълнение пристъпих към моя Господ, а Той протегна Златната Книга,

за да гледам в нея. И ето, че очите ми видяха как страниците на самата

Книга не бяха от хартия или пергамент, но от тънки каменни плочи. Върху

самите плочи личаха божествени писания, които не разбирах. А Исус, като

ми посочи страниците на Книгата, вече ми казваше:

“Както сам забеляза, страниците на Божията Книга са плочи от

Камък. И именно на тия плочи Аз записвам съдбите на всичките

Божии човеци, които се явяват в духовните Проломи на Святия Дух.

Виж тогава как изглеждат съдбите на великите хора в Божието

Царство!”

Отново погледнах към страниците на Книгата, когато забелязах как

божествените писания бяха твърде дълбоко издълбани в каменните плочи.

А това ме учуди, тъй че попитах Господ:

“Защо, Исусе, тия съдби са толкова дълбоко издълбани в Твоята

Книга?”

В отговор Господ вдигна в ръката Си диамантения писец, като ми

казваше:

“Виждаш ли този писец? Той е зареден със Силата на Божието

Слово. Затова колкото по-силно е Божието Слово в човешкото

сърце, толкова по-силен ще е натискът на диамантения писец

върху плочата на сърцето и върху страниците на Моята Книга. Но

нека сега двамата с теб да пристъпим отново до първия духовен

пролом, който е Времето за Раждане и Времето за Умиране. За да

видиш всичко с очите си...”
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Така Господ стана от мраморния Си Трон и тръгна към пролома, а аз Го

последвах. И там, в Светлината на пролома, се появи образ на Божий

праведник. А аз, като видях сърцето му, разбрах, че Емануил е започнал

да живее в него. Това накара моят Господ да се приближи до праведника и

да докосне сърцето му с диамантения Си писец. Така писецът написа в

самото сърце:

“Емануил”

Гледайки на стореното от Господ, аз притаих дъх, а Той вече ме

питаше:

“Забеляза ли какво сторих?”

“Да, Исусе! Силата на Божието Слово в Твоя диамантен писец се

съедини със Силата на Божието Слово в сърцето на тоя мой брат. И Ти

написа в сърцето му “Емануил”...”

“А дълбок ли е надписът, момчето Ми?”

“Не, Господи! Той просто е надпис, с който Ти свидетелстваш на това

сърце и то свидетелства за Тебе...”

В следващия миг Господ отвори Книгата Си на точно определено

място. И ето, че и там Той написа с диамантения Си писец “Емануил”. А

надписът в Книгата и в сърцето бяха абсолютно еднакви по дълбочината

си. Но ето, че Исус се обърна към Божия праведник, като му казваше:

“Господ вече е с тебе! Покорявай се на Духа Ми, сине човешки!

Възрастявай във вярата и се изпълвай с Любовта Ми!”

След тези думи на Исус образът на Божия праведник се скри в самия

пролом. А моят Господ, като посочи пролома, отново ми каза:

“Сега ние ще изчакаме едва една секунда, но на земята тоя

праведник вече ще е станал принос за Бога и той отново ще се яви

пред Мене...”

Докато Алфата и Омегата изговаряше думите Си, Божият праведник

отново се яви в пролома. Но тоя път той изглеждаше различно. Защото

главата му беше като Исусовата глава на Кръста, покрита с венец от тръни,

а ръцете му и нозете му кървяха прободени. И самият праведник, пламнал

в Огъня на Божията Любов, казваше на Исус:
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“Боже, Ти видя как се поругаха с мене тия, които ме мразят. Моля Те,

никак да не зачиташ греха им, понеже те не знаят що вършат и не

познават нито Тебе, нито Отца...”

Слушайки думите на Божия праведник, Исус се просълзи и развълнува

в Сърцето Си. И Той, като простря диамантения писец в ръката Си, написа

върху плочата на сърцето му:

“Христос, Божият Агнец!”

Но ето, че писецът в ръката Господна пламна от Огъня на Божия

праведник. И самите думи, написани от Исус, бяха дълбоко вдълбани в

камъка, като родени от Огъня и диаманта едновременно. А Господ, като

отдръпна пламналия диамантен писец, записа и в Книгата Си думите:

“Христос, Божият Агнец!”

Но и там думите се вдълбаваха в камъка. Тъй че те наистина щяха да

бъдат вечни. А тогава Исус ми каза:

“Дадох на сърцето ти да види кои са великите в Божието

Царство. И сега казвам на всичките Си братя и сестри, че колкото

по-силно е Божието Слово в сърцата ви, толкова по-велика ще е

съдбата ви във Времената и Съдбите на Моят Свят Дух.

Хора, станали съвършено угодни на Божието Сърце и вдигнали в

Божиите проломи мнозина чрез примера си, непременно ще имат

Името на Бога, издълбано на плочите на сърцата им и в Божията

Книга.

Хора, останали непостоянни и колебливи в пътищата си, ще

имат надпис, който е близо до избледняване. Защото такива, като

влязат в Божиите Времена и Съдби, бързат да бягат, та дано биха се

върнали в човешкото или дяволското време. И само по едната

Божия Милост са били опазени, та да не отпаднат.

Ето, говоря на всички Мои и ви казвам, че на мнозина от вас

надписите им от Мене никак не са за завиждане и възхищение.

Понеже Аз избледнявам в живота им, а един друг става силен да

изтрива написаното от ръката Ми, понеже вече са го пуснали вътре.

И това е така, защото Словото от устата Ми не е станало Сила, която

да ги утвърди и направи непоколебими и Верни до смърт.
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О, люде Мои! Докога да ви говоря? Докога да ви призовавам?

Докога да ви назидавам и изобличавам? Нима сте забравили, че

някога Моисей слезе от Синайската планина, пълен с Гнева на Бога

и Отца?

И ако тогава Божият пророк счупи каменните скрижали,

написани със същия тоя диамантен писец в ръката Ми и със същия

Огън на Моя Бог и Отец, то казвам ви, че днес Божият Пророчески

Дух отново слиза от Хълма на Отца. За да види и изобличи всичкото

нечестие на хора и демони. И Той непременно ще съхрани сърцата,

станали каменни скрижали, но ще унищожи тия, върху които

Божието Име, Слово и Пример избледняха, за да се отвори път на

съблазнителя и изкусителя.

Ето, Аз Господ Алфа и Омега, Първият и Последният, стоя и ви

чакам да влезете във Времената и Съдбите на Духа Ми! За да се

издигнете при Мене и да запиша съдбите ви в Книгата на Живота!

Послушайте Ме за да живеете! Послушайте Ме, за да бъдете

записани като последното поколение на Сион, познало Времената и

Съдбите на Алфата и Омегата!”

Господ все така говореше на сърцето ми, а аз – влюбен в Гласа Му,

продължавах да гледам каменните страници на Божията Книга.

Искаш ли да намериш себе си в тази Книга, братко мой?

Искаш ли в цялата Вечност сърцето ти да се възхищава от изгледа на

най-прекрасния в Небето? Искаш ли един ден да се намериш с онези,

чийто пример в Библията е сладост за вярата ти и Огън за любовта ти?

Тогава непременно побързай да влезеш във Времената и Съдбите на

Святия Дух. И когато посветиш целия си живот на Бога, то непременно ще

усетиш как върху плочата на сърцето ти Бог е врязал и издълбал Самия

Себе Си! Амин и Амин!
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2. ВРЕМЕ ЗА ПРЕГРЪЩАНЕ, И ВРЕМЕ ЗА ВЪЗДЪРЖАНЕ

ОТ ПРЕГРЪЩАНЕТО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Когато застана пред Господ Исус Христос, за да прогласявам думите

Му и върша Волята Му, аз зная, че в тоя миг сърцето ми свещенодейства.

Защото, взел всички думи и видения на Христовото Освещение, аз бързам

да ги запиша и подаря на теб, и на всички останали, които любят Името и

Делото на Божия Син.

Как мислиш? Не ми ли е драго, че Господ ще освети твоето сърце и ще

те направи да прогледнеш още повече? Не ми ли е драго да прегърна теб и

всички, които Исус ми е дал да обичам с Неговата Любов?

Ето, казвам ти, че ако и по плът с ръцете си да не мога да стигна до

тия, които Исус посещава с Божия Пророчески Дух, пак в Духа имам

Силата да прегърна теб и всички мои братя и сестри.

Затова си ми скъп брат и Верен приятел!

Защото зная, че в Божия Дух стоиш до мен и аз стоя до теб. Не мога да

започна с други думи или с друго послание преди видението с осмия

духовен пролом. Защото това е проломът, в който се намира Времето за

Прегръщане и Времето за Въздържане от Прегръщането. Стоейки пред моя

Господ в Залата на Времената и Съдбите, аз с трепет очаквах Той да ми

проговори. И ето, че Исус отвори устата Си, като ми казваше:

“Ето, Стефане! Сега ще заведа сърцето ти в осмия духовен

пролом на Святия Дух. За да видиш сам що ще рекат тия две

Времена. Времето за Прегръщане и Времето за Въздържане от

Прегръщането. Но сега ти Ми кажи:

Искаш ли да прегърнеш твоят Господ?”

Думите на Спасителя ме накараха да онемея. Защото Благодатният Му

Глас докосна най-дълбокото на сърцето ми. Ето защо, събрал едвам

няколко думи, аз Му казах:

“Исусе! Аз искам не просто да Те прегърна! Но когато Те прегърна,

никога повече да не Те пусна от прегръдката си...”
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Исус се усмихна с голяма нежност на думите ми. И като се изправи от

мраморния Си Трон и протегна ръцете Си, каза ми:

“Ела и Ме прегърни!”

Думите Му ме накараха да се затичам и да Го прегърна. И ето, че

когато ръцете ми докоснаха мантията на Исус, а сърцето ми притихна в

Неговото Лоно, стана мигновено чудо. Защото аз усетих как една Небесна

Любов и Светлина започнаха да се вливат вътре в мене. И колкото повече

прегръщах Исус, толкова по-пълно и преизпълнено ставаше сърцето ми.

Така дойде миг, когато усетих в дълбочините на сърцето си, че трябва да

пусна от прегръдката си моя Господ. Защото самият Свят Дух с нежен Глас

започна да ми шепне, казвайки:

“По-блажено от това да прегръщаш Исус, е Той Самият да

прегръща чрез тебе. Затова иди с Него. И като влезеш в пролома на

Моите Времена, намери тия, които се нуждаят от Прегръщането на

Царя...”

Думите на Святия ме накараха да пусна Господ. А Той, като ме

гледаше с дълбоките Си и чисти зеници, попита ме:

“Какво почувства, момчето Ми?”

“О, Исусе! Сърцето ми се докосна до Твоето Лоно и Ти ме напълни с

всичката Си Небесна Любов и Светлина. И точно тогава, когато никак не

исках да Те пусна, Святият Дух проговори на сърцето ми, като ми каза, че

е по-блажено Ти да прегръщаш чрез мен, отколкото аз да прегръщам Теб!”

“Разбираш ли тогава, че дълбокият Небесен смисъл на

Прегръщането е именно този - да дадеш сърцето си на тоя, който

има нужда от тебе. Защото Прегръщането цели да докосне и слее

две сърца, за да бъдат едно в Любовта и Светлината на Отца. Ето

така ти имаше нужда от Мене и аз ти дадох Сърцето Си. Но сега,

когато сърцето ти е пълно с Моето, ти можеш да изпълниш копнежа

на твоя Господ и Цар, а именно - да Ми позволиш чрез тебе да

прегърна мнозина...”

Думите на Исус ме накараха с вълнение да Му кажа:

“Води ме, скъпоценни мой Господи! Аз искам да вляза през духовния

пролом на Святия Дух и да позная Времето за Прегръщане...”
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В отговор Исус хвана ръката ми и така двамата тръгнахме към осмия

духовен пролом. И ето, че когато двамата с Него стъпихме в самия пролом,

Духът мигновено ни погълна в Себе Си, като ни свали в земните места.

Така аз отново видях Божия Хълм на земята, а Господ вече ми казваше:

“Тръгни надолу от Хълма и потърси човеци, които искат да

влязат във Времето за Прегръщане. А Аз, като те гледам от Хълма,

непременно ще направлявам и ръководя сърцето ти...”

Послушал Исус, аз тръгнах по една тясна пътека на Хълма, като слизах

надолу. И ето, че не след дълго очите ми видяха човеци на Господния Път.

А сърцето ми дочу Господ да му казва:

“Реши как да постъпиш с тези човеци. И помисли дали те се

нуждаят от Времето за Прегръщане...”

Погледнах към самите човеци, но никой от тях никак не подсказваше,

че има нужда от Прегръщане. Ето защо извиках към Господ, като Му казах:

“Господи мой! Гледам тия човеци и не виждам някой от тях да има

нужда от Времето за Прегръщане...”

Съжалявам, че изрекох думите си. Понеже от Хълма Гласът на Исус

стана твърде строг. И Той, като ме смъмри, вече ми казваше:

“Как смееш да твърдиш, че тия Мои братя и сестри нямат нужда

от Времето за Прегръщане? А изяви ли им ти това Време? Даде ли

им да разберат, че сърцето ти е пълно с Моята Любов и Светлина?”

Навел главата си пред Исус, аз имах силата само да Му кажа:

“Прости ми, Исусе! Аз съвсем забравих, че в Залата на Времената и

Съдбите Ти пръв протегна ръцете Си към мене. Аз чаках от тия мои братя и

сестри първом те да прострат ръце за Прегръщане, а аз да отговоря на

призива им...”

Все така строг в Гласа Си, Господ отново ми каза:

“Запомни, че оня, който иска да свали на земята Времето за

Прегръщане, сам протяга ръце към ония, които имат нужда от Бога.

Защото такава е Моята Любов. Тя не идва, когато я призовават, но

призовава тия, които не идват. Тя не чака изгубената овца по

бърдата да извика към нея, но отива при изгубената, за да я

избави...”
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Можех ли да се бавя, когато Исус ме смъмряше и изобличаваше?

Разбира се, че не! Затова, като се затичах към човеците, разтворих

ръцете си към тях, като им казах:

“Скъпи мои братя и сестри! Мили мои приятели! Искам да ви прегърна

и да дам на сърцата ви всичко, което Господ има за вас!”

Само след миг човеците реагираха. И първият от тях, като разтвори

плахо ръце, казваше ми:

“Прегърни ме, Божий човече! Понеже нужда имам от Любовта на моя

Господ!”

Ето, че аз вече прегръщах човека и той също ме прегръщаше. А тогава

сърцето ми се развълнува твърде силно. Понеже Огънят на Духа влизаше в

сърцето на моя брат. И колкото повече го прегръщах, толкова повече

Святият Дух вършеше чудесните Си дела вътре в него. Така дойде миг,

когато човекът отпусна ръцете си, като ми казваше:

“Братко мой! Славя Бога за Милостта Му! Нека да идем и да прегърнем

другите, които имат нужда от Него!”

Така, водени от Духа, двамата с човека отидохме при останалите по-

долу човеци. И като протегнахме ръце, прегърнахме ги, а сърцата им

мигновено се съживиха и осветиха от Святия Дух. А тогава Исус отново ми

проговори от Хълма, като ми казваше:

“Запиши на книга думите Ми и ги предай на всичките Ми братя

и сестри, като им кажеш:

Днес Аз виждам от Небето как мнозина протягат ръцете си

нагоре, а са забравили да ги протегнат към ближния. Ето, Алфата и

Омегата пророкува против такива ръце, като им казва съдбата им:

Вие, ръце, които се протягате нагоре към Небето, без никога да

сте прегръщали ближния до вас, съвсем ще изсъхнете! Понеже

забравихте, че Моят Отец е създал ръцете като оръдия на Правдата.

И Правдата от Небето е тая:

Който има Мене в сърцето си - да прегърне оня, който Ме няма!

Защото ръце, които прегръщат с Моята Любов, те истински се

протягат към Мене!

И това - да влезете във Времето за Прегръщане - ето що е:
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Да мислите първо за сърцата, които Ме нямат, и да ги стопляте

дотогава, докато отново вие самите имате нужда от Мен!

Прегръщайте, люде Мои! Търсете докрай изгубените, странните,

сиромасите, болните, разпилените! И като протегнете ръце към тях,

прегръщайте ги с всичката Божия Любов в сърцата си. Защото, ето,

човешкото и дяволското време направиха съюз, та да умножат

беззаконието и Любовта да охладнее. А които веднъж охладнеят,

без отново да се стоплят, те и ще да умрат от студ. Но ако някой

прегръща с Божия Огън, то такъв ще спаси едно сърце от студ, и

Правдата му ще трае довека. И нека Прегръщането ви не бъде само

докосване на плътските ви части, но в действителност прегръщайте

с Духа. С Моите ръце! С Моето Сърце!”

След тези последни думи Господ ме призова, за да се върна при Него

на Хълма. И като ме погледна с Благост, каза ми:

“Да не отпада сърцето ти от Моето смъмряне. Понеже Аз съм те

научил да прегръщаш с Моята Любов и Благодат. Но допуснах да не

внимаваш във видението заради тия, които наистина имат нужда от

назидание, изобличение и поправление. А сега нека да ти покажа

едно друго Време, което набира сила и вече идва на земята. Защото

това е Времето за Въздържане от Прегръщането...”

Чуло думите на Исус, сърцето ми трепна, понеже съвсем бях забравил

за второто от Времената на Святия Дух. Затова, като погледнах на Исус,

казах Му:

“Не е ли страшно, Господи мой? Та аз не искам да си представя, че

има такова Време за Въздържане от Прегръщането...”

В отговор Исус ми каза:

“Било, че искаш или не искаш да си представиш, Времето за

Въздържане от Прегръщането идва с голяма сила в самия край

преди Моето Второ Пришествие. И ти няма да разбереш колко

важно е това Време, ако първом не ти покажа колко жестоко може

да бъде едно прегръщане. Затова сега Сърцето Ми ще се съедини с

твоето сърце. За да видиш и изпиташ сам онова, което се случи в

Живота на твоя Господ...”
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След тези думи Господ докосна с ръка сърцето ми, а само след миг

целият ми дух се вля в Духа на Исус, и сърцето ми в Неговото Сърце.

Очите ми вече гледаха към нощния сумрак, който падаше над маслинени

дръвчета в малка горичка. А моят Господ, с окървавено от непосилно

страдание чело, вървеше напред, като се приближи до Своите ученици,

легнали в нощната прохлада под една маслина. И Той, като се наведе и

разбута гърбовете им, тихо им каза:

“Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато

Човешкият Син се предава в ръцете на грешници. Станете да

вървим; ето, приближи се тоя, който Ме предава...” 24

В този миг учениците Му скочиха на крака, а Исус тръгна напред и те

след Него. И ето, че през зениците на моя Господ сърцето ми видя голяма и

шумна тълпа, въоръжена със сопи и ножове. А в центъра на самата тълпа -

Юда. Стиснал здраво ръката на слугата на първосвещеника, вървящ до

него, той вече говореше на ухото му, но аз дочух думите на Юдовия глас:

“Когото целуна, Той е; хванете Го...” 25

И ето, че Юда вече се приближаваше към Исус. С лъстив поглед на

очите си и с мазна пъхтяща уста, той все повече се приближаваше към моя

Господ. А аз, забравил за миг, че евангелското видение не може да се

промени, изкрещях против Юда, като му казвах:

“Назад, предателю! Да не си посмял да се докоснеш до моя Господ!”

Но Юда никак не ме чу и нямаше как да ме чуе. Напротив - сърцето ми

с ужас забеляза, че в самия дух на Юда се беше вселил страшен демон,

държащ нож в ръцете си. И ето, че накрая Юда застана пред Исус. И като

протегна ръцете си в едно с ръцете на демона, прегърна Го. А след това Го

целуна с мазната си уста, като Му казваше:

“Здравей, Учителю!” 26

Но моят Господ, видял страшния демон и острието в хищните му ръце,

с тих Глас каза на Юда:

“Приятелю, за каквото си дошъл, стори го...” 27

24 (Матея 26:45-46)
25 (Матея 26:48)
26 (Матея 26:49)
27 (Матея 26:50)
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В тоя миг разбрах, че Юда беше дошъл не само да предаде Исус, но и

да Го прободе. Защото в гърба на моя Господ се заби острието на демона.

Острие на страшен ужас и непоносима болка, която разплака сърцето ми, а

аз, ридаейки, казах на Исус:

“Ах, мили мой Господи! Обсебеният Юда заби нож в гърба Ти, докато

Те прегръщаше с мръсните си ръце. Как досега не съм видял тоя духовен

нож на Юда, ножът на страшното предателство, чието острие се заби в

гърба Ти?”

В отговор Исус ми посочи един от учениците Си, като ми казваше:

“Ако би видял стореното от тоя Мой твърде ревностен ученик,

то скоро би разбрал, че и той е наблюдавал как Юда забива нож в

гърба Ми. Защото виж какво ще стори ученикът Ми...”

В едно с думите Му ученикът скочи срещу слугата на първосвещеника,

препречвайки му пътя към Господ. И като извади нож, замахна срещу

лицето му, като му отряза ухото. А Спасителят, претърпявайки ножа на

страшното предателство в гърба Си, мигновено простря ръка, като изцели

ухото на слугата и каза на ученика Си:

“Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се

залавят за нож, от нож ще загинат...” 28

След тия думи Господ отново говореше на сърцето ми, като ми каза:

“Разбра ли последните Ми думи към ученика Ми? И разбраха ли

Моите, че когато говоря за тия, които се залавят за нож, Аз нямах

на предвид ревностния Си ученик, но именно стореното от Юда

Искариотски?

Защото той е, който улови ножа на предателството, за да

погине отпосле, предаден именно от тия, които го измамиха и

употребиха. А така се изпълниха думите Ми, че които се залавят за

нож, от нож загиват.

Но ето, днес Господ Алфа и Омега говори на сърцата на Своите

братя и сестри, като им казва:

Люде Мои! Живеете в най-измамливото време на дявола!

Времето на предателите и коварните!

28 (Матея 26:52)
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Времето на тия, които се залавят за нож, та от нож и да умрат.

Защото такива, като се приближат към всяко искрено и доверчиво

сърце, протягат ръцете си, та да го прегърнат. Те не го прегръщат,

за да го възлюбят, но го прегръщат, за да забият ножа на

предателството в гърба на доверчивия и лековерния. И ако Господ

вашият Бог преживя някога острия нож от Юдовото предателство,

то не го направи, за да търпите и вие отпосле предателствата, но за

да състрадавам на всяка душа, която е била прегръщана от ръцете

на дяволското коварство и измама. И понеже никой от вас няма очи

на гърба си, та да се предпази от подобно коварство и измама, то и

затова Господ Алфа и Омега е заповядал както да има Време за

Прегръщане, така и да има Време за Въздържане от Прегръщането.

Ето, не просто повелявам, но заповядвам на всички ви:

Въздържайте се от Прегръщане, когато сърцата ви дочуят от

някого да дрънкат сребърниците на Юда! Въздържайте се от

Прегръщане, когато видите у някого образа на кесаря, а не Образа

на Бога! Въздържайте се от Прегръщане, когато очите ви видят, че

някой има повече от благата на света, а не от благата на Святия

Дух! Въздържайте се от Прегръщане, когато оня, който би искал да

ви прегърне, не може да изтърпи Огъня на Любовта и Светлината в

сърцата ви!

Защото от днес и до свършека прегръдките и целувките на

неприятелите ще стават все по-изобилни. Дяволът - все по-лукав и

чедата му - все по-коварни. Но ако вие имате Любовта, която е

изобилно просветена и всячески проницателна, то скоро бихте

разделили житото от плявата...”

Братко мой! Господ говореше живите Си думи на сърцето ми, а аз все

така ридаех от болката на ножа, забит в гърба Му. Защото този нож

многократно се заби и в моя гръб. Не от десетки, не от стотици, но от

хиляди хора, решили да послушат религиозните си устави и доктрини, но

не и думите на Вечен Живот, изговорени от Единият Пастир. Защото и аз,

без да съм познавал Времето за Въздържане от Прегръщането, бях готов да
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отворя сърцето си за всякакво прегръщане, за което и заплатих с твърде

висока цена. Ето, сега те моля със сълзи на очи, като ти казвам:

Бъди готов да прегърнеш всички с Божията Огнена Любов, понеже Бог

обича и злите, и добрите! Но едновременно с това имай Божията Мъдрост и

Разум, когато не ти протягаш ръце, за да прегръщаш, но други протягат

ръце, за да те прегърнат. Защото ако те не са дошли с Любовта и

Светлината на Исус, то непременно са дошли с ножа на Юда!

А тия, които за нож се залавят, от нож ще и да умрат! Понеже са

послужили на предателя, за да приемат отпосле сетнината на коварството

му. Амин и Амин!
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3. ВРЕМЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗГУБВАНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Когато сърцето ти тръгне да търси нещата на Бога, то тогава съдбата

ти непременно ще попадне в духовния пролом, който сега ще разкрия на

сърцето ти. Истина е, че Словото на нашия Господ ни насърчава по

всякакъв начин да търсим Него и Неговото Царство. Истина е също, че

самото търсене подлага на изпитание всичката ни Вяра, всичката ни

Надежда и всичката ни Любов. Защото самото търсене е не нещо друго, но

дълбокото желание да намерим. Защото оня, който търси, той и намира.

Както и Исус ни казва това:

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

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

намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори...” 29

Помнейки именно тези думи на Господ, аз застанах пред Него в Залата

на Божиите Времена и Съдби, където по Собствената Си Воля Той беше

въздигнал духа ми. И понеже въпросите в сърцето ми бяха много повече от

отговорите, аз дръзнах да попитам Исус, като Му казах:

“Господи мой! Чувствам се леко объркан в размислите относно този

девети духовен пролом. Понеже, като помня думите Ти в Евангелието,

виждам, че там Ти ни говориш за Търсене и Намиране. А ето, че този

пролом на Святия Дух е за Търсене и Изгубване.

Но къде остава Намирането, Господи?”

Исус се усмихна и по Лицето Му аз познах, че Той беше очаквал да Му

задам тези въпроси. И ето, че моят Господ започна да ми говори, като

казваше:

“Знаеш ли, че много Мои чеда искат именно това - като влязат

във Времето за Търсене, мигновено да попаднат на Времето за

Намиране. Но ето, че такова Време за Намиране просто няма.

Ще речеш ли тогава, че който търси, не намира?”

“Не бих могъл да Ти река такива думи, Исусе! Защото Ти Си ни казал,

че който търси, той и намира. Но аз все още не разбирам защо вместо

29 (Матея 7:7-8)
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Време за Намиране до Времето за Търсене стои Времето за Изгубване. Как

да разбирам това?”

В отговор на думите ми Гласът на моя Господ стана твърде сериозен. И

Той отново ми проговори, като казваше:

“Аз познавам човешките сърца, ако и те да не Ме познават. И

сега ти казвам, че до Времето за Търсене всякога ще стои Времето

за Изгубване. А колкото до Намирането, то приеми, че то е по-скоро

Небесна Награда или Сетнина, а не Време.

Понеже кой би се подвизавал във Времената и Съдбите на

Святия Дух, ако случаят му даваше възможност мигновено да

намери?

Но ето така Алфата и Омегата изпитва всяко сърце на земята. А

сега ще дам и на теб същия изпит. Затова нека да отидем при тоя

духовен пролом. За да видиш какви са Времената за Търсене и

Изгубване...”

След тези Свои думи Господ се изправи от мраморния Си Трон и

тръгна към деветия духовен пролом, а аз Го последвах. Така отново нозете

ми стъпиха с Исусовите в потока на Святия Дух. А само след миг Духът ни

погълна, като ни свали в земните места. И ето, че и този път аз и Исус

стояхме на Господния Хълм на земята. А тогава Господ простря ръката Си

надолу от Хълма, като ми казваше:

“Сега ще поставя сърцето ти така, като че никога не е

намирало. И ти ще слезеш под самия Господен Хълм, където ще те

пресрещне Времето за Търсене. Тогава ти влез в самото Време и

започни да търсиш, според както ти дава Святият Дух.

Разбра ли думите Ми?”

“Да, Исусе! Ще сторя всичко, според както Ти ми заповядваш...”

В следващия миг Господ докосна сърцето ми, тъй че усетих как ръката

Му се напълни с всичко, което някога бях имал от Него. А аз, слизайки

надолу от Хълма, вървях известно време без да се спирам. И ето, че пред

очите ми наистина се появи Времето за Търсене. То беше като Врата на

самата пътека, по която вървях. И от самата Врата ме погледна Ликът на

Исус, Който ми казваше:
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“Влез във Времето за Търсене, сине човешки! И като посветиш

сърцето си на Търсенето, върви, докато Ме намериш. Аз ще те

чакам горе на Хълма...”

Без никак да се бавя аз прекрачих през самата Врата, когато усетих

сърцето си, заредено с Вяра. И тази Вяра, като разтърси всичките ми

мисли, ме накара да започна да търся. Нещо повече - бях твърдо убеден,

че не просто ще търся, но ще намеря. Така аз вървях по пътеката под

Хълма и очаквах всеки момент тя да извие нагоре, а сърцето ми да се

възрадва, че е намерило Исус. Но противно на очакването ми пътеката

беше равна. Тя просто обикаляше Господния Хълм, но не възкачваше на

самия него. Така аз направих цяла една обиколка около Хълма, когато

забелязах, че нозете ми отново бяха на изходната позиция, от която

тръгнах. Това ме обезпокои, понеже разбрах в сърцето си, че търсенето ми

не беше дало никакъв резултат. Но решил никак да не губя оптимизма си,

аз отново тръгнах по пътеката, като си казвах:

“Търси, Стефане! Исус ти е обещал, че който търси, намира. Така и аз

ще намеря. Да, непременно ще намеря живота си за Него...”

Отново вървях по пътеката, като напрягах очите си, та дано бих

забелязал нейно отклонение, което да ме възкачи нагоре. Но колкото и да

гледах пътеката си оставаше равна. И след едно дълго вървене и взиране,

нозете ми отново попаднаха на изходната позиция, където ме беше

пресрещнало Времето за Търсене. Положението ми беше твърде жалко,

дори нетърпимо. Понеже, колкото и да търсех по тая пътека, аз просто бях

направил поредната обиколка около Хълма. Това ме накара да падна на

колене пред моя Господ и да Му се помоля, казвайки:

“Господи мой! Ти ме призова да вляза във Времето за Търсене. Но ето,

че колкото и да търся, никак не намирам. Дай ми водителството Ти, за да

издържа изпитанието Ти...”

В отговор на молитвата ми, пред сърцето ми отново се появи Вратата

на Времето за Търсене. И ето, че Господ Исус отново ми казваше:

“Търси, сине човешки! Продължавай да търсиш, докато Ме

намериш. Аз те чакам горе, на Хълма!”
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Можеше ли Исус да ме насърчава да търся, а аз толкова бързо да се

откажа?

Разбира се, че не! Ето защо отново се изправих и тръгнах по пътеката,

решен непременно да намеря начин да се възкача на Хълма. Така нозете

ми за сетен път тръгнаха по пътеката, а очите ми се взираха в нея, та дано

биха намерили някаква следа или послание, което да ме отведе на Хълма.

Но и този път аз просто направих обиколка под Господния Хълм, без никак

да намеря начин да се възкача при Исус...

Братко мой! Когато многократно си търсил, а всеки път усилията ти

удрят на камък, то тогава сърцето попада в плен на чрезмерна скръб.

Защото обиколките ми под Хълма вече ставаха десетки и нозете ми се

изнуриха от ходене, а аз никак не намирах път към върха. Това ме доведе

до пълно отчаяние и когато отново попаднах на изходната позиция, просто

се свлякох на коленете си и възридах, като казвах на Господ:

“Исусе! Скъпоценни мой Господи! Търсих, търсих, търсих. Но не

намерих пътя към Хълма. Въртя се в кръг, Боже! И вече виждам, че е

безсмислено да Те търся, понеже не Те намирам...

Как да Те намеря, Исусе? Какво да сторя, за да изпълня Волята Ти?”

В отговор на думите ми пред очите ми отново се появи Вратата. А от

нея Господ вече говореше на сърцето ми, казвайки:

“Докога да ти повтарям, че Аз съм горе, на Хълма? Докога да

гледам как се изнуряваш? Разбираш ли, че Аз не съм там, където

Ме търсиш? Аз съм горе...”

Въпреки, че думите на Исус и този път оставаха привидно същите,

сърцето ми усети внезапна промяна. Защото моят Господ не ме чакаше

долу на пътеката, за да Го намеря там. Не! Той ме чакаше горе, на Хълма!

Това ме накара да повдигна главата си от самата пътека и да погледна

нагоре. О, чудо! Над самата ми глава имаше втора Врата, пламтяща от

Огън. А там, зад Огъня, стоеше моят Господ. Това ме накара да извикам с

вълнение:

“Откога, Исусе, тази втора врата стои отгоре над сърцето ми?”

В отговор Господ ми каза:
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“Тя стои там от мига, в който влезе във Времето за Търсене. Но

понеже ти бе прекалено зает да се взираш в Търсенето по пътеката,

то и затова не я забеляза...”

С още по-голямо вълнение аз попитах Господ:

“Но каква е тази огнена Врата над сърцето ми, Исусе?”

А Спасителят ми отговори:

“Тази огнена Врата е Времето за Изгубване. И тя е, с която ти

можеш да се възкачиш при Мен на Хълма...”

“Но защо трябва да премина през нея, Господи?” – попитах отново аз.

А Исус с твърд Глас ми отговори, казвайки:

“Защото Алфата и Омегата, Първият и Последният, е казал за

тази Врата думите:

“Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота

си, заради Мене, ще го намери...” 30

Братко мой! Докато гледах на огнената Врата, която беше Времето за

Изгубването, аз наистина проумях грешката си. Защото бях влязъл във

Времето за Търсене с неправилен мотив. Понеже исках да намеря моя

живот за Исус, а не Неговия Живот в мене. А Той беше стоял над сърцето

ми и беше чакал да погледна нагоре и да видя, че не мога да намеря, без

да съм изгубил. Това ме накара да протегна ръце към Исус и да Му кажа:

“Преведи ме през тази огнена Врата, Господи! Защото колкото по-

нищожен е моят живот за Тебе, толкова по-скъпоценен е Твоят Живот за

мене. Ето, отричам се от себе си и искам да изгубя живота си за Тебе. Дай

ми да вляза през Времето за Изгубване...”

След последните ми думи Исус простря ръцете Си през Вратата, а аз ги

хванах. И ето, че Господ започна да ме издърпва през Времето за

Изгубване. А тогава огнените пламъци на Вратата ме нападнаха със смърт.

И тази смърт започна да пояжда всичко в мене. Мислите ми, намеренията

ми, плановете ми, мечтите ми, самочувствието ми - всичко гореше и се

превръщаше на пепел, която падаше долу. А когато вече не остана нищо,

което бях считал за ценно и скъпоценно, освен Него, Господ вече беше

30 (Матея 10:39)
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издърпал духа ми и сърцето ми през Вратата. Тогава с благ Глас Той ми

проговори, казвайки:

“Сега разбра ли защо до Времето за Търсене стои Времето за

Изгубване?”

“Да, Исусе! Сега разбрах, че Времето за Търсене иде да ни убеди, че

никак няма да намерим, докато не изгубим. Защото Времето за Търсене е

пред очите ни, а Времето за Изгубване - над сърцата ни...”

В отговор Исус отново ми каза:

“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри, че очите Ми и до

днес виждат как мнозина от вас обикалят отдолу, под Хълма

Господен, и никак не искат да повдигнат главите си нагоре.

Държейки на неумрелия си егоизъм, мнозина човеци искат да

съгласят Моето с тяхното, Небето със земята, грехът със Святостта,

благата на света с блаженствата на Небето. И никой не иска да

разбере, че няма и не е възможно такова нещо - да търсиш и да

намериш, без да изгубиш. Затова отсега и до свършека неумрелите

ще обикалят в кръг и ще търсят, без никак да намерят.

Но ето - огнената Врата на Времето за Изгубване всякога ще

стои над сърцата ви. И ако вие наистина сте влюбени в Мене, та да

мислите за онова, което е горе, то тогава непременно думите на

Апостола Ми ще станат съдба за сърцата ви:

“Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и

животът ви е скрит с Христа в Бога...” 31

Кажи Ми тогава! Кога видя Вратата на Времето за Изгубване?”

“О, Исусе! Аз я видях, когато размислих в сърцето си, че Ти ме чакаш

горе. А тогава Ти ме издърпа пред Времето за Изгубване и аз умрях в

Огъня на Вратата...”

В отговор Господ простря ръка и докосна с показалец сърцето ми, като

ми казваше:

“А щях ли Аз да живея вътре в сърцето ти, ако ти живееше за

себе си? Щяха ли думите Ми на Вечен Живот да достигат до братята

и сестрите Ми, ако Господ не беше предал на смърт стария Стефан?

31 (Колосяни 3:2-3)
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Ето, Алфата и Омегата говори на цялото Божие домочадие!

И на всички вас казвам думите Си:

Измежду многото духовни проломи на Святия Дух, тоя пролом

на Времената за Търсене и Изгубване е най-голямото изпитание за

сърцата ви. Защото мнозина търсят и не Ме намират, а малцина

изгубват живота си, за да Ме намерят...”

Братко мой! Верни ми приятелю! Ако до днес и ти си обикалял под

Господния Хълм, а сърцето ти не е успявало да намери Исус, то покори се

на думите Му и погледни нагоре. Тогава непременно ще видиш, че не ти си

чакал Господа, но Той те е чакал. И като е протягал ръцете Си през Огъня

на Любовта Си е искал да те въздигне при Себе Си. Защото ето това са

посланията на Времето за Търсене и Времето за Изгубване.

Когато търсиш Неговото, идва миг да разбереш, че трябва да изгубиш

своето! Когато изгубиш своето, дошъл е мигът да намериш Неговото!

Амин и Амин!
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4. ВРЕМЕ ЗА ПАЗЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ХВЪРЛЯНЕ

Пазиш ли сърцето си, братко мой? Пазиш ли чистата и Свята Вяра,

която Господ ни остави с Примера и Делото на Собствения Си Живот?

Нека ти кажа, че ако всички пазеха сърцата си и вярата им в Бога

стоеше чиста и Свята, то тогава за Божиите пророци нямаше да остане

никаква работа. Нещо повече - Господ вече щеше да е дошъл в Славата Си

и Световното Му Царство щеше да е настъпило. Истината обаче е повече от

трагична. Защото мнозина не искат да живеят във Времената на Бога, но

предпочитат времената на дявола.

Когато Господ реши да ме посвети в десетия духовен пролом, свързан

с Времето за Пазене и Времето за Хвърляне, Той постави товар от Божия

Скръб върху сърцето ми. И аз трябваше да вкуся със сърцето си не една и

две сълзи, които Небесният Ми Баща пролива днес за погубването на

чедата Си. А тогава, поради Скръбта на Бога, сърцето ми закопня още по-

силно за Залата на Божиите Времена и Съдби. И аз, като паднах на

коленете си, помолих се на Исус, като Му казвах:

“Моля Ти се, Господи! Въздигни отново духа ми и сърцето ми при Себе

Си. Понеже Скръбта Божия идва на вълни към мене. И в тази Скръб аз

виждам мнозина погубени, понеже никак не са опазили сърцата си от

лукавия. Моля Те, Исусе! Сърцето ми Те чака и устните ми викат към Теб!”

Братко мой! Нека никой да не те заблуждава, че Господ ми е дал

специален асансьор до Небето, тъй че само да реша и... хоп... вече съм

горе. Нищо подобно! За всяко от Небесните видения се воюва, често пъти в

голяма самота и утеснение. А когато виденията се превърнат в книга, и

книгата стане дар, идва времето на страшното сатанинско отмъщение.

Време, което никога няма да споделя напълно с моите братя и сестри,

понеже то ми е кръст и съдба от Исус. А всеки от нас е длъжен да вдигне

кръста си и да приеме съдбата си от Бога.

Аз все така виках към моя Господ и товарът на Божията Скръб ми

тежеше все повече и повече. Но ето, че накрая Исус отново се сниши до

мен. И като ме докосна с ръката Си, вече ми казваше:
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“Укрепи се! Понеже Отец Ми трябваше да подготви сърцето ти

за следващите Времена на Святия Дух. А те са такива, щото във

всяко от тях ще видиш Скръбта на Бащата, Който скърби за всички

изгубени и заблудени. И ето, че сега Господ Алфа и Омега ще

покаже на сърцето ти най-важните Времена преди грабването на

Моята Невяста. Времената за Пазене и Хвърляне...”

След тези Свои думи Господ ме въздигна нагоре със силните Си ръце,

а ние отново бяхме в Залата на Божиите Времена и Съдби. А тогава Исус

ми проговори, като казваше:

“Знаеш ли кога радостта Ми става пълна?

Ето, казвам ти, че Сърцето Ми жадува да види мнозина, които

се издигат в проломите на Времената за Пазене и Хвърляне. Но

понеже тези проломи са най-безлюдните, то и затова на земята е

дошло времето на умноженото беззаконие...”

Думите на Господ ме накараха да Го попитам:

“Да разбирам ли, Господи мой, че само малцина искат да опазят

сърцата си и Вярата си за Тебе?”

Въпросът ми накара Господ да се просълзи. И със Скръбта на очите Си

да ми каже:

“Ако има Времена за Моите, които трябва постоянно да

изпълват съдбите им, това са именно Времето за Пазене и Времето

за Хвърляне. Понеже живеете в свят, който лежи в лукавия. И за

Своите в този свят Човешкият Син някога се молеше на Отца,

казвайки Му:

“Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от

лукавия...” 32

А Отец Ми, Верен на думите на Сина Си, изпрати Святия Дух с

Времената и Съдбите Си.

Но колко човеци влязоха във Времето за Пазене и Времето за

Хвърляне? Колко бяха като Апостола Ми Павел, та да счетат за най-

важна изповедта на живота му, която гласи:

32 (Йоан 17:15)
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“Защото аз вече ставам принос, и времето за отиването ми

настава. Аз се подвизавах в доброто воинстване, попрището

свърших, Вярата опазих; отсега нататък се пази за мене Венецът

(Правдата), който Господ, праведния Съдия, ще ми въздаде в оня

ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото

явление. Постарай се да дойдеш скоро при мене...” 33

И ето, Господ пита всички ви:

Постарахте ли се и вие като Тимотея скоро да дойдете при

Павел? Проумяхте ли, че Моят Апостол говореше на Тимотея именно

за онова Време на Святия Дух, което е свързано с Пазенето? И ако

вие не свършите Попрището си и не опазите Вярата си, то за какъв

венец сте се подвизавали тогава? Няма ли, ако не сте опазили Мене

и Моето, делата ви да свидетелстват, че сте обикнали едно друго

явление, и един друг Исус?

Ето, сълзите на вашия Господ са на зениците Му! Понеже ви

виждам изгубени, изгубени, изгубени. Със съсипани съдби и с

осакатена вяра. С човешки евангелия и с мръсни доктрини.

Именно затова устните Ми не млъкват! Именно затова пророкът

Ми носи наложения товар на Божията Скръб. Товар, който може да

смачка цели църкви и общества, ако нямат Огъня и Твърдостта на

Отца Ми...”

След тези Свои думи Исус протегна напред десницата Си, като ми каза:

“А сега нека да отидем при десетия духовен пролом на Святия.

Понеже в него са Времето за Пазене и Времето за Хвърляне...”

Така моят Господ тръгна, а аз Го последвах. И ето, че когато нозете ми

стъпиха след Господните в потоците на Духа, Святият Дух отново ни

погълна в Себе Си, като ни свали в земните места. А тогава очите ми

отново видяха Господния Хълм, на който вече стъпвах с нозете си. И ето,

че Исус повдигна ръката Си и посочи надолу от Хълма, като ми казваше:

“Виж колко много са човеците, които се нуждаят от Времето за

Пазене. Аз ще те изпратя при тях, като първом те екипирам със

Щита Пазител и с Меча Сразител...”

33 (II Тимотей 4:6-9)
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След тези думи на Господ аз погледнах надолу от Хълма и видях как

долината под него беше пълна с народ. А докато аз гледах, Исус простря

ръката Си към пролома на Святия Дух. И ето, че в самите води на Духа се

появиха бляскав Щит и Огнен Меч. А Спасителят, като ги взе в ръката Си,

приближи се до мен, като ми казваше:

“Дръж всякога Щита Пазител пред сърцето си и Меча Сразител

прострян в десницата си...”

Така аз взех Щита и го поставих пред себе си, а след това хванах и

Меча в ръката си. А тогава Господ ми заповяда:

“Слез сега в долината под Хълма и прогласи всичките думи на

Божието Пазене, които людете Ми трябва да чуят...”

Без да се бавя аз тръгнах надолу от Хълма, като започнах да се

приближавам при множествата от човеци. И ето, че очите ми видяха

импровизирани трибуни, на които стояха проповедници. Облечени в овчи

дрехи, те се стараеха да говорят убедително и затрогващо, а тълпите под

трибуните изпадаха във възторг от всяка дума на устата им. Така хиляди

гърла изкрещяваха “Амин” и “Алелуя” на проповедниците. А това накара

самите говорители да прострат напред ръцете си и да извикат:

“Дайте за Божиите дела, дайте, дайте! Бъдете щедри, както и Бог е

щедър към сърцата ви...”

В тоя миг усетих как Мечът пламна твърде силно в ръката ми. И аз,

като минах покрай тълпите, застанах до една от самите трибуни, като

казвах на самодоволната тълпа:

“Покайте се, люде! Моят Господ Исус Христос, Алфата и Омегата,

Първият и Последният, днес ми заповяда да проглася на сърцата ви

Спасителното Време на Святия Дух. Защото това е Времето за Пазене.

Време, с което Господ ви посочва тия шарлатани на трибуните и напомня

на всички ви думите в Своето Евангелие:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с

овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители...” 34

Ето, който иска да послуша Гласа на Господ, нека отстъпи назад от

това място на беззаконие...”

34 (Матея 7:15)
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Не зная дали говорех или вече виках с всичката си сила, но думите ми

буквално разяриха тълпите. И те закрещяха против мен, като ми казваха:

“Ние знаем кои са Божиите помазаници, но тебе не те знаем откъде си.

Как да познаем, че Господ те е изпратил?”

В отговор на крясъците Святият Дух отново изпълни устните ми, а аз

извиках към човеците:

“Нима сте познали тия проповедници като Божии помазаници? Не

казва ли Господ Алфа и Омега за тях:

“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни,

или смокини от репеи?” 35

Какво ви говореха тия вълци в овчи кожи?

Искаха да ви дадат или искаха да ви вземат?

Ето, протегнете ръцете си към тях и поискайте да ядете от гроздето на

Любовта и от смокините на Благостта! Приближете се, не се страхувайте!

Защото ако тия човеци на трибуната са Божии, то сърцата им биха били

преизпълнени от Божията даваща Любов. А тогава гроздето ще ви се

услади, и смокините ще ви нахранят...”

Думите ми накараха тълпата да млъкне. И аз видях как сянка на

твърде голям страх се промъкваше в сърцата на човеците. Те никак не

смееха да пристъпят към човеците в овчи кожи и да поискат от тях

Божиите блага и дарове. Това ме накара да простра Огнения Меч към един

проповедник и да му кажа:

“Хайде, Божий помазанико! Дай на тия човеци, както Исус даваше на

планината!”

На тия мои думи проповедникът изкрещя:

“Друг нека да дава! Мене Господ ме е пратил да взимам...”

Протегнал още повече Меча Сразител към овчата кожа на проповедника,

аз с твърде ревнив глас извиках, като му казвах:

“Защо не свалиш тази овча кожа на религиозно лицемерие, та всички

да видят кого си направил господ на сърцето си...”

В тоpr миг проповедникът замахна с гняв към Меча, като казваше:

“Да се махаш от тука, смутителю на църквите!”

35 (Матея 7:16)
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Ето, че със самото замахване Мечът поряза ръката на проповедника,

тъй, че на трибуната паднаха тръни, които олицетворяваха ноктите на

самите му пръсти. И аз, като вдигнах тръните в ръката си, отново казвах на

тълпата:

“Бере ли се грозде от тръни, братя мои? И не затова ли страх ви

нападна да искате Божиите дарове и блага от тия син на дявола? Та нали

ако бихте протегнали ръце да получите, то скоро бихте били издраскани и

прободени!

Ето, отново ви призовавам! Влезте във Времето за Пазене! И идете при

моя Господ, защото Той ви чака на Хълма. За да ви даде всичката Благост

и Любов, която никак не получихте от вълците в овчите кожи...”

Докоснати от думите ми, неколцина се приближиха при Щита Пазител,

който ги покри с Божията Вярност и Ревност и те наистина тръгнаха към

Исус. Но останалите никак не искаха да отстъпят от беззаконието. Нещо

повече - отново закрещяха, като ми казваха:

“Да не си посмял да смущаваш вярата ни! Защото тя ни учи да се

покоряваме на лидерите си, а не да се разцепваме!”

Чул думите им, аз обърнах главата си към Господ, а Той ми даде знак,

като ми казваше:

“Продължи надолу! Слез още по-надолу в долината. За да

видиш и други, които искам да посетя с Времето за Пазене...”

Послушал Господ, аз продължих надолу в долината, когато забелязах

нещо, което потресе и погнуси сърцето ми. Защото видях човеци, облечени

в скъпи костюми, които бяха седнали върху огромен плесенясал хляб. А

край хляба и костюмираните отново имаше тълпа човеци, които протягаха

ръцете си, като крещяха:

“Дайте ни от хляба! Дайте ни да вкусим спасението и вечния живот...”

Думите на тълпата накараха костюмираните с мазни гласове да им

кажат:

“Непременно ще ви продадем хляба господен. Само не се блъскайте,

защото хляб има за всички...”

Така човеците се наредиха на опашка, стискайки портмонетата си. А

когато някой хвърлеше пари в специално приготвен съд, костюмираните
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човеци изваждаха ножове и режеха парченце от плесенясалия хляб, като

му го подаваха с думите:

“Кажи слава на Бога!”

О, ужас! За втори път погнусата се надигна в сърцето ми. Защото

взимайки парченцата, човеците никак не забелязваха червеите, които

пълзяха във вътрешността на хляба. Вместо това, клатейки глупаво глави,

те преглъщаха хапка след хапка, като си казваха:

“Слава на Тебе, Господи! Слава на Тебе!”

Без повече да издържам, аз се втурнах към тълпата и костюмираните.

И като разбутах импровизираната опашка, обърнах се към човеците, като

им казвах:

“О, безумни! Какво са сторили с вярата ви, та толкова много да сте

паднали? Кой ви излъга, та да купувате тоя плесенясал хляб и да дъвчете

тези червеи?

А на всичкото отгоре да отдавате Слава на Бога! Ето, моят Господ Исус

Христос, Алфата и Омегата, Първият и Последният, днес ви посещава с

Времето за Пазене. И на всички вас Той отново повтаря думите Си:

“Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите...”
36

Ето, с цялата любов на сърцето си ви призовавам:

Отстъпете назад от това беззаконие и се покорете на Святия Дух.

Понеже моят Господ ви чака горе на Хълма. За да ви даде да ядете

Истински Хляб без пари и без плащане. Защо да иждивявате парите си за

това, което не е Хляб, но гнусота? Възкачете се всички при Него и ще

ядете благо, а душите ви ще се наслаждават с най-доброто...”

Думите ми накараха мнозина от тълпата да се задавят, а някои дори

да почнат да повръщат. А костюмираните фарисеи и книжници мигновено

ми изкрещяха:

“Кой си ти, та да съблазняваш общението на братята пред Господната

трапеза? И нима мислиш, че Божиите души ще послушат тебе, а няма да се

покорят на доктрините?”

36 (Матея 16:6)
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Докато слушах сквернословието на безумните, Святият Дух запали

сърцето ми с голяма ревност. И аз, като прострях Меча Сразител против

тях и хляба им, извиках силно:

“А кои сте вие, змии и рожби ехиднини? И кой ви научи да смесвате

думите на Библията с кваса на лъжепророка? Кой ви научи да тъпчете и

тровите Святата и Чиста Вяра, дадена ни от Исус, с мерзостта и гнусотата

на погиващия свят? Кой ви научи да бъдете търговци и да продавате кваса

си на неутвърдени души? Кой ви научи да бъдете лицемери, които отвън са

като варосани гробници, а отвътре - пълни с червеи, паяжина и мъртвешки

кости? Кой ви научи да взимате сетното петаче на бедняка, та да му

продавате онова, което би задавило дори кучетата и свинете? Кой ви

научи да живеете с печалбите на всяка неправда, сторена на чедата на

моя Бог и Цар?

Ето, Мечът Господен ще ви прободе и квасът на всичката ви измама ще

се разпилее по земята...”

Докато говорех думите на Святия Дух, Мечът Сразител поряза сърцето

на един от костюмираните. А от самото му нечестиво сърце излезе отрова,

тъмнозелена като плесенясалия хляб, който продаваше на тълпата. Това

накара онези, които бяха повърнали червеите и хляба, да отстъпят назад и

да дойдат при самия Щит Пазител, като ми казваха:

“Мили братко! Господ да ни покаже Милост! Понеже сме плащали

скъпо и прескъпо за отровата, с която тия са ни тровили. Покажи ни Пътя

към Хълма! За да идем при Истинския Хляб на нашата Вяра. И да паднем в

нозете Му, докато получим опрощение и Милост!”

Ето, че поради думите на неколцината Щитът Пазител просия, като ги

покри с Божията ревност, а те тръгнаха към Исус на Хълма. Но за голямо

съжаление голямата част от човеците останаха при плесенясалия хляб и

костюмираните човеци. И като ме погледнаха със зли и презрителни

физиономии, казваха ми:

“Да слушаме ли тебе, който си недоктринален, когато цял живот сме

се възхищавали на хляба, който получаваме от нашите лидери?

Махай се, махай се оттука! Ти носиш думи на гибелна ерес, а нашите

доктрини ни говорят друго...”
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Отново погледнах към Господ на Хълма, а Той вече ми казваше:

“Отиди още по-надолу в долината! Там, където става видимо

устието на самия ад. За да прогласиш думите Ми и на тия, които са

били пленени там...”

Отново тръгнах надолу в долината, преследван от анатемосванията и

крясъците на фарисеите и книжниците. И очите ми видяха тълпи с много

повече хора от предишните. Те стояха до хлъзгавото устие на самия ад,

където беше издигната огромна трибуна със запленяващи користи. Защото

там бяха паркирани първокласни автомобили, които заобикаляха красив

триетажен дом, който впечатляваше с дограмите на прозорците и вратите

си, както и с чудесно наредените балкони. Пред трибуната бяха наредени

столове, сякаш, че присъстващите щяха да гледат знаменит спектакъл. И

отпред, на първите столове стояха важни господа, облечени във фракове и

ядящи от кесии с пуканки. А там вече се появяваха онези човеци, които

олицетворяваха възможно най-голямото изобилие и благоденствие на

света. Така, при самото им появяване, господата от първите столове

станаха и започнаха да ръкопляскат, а примерът им беше подхванат от

многобройните тълпи зад тях. А тогава човеците на трибуната отвориха с

ефектни жестове вратите на автомобилите си, като изкрещяха на тълпите:

“Знаете ли кой е причината да имаме всичко това? Кажете кой!”

В отговор тълпите закрещяха:

“Исус, Исус!”

А човеците на трибуната продължиха с въпросите:

“Кой ни направи сол на земята? Кой ни направи град, който не може

да се укрие, но твърде много да се харесва на света?”

Тълпите отново ревнаха:

“Исус, Исус!”

А лъскавите човеци продължаваха да крещят гръмогласно:

“Готови ли сте да извикате към Исус? Готови ли сте, за да станете като

нас чеда на Авраам? Кажете “Амин”! Да! Непременно кажете “Амин”!...”

Докато тълпите отваряха устата си, за да извикат “Амин” Святият Дух

изпълни устните ми, а гласът ми стана многократно по-силен, отколкото
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можех да си представя. И Самият Дух на Господ излезе като вятър през

устните ми, като казваше:

“Божии люде! Да не бъде!”

И ето, че вятърът тръгна по редиците на тълпата, като караше

човеците да се обърнат и да разберат кой е извикал толкова силно. А аз,

хванал здраво Меча Сразител и прострял го пред себе си, преминах сред

самите тълпи. И като застанах пред самата трибуна, посочих с Меча

седналите на първите редове, като казвах на останалите човеци:

“Братя мои! Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, Първият и

Последният, ме изпрати при вас с Времето за Пазене. Време, за което вие

сте забравили! Време, което съвсем сте презрели в сърцата си. А това

Време иде днес, само миг преди свършека. И Мечът Господен посочва тия,

седнали най-отпред, като напомня на всички ви думите на Исус от

Евангелието, което държите в ръцете си:

“Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и

да приемат поздравите по пазарите, и първите столове по

синагогите, и първите места при угощенията; тия, които изпояждат

домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги

молитви. Тия ще приемат по-голямо осъждение...” 37

Тях ли да имате за почит? Тях ли да имате за пример на вярата си? Та

не виждате ли, че сте в дъното на долината, при самото устие на ада? Не

виждате ли, че тия, които се имат за сол на земята, скоро ще ви превърнат

в стълпове от сол?

Понеже сте станали Лотови жени, влюбени в благата на стария свят,

станал отново Содом и Гомор, а не в блаженствата на бъдещия...”

След тези думи от сърцето ми, Духът ме изпълни с още по-голяма

ревност, тъй че се обърнах с Меча Сразител към самата трибуна, като

казвах отново на всичките човеци в тълпите:

“Кой от вас, като гледа на тия автомобили и на богатата къща, понечи

да си спомни какво е говорил Гласът на Истинската Вяра? Кой от вас си

спомня думите на моя Господ:

37 (Марк 12:38-40)
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“Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото

животът на човека не се състои в изобилието на имота му...” 38

Ето, Времето за Пазене слезе над сърцата ви! Отстъпете назад от най-

голямата сила на ада! И нека сърцата ви отново да бъдат влюбени в онова,

което е горе, а не в това, което е далече по-долу. Възкачете се при Исус,

братя мои! Отстъпете от тая мерзост, която докара всичкото запустение на

църкви и вярващи!”

След последните ми думи за миг настана тишина. Но само след миг се

вдигна твърде тежка врява. Понеже едни казваха:

“Тоя тук ни лъже и ни съблазнява, като застава против учението за

просперитета!”

А други ги оборваха:

“Как ще лъже и съблазнява, след като всичко, което ни каза, Господ

веднъж вече го е казал в Евангелието?”

Ето, че тълпите бяха разделени. И само след миг посочените от Святия

Дух се приближиха до Щита Пазител, който държах в ръката си, като ми

казваха:

“Благословен да си, братко наш! Понеже ако и ние да бяхме неверни,

пак Господ остана Верен да ни покаже Милост! Дай ни Слово от Него, за да

се възкачим на Хълма, от който така категорично отстъпихме. Ето, ти ни

накара да си спомним първата ни Любов. Тази Любов, от която сълзите

рукваха на очите ни и грехът падаше от нас, като омърсена дрипа...”

Докато човеците ми говореха, Светлината на Щита Пазител ги обгърна

и те тръгнаха нагоре. А колкото до останалите - с ярост и омраза, които

поразяваха всичката ми представа и очакване, те вече ми крещяха:

“Проклет да си от нашето общество! Господ да те накаже, че хвърляш

думи като тежки язви върху тялото му! Ние няма да те послушаме, понеже

Господ не те е направил чедо на Авраам. Нито имаш благата, с които Той

свидетелства за посочените от Него...”

Отново погледнах към моя Господ, чието Лице беше станало навъсено

и страшно. И Той, като ми даде знак с ръката Си, каза ми:

38 (Лука 12:15)
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“Възкачи се на Хълма при Мене. Защото колкото посетих с

Времето за Пазене, посетих ги. И ако ти би помислил, че Господ

Алфа и Омега ги е посетил и опазил само с тази последна книга, то

ти казвам, че исках да опазя всичките Си люде с всички видения,

които съм ти давал от Небето. Но ето, написаното не може да се

наруши. Защото всред умноженото беззаконие само малцина ще

влязат през тясната порта и стеснения Път към Господния Хълм...”

Отново стоях на Хълма пред Господа с малцината, които се радваха на

Светлината Му. А Той, като ме погледна с дълбоките Си зеници, вече ми

казваше:

“След като веднъж вече съм посетил людете Си с Времето за

Пазене, а мнозина никак не са пожелали да бъдат опазени, то

непременно след първото време на Святия Дух идва и второто.

Така, след Времето за Пазене идва Времето за Хвърляне.

Затова гледай на знамението, което ще се случи в долината,

понеже Милостта на Отца Ми вече се изчерпва...”

Погледнах към долината, когато забелязах как от най-долният й край,

сиреч, от устието на ада, изпълзяха огромни и неизброими множества от

демони. И те, като наскачаха върху сърцата на човеците, подпалваха ги

със самия огън на ада. Това твърде много ме разтърси, тъй че казах на моя

Господ:

“Какво ми даваш да видя, Исусе? Та ето, че демоните на Сатана

изпълзяха от адските бездни, за да погубят сърцата на всичките човеци в

долината, като ги подпалят с огън...”

В отговор Господ ми каза думи, които вече бях чувал:

“Огън се търси с огън! И както има време за Раждане на

Емануил и Време за Умиране на Христос, така също и дяволът има

тези свои времена за раждане и умиране. Защото той вече ражда

образа на звяра и числото на името му в сърцата на всичките

богоотстъпници...”

Думите на Исус ме накараха с голяма ревност да Му кажа:

“Господи мой! А няма ли Ти поне още веднъж да протегнеш ръка към

тия множества в долината? Поне още веднъж, Господи!”
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И този път върху прекрасните зеници на Спасителя се появиха сълзи.

А Той, като погали главата ми, вече ми казваше:

“Има още едно Време на Божията Милост! То е последното

преди великият и яростен Гняв на Моя Бог и Отец. Защото след

Времето за Пазене, Той ви дава в Святия Дух Времето за Хвърляне.

Та ако някой не е бил спасен във Времето за Пазене, то такъв да се

спаси във Времето за Хвърляне.

Ето, Аз отново ще те изпратя в долината с Меча Сразител и с

Щита Пазител. А ти сам ще разбереш кои думи на Алфата и Омегата

да кажеш на Божиите отстъпници...”

Отново слизах в долината, когато очите ми забелязаха, че след

Времето за Пазене пораженията върху човеците бяха станали още по-

страшни. Защото демоните на лукавия, като скачаха върху тях, подпалваха

ги с огъня на ада. Така аз вече се приближавах до първата тълпа човеци,

която беше слушала вълците в овчи кожи. Така с ужас забелязах, че на

всички тия дясното им око пламтеше от огъня на вечната измама. Това ме

накара да се приближа до тях и да простра напред Меча Сразител, като им

казвах:

“Люде безумни! Веднъж вече вие отхвърлихте Времето за Пазене, с

което моят Господ искаше да посети сърцата ви. И като похулихте слугата

Му, натрупахте Гняв за Времето на Съда. Ето, за втори и последен път

Господ Алфа и Омега ме изпраща при вас с Времето за Хвърляне и така да

ви напомня думите Му от Неговото Евангелие:

“Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го;

защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а

не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла...” 39

Моля ви с цялото си сърце! Отстъпете назад от вълците в овчи кожи,

понеже тия са лъжепророците на Сатана, които помрачиха сърцата ви и

скоро съблазниха очите ви...”

В отговор на думите ми повечето човеци прихнаха да се смеят. Но ето,

че двама-трима отстъпиха от трибуната на вълците, като ми казваха:

39 (Матея 5:29)
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“Братко наш! Много по-рано трябваше да послушаме Гласа на Господ,

а не сега, когато сме на умиране. Затова сега падаме на колене и просим

Божията Милост, която не заслужаваме...”

Едва дочакал думите на моите братя, аз усетих как Мечът Сразител

запламтя твърде силно в ръката ми. И аз, като го прострях напред, с

учудване забелязах как той сам прониза съблазнените очи и на тримата,

тъй, че очите им паднаха в шепите им. А Святият Дух отново изпълни гласа

ми, за да кажа на самите човеци:

“Днес е Времето за Хвърляне! Изхвърлете тия съблазнени очи и никак

повече да не си спомните за тях. Защото е по-добре да влезете в Божието

Царство с едно око, вместо с двете да намерите сетнината в пъкъла...”

Покорени от Святия Дух човеците наистина хвърлиха съблазнените

очи надолу в долината. А след това се приближиха до Щита Пазител, който

ги обви в Божията Ревност и Светлина. И ето, че просветени, те вече ми

казваха:

“Сега наистина виждаме! Не просто Божия пророк, който Господ ни

изпрати, но Самият Него на Хълма...”

Чул думите на човеците, с радост в сърцето си, аз погледнах към

Господ, а Той изрично ми каза да продължа да слизам надолу в долината.

Така аз отново тръгнах надолу, когато очите ми видяха и втората тълпа

човеци, които все така стояха на опашка около плесенясалия хляб и

брояха пари на ухилените фарисеи и книжници. Положението на тия беше

още по-страшно. Понеже от огъня на Сатана бяха пламнали десните им

ръце. И ето, че Святият Дух отново изпълни устните ми, тъй че прострял

Меча Сразител към тях, аз им казвах:

“Люде грешни и бунтовни! Господ веднъж вече ме изпрати при вас с

Времето за Пазене. А тогава вие единодушно се поругахте с всичката Му

Благост и Милост. И понеже не искахте да бъдете опазени, то ето, че

десниците ви вече са съблазнени и подпалени с огъня на ада. Понеже с

тия десници брояхте пари за плесенясал хляб, без дори да разсъдите, че

Хлябът, Който слиза от Небето, за да даде Живот на света, е безценен и

Свят.
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Но ето, за втори и последен път Господ Алфа и Омега, Първият и

Последният, ме изпраща от Хълма с Времето за Хвърляне. И Той строго ви

заповядва да се покаете и да си спомните думите в Неговото Евангелие:

“И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я:

защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а

не цялото ти тяло да отиде в пъкъла...” 40

И тъй, ще послушате ли Гласа Господен или отново ще се поругаете с

Господа на Вечното Спасение?”

В отговор на думите ми повечето от човеците избезумяха от злоба и

гняв. И като се навеждаха и вдигаха от земята камъни в ръцете си, бързаха

да ги хвърлят, без никак да виждат, че Щитът Пазител, даден ми от Исус,

отблъскваше всичките свидетелства на яростта им. Но отново и тук двама-

трима се отделиха от плесенясалия хляб, като ми казваха:

“Мили братко! Благословен да е Господ, че отново ни показа Милост,

която едва ли заслужаваме. Ето, признаваме, че гордостта ни попречи да

те послушаме първия път. И ние никак не искахме да признаем в сърцата

си, че бяхме лъгани и мамени. Дадохме много пари за отровата на лукавия

и така още повече се завързахме към заблудата. А сега какво друго да

сторим, освен да паднем на колене пред Господ и да ридаем поради

тежките престъпления на сърцата ни...”

Така човеците паднаха на колене, прострели напред пламналите си от

огън десници. А тогава Мечът Сразител отново пламна твърде силно в

ръката ми. И като се протегна напред, отсече съблазнените ръце. А

Святият Дух за сетен път изпълни устните ми, тъй че казах на човеците:

“Братя мои! Никак да не тъжите за тия отрязани десници! Понеже те

пламтят от огъня на Сатана. Но по-добре ги хвърлете в долината му и

никога повече не се обръщайте назад...”

Ето, че всеки от тримата взе десницата си в другата ръка. И като

замахаха силно, хвърлиха ги далече надолу. След това тримата се събраха

при Щита Пазител, където Божията Светлина мигом ги озари и освети и те

възрадвани тръгнаха към Господния Хълм.

40 (Матея 5:30)



105

Така, за трети път погледнах към Господ, а Той категорично размаха

показалеца Си, като ми даде да разбера, че трябва да сляза в дъното на

долината, при устието на самия ад. И аз, без всякакво бавене, слязох

отново при трибуната с автомобилите и красивата къща, където тълпите

все така се блъскаха да слушат думите на измамливия дяволски

просперитет. А и този път, както при предишния, Святият Дух направи

гласа ми твърде гръмогласен, тъй че извиках към всичките човеци:

“Люде алчни, користолюбиви и сребролюбиви! Веднъж вече вие ме

проклехте отсред себе си, но аз ще забравя за проклинанието ви. Веднъж

вече ме опозорихте и похулихте във вестниците и събранията си. Но аз ще

забравя за хулите и позора. Защото Господ е дал Духа Си на сърцето ми.

Дух, с Който Той за сетен път ви посещава. Дух, с Който Той ви призова

във Времето за Пазене, но вие никак не искахте да бъдете опазени. И сега

ето какво виждат очите ми. Адът вече отваря хищните си челюсти, за да ви

погълне, а вашите нозе, забравили какъв е Пътят на Правдата, вече са

пламнали от огъня на смъртоносната съблазън.

Но ето, моят Господ е жалостив и милостив, дълготърпелив и Верен за

втори път да ви посети с Времената на Духа Си. И понеже вие отхвърлихте

Времето за Пазене, Той днес ви посещава с Времето за Хвърляне, като

казва на всеки от вас думите от Живото Си Евангелие:

“И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да

влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш

хвърлен в пъкъла, [дето “червеят им не умира и огънят не

угасва”]...” 41

Какво ще сторите, люде? Ще влезете ли в Живота куци или ще стъпите

в хлъзгавите улеи на огнения пъкъл, който вече ви дърпа?”

В отговор на призива ми самите човеци от трибуните изкрещяха в

безумието си:

“Да слушаме ли проклетият, който веднъж вече сме проклели? Не!

Няма да го слушаме! Нека зазвънят монетите на нашето благоденствие, та

да заглушат гласа на тоя съблазнител...”

41 (Марк 9:45-46)
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Така множествата мигновено вдигнаха кесиите си и започнаха да ги

тръскат, тъй че от звънтенето на монетите гласът ми вече не се чуваше.

Това ме накара да се обърна към Исус на Хълма и да Му кажа в сърцето си:

“Исусе! Как да превъзмогна над тоя шум на Вавилон? Та той е твърде

страшен...”

В отговор Господ проговори с Духа Си, като ми казваше:

“Който е записан в Моята Книга за Живот, той непременно ще

Ме чуе и ще се отдели от мерзостта на запустението. Останалите ти

вече предупреди и то многократно. Но ето, виж, Моите наистина

идват, за да ги спася...”

Погледнах пред себе си и видях как една дузина човеци с пламнали

нозе се приближиха при мен. Те паднаха по лицата си и възридаха пред

Щита и Меча на Господ, като казваха:

“Боже наш, Спасителю! Ние Те прободохме повторно с гвоздеите на

всяка мерзост. Но ето, че и от Кръста Ти намери Сила да ни погледнеш и

спасиш. Знаем, че не сме достойни да се наречем Твои. Понеже кой от нас

не стана като Юда в сърцето си? Но ето, Ти отново ни показа Милостта Си.

И веднъж ни посети с Времето за Пазене, когато не Те познахме, а сега

отново ни посети с Времето за Хвърляне, когато чухме Гласа Ти.

Молим Те, Господи, отсечи съблазнения крак на всеки от нас. Защото

предпочели бихме да стоим пред прага на Твоя Дом, отколкото да останем

сред шатрите на нечестието...”

Докато човеците ридаеха във всичкото си моление към Исус Мечът

Сразител пламна твърде силно в ръката ми и изскочи напред, мигновено

отсичайки съблазнените нозе на човеците. А тогава над самите тях и мен

слезе моят Господ, обиколен от Святите Си ангели. И Той, като погали

главите на окуцелите ми братя, вече им казваше:

“Куци ще влезете в Живота Ми, но куци няма да бъдете! Защото

ангелите Ми ще ви бъдат опора и вие ще свидетелствате за Моите

Времена по пътя до Хълма.

Аз, Господ Алфа и Омега, все още спасявам, все още показвам

Милост, и все още водя битка за човешките души...”
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Така Господните ангели подкрепяха всичките човеци, които Исус беше

спасил с Времето за Хвърляне, за да стигнат с Исус до Господния Хълм. А

Господ, като се обърна и ме погледна с насълзени очи, тихо ми каза:

“Сега разбираш ли защо си камък на Пътя Господен?

Сега разбираш ли защо не искам да млъквам?

Ето, казвам ти, че Аз ще обиколя целия свят с Времето за

Пазене и с Времето за Хвърляне. Тъй, че които люде спася с

Времената Си, непременно ще се нарекат поколение от Сионови

пленници, което Господ Алфа и Омега е съживил и възвърнал чрез

слугите Си пророците! Да, казвам ти! Така е!”
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5. ВРЕМЕ ЗА РАЗДИРАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ШИЕНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След виденията в десетия духовен пролом, които Господ даде на

сърцето ми, цялата власт на тъмнината буквално настръхна против мен.

Така аз трябваше да изпитам една твърде тежка и смазваща преса, която

ме притискаше цяла седмица. Това за сетен път ме убеди, че моят Господ е

Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. Понеже думите и

виденията Му ще бъдат съдбоносни за много Божии чеда.

В тази изминала седмица аз никак не престанах да размишлявам над

следващия пролом от Времената на Святия Дух. Пролом, свързан с Времето

за Раздиране и Времето за Шиене. Докато размишлявах над самия пролом,

в сърцето ми се събраха много потвърждения за първото от тия Времена.

Като се започне от това, че при издъхването на Исус на Голготския кръст

Завесата на Храма се раздра през средата и се стигне до категоричните

думи, които Бог изрича чрез пророка Си Йоил:

“Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене с

всичкото си сърце, с пост, с плач, и с ридание; и раздерете сърцето

си, а не дрехите си, та се обърнете към Господа вашия Бог; защото

е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив...” 42

Как мислиш, братко мой? Ако във Времената на Духа Си Господ е

поставил и такива за Раздиране и Шиене, то това не иде ли да ни покаже,

че ние наистина сме длъжни да участваме в тях?

Колко повече, когато мнозина от нас имат крещяща нужда от това да

преживеят Раздирането или Шиенето. Аз все така изпълвах сърцето си с

размисли по тия две Времена, когато Исус отново дойде към сърцето ми. И

ето, че Той започна да ми говори, като казваше:

“Размишленията ти наистина са от Святия Ми Дух. И всичко, за

което Той ти даваше да мислиш през тази седмица, Аз сега ще ти

дам да го видиш. Затова нека двамата с теб да се възкачим горе...”

След тези Свои думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като

въздигна сърцето ми в Залата на Божиите Времена и Съдби. И ето, че

42 (Йоил 2:12-13)
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седнал на мраморния Си Трон, Господ отново започна да ми говори, като

казваше:

“Аз зная как в сърцата на много Мои братя и сестри гори един

постоянен копнеж да се облекат с Небесната Ми дреха. Дреха,

която Словото Ми определя като светъл и чист висон. Дреха, за

която съм ти говорил неведнъж, като съм посещавал сърцето ти с

Моите видения. Но ето, че вие всички трябва наистина да влезете

във Времената на Святия Дух, за да си придобиете правото да се

облечете с Моята Дреха. Защото днес очите Ми виждат и такива

човеци, които искат да облекат Дрехата Ми, но ако е възможно без

да е платена цената за такова обличане.

Как мислиш тогава? Възможно ли е да облечеш Дрехата Ми, без

да е платена цената за нейното обличане?”

“О, Господи мой! Ти Сам знаеш отговора на въпроса Си. Но аз мога да

Ти потвърдя, че Твоята Дреха не е като земните дрехи и за нейното

получаване цената е равносилна на живот от Посвещение, Себеотричане и

Пожертвувание...”

След тези мои думи Господ протегна ръката Си, като ми казваше:

“Приближи се до Мен. Защото сега ще докосна спомените на

живота ти. За да видиш какво ти е коствало обличането на Моята

дреха...”

С вълнение се приближих до Господ, а Той докосна главата ми, тъй че

в сърцето ми изплуваха спомените на живота ми. И ето, че аз видях себе

си, като един, който стои под Господния Хълм, отворил в ръцете си

Божието Слово. А ръцете ми - решили на всяка цена да вземат Дрехата на

Исус, я издърпаха от Светлината на Свещеното Писание. Така в онова

време аз наистина се опитах да облека Дрехата на Исус. Но докато я

обличах, с ужас забелязах, че тя се разкъса по краищата си и отново се

прибра в Словото. Това ме накара повторно да започна да я издърпвам и

тя отново да попадне в ръцете ми, за да я облека. Но и при повторното

обличане Небесната Дреха се раздра по страните си, тъй че за мое

разочарование тя отново се прибра в Светлината на Писанието...

Докато наблюдавах спомените си, Господ ми проговори, казвайки:
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“Какво виждаш? И как си обясняваш това, което виждаш?”

“О, Господи мой! Аз наистина преживях няколко неуспеха да облека

Дрехата Ти. Тогава тя се раздираше от неумрелия ми егоизъм и аз

трябваше да призная, че Ти до завист ревнуваш за Духа, Който Си ми дал,

за да ми позволиш да облека с Дрехата Ти стария човек, на който

робувах!”

“А после, момчето Ми? Какво се случи отпосле, та наистина да

дойде Времето, когато да облечеш Дрехата Ми?”

“Скъпоценни Исусе! После дойде миг, когато Ти строго ме смъмри и ми

показа, че обличането няма да стане по моя начин, но по Твоя. Нещо

повече - Ти запали с ревност сърцето ми, като ми каза, че Отец е извървял

Своята част от пътя до мен, но и аз трябва да извървя моята част от пътя

до Него....”

“А как Отец Ми извървя Своята част от пътя до теб? Какво стори

Той, за да ти даде ревността и дръзновението и ти да се приближиш

до Него?”

“Господи! При Твоята смърт на Голготския кръст Отец раздра през

средата Завесата на Храма Си. Именно с това евангелско знамение Той

проговори на сърцето ми, казвайки:

“Чедо Мое! Аз не искам между Мен и теб да има Завеса. Затова

стори като Мен и раздери собствената си завеса, която ти пречи да

облечеш Дрехата на Свещенството, която ти дава Исус...”

“А ти какво стори, когато дочу Гласа на Отца Ми?”

Въпросът на Исус докосваше дълбочините на сърцето ми. Затова Му

отговорих:

“Исусе! Прекрасно си спомням как тръгнах с Теб на духовно пътуване

до Времето за Раздиране. Пътуване, когато Ти даде на сърцето ми две

духовни книги. Книгата за “Късният дъжд и Hрабването” и най-вече

втората - за обличането на духовната мантия...”

След тези мои думи Господ се изправи от мраморния Си Трон, като ми

казваше:
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“Нека тогава да заведа със свидетелството ти всичките Си братя

и сестри в духовния пролом на Святия Дух, където наистина те

посетих и ти дадох да се облечеш с Дрехата Ми...”

Така Исус тръгна напред в Залата, а аз Го последвах. А когато нозете

ми стъпиха в единадесетия духовен пролом, Святият Дух отново погълна

мен и Исус в Себе Си, тъй че двамата се намерихме на Господния Хълм на

земята. И ето, че Спасителят започна да ми говори, като казваше:

“Знай, че измежду многото Времена на Святия Дух, дадени на

Моята Църква, Времето за Раздиране и Времето за Шиене са най-

славните. Това са Времена, когато всеки от Моите разбира какво

значи да бъде платена цената за светлия и чист висон. Затова

гледай на първото видение, което ще ти дам. Понеже е видение с

един от най-вдъхновяващите примери на Моето Слово...”

След тези Свои думи Господ тръгна по самия Хълм, а аз вървях след

Него. Така дойде миг, когато Той вдигна ръката Си и посочи напред, като

ми казваше:

“Забеляза ли онези двама Божии човеци, които ходят по

протежението на Хълма?

Ето, те скоро ще се възкачат при Господа на Славата...”

Погледнах натам, накъдето сочеше Господният показалец и очите ми

наистина видяха Божиите хора. По вида им аз разбрах, че Господ наистина

ще даде нещо прекрасно на сърцето ми. Затова Му казах:

“Исусе! Кои са тези Божии човеци? Защото сега виждам, че върху

единия блести Твоята Дреха...”

В отговор Господ ми каза:

“Ти ли не знаеш кои са Божиите човеци, след като вече съм

вдъхновявал сърцето ти със стореното от тях?

Но за свидетелство на Моята Църква ти казвам, че това са

пророк Илия и слугата му Елисей. Затова нека да се приближим до

тях, понеже на Елисей е дадено да влезе в първото от Времената на

Святия Дух, което е Времето за Раздиране...”

Колкото повече се приближавах след Исус до Божиите човеци, толкова

по-голямо вълнение и трепет заливаха сърцето ми. А когато бяхме досами
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тях, аз видях как пророк Илия вече се беше възкачил с Елисей на

Господния Хълм, а Небето над тях започна твърде много да просиява. И

ето, че Божият пророк се обърна към слугата си, като му казваше:

“Искай какво да ти сторя, преди да бъда отнет от тебе...” 43

А Елисей, като протегна ръка към кожуха на пророка и прокара

пръстите си по него, с пламенен глас му отговори, казвайки:

“Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти...” 44

Думите на слугата му накараха пророк Илия да въздъхне и да му

каже:

“Мъчно нещо поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от

тебе, ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде...” 45

След тези последни думи на Илия Небето над тях просветля още

повече. И ето, че изсред самите облаци се появиха огнени коне, дърпащи

огнена колесница. И Божий Архангел, светещ като слънцето, простря

ръката си към пророк Илия, като го издърпа в колесницата. А Елисей,

отворил цялото си сърце за Светлината на Божия Свят Дух, погледна към

въздигащия се Илия в небесата. И като падна на коленете си на Хълма

Господен, извика силно:

“Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница

Негова...” 46

След това, гледайки все така към Небето, Елисей хвана собствената си

дреха, като я раздра с ръцете си и я изхвърли от себе си. А това никак не

убягна от очите на Божия Архангел. Понеже, видял стореното от Елисея,

той мигновено простря ръцете си към Илия в колесницата. И като съблече

от него кожуха, блестящ от Божията Светлина, докосна го с жезъла си и го

направи да свети с двойно по-голяма сила, като го хвърляше на Елисей. А

слугата на Божия пророк, вдигнал кожуха от земята, го облече на себе си,

тъй че очите ми вече виждаха следващият велик пророк на Бога и Отца,

призован в двукратно по-голяма сила от Илия. Това ме накара да обърна

развълнувания си поглед към Исус и да Му кажа:

43 (IV Царе 2:9)
44 (IV Царе 2:9)
45 (IV Царе 2:10)
46 (IV Царе 2:12)
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“Гледай, Господи! Чудото наистина се случи и Елисей получи кожуха

на Илия...”

“А защо се случи чудото? Не затова ли, понеже Елисей влезе

във Времето за Раздиране? И като раздра дрехата на стария човек,

наистина се показа готов за Небесната Дреха на Господа.

Но ето, твоят Господ сега се обръща към онези, които е

призовал за военни мъже в Святия Си Дух.

И на всички тях казвам думите Си:

Помнете Словото на Отца Ми, Божии войни! Помнете думите на

Святите Му пророци! Защото Моят Бог и Отец се обеща, че ще ви

изпрати пророк Илия преди да дойде Великият и Страшен Ден

Господен. И ако Небесната Дреха на Илия дойде във Великия Ден

на вашия Господ, тъй че Йоан Кръстител я облече в пустинята и

пророкува за Мене, то тази Дреха идва още веднъж в последните

времена на земята. За да предупреди за Страшния Ден на вашия

Господ!

Но колко са човеците сред вас, които ще влязат във Времето за

Раздиране, та да придобият Небесната Ми Дреха? Колко са

човеците сред вас, които ще се облекат с Мантиите на Божията

Слава, които Святият Дух е приготвил за ревностните в това Време

на Раздиране?

Ето, казвам ви, че ако вие не раздерете дрехите на стария

човек, за да получите Дрехата на Царя, то скоро бихте раздрали

Дрехата на Царя, за да си задържите дрехите на стария човек. И

понеже мнозина биха разбрали превратно думите Ми, та да търсят

дрехите на земните си гардероби, Аз отново ще призова всички ви с

думите на Моя Бог и Отец:

“Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене с

всичкото си сърце, с пост, с плач, и с ридание; и раздерете сърцето

си, а не дрехите си, та се обърнете към Господа вашия Бог; защото

е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив...” 47

47 (Йоил 2:12-13)
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След тези Свои думи Господ се обърна към мен, като ме погледна с

твърде ревнив поглед. А след това ми каза:

“Ето по тази причина, че доведох сърцето ти в това Време за

Раздиране, стана възможно и обличането ти с Мантията на Божия

Пророчески Дух. Понеже ти раздра твоята дреха, за да получиш

Моята. Раздра твоята завеса, за да преминеш през Моята.

Как мислиш тогава? Всички ли ще раздерат дрехите си, за да

бъдат Божии пророци? Всички ли ще бъдат посочени от Бога и

Отца, за да вършат велики дела? Всички ли ще бъдат въздигани в

Небето, за да явяват думите на Вечния Живот и да имат достъп до

Божието Свято Миро?”

“О, Исусе! Слушайки въпросите Ти, бих повторил думите на Моисей:

“Дано всичките Господни люде бъдат пророци, та да тури

Господ Духа Си на тях!” 48

Но аз зная, че това е невъзможно и не е включено в Божия план.

Защото Бог избира малцина, за да покаже Благост и Милост към мнозина!”

“А Дрехата Ми? Как всичките Божии чеда ще облекат Дрехата

Ми, след като не на всички е дадено да търсят и намерят Времето за

Раздиране?”

“О, Исусе! Аз вярвам, че ако има радикални начини за събличането на

стария човек, свързани с Раздиране, то поради Милостта Си Отец е

заповядал и други начини, при които ревността и дързостта на Раздирането

са заменени с дълготърпение и постоянство...”

“Наистина е така, момчето Ми. Защото Небето не е създадено

само за пророци и Божии войни. В него има много повече място за

кротките и тихите, за малките и скромните, за нищожните и нищите

духом. Затова виж следващото от Времената на Духа в този пролом.

Защото това е Времето за Шиене...”

След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а очите ми съзряха

скромна къща на Господния Хълм. Тя беше покрита от Божията Благост и

Милост и прозорците й светеха от Небесна Светлина. А Исус, като посочи

къщата, с тих Глас ми каза:

48 (Числа 11:29)
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“Когато Божиите войници отидат на бойното поле, за да се

сражават с дявола за Святостта и Чистотата на Знамето Господно,

то за техните дечица и невръстни се грижи една Моя слугиня, в

която Господ непременно ще познае Невястата Си. Затова нека да

възлезем при нея...”

Така аз и Исус се приближихме до къщата и влязохме през прага на

вратата й. А тогава очите ми видяха девойка, която беше олицетворение

на Божията Съвършена Грижа. Застанала на колене пред Свещеното

Писание, тя изваждаше от страниците му белия и чист висон. А след това,

вдянала сребърна нишка от Духа в иглата си, тя започваше да съшива

самия висон и да го превръща в Небесни дрехи. Така поради стореното от

девойката, там до нея имаше стотици катове дрехи, приготвени за Божието

домочадие. И ето, че това домочадие наистина се появи. Понеже от

другите стаи при девойката дойдоха невръстни и голи дечица. А тя, като ги

прегръщаше и даряваше с всичката Божия нежност и Любов, разгъваше за

всяко от децата приготвен кат от дрехи. И като ги обличаше, правеше ги

да заблестят в цялата невинност и чистота на Божии агънца. Стореното от

девойката развълнува моя Господ, тъй, че очите Му се просълзиха. И Той,

като вдигна ръката Си и посочи невръстните и младенците, попита ме:

“Как мислиш? Ако човеци с кожуха на Илия са достойни за

Славата на Царя и за Съвета на Божиите Светии, то невръстните,

облечени със съшитото от Тавита, достойни ли са за Мене?”

“О, Исусе! Прекрасни мой Господи! Аз гледам на стореното от тая Твоя

слугиня като на един по-голям подвиг и саможертва в Духа Ти, отколкото

от онова, което биха извършили всичките Ти пророци. Понеже Ти Си Пътят,

Истината и Животът. Ако пророците викат, за да посочат Пътя Ти и

размахват Меч, за да изявяват Истината Ти, то Тавита съшива Дрехата Ти и

облича с нежност и Любов невръстните и малките, за да изяви Живота. Ето

защо тя е най-достойната за Тебе...”

Господ се усмихна на думите Ми, а сълзите в очите Му заблестяха още

повече. И ето, че Той погали с ръка главата на Тавита, като ми казваше:

“Тази е Невястата на Младостта Ми! Тя е Моята любезна кошута

и мила сърна! И блажени са всичките военни мъже в Святия Дух,
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които, сражавайки се с дявола, никак не забравят, че всичкото им

сражаване е именно за това:

Да побегне надалеч врагът и насилникът, за да има Светлина,

Любов и топлина в Господния Дом!

Аз, Господ Алфа и Омега, днес говоря от Сърцето Си на тази

Моя Невяста, която не дава сън на клепачите си, за да облича

Божиите чеда в светлия висон на благовестието:

Повдигни главата си, Невясто Моя! И нека невръстните ти се

възрадват в Мен! Защото битка водя за теб и ще я спечеля! Понеже

колкото ревност показаха пророците Ми за Мене, толкова повече

дълготърпение имаше ти към малките във вярата. Понеже колкото

дързост показаха Божиите военни мъже в битката, с толкова

повече постоянство ти съхрани Божия жив остатък и Божието Свято

потомство. Затова ще се наречеш Избрана и Вярна, Скъпоценна и

Славна, радост на Сърцето Ми и украшение на Дома Ми!

Аз, Господ Алфа и Омега, изрекох с устата Си това!”
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6. ВРЕМЕ ЗА МЪЛЧАНИЕ И ВРЕМЕ ЗА ГОВОРЕНЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Благословен да е Господ Исус, Изворът ми!

Благословени да са устните Му, понеже се отвориха, за да напълнят

сърцата на Божиите чеда. Нека ти кажа, че сърцето ми се радва премного

на тая чудесна привилегия - да воювам за дома на Тавита и за мира и

спокойствието на малките и невръстните.

Как мислиш, приятелю мой?

За какво е всичко в крайна сметка? За какво е тази битка между

Истината и лъжата, между Святостта и мерзостта, между Божия Пророчески

Дух и лъжепророка? Не е ли залогът на тази битка именно в запазването

на Божието поколение? Поколение, което трябва непременно да вкуси от

всичката Благост и Милост на Отца. Поколение, което трябва да радва

Божието Сърце с Простотата и Чистотата, които дължи на Исус.

Нека ти кажа това, че в сърцето ми си дават среща две мои призвания.

Призванието на Божий пророк и призванието на баща. Призванието да

пребъдвам в молитва пред Исус и да пиша пророчески книги, които

поразяват заблудата, и призванието да прегърна моите четири дечица и да

им дам всичката любов, която им дължа.

Как ли бих издържал на духовното си поприще, ако нямах до себе си

моята съпруга, която стоически понася всички тежести и лишения?

Но ето, по причина на това, че тя компенсира моето “отсъствие” като

съпруг и баща, давайки на дечицата ми всичката възможна любов и грижа,

става възможно и моето Посвещение за Исус. И аз зная, че един ден,

когато Исус ме вдигне при Себе Си, венецът на съпругата ми ще е много

по-достоен от моя. Защото тя е била моят тил, моята опора, моето

насърчение.

Давам ти този пример от живота си, за да помислиш отново за

Христовата Тавита, нежели за Божиите военни мъже и духовната битка.

Защото мъжете отиват на война тогава, когато някой стане заплаха за дома

им, за земята им и най-вече - за потомството и рода им. Понеже ако нямаш
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потомство и род, то за какво се сражаваш с противника? Но ако имаш

такива, то кой се грижи за тях във времето на твоето воюване?

Ето с такива мисли Господ развълнува сърцето ми. И аз за първи път

наистина осъзнах мястото си в Божия план.

А сега нека да продължа нататък. Защото духът ми, застанал пред

Исус в Залата на Божиите Времена и Съдби, отново се наслаждаваше на

всичката Му Красота и Съвършенство. А Той, като ме погледна с дълбоките

Си зеници, вече ми говореше, казвайки:

“Виждам, че сърцето ти е пълно и желаеш да говориш на

всички Моите думи. Но Аз сега ти казвам, че оня, който иска да

говори Божиите думи на човеците, трябва непременно да премине

през следващия духовен пролом на Святия Дух. Защото в този

пролом се намират Времето за Мълчание и Времето за Говорене.

Как мислиш тогава?

Давал ли съм на сърцето ти да познава тези две Времена?”

“О, Исусе! Смея да твърдя, че Ти наистина Си ми давал да вляза в

духовния пролом на Духа. За да позная, ако не Времето за Мълчание, то

със сигурност Времето за Говорене. Защото Ти и до тоя миг говориш със

слугата Си и не млъкваш...”

“Точно така е, момчето Ми. Аз наистина и до тоя миг говоря и

не млъквам. И ти добре правиш, че внимаваш на Говоренето Ми. За

да запишеш всичките думи на Вечен Живот, които излизат от устата

Ми. Но сега нека ти кажа, че колкото съм бил силен в Говоренето

чрез тебе, толкова съм бил силен и в Мълчанието.

Можеш ли да проумееш това?”

Думите на Господ ме намериха неподготвен за дълбоката Му Мъдрост.

Защото аз никак не разбирах как е възможно Той да е мълчал чрез мене,

след като винаги е говорил. Ето защо казах на Исус:

“Не Те разбирам, Господи! Как така Ти Си бил силен не само да

говориш чрез мен, но и да мълчиш? Та ето, книгите, които Ти ми даде от

Небето, отдавна надхвърлиха сто. И в тези книги Ти Си говорил, а не Си

мълчал. Къде е тогава Мълчанието Ти?”
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Спасителят се усмихна на думите ми. А след като се възправи от

мраморния Си Трон, вече ми казваше:

“Както веднъж ти го казах, така отново го казвам. Чрез тебе Аз

не само говорих, но и мълчах. И ти непременно ще разбереш

Говоренето и Мълчанието на твоя Господ, когато те заведа в

духовния пролом на Святия Дух. Затова сега Ме последвай...”

Едва ли бях имал по-голямо вълнение от това, с което последвах

Господ Алфа и Омега. И ето, че и този път нозете ми се потопиха от водите

на Духа, а двамата с Исус се намерихме на Господния Хълм. А когато

застанах до Него, Той вече ми казваше:

“Сега си в духовния пролом на Времето за Мълчание и Времето

за Говорене. Но Аз първом ще те заведа във Времето за Говорене.

Защото това е любимото време на твоя Господ. Време, когато

думите Ми от Дух се превръщат в Живот за всичките Божии чеда...”

След тези Свои думи Господ протегна Десницата Си към самия пролом

на Святия Дух. А тогава водите на Духа започнаха да пълнят Сърцето на

Спасителя и моето сърце. И ето, че когато се чувствах не просто пълен, но

преизпълнен, Исус посочи напред с ръката Си, като ми казваше:

“Сега сме във Времето за Говорене. Затова ти наблюдавай

внимателно всичко, което ще се открие пред очите ти...”

Така Исус тръгна надолу от Господния Хълм, а аз Го последвах. Не се

наложи да вървим дълго, понеже очите ми вече забелязваха множества от

народ, които пресрещнаха мен и Господ. И колкото повече приближавахме

към човеците, толкова повече виждах, че те наистина имаха огромна

нужда от Говоренето на Господ. Понеже очите ми виждаха човеци с

изпръхнали от жажда устни и с изсъхнали сърца. А това ме накара да

дръпна мантията на Исус и да Му кажа:

“Господи, нека говорим на тия човеци! Нека им дадем водите на

Святия Дух, за да се съживят сърцата им. Защото виждам как сушата и

жаждата твърде дълго са ги мъчили...”

“Сушата и жаждата! Добре го каза, момчето Ми! Защото това

наистина са белези, че някъде е нужно Времето за Говорене. Но ти

сега виж сърцата на тия люде и Ми кажи как изглеждат те...”
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“О, Исусе! Сърцата им са празни. Като пресъхнали чаши, които

очакват спасителните капчици Живот...”

В тоя миг Господ се развълнува в Духа Си. И с Глас на голяма Благост

и Милост, Той ми заповяда казвайки:

“Аз ще говоря, и ти говори с Мене. Говори, говори, говори!

Напоявай с водите на Духа сърцата на тия човеци. Понеже те са

празни и до тях е дошло Времето за Говорене...”

Братко мой! В един от псалмите Си Отец казва:

“...отвори широко устата си, и ще ги изпълня...” 49

Така и аз, едва отворил уста, за да благовестя на човеците Божието

Царство, усетих как водите на Святия Дух започнаха да се изливат с

всичката си сила. И ако моето говорене докосваше един-двама, то устните

на Небесния ми Цар се превърнаха като Извор на Освещение, който

мигновено запълваше празните сърца. Така, след едно известно време

сърцата на човеците бяха съживени и пълни с надежда. Устните им - без

каквато и да е следа от изпръхване и жажда. Очите им - блеснали от

благодарност и преклонение към Вечния Извор на Святия Дух. Това ме

накара да се завтека към Господ и да падна в нозете Му, казвайки:

“Благославям устните Ти, Исусе! Те се отвориха в Говорене, за да

напоят сърцата на тия мои братя и сестри. Аз наистина съм твърде много

радостен и щастлив, че във Времето за Говорене Ти посети народа Си...”

В отговор на думите ми Исус погали главата ми, като ми казваше:

“Нека всичките Ми братя и сестри да приемат думите на Господ

Алфа и Омега. Защото Първият и Последният, Началото и Краят,

казва на Своите Си:

Видите ли сърца, изпръхнали от суша и жажда, попаднали сте

във Времето за Говорене! Защото водите на Святия Дух всякога

търсят празното, за да го напълнят. Ето това е Времето за Говорене

- да напълните празните съдове с всичките думи на Божия Вечен

Живот. И ако някой от вас е внимавал в думите на Алфата и

Омегата, та да напълни само едно от тия сърца с една чаша вода в

име на ученик, то такъв никак няма да изгуби наградата си...”

49 (Псалом 81:10)
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След тия думи Господ отново ме погледна, но този път погледът Му

беше твърде особен. И Той, като се усмихна загадъчно, вече ми казваше:

“Ако твоят Господ е силен да говори, то дали е силен да мълчи?

Защото, както вече ти казах, Аз не само говорих чрез тебе, но и

мълчах чрез тебе...”

“О, Исусе! Ти със сигурност Си силен във всичко, що вършиш. Какво

друго да сторя, освен да притихна в Силата Ти и да се възхищавам на

делата Ти. Моля Те, заведи ме във Времето за Мълчание...”

В отговор на молбата ми Господ ме възправи с ръцете Си, като ми

казваше:

“Сега Аз ще съединя сърцето ти с Моето. Моето сърце ще бъде

като твое, и твоето сърце - като Мое. За да дойдеш в Живота на

Човешкия Син и да видиш как настъпва Времето за Мълчание...”

След тия думи Господ наистина съедини Сърцето Си с моето. И ето, че

двамата с Исус се намерихме в Неговото Време на земята. Така аз видях

как войниците на Пилат вече стоварваха бича на прокуратора върху гърба

на Спасителя, докато разкъсаха Дрехата Му с бичуване. А след това, като

Му се поругаха, сложиха Му морава дреха и Му сплетоха венец от тръни,

като го набучиха в слепоочията Му. Всичко това премина през душата ми

като ужасна и разкъсваща болка. Но Исус мълчеше. И ето, че римският

прокуратор се приближи до Господ и даде заповед на войниците си да Го

възправят. А след това, като застана пред тълпите, казваше им:

“Ето, извеждам ви Го вън, за да познаете, че не намирам

никаква вина в Него...” 50

И като помълча известно време, Пилат извика:

“Ето човекът!” 51

Но в тоя миг тълпата ревна, казвайки:

“Разпни Го! Разпни Го!” 52

А Пилат с огромна досада в сърцето си им отговори:

50 (Йоан 19:4)
51 (Йоан 19:5)
52 (Йоан 19:6)
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“Вземете Го вие и разпнете Го; защото аз не намирам вина в

Него...” 53

 Но понеже тълпата закрещя още по-силно и беше на път да докара

опасна размирица, Пилат прибра Исус в преторията си, като Го питаше:

“Ти откъде Си?” 54

На тоя въпрос на римлянина Исус отново мълчеше, а това докара

Пилат до огромно раздразнение. И прокураторът, като размаха ръце пред

Лицето Му, извика:

“На мене ли не говориш? Не знаеш ли че имам власт да Те

пусна, и имам власт да Те разпна?” 55

А в тоя миг, претърпявайки всичката болка от поруганието Си, Исус

тихо ми каза:

“Сега проумей защо Аз не исках да говоря с Пилат, като видиш

какво е сърцето му. Защото ето такова беше Времето за Мълчание

на Човешкия Син...”

След думите на Господ аз погледнах през Собствените Му зеници към

сърцето на Пилат. А тогава забелязах, че това сърце никак не бе празно,

но напротив - твърде пълно. В него имаше води на римска гордост, римска

надменност, римска презрителност, римско величие, римско самочувствие,

но най-вече - римска непогрешимост. Самата чаша на Пилатовото сърце

беше толкова пълна, че римлянинът смяташе себе си не просто за величие,

но за непогрешим съдия. Ето защо отговорих на Господ, като Му казвах:

“Исусе, сърцето на Пилат е твърде пълно, за да може водите на Твоя

Дух да го посетят. Та за Твоите води, Боже, в сърцето на тоя римлянин

няма никакво място. И той никак не би разбрал думите на Твоята Благост,

нито би ги приел. Понеже сърцето му е пълно с духа на Рим, с властта на

Рим...”

В отговор Исус отново ми каза:

“Ето и затова Аз отговорих на Пилат, не с думите на Благостта,

но с думите на Небесната Власт. Виж и това в реакцията Ми...”

И действително, че Исус отговори на Пилат, казвайки му:

53 (Йоан 19:6)
54 (Йоан 19:9)
55 (Йоан 19:10)
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“Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от

горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе...” 56

Но и тези думи на Спасителя не намериха място за промяна в сърцето

на прокуратора. Защото самите думи на Исус, едвам докоснали като

капчици чашата на Пилатовото сърце, се пързулнаха встрани от него, като

намокриха ръцете му. А тогава гордостта и надменността на Пилат

побързаха да намерят помирение с ръцете му. Така самият римски

прокуратор изнесе леген с вода пред тълпата. И като измиваше усърдно

конфликта в съвестта си, сиреч, ръцете си, извика на събраните:

“Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте...” 57

В тоя миг Господ отново проговори в сърцето ми, като ми казваше:

“Сега разбираш ли кога идва Времето за Моето Мълчание?”

“Да, Исусе! Сега разбрах, че Ти мълчиш тогава, когато човеците пред

Тебе се считат за невинни и праведни, ако и Словото Ти да ги осъжда и

изобличава...”

“Проумя ли най-сетне, че Аз не само говорех чрез пророческите

книги, които ти дадох?

Аз, също така и мълчах чрез тях. Защото мнозина пастири и

книжници, имайки духа и сърцето на Пилат, се намериха праведни

в собствените си очи и невинни в собствените си сърца. И такива,

ако да се докоснаха до Словото на Божия Пророчески Дух, останаха

без никаква промяна.

Да говоря ли тогава на такива сърца или да мълча? Та нали ако

в тоз час бих им проговорил, те повторно биха Ме бичували и

разпнали, а след това отново биха измили ръцете си?

Но ето затова Господ Алфа и Омега заповядва на всички ви:

Мълчете, когато бъдете изправени пред човеци, които се имат

за невинни и праведни! Мълчете, когато чашите на сърцата пред

вас са пълни с всякакъв бълвоч и нечистота, но не и с жажда за

Мене! Защото ако бихте понечили да ги напълните, то скоро да

бихте разпилели Мене и Моето, но не да промените онзи, комуто

говорите.
56 (Йоан 19:11)
57 (Матея 27:24)
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Мълчете, когато някой ви каже:

“Говори на мене, праведния!”

Понеже ако такъв е праведен, то значи, че е пълен и няма

място за още. А Аз не съм дошъл да призовавам праведните, но

грешните на покаяние. Мълчете всякога пред пълните чаши! И

научете се от Моята Мъдрост, която казва на всички ви, че пълното

идва, за да напълни празното, а не онова, което вече е станало

пълно...”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Едва сега, след видението във Времето за Мълчание, аз разбрах от моя

Господ защо Той не е потвърждавал с Духа Си Своите видения и думи на

всичките човеци. Едва сега разбрах, че Верни приятели и сподвижници на

сърцето ми са останали само тия, които Исус е посетил с Времето за

Говорене. Колкото до другите, при които Той се е явил с Времето за

Мълчание, то Мълчанието на Спасителя ще е тяхна присъда за Вечността.

Понеже са се имали за праведни сред мерзостта на запустението си, и за

невинни всред пиршествата на блудствата си. Затова на такива Господ ми

дава да кажа:

“Горко ви, Пилатовци, понеже накарахте Господ да мълчи! Горко ви,

че си измивате ръцете по примера, който ви даде духът на Рим! Защото

колкото и да се миете с водите на гордостта и надменността си, пак няма

никак да отмахнете нечистотата си, докато оставате невинни и праведни в

собствените си очи! Амин и Амин!”
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7. ВРЕМЕ ЗА ОБИЧАНЕ И ВРЕМЕ ЗА МРАЗЕНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Много пъти, когато Господ е идвал към сърцето ми, аз съм преживявал

ново проглеждане и осветяване. И вдигнал ръце на благодарност към моя

Спасител, съм търсил най-святите и чисти думи в сърцето си, с които да Му

кажа, че Той е всичко за мен. Но днес, когато Исус ми показа Себе Си, като

Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят, аз разбирам,

че това е върхът на моето ходене и просветяване от Него.

Аз зная, че когато човеците са започнали да четат тези последни

видения за Божиите Времена, дадени от Исус, то у мнозина са останали

въпросите:

“Какъв е този Господен Хълм на земята, където Исус води слугата Си?

Не е ли Господният Хълм далече по-горе, сиреч, в Небето?”

Истината, братко мой, е такава, че Господният Хълм на земята не е

географско понятие и няма своята физическа даденост, но отговаря на

Съвършеното извисяване от Святия Дух за всички, които все още са живи в

света. Техният живот за Бог все още не е приключил. Тяхното подвизаване

за Христос продължава и в този миг, в който четат тази книга.

За този Хълм Господен пророкуваха древните Божии пророци. За този

Хълм Господен Господ даде да пророкувам и аз. И ако бих казал, че съм

познал всичко на Хълма, то скоро би трябвало да сложа ръка на устата си.

Защото всички ние отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато се яви

Съвършеният Ден на Господ, тогава ще стане ясно кой докъде е стигнал

във вярата си.

Започвам именно с тези думи преди видението с тринадесетия духовен

пролом. Защото в този духовен пролом се намират Времето за Обичане и

Времето за Мразене. А тези времена наистина се явяват връх в нашето

ходене пред Господа. И аз, като стоях пред Алфата и Омегата в Залата на

Божиите Времена и Съдби, очаквах с трепет всичките Му думи. А Господ

наистина започна да говори на сърцето ми, като ми казваше:

“Виждам мислите ти. И сега ти казвам, че Времето за Обичане и

Времето за Мразене са наистина връх за тези, които вярват в Мен и
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Ми се покоряват. И тоя Хълм Господен, на който всички сте длъжни

да стъпите с вяра, става толкова по-реален, колкото повече Времето

за Обичане и Времето за Мразене станат съдба за сърцата ви.

Как мислиш тогава? Влезли ли са всичките Божии люде във

Времето за Обичане и Времето за Мразене? И знаете ли кого и как

да обичате или кого и как да мразите?”

“О, Исусе! Ако трябва да Ти отговоря с вярата, която Си ми дал, аз бих

казал, че обичам Теб и всичките човеци, били те зли или добри. Но мразя

дявола и всичките му духове на насилие и нечестие...”

“Това е добър отговор, момчето Ми. Но той трябва да бъде

просветен от Мене. За да имаш пълната увереност, че наистина

обичаш с Божията Любов и мразиш с Божията Омраза. Затова Аз

сега ще те заведа в двете Времена на Святия Дух. За да видиш

както Времето за Обичане, така и Времето за Мразене...”

След тези Свои думи Исус се изправи от мраморния Си Трон и тръгна

към тринадесетия духовен пролом, а аз Го последвах. И ето, че и този път

Святият Дух ни погълна в Себе Си като ни свали на Господния Хълм на

земята. А тогава Спасителят вдигна ръката Си и посочи към долината под

Хълма, като ми казваше:

“Запомни от Мене, че Времето за Обичане се свързва с Огъня,

докато времето за Мразене се свързва с Водата. А самата връзка

между Огъня и Водата е тази, която ще ви направи съвършено

угодни на Моя Бог и Отец. Но ти сега виж долината под Господния

Хълм. Защото ще те заведа там, за да видиш какви са пораженията

при човеците, които не са влезли във Времето за Обичане...”

Погледнах към долината, когато забелязах как на много места земята

беше почерняла и от нея се издигаха отровни пушеци от дим и пепел. Но

ето, че Господ тръгна надолу от Хълма, а аз Го последвах. Така ние

вървяхме известно време, когато очите ми забелязаха от много близо

страшните поражения върху човеците, които не бяха влезли във Времето

за Обичане. Тези човеци изглеждаха като дървета, които бяха горели от

огън, но огънят им бе угасен. Така те бяха се превърнали на развалини от

сажди и пепел. И ето, че Спасителят посочи самите тях, като ми заповяда:
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“Иди и прегърни който и да е от тези човеци. За да видиш

следите, които те ще оставят в сърцето ти...”

С неохота погледнах към изгорелите, но Господната заповед тежеше

върху сърцето ми. Ето защо аз се завтекох към човеците и протегнах ръце

да ги прегърна, като им казвах:

“Братя мои! Искам да ви прегърна с Божията Любов, която гори в

сърцето ми!”

Дочул гласа ми, един от изгорелите разтвори ръце, като ми казваше:

“Прегърни ме, братко! Защото няма друго в живота ми, което искам да

правя, освен да обичам...”

Ето, че ръцете ми наистина прегръщаха човека до мен. И Огънят на

Духа излезе от сърцето ми, като се опита да подпали неговото. Но тогава

човекът мигновено ме отблъсна от себе си, като ми казваше:

“О, това твоето не е никаква любов! Какво се опитваш да ми сториш

ти? Нима искаш да ме съдиш, а?”

Думите му ме накараха тихо да му отговоря:

“Не, братко мой! Аз просто исках да ти дам от Огъня, който Господ е

направил да гори в сърцето ми...”

А изгорелият пред мене изкрещя в лицето ми:

“Аз не го разбирам така тоя Огън! Или ще ме обичаш такъв, какъвто

съм, или изобщо няма да ме обичаш. Това е положението!”

Отново понечих да говоря на човека, като му казвах:

“Братко мой! Не ме укорявай за тоя Огън, с който те прегърнах!

Понеже това е Огънят на нашия Небесен Отец. Той наистина те люби и

простира ръцете Си, за да те спаси. Но сега ти казвам, че Огънят на Отец е

Свят. Той може да люби онова, което е предмет на Милостта Му, но не и

това, което е предмет на Гнева Му. Ето, казвам ти, че грехът в сърцето ти

отблъсна Огъня в сърцето ми, а не ти самия. Моля те, позволи на Божия

Огън да влезе в тебе и да изгори онова, което е за изгаряне, за да остане

това, което гори, но не изгаря...”

Въпреки всичкия Огън на думите ми, човекът не пожела отново да го

прегърна. И той, като ми обръщаше гръб, отново извика, казвайки:
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“Както вече ти казах, така и повтарям. Или ще ме обичаш целия, или

изобщо няма да ме обичаш...”

Обърнах погледа си към Господ, за да ми каже какво да правя. А Той

ми даде знак да се приближа до Него, като ми казваше:

“Виж сега какво остави тоя човек върху дрехата ти...”

Погледнах на дрехата си и се ужасих. Защото там бяха останали сажди

и пепел. Ето защо се помолих на Господ, като Му казвах:

“Моля Те, Исусе! Очисти дрехата ми. Та аз дори и не предполагах, че в

тоя човек има такива поражения...”

А Исус, като протегна ръка, за да ме очисти, вече ми казваше:

“Иди и кажи на Моите, че има огън, който гори в плътта. И това

е огънят на плътската любов, която скоро превръща човешкото

битие в пепел и сгурия. Понеже този огън не може да устои на

никое изпитание и при гонение бързо угасва. Така също кажи на

Моите, че има огън, който гори в душата. И това е огънят на

съблазните и страстите. И този огън, като се разгори напълно,

отново превръща човешкото битие в пепел и сгурия. Той също не

може да устои на никое изпитание и при гонение бързо угасва. Но

ти най-вече дай думите Ми на Званите, Избраните и Верните, че има

Огън, който гори в духа и сърцето. И тоя Огън, като гори, изгаря

всичко, което трябва да изгори. За да остане онова, което гори, но

не изгаря. И това е Огънят, с който всички вие трябва да влезете

във Времето за Обичане. Защото той ще съхрани и запази без

недостатък духът, душата и тялото ви.

Ето, предупреждавам ви! Ако някой от вас е заложил на огъня

в плътта, той плътски обича. А плътското обичане обича дотогава,

докато плътта е задоволена във всичките си пожелания. Идете

тогава при такава плът, когато някой е угасил огъня й, без да e

била изгорена от Огъня на Отца Ми. И ще видите, че сажди и пепел

ще свидетелстват на нея. Идете също при тая душа, която е горяла

от огъня на съблазните и изкушенията, без да е била изгорена от

Огъня на Отца Ми. И ще видите, че чернилката на всичката й сгурия

ще полепне по сърцата ви. За да викате отпосле към Мене, та да ви



129

очистя. Огънят Си дойдох да хвърля на земята, люде Мои! Не огън

за греховете на плътта, нито огън за страстите на душата, но Огънят

на Божията Святост и Любов, който е силен да ви очисти, съхрани и

издигне на Господния Хълм. Едва когато влезете в Огъня на Отца

Ми, вие наистина ще влезете във Времето за Обичане. За да

обичате и злите, и добрите с Божията Любов. Защото тази Любов е

силна да познае всички, които протягат ръцете си към нея, и да

осъди всички, които я презират...”

След тези Свои думи Исус отново посочи с ръката Си към Хълма, като

ми казваше:

“Хълмът е мястото, където се събират човеците, които влизат

във Времето за Обичане. И на тоя Хълм Аз ще събера всичките

Божии люде. За да им дам Божието Огнище Ариил и да ги направя

поколение на Божията Съвършена Любов. Затова нека двамата с

теб да се възкачим горе...”

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Когато Исус възкачи отново сърцето ми на Хълма, аз наистина

забелязах човеците, които бяха влезли във Времето за Обичане. И искам

да знаеш, че Божият Огън в тях изригваше навън със силата на гейзер, тъй

че те наистина бяха посочени от Бога и Отца да се съградят в Божието

Огнище Ариил и да бъдат свидетели на Отеческата Любов. А тогава

Спасителят отново проговори на сърцето ми, като ми казваше:

“Сега, когато си видял каква е Силата на Огъня, то нека да ти

покажа и Силата на Водата. Защото Огънят е даден на Времето за

Обичане, но Водата - на Времето за Мразене. Погледни тогава

отново към долината, за да проумееш думите, които ти говоря...”

Послушал Исус, аз погледнах към долината. И ето, че сърцето ми видя

земя, скована от ледове и бушуващи виелици. А тогава Исус протегна

ръката Си, като докосна с показалеца Си сърцето ми. А след това ми каза:

“Виждаш ли водите на Святия Дух вътре в тебе?

Ето, казвам ти, че без тия води никой не би устоял във Времето

за Мразене. Затова нека отново двамата с теб да слезем в долината.

За да видиш с очите си и да изпиташ със сърцето си Моите думи...”



130

Така Господ отново тръгна надолу от Хълма, а аз Го последвах. И ето,

че съвсем скоро аз почувствах хладина, която ставаше все по-голяма и

голяма. Нещо повече - сърцето ми беше блъснато от леден вятър, който

сякаш искаше да ми каже, че никак не съм желан в царството на ледовете.

А тогава Исус ми проговори, казвайки:

“Иди при тия човеци, които стоят пред тебе и вече са станали

като ледени статуи. Иди и ги питай искат ли да последват Господ, за

да оцелеят...”

Послушал Исус, аз се приближих до ледените човеци. И като застанах

пред първия вече му казвах:

“Братко мой! Господ ме изпрати при тебе в това най-студено и

охладняло време. Да ти подам ръка и да те заведа при Него. За да устоиш

докрай и да бъдеш спасен...”

В отговор човекът протегна ръката си към мен, за да я хвана. А когато

я хванах леден мраз започна да прониква в цялото ми същество. И ето, че

човекът вече ми казваше:

“Аз ще те послушам, ако и ти ме послушаш. Затова ми кажи:

Мразиш ли и ти тия човеци, както ги мразя аз? Понеже ако са сторили

зло на мене, сторили са го и на всичките Божии чеда. И така, мразиш ли ги

или не?”

Слушах човека и вече усещах как собствената му омраза пълзи на

вълни към сърцето ми. Но ето, че водите на Святия Дух започнаха да се

втвърдяват в мене, тъй, че отговорих на човека, казвайки:

“Братко, без всякакво съмнение аз и ти живеем във времето на

умножено беззаконие, когато любовта на мнозинството е охладняла. Това

наистина е Времето за Мразене. Но сега ти казвам, че не е важно дали

мразиш, но е съдбоносно кого мразиш.

Как можеш да ми казваш да мразя човеци, които Господ обича?

Ето, казвам ти, че в Неговото Време за Мразене има един, който е

достоен за всичката ни омраза и това е дяволът. Дяволът ли мразиш ти,

братко, или ония, които той е закоравил със стихиите си?”

В отговор на думите ми човекът пусна ледената си ръка от моята. И

като отвори устата си, с дъх на леден вятър изкрещя в лицето ми:
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“Какви думи ми говориш, глупако? Как мога да мразя някой, когото не

виждам, след като има доволно зли човеци, които виждам?”

Въпреки ледения вятър, изпратен към лицето ми, аз усетих как

Святият Дух още повече втвърди водите Си в сърцето ми, тъй че те станаха

на камък. Ето защо отговорих на безумния според безумието му, като му

казах:

“Ако ти не можеш да намразиш дявола, когото не виждаш, то как

можеш да обичаш Бога, след като и Него не виждаш? Не каза ли Апостол

Йоан на всички ни:

“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец;

защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби

Бога, Когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: Който люби

Бога, да люби и брата си...” 58

Сега ще речеш ли отново да мразиш човеците, които виждаш, след

като така мразиш и Самия Бог, Когото не виждаш?”

В отговор леденият човек отново изкрещя:

“Да, непременно ще ги мразя, понеже ти изобщо не знаеш на какво са

способни. Те ме предадоха, те ме излъгаха, те ме опозориха, те сториха

всичкото зло в живота ми...”

Отново отговорих на човека, казвайки:

“А да ставаш ли и ти досущ като тия, които ти сториха злото? Да

ставаш ли ледена статуя от огромното ледено царство на дявола, готов да

отговори на злото със зло, на омразата с омраза, на хулата с хула и на

подлостта с подлост? Не разбираш ли, че именно така дяволът сковава

всички човеци в ледовете на своето царство?

Ето, протегни ръка към Спасителя Исус! Защото Той е силен да те дари

с водите на Духа Си! Води, които ще се втвърдят в сърцето ти и ще те

научат да мразиш истинския престъпник, а не неговите жертви! Погледни

на Кръста, братко мой! Виж Оня, който галеше с Духа Си главите на тия,

които Го пробождаха! Не искаш ли и ти да бъдеш като Него?”

И този път леденият човек отхвърли думите ми, като ми казваше:

58 (I Йоаново 4:20-21)
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“Кой си ти, че така да ме поучаваш? Ти изобщо зло видял ли си

някога? Когато преживееш толкова зло, колкото преживях аз, тогава ще се

съглася да ме поучаваш. Но сега ти казвам, че омразата ми към враговете

ми е пълна!”

Можех ли да сторя нещо повече, след като ледът никак не пускаше

пленника си? Извърнал главата си към Исус, аз Го помолих да реагира.

А Той, като погали главата ми и увеличи още повече твърдостта в сърцето

ми, започна да ми говори, казвайки:

“Иди и кажи на Моите братя и сестри, че без втвърдените води

на Святия Дух никой никак няма да оцелее всред хладината на

умноженото беззаконие. Защото дяволът е силен да накара човеци

да се мразят помежду си, но не и да намразят него. Защото няма

нищо по-слабо от едно разделено царство. И ето този демоничен

принцип “Разделяй и владей” е създал цялото ледено царство на

дявола. Царство, в което хората едни други се пробождат, едни

други се предават, едни други се кълнат и едни други се мразят.

И най-вече - едни други се разделят!

О, люде Мои!

Докога ще бъдете разделени? Докога всред вас ще има зависти

и партизанства, ревнувания и ярости? Докога ще търсите съчици в

очите на братята си, а няма да видите ледените греди във вашите

очи? Докога още ще се съдите, одумвате, укорявате, чародействате,

оплювате, омърсявате? Докога няма да излезете от това ледено

царство на Сатана, като се научите да мразите него и демоните му,

а не ближните ви? Докога няма да се изпълните с великата сила на

Божието Опрощение, та да дойде Божият Съд над истинския

беззаконник против сърцата ви? Докога няма да размислите колко

зло и жестокост преживя Моят пророк във времето на всичкото му

злострадание за Мене? Но отказа ли се той да говори думите Ми?

Отказа ли се да дава даром Словото Ми, както на злите, така и на

добрите? Отказа ли се да протяга ръцете си, ако и мнозина да

плюха в тях?
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Ето, Алфата и Омегата, Първият и Последният, предупреждава

всички ви с думите Си:

Има две Времена на устояването за Бога. Времето за Обичане и

Времето за Мразене! И ако някой от вас е влязъл във Времето за

Обичане, то знае кого и как да обича. И ако някой от вас е влязъл

във Времето за Мразене, той знае кого и как да мрази. А самата

връзка между Огъня и Водата на Святия Дух, сиреч, между

Обичането и Мразенето, непременно ще ви въздигне на Моя Свят

Хълм. Ето, Аз все още ви чакам да се съберете при Мене!”
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8. ВРЕМЕ ЗА ВОЙНА И ВРЕМЕ ЗА МИР

Братко мой! Верни ми приятелю!

В една от предишните книги, които Господ даде на сърцето ми, аз

написах, че всичко около мен придобива белезите на тотална война. Война

между Истината и заблудата, между Светлината и мрака, между Божия

Пророчески Дух и лъжепророка.

Война между Бога и дявола!

Аз няма да ти казвам кой ще спечели тази война, понеже мисълта за

подобно съждение би била безумие. Но сега искам да знаеш, че е

съдбоносно за сърцето ти на коя от воюващите страни ще преминеш.

Едно от нещата, с които Исус просветли сърцето ми преди години,

беше абсолютната категоричност на съждението:

Мирът с Бога е война против дявола, и мирът с дявола е война против

Бога!

Нямаше как да не си спомня за това съждение от книгата против

търговците в Храма, след като моят Господ отново ме гледаше с дълбоките

Си зеници, а погледът Му достигаше до дълбочините на сърцето ми. И ето,

че Исус отново ми проговори, като ми казваше:

“Сега твоят Господ Алфа и Омега ще те въведе в последните Си

две Времена. Времето за Война и Времето за Мир. И ако ти би

казал, че съм говорил на сърцето ти за тези две Мои Времена, то

никак няма да сбъркаш.

Да, Стефане! След като толкова години посещавах сърцето ти и

ти давах от Моята Светлина и Помазание, то няма как да съм

прескочил тия две Мои Времена. И сега ти казвам, че в духовния

свят над сърцата ви днес се кръстосват Меч със меч, Слово против

слово, Пример против пример, Дух против дух. И ти самият вече

стана Божий фактор в тази война. Защото чрез дадените ти от

свише думи и видения Господ воюва за Святостта на Хълма Си и за

Славата на неговата възвишеност.

Но Аз сега ще те заведа в тоя последен пролом на Святия Дух.

За да видиш с очите си как изглеждат Времето за Война и Времето
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за Мир. Защото има една истина, която съм ти казвал, но отново ще

повторя за всичките Ми братя и сестри:

Мирът с Бога е война против дявола, и мирът с дявола - война

против Бога!

Затова и ти Ме последвай! За да видиш нещата, които трябва да

запишеш и предадеш на Църквата Ми!”

След тези Свои думи Исус се изправи от мраморния Си Трон, като

тръгна към последния от проломите на Святия Дух. Така, за сетен път

нозете ми стъпиха в кристалните води на Духа. А Той, като погълна мен и

Исус в Себе Си, скоро ни постави на Господния Хълм на земята. Но ето, че

този път Хълмът изглеждаше твърде различно. Защото на него бе събрана

Войската на Господ на Силите. Така очите ми видяха Божии ангели,

въоръжени с лъкове, копия и излъскани мечове. И аз, видял цялата тази

Божия Войска, съвсем премалях в сърцето си, като казвах на Господа:

“О, Исусе! Какво ми даваш да видя? Та Войската на Бога и Отца е

наистина Славна и несъкрушима...”

В отговор Господ проговори на сърцето ми, като ми казваше:

“Думите ти са верни. Но сега ти казвам, че ако и Войската да е

събрана на Хълма Господен, за да атакува и поразява Вавилон, пак

плановете на Военачалника не се намират всред нея, но са дадени

за изява от Бога и Отца чрез пророците Му по цялата земя. Тъй че

не друг, но Божиите пророци на последното време предизвикват

тази най-велика Война в небесата...”

Думите на Спасителя бяха дълбоки и пречудни за сърцето ми. Ето

защо отново Го попитах, казвайки:

“Как, Исусе, Божиите пророци предизвикват тази Война на небесата?”

В отговор на думите ми Господ отговори, казвайки:

“Докато светът стоеше в мир с дявола, то и дяволът стоеше в

мир със света. Но ето, че пред погледа на лукавия бяха изпратени

Небесни пратеници, които да отнемат мира между него и човеците,

като им предложат Мир с Бога. А там, където се отнема мирът, идва

Войната.

Сега разбираш ли как е предизвикана Войната с Вавилон?”
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“Да, Исусе! Наистина разбирам думите Ти...”

В следващия миг, докато още Му говорех, Господ посочи надолу от

Хълма, като ми казваше:

“Сега Господ Алфа и Омега ще те изпрати в долината. За да

отнемеш мира между дявола и човеците. Защото оръжията на

Божиите ангели са излъскани до блясък и Божиите войни копнеят

да влязат в битка. А ти вземи свитъците за Небесното прогласяване

на Войната и слез със Мене, за да отнемеш мира на онези места,

които ти посоча с ръката Си...”

Така Исус бръкна в Мантията Си и ми даде три Небесни свитъка,

подпечатани с Неговата Кръв. А след това, като направи знак с ръката Си,

призова ме да Го последвам в самата долина...

С огромно вълнение аз последвах осанката на моя Господ, защото Той

вече слизаше в долината. И ето, че не се наложи да вървим дълго. Понеже

очите ми видяха храм на човешкото осквернение и мерзост, в който

търговци бяха разположили всичките си сергии. А тогава Господ го посочи,

като ми каза:

“Иди в тоя храм на мерзостта, която докарва запустение. И като

отвориш Небесния свитък, прочети го на всеослушание пред

всички човеци, за да отнемеш мира им с дявола...”

Послушал Исус, аз с огромна и изгаряща ревност се приближих до

осквернения храм. И като застанах пред тълпите и търговците, отворих

Небесния свитък за прогласяването на Войната, като казах на човеците:

“Люде на всяко безумие и гибелна ерес! Господ Исус Христос, Алфата

и Омегата, Първият и Последният, ме изпрати до вас. За да проглася

Неговото Време за Война. Защото Той обяви Война на Вавилон и днес

вдига от вас мирът ви с дявола чрез думите в Своя свитък.

Ето Святите думи на моя Бог и Цар:

“Душе на Мамон! Враже на Сърцето Ми! Аз хвърлям Огън върху

всичките ти олтари и дълбок сърдечен смут сред тия, които са

търгували с Божието Слово и Божието Помазание! Аз вдигам мира

ти с човеците по цялата земя. И Духът Ми ще катурне масите на

търговците ти, и теглилките на сребролюбците ти! Ще те гоня и
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изтребвам по цялата земя! Ще опожаря шатрите ти и ще съсипя

бизнесите на всичките ти слуги и поклонници!

Господ на Силите рече: Война против тебе, Мамоне!”

В следващия миг Святият Дух грабна свитъка от ръцете ми, и като го

превърна на Огнен вятър, вече събаряше всичките олтари на Мамон. А

самият дух на сребролюбието и алчността, изскочи от олтарите си, като

изкрещя:

“Война ли искаш? Нека да бъде! Да видим кого от моите ще върнеш

при Себе Си...”

И ето, че Небето над осквернения храм се изпълни с Божии войни,

които вече кръстосваха оръжията си с духовете на сребролюбието и

алчността. А Исус, като ми даде знак да се приближа до Него, вече ми

казваше:

“Нека отидем при следващия храм на осквернение между

човеци и демони. За да изявиш втория свитък от прогласяването на

Войната...”

Така аз последвах Господ, когато очите ми видяха и втория храм. Той

беше място на вълци, които разкъсваха множества от овце, като пиеха

кръвта им. А тогава Исус отново ми заповяда, казвайки:

“Иди в тоя храм на човешкото и демонично насилие. И като

отвориш Небесния свитък пред всичките вълци и разкъсани овце,

прочети го на всеослушание пред човеците, за да отнемеш мира им

с дявола...”

И тоя път, с още по-огнена ревност в сърцето си, аз пристъпих в храма

на вълците. И като застанах пред тях и разкъсваните им овце, казах им:

“Люде на всяко насилие и на всяко владеене със страх. Господ Исус

Христос, Алфата и Омегата, Първият и Последният, ме изпрати до вас. За

да проглася Неговото Време за Война. Защото Той обяви Война на Вавилон

и днес вдига от вас мирът ви с дявола чрез думите в Своя свитък.

Ето Святите думи на моя Бог и Цар:

“Душе на Корей! Враже на Сърцето Ми! Аз хвърлям ужасно

притеснение върху всичките ти вълци и смъмрям с божествена

строгост всички овце, които си мъчил и разкъсвал в дните на мира,
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който твоите слуги са имали с тебе. Аз вдигам мира ти с човеците

по цялата земя. И Духът Ми ще счупи зъбите на вълците ти и ще ги

лиши от силата им. Едни от тях Божият Агнец ще заслепи като

Савел по пътя към Дамаск, а на други ще прекърша вратовете, за

да ги направя като че не са били. Ще те гоня и изтребвам по цялата

земя и ще докарам презрение върху всичките ти кръвожадни

пастири-наемници, за да ги лиша от плячката на устата им.

Господ на Силите рече: Война против тебе, Корее!”

В следващия миг Святият Дух грабна свитъка от ръцете ми. И като го

превърна в остра секира, скоро започна да изкъртва кървавите зъби на

вълците, и да разпръсква от тях овцете, които те бяха разкъсвали и

мъчили. И ето, че духът на Корей излезе от олтара на кръвожадността си,

като казваше:

“Война ли искаш? Та аз съм духът на войната и в нея е цялата ми

сила...”

Така Небето над храма на Корей също се изпълни с Божии ангели, а

трясъкът на мечовете и копията, с които Божиите ангели влизаха в битка с

демоните на насилието, беше твърде голям. Но ето, че за трети път Господ

ме извика при Себе Си, като ми казваше:

“Нека да отидем при храма и на третия от големите началници

на Вавилон. Защото с прогласяването на Войната и с вдигането на

мира между него и човеците, Аз вече ще водя битката Си с цялата

сила на врага...”

Отново вървях след Господ, когато очите ми видяха и третия храм на

демоничното осквернение. А в този храм очите ми съзряха човеци с

гримирани лица и остри нокти, които се удоволстваха да оскверняват

сърцата на всички останали човеци, като вършеха с тях блудства и ядяха

идоложертвено. И ето, че Господ с гневен Глас ми заповяда, казвайки:

“Иди в този храм на всичката чародейна измама между човеци

и демони. И като отвориш Небесния Ми свитък пред всичките

гримьори и блудници, прочети го на всеослушание, за да отнемеш

мира им с дявола...”
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За трети път Божията ревност подпали сърцето ми. И аз, като влязох

сред цялата мерзост на осквернения храм, извадих Небесния свитък на

Исус, като казвах на човеците:

“Люде на всяко чародейство и коварство! Господ Исус Христос, Алфата

и Омегата, Първият и Последният, ме изпрати до вас. За да проглася

Неговото Време за Война. Защото Той обяви Война на Вавилон и днес

вдига от вас мирът ви с дявола чрез думите в Своя свитък.

Ето Святите думи на моя Бог и Цар:

“Душе на Езавел! Враже на Сърцето Ми! Аз хвърлям мор върху

всичките ти чеда и слуги, които са блудствали и съблазнявали

Божиите чеда. Аз вдигам мира между тебе и човеците. И ще те

направя да потънеш в забвение. Понеже всички искрени ще

побягнат от грима ти, като от най-страшна чума, и от теологията ти,

като от най-смъртоносна отрова. И ти вече няма да намериш сила в

себе си, та да се противиш на слугите на Отца Ми.

Бягай от Меча Ми, сластолюбке, но той ще те настигне! Крий се

като ехидна в дупките и пукнатините на скалите, но и там ще те

намеря, за да ти въздам. Защото Моите непременно ще изхвърлят

слугите ти през прозорците на Дома Ми, а тебе кучетата ще те ядат

при рова на Езраел.

Господ на Силите рече: Война против тебе, Езавел!”

В следващия миг Святият Дух грабна и третия свитък от ръцете ми. И

като го превърна в Меч, пробождаше сърцата на всичките гримьори и

чародеи в храма на Езавел, които падаха мъртви на земята. А самият дух,

като изскочи от олтара си, изпищя болезнено, казвайки:

“Да не е името ми Езавел, ако не простра нож в тая война против

всички слуги на Небето, които отнеха мира ми с човеците...”

Така и този път Небето над осквернения храм се изпълни с Божии

ангели, които простираха мечове, копия и стрели против демоните на

страшната Вавилонска съблазън и заблуда. А тогава Господ ме призова до

Себе Си. И като погали с Любов главата ми, вече ми казваше:

“Стефане! Верни и добри Ми слуго! Ти стори всичко, което

трябваше да стори един пророк на Отца Ми. И сега ти казвам, че
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Войната с Вавилон Аз не я водя от днес, нито от мига на виденията

в тази книга. Но на всички Мои казвам, че чрез свидетелството на

слугата Си Господ Алфа и Омега, Началото и Краят, Първият и

Последният, наистина вдигна мира между дявола и човеците. И ако

някой иска да се нарече победител в Моята Война против Вавилон,

то такъв нека се възкачи на Господния Хълм, като отново и отново

се изпълва със Светлината от устните Ми, които говореха във

всичките книги на пророка Ми! Защото с тая Светлина всички вие

непременно ще се облечете в Божието Всеоръжие. За да стоите

препасани с Истина през кръста си и да сте облечени в Правдата за

бронен нагръдник. Защото на всички вас Святият Израилев ще

излее Мир като река. И ще бъдете изведени с този Мир, докато

посрещнете Жениха на сърцата си и Любовта на живота си...”

След тези Свои думи Господ вдигна ръцете Си към Хълма, като

призоваваше Времето на Мира. И ето, че Святият Дух слезе над самата

долина с потоците на Своето Време. А в тия потоци започнаха да се

събират човеците, които бяха напуснали мерзостта на Вавилон, за да бъдат

в Мир с Бога. А моят Господ, като застана на върха на Благодатния Поток,

простря ръцете Си към всичките Си люде, като им казваше:

“Има Време за Война, но има и Време за Мир!

Мир на вас, Божии хора!

Защото Господ е смазал Сатана под нозете ви!

Бъдете въздигнати от Отца Ми всички вие, които се влюбихте в

Небесния Ерусалим. Защото той е Градът на Мира, в който се

събира всичката вяра на сърцата ви, всичките копнения на душите

ви, всичките въздишки на устните ви и всичките сълзи от страдание

на очите ви!

Аз, Господ Алфа и Омега, днес посетих сърцата ви с проломите

на Святия Дух, в които се откриват Божиите Времена и Съдби на

земята. Който е влязъл през тия проломи и е бил опитан и намерен

за Верен, той непременно ще прогласи пред Небето и Земята, че е

познал Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят!
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Блажени отсега и до свършека всичките човеци, които се

въздигнат в проломите на Духа Ми, за да се яви животът им пред

мраморния Трон на Алфата и Омегата! Защото Моят диамантен

писец ще запечата сърцата им и ще запише съдбите им във

великата Книга на Живота!

Блажени отсега и до свършека човеците, които любят слугите

Ми, пророците, и отдават дължимите на делото им почит и

благодарение! Защото Аз изпратих пророците Си с всичката Любов

и Светлина на Сърцето Си! За да свидетелстват за Мене на народите

и племената! Блажени отсега и до свършека тия, които гледат на

Хълма Господен и не спират да се молят за Делото Ми! Защото на

такива Аз, Алфата и Омегата, съм дал да пият от Извора на Вечния

Живот и да познават дълбочините на Сърцето Ми!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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