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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След поредната изминала година на усърдно и постоянно утвърждаване

в Делото на Божия Пророчески Дух аз наистина мога да заявя, че моят

Господ Исус Христос остави огнена и съдбоносна диря в много човешки

сърца. Той отключи чрез пророка Си Небесни тайни, каквито на ум не бяха

дохождали, нито пък бяха изявявани и проповядвани на Църквата. Книгите

на служение “Мория” набъбнаха дотолкова, че вече беше нужен един нов

поглед върху цялото божествено откровение, дошло от Господния Хълм. Аз

благодаря на Исус, че точно и навременно ми даде да покажа на Божиите

чеда кръговете на петте Божии Присъствия и свързаните с тях белези и

знамения. Аз се прекланям пред Вярността на Господ да ни утвърди в

Святия Си Дух като скъпоценни камъни, които няма да бъдат счупени, нито

поклатени или надраскани от съпротивата на дявола. Всъщност, ако трябва

най-точно да определя пророческото дело на Спасителя, то със сигурност

ще повторя чудесните думи от посланието на Апостол Йоан:

“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола...” 1

Защото какво друго да бяха пророческите свидетелства, дори само от

последната изминала година, ако не пълно съсипване на дяволските дела?

На кое друго поколение и в кое друго време Исус толкова изобилно и

помазано разкри сетнината на дяволските и Божиите чеда? На кои други

човеци Той се откри като Скъпоценния Камък от Сион и им даде достъп до

Стените Си, изпълвайки сърцата им с тайнствената премъдрост на Скритата

Си Манна? Кое друго поколение имаше честта и привилегията да познае

всичките дълбоки тайни, свързани с огненото езеро и Страшния Съд, както

и с бъдещите добрини на идещия век?

Всичко това трябваше да насърчи, утвърди и възрадва Божия Верен

остатък. Понеже Господ не го остави жаден и гладен, нито сиротен и

безпосочен. Званите, Избраните и Верните посветиха живота си на Хълма

Мория, тъй щото Божият пророк не остана в нужда, грижа или недоимък.

1 (1 Йоаново 3:8)
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Но от Своя страна Господ Исус Христос за сетен път доказа, че каквото и

иждивяване да имат Божиите чеда за Делото на Божия Пророчески Дух, то

даровете от Божието Светилище не заслужават да се сравнят с нищо земно

и с нищо пожертвано. Защото скъпоценният Свят Дух направи всички ни

да се огледаме в един най-възторжен стих от посланието на Апостол Йоан:

“А вие сте помазани от Светия и знаете всичко...” 2

Моля те да проумееш това, което ти споделям, братко мой! Защото за

хранещите се с Божието Слово не е никакъв проблем да вдигнат ръце и да

извикат към Господа:

“Давай ни още, Исусе! Искаме още!”

Но ти помисли, че в минали години и столетия Господ просто посочваше

на вярващите Библията, като им казваше:

“Хранете се, агънца Мои! Вкусете и вижте, че Господ е благ!”

Днес времето е не просто за хранене. Днес е времето за последното

израстване, възмъжаване и устояване. Време, когато петте разумни и петте

неразумни девици вече са чули пророческия възглас:

“Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнете!”

Когато един Младоженец иде, Той праща слугите Си, за да обдарят

девиците Му с всичките Небесни дарове, нужни за тяхното възлизане на

Сватбата. И тези, които наистина са били събудени от Святия Дух, вече

напълно разбират, че приемането и живеенето на пророческите книги и

свидетелства са без алтернатива. Защото тези книги са Маслото за

светилниците им, които трябва да светят.

Какво ли трябва да е покорството, смирението и пожертвуванието на

Божиите чеда, за да платят цената и наистина да стоят пред Младоженеца

със запалени светилници? Какъв ли Евангелски Дух трябва да изпълва

сърцата на Божиите чеда? Какво ли Апостолско дръзновение и каква

пророческа проницателност трябва да имат Божиите водачи, за да опазят

стадата от прииждащите вълчи глутници?

Аз нямам никакво съмнение, че всеки, който е роден от Бога, ще

победи света и няма да даде място в сърцето си на лукавия. И лично за

2 (1 Йоаново 2:20)
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себе си нямам никакви притеснения относно пътя и призванието си, понеже

всекидневно усещам ръката на моя Небесен Учител, Приятел и Господ.

Но точно тук искам да кажа, че болката в сърцето ми относно

сетнината на мнозинството остава остра, пареща и прекомерна. Защото

въпреки свидетелствата през последните четиринадесет години, в които

доброволно се предадох на поругание, изгаряне и разпъване, хората

продължиха да уповават на светско-демонични религии, на човешки

авторитети и на всякаква погубителна заблуда. И докато Божият пророк

многократно трябваше да изпитва болката от гвоздеите на Рим в ръцете си

и нозете си, едно самодоволно и ухилено мнозинство танцуваше, скачаше

и крещеше “Амин” и “Алилуя” по тържествените си конференции. Докато

слугата на Исус даваше даром, презирайки всяка нечестива печалба и всяко

беззаконно търгуване, измамените от дявола с удоволствие участваха в

бизнеса на разбойническите вертепи. Докато просветеният от Небето

усърдно се молеше и претърпяваше на всякакви хули, лъжи и преляла

демонична злоба, евтините и подкупни църковни величия обираха лаврите

на всичкото човешко титулуване и възхищение. И както навярно би

забелязал, пътят на един Божий пророк не можеше да стигне до друго

място, освен до Кръста на Голгота – за да понесе на този Кръст всичките

рани и цялото страдание на Оня, от Когото е бил пратен до всичките

църкви.

Ето така, братко мой, у своите си дойдох, но те не ме приеха, а

сториха с мене каквото си искат. По Пътя на Правдата протегнах ръце към

пастири, дякони, презвитери и прочее църковни самозванци – за да ги

призова да се покаят и оставят от мерзостта, която докарва запустение. Но

всички те – уплашени за постовете си, за титлите си, и най-вече – за

дяволското благоволение, с което се бяха обогатили, вкупом ме заклеймиха и

низвергнаха. И не просто заклеймиха и низвергнаха мен, но направиха

същото и с Божиите чеда, които ме приеха като пророк в името на пророк,

и като праведник в името на праведник. И този Верен Божий остатък,

подгонен и анатемосан от светските църкви, трябваше в пълна степен да

вкуси от горчилката на всяко страдание, на всяко отхвърляне и религиозна

злоба. Както можеш да предполагаш, ако зрящите следват зрящ, то
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непременно биха избегнали ямата. Но било, че избегнаха ямата, те по

никакъв начин нямаше и не можеха да избегнат Кръста Господен. С ръце,

уподобени на Христовите, и с нозе, вървели по Пътя на Правдата – моите

братя и сестри щяха да пият от Господната Чаша в Гетсимания, и да

преживеят Вавилонските угнетителни съдилища, в които щяха да бъдат

нарочени за общоцърковно отхвърляне и разпъване. Именно за тях –

разпнатите на Кръста Господен, Исус ми дава тази последна пророческа

книга. За да видят Скритото Евангелие на Голгота. И да разберат и

проумеят, че пътят до Божието Царство преминава само и единствено през

Кръст. И ако по Божията Воля вече са се намерили на Кръста – за да

изгубят живота си за Исус, то в никакъв случай да не слизат от него – за

да намерят и Живота Му. А така да се сбъдне и писаното:

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

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 3

Такъв е Пътят на Правдата, братко мой! И ако погледнеш последната

пророческа книга от Хълма Мория, в която Господ ни утвърди като

диаманти в Гетсимания, то е време тези скъпоценни камъни да бъдат

проверени за твърдостта си именно на Голготския Кръст. Затова и ти, като

се оставиш от всичко земно и суетно, въздигни погледа на сърцето си към

най-святото и скръбно място за Човешкия Син – Хълмът на Голгота. Защото

на този Хълм има врати, за които трябва да разбереш, и твърде съдбоносни

знамения, за които никой никога не ти е проповядвал.

Днес Господ ще ти разкрие Скритото Евангелие на Голгота!

Приеми това Евангелие в сърцето си, защото четирите Евангелия за

Живота на Исус се вливат като Свят Дух именно на Голготския Хълм,

където се плати върховната цена за Спасението на човешките души. И от

този Хълм се откриват вратите към Вечността! Амин и Амин!

3 (Матея 16:24)
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1. ВИДЕНИЕТО С ХЪЛМА НА ЧЕРЕПА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека заглавието на тази първа глава никак да не те стряска, нито да

си представяш, че авторът на книгата е пират или разбойник. Наистина е

факт, че хората свързват черепа именно със смърт, понеже той е костната

обвивка на главата и остава като безмълвен свидетел на тлението след

умирането на плътта. Но другояче едва ли бих могъл да започна тази

книга, след като самото име “Голгота” в превод от древния арамейски език

означава именно череп. Думата на арамейски се е произнасяла “гулгалта”,

а на древноеврейски – “гулголет”. И именно от тези древни езикови корени

ние днес наричаме лобното място на нашия Господ с името “Голгота”.

Нека сега обаче да премина към духовната същина на названието

“Голгота”. Защото когато чуем или произнесем тази дума, в съзнанието ни

изниква именно Хълмът, където Исус беше разпнат за греховете ни.

И, искаме или не, ние трябва да приемем този Хълм като неоспорим факт.

Но точно тук – в приемането и трактовката на Голгота настъпват неизбежните

различия между човешките сърца. Едни решават, че Исус е постъпил

чудесно, като е умрял за тях – понеже така те ще живеят.

“Той умря, за да живеем ние!”

Позната ли ти е тази изповед? Всъщност – това е веруюто на всички

тщеславни църкви по земята, за които Христовата саможертва е един вид

далавера или келепир. За тях Кръстът Господен е само и единствено

инструмент за размяна. Взимаш всичко негативно от живота си и даваш на

Исус да го понесе в раните Си, а ти отпосле с пълни шепи гребеш от

позитивното, което е дошло след размяната. Тази изкусителна логика е

твърде присъща на човешкото сърце, което от всички възможни думи,

които би родило, най-често ражда думите “дай” и “да взема”. Но аз сега

нека да продължа с една най-свята Христова заповед, с която Исус казва

на всички ни:

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

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска
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да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 4

Всъщност, дълбокият подтекст на тези думи беше следният:

“Аз вдигам Кръста Си, за да отида на Голгота! И ако някой иска

да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне Кръста

Ми и така нека да Ме последва. Защото който иска да бяга от

Голгота, ще изгуби живота си, а който се съразпне с Мене на

Голгота – ще намери Живота Ми!”

Как мислиш, братко мой? Колко човеци пожелаха да вдигнат Кръста

Господен и да последват Исус? И изобщо – за колцина Името Исус и името

Голгота станаха по-скъпоценни от всички други имена, които биха намерили?

Нека ти кажа, че от многото съдбоносни послания, които Господ е

изрекъл в Евангелията, това е най-съдбоносното. Защо най-съдбоносно?

Нека ти разкрия и това, преди Господ да ни разкрие и видението на

Собствения Си Хълм.

Виждаш ли, приятелю, никой по никакъв начин не може да избяга от

смъртта, а така и от срещата със собствената си Голгота.

Моля те да запомниш това! Било, че искат или не искат, всичките

човеци вървят към Хълма на черепа. Било, че вярват в Исус или Го

отричат, те бавно и неудържимо се приближават до мига на Истината.

Било, че светът им харесва или не, онзи кредит от тридесетина хиляди дни

(в най-добрия случай) се стопява. И хората непременно се изправят пред

вратите на смъртта и отиват пред Хълма на черепа.

“Ама как така?” – би реагирал някой. И дори би добавил:

“Това не е вярно! Аз не отивам при Хълма на черепа! Никой не може

да ме задължи да ходя при този Хълм! Аз мразя черепи!”

Кой го вълнува дали мразиш или обичаш черепи? Не разбираш ли, че

животът е дар? Не проумяваш ли, че тези няколко хиляди дни, в които

човек диша, яде, расте, живее и се труди, се стопяват и той остарява?

А когато остарее, няма ли да дойде и времето да умре? А когато умре, няма

ли да се изпълни и личната Голгота в съдбата му?

4 (Матея 16:24-25)
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Аз няма да ти казвам да отидеш на гробищата и да погледнеш колко

неизброими съдби преди твоята са попаднали именно там. Аз няма да те

провокирам да вземеш кирка и лопата, за да изровиш гроб и да надникнеш

в някой ковчег, за да провериш какво има вътре. Защото ти много добре

знаеш, че в ковчега ще има череп и кости. И ако държейки в ръце един

такъв череп – мисловно върнеш лентата на времето назад – то той със

сигурност би се превърнал в човешка глава. Глава, която ще гледа с очи,

ще слуша с уши, ще яде с уста, ще мирише с носа си, и най-вече – ще

мисли със сивото си вещество, наречено мозък. Тази глава също може да

не е мислила за Голгота, като за Хълм на черепа. Но е дошъл миг в съдбата

й, когато духът е напуснал тленната обвивка, а от нея е останал само

черепът. Тази глава може всячески да е отказвала да се покори на

Исусовия призив. Тя може да е мъдрувала в безплодни измишления, че

смъртта ще й се размине. Но пак се е сбъднало изреченото от Господ, а

именно, че:

“...който иска да спаси живота си, ще го изгуби...”

“Защо ме плашиш?” – ще реагира някой. И дори ще добави:

“Всички умираме и губим живота си, без значение дали сме

последователи на Исус или не!”

На такъв човек ще отговоря с недвусмислените думи на моя Господ:

“...а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери...”

Разбираш ли сега колко голяма е разликата между вярата и неверието,

и между Божиите чеда и дяволските чеда? Защото наистина е вярно, че и

едните и другите губят живота си. Но там, след Голгота, се откриват

вратите към Вечността. И едни преминават през вратите, които водят

нагоре – към Живота на Исус, а други се спускат през вратата, зад която се

открива вечната смърт. Аз ще те моля да избягаш от плътските представи,

с които би си обяснил или представил смъртта. Защото смъртта не е

моментен миг или краткотраен факт. Смъртта е измерение, състояние,

съдба и сетнина. Смъртта е онова място за човешката душа, където тя

завинаги е отделена от животворящия Божий Дух. И когато Исус ни

призовава да изгубим живота си заради Него, за да намерим Неговия, Той

всъщност казва на всички ни:
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“Не се плашете от мига, в който духът и душата напускат

тялото, в което са живели на земята. Но радвайте се, че след

напускането на тленното тяло, ще намерите Светлината, Святостта и

Вечния Живот на Бога! Не се страхувайте да умрете за Мене,

защото умрелите за Мене не вкусват смърт, но преминават в

Живота на Вечно Живия!”

И така, братко мой, отново стигам до съждението, че всеки човек има

за сетнина личната си Голгота. И аз ще те помоля да избягаш от

представата, че ако някой е стигнал до Голгота, то е защото иска да се

съразпне с Исус, да вкуси страданията Му и да участва в Славата Му.

Не, не и пак не!

Голгота е просто последната спирка и финалният отрязък в съдбата на

човека. Хълмът на черепа е мястото, след което човешките глави се

превръщат в черепи, обърнати на прах и забрава. Но онова, което приживе

е обитавало черепа, сиреч разумът – за него иде реч и става дума в това

първо послание от тази книга. Защото ако човешкият разум не проумее

евангелските знамения, случили се на Голготския Хълм, то напусто е бил

целият му живот, и суетни са били всичките му приготовления за Вечността.

Когато Исус дойде към мен, за да ме изпълни със скъпоценните

видения на тази пророческа книга, аз в пълна степен преживявах всякакви

чудовищни отмъщения от дявола. Имах увереност в сърцето си, че духовно

пребъдвам на Господния Кръст, където съм бил разпнат заради

свидетелствата си и книгите си. Чувствах гвоздеи в ръцете и нозете си,

както и ужасни бодли от трънен венец на главата си. И като устоявах в

смирение и съвършено уповаване на Бога, очаквах с надежда всеки от

подарените ми дни на земята. Точно в това състояние Господ посети

сърцето ми. И в един от първите дни на януари Той ми проговори, като

казваше:

“Слуго Мой! Можеш ли да разбереш защо продължаваш да

стоиш разпнат духом на Кръста Ми? Можеш ли да проумееш от

какво е продиктувано това злострадание за духа ти, на което лично

си предаден от Отца Ми?”
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“О, Господи мой!” – отговорих аз – “Нямам никакво съмнение, че съм

разпнат на Кръста Ти, понеже плащам цената за Словото, което Ти откри

на сърцето ми. Защото от много години дяволът никак не може да преглътне

виденията на Божия Пророчески Дух, нито пораженията от Меча Господен,

който слугата Ти развъртя против него и против царството му...”

“Точно така е! Ти наистина трябваше да платиш и продължаваш

да плащаш скъпата цена за Спасението на човешките души. Ти

влезе в страшна война с дявола, а в такава война няма уволнение,

нито връщане назад. И докато Словото на Божия Пророчески Дух

шества в сърцата на Званите, Избраните и Верните, ти винаги ще

бъдеш под прицела на демоничната ярост и дяволското отмъщение.

Но Аз сега искам да видиш този Мой Хълм Голгота. Защото при

все, че изобилно съм просветил сърцето ти за него в десетки

видения, пак на Хълма са останали много недоизказани неща.

Неща, за които пророкът Ми Исайя вярно и истинно е записал, че

ще бъдат угощения от вина, дългостояли на дрождията си.

Угощение от тлъсти неща, пълни с мозък.

А какво е мозъкът, слуго Мой?”

“О, Исусе! Мозъкът е най-важният инструмент на духа, понеже чрез

него се управлява плътското тяло и се реализира съзнанието на човешката

душа. Там се складира паметта, спомените, и всичкото знание и опит,

които човек би получил в живота си...”

“А къде се помещава мозъкът? Кое е мястото, направено от

Твореца, където мозъкът да върши всичките си дейности?”

“Черепът е това място, Господи!” – отговорих аз, усещайки как

Спасителят ме придърпва в една непозната, но твърде благословена

територия. И ето, че Исус се усмихна на отговора ми и продължи да ми

говори, като казваше:

“Как мислиш, слуго Мой? Какъв ли Разум и Светлина, и каква

ли Мъдрост и проумяване ви е оставил вашият Господ на земята, за

да казва Словото, че е бил разпнат на Хълма Голгота? Не ще ли да

рече Голгота “череп”? И ако Църквата Ми непременно е Дух от Духа

Ми и плът от Плътта Ми, то тя не е ли и кост от костите Ми?”
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“Разбира се, скъпоценен мой Господи! Та нали Апостолът Ти Павел ни

е засвидетелствал именно това:

“...понеже сме части на Неговото тяло от Неговата плът и от

Неговите кости. "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще

се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът". Тая

тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата...” 5

“А колко ли голяма ще е тази тайна, за която ти говори Павел?

Понеже ти казвам, че Аз истинно ще го употребя като главен

свидетел в тази пророческа книга. Колко ли голяма ще е тайната, с

която да проумеете, че именно на Хълма Голгота ставате части не

само от Христовото Тяло, но и от Неговите Кости? И ако всички вие

бихте искали да бъдете Тяло Господно и Кости Господни, то колцина

биха искали да пребъдват в черепа Господен? Колцина биха искали

напълно да се сбъднат Апостолските думи в живота им?

Думите, които гласят:

“Защото, "Кой е познал ума на Господа, за да може да го

научи? А ние имаме ум Христов...” 6

и още:

“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да

познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му

Исуса Христа...” 7

Ако Аз наистина съм ви дал Ума и Разума Си, то не сте ли

именно вие Моята Голгота? Не сте ли вие чедата, на които ще

направя угощение с тлъсти неща, с вина, дългостояли на дрождията

си? Не сте ли вие, на които ще дам да изпиете всичките глътки от

Скритата Манна? А искаш ли ти, слуго Мой, да видиш как твоят

Господ е оставил в Святия Си Дух не само Кръвта Си и Тялото Си, но

и черепа и Костите Си? И желаеш ли да проумееш как безпределният

Разум на Човешкия Син е победил дявола на Голготския Кръст?”

“О, Господи мой! Какво друго да желае сърцето ми? И за какво друго

да копнее душата ми? Ти Сам виждаш и знаеш, че претърпявам злострадание

5 (Ефесяни 5:30-32)
6 (1 Коринтяни 2:16)
7 (1 Йоаново 5:20)
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за Тебе и споделям Скръбта Ти на Твоя Кръст! Аз наистина до този миг не

съм виждал Голгота като Твоя божествен Разум в Святия Дух. Но сега

повече от всичко искам да ме утвърдиш в Разума Си!”

В отговор на думите ми Исус нежно погали с ръка главата ми, а след

това продължи да ми говори, като казваше:

“Ти отдавна си утвърден в Разума Ми, слуго Мой! И Небесният

Цар се удоволства във всичкото ти усърдие и просветяване. Но сега

ти казвам, че за съдбата ти е писано да ходиш от Слава в Слава, и

да пребъдваш в дълбочините на Духа Господен. Защото на кой друг

да дам да говори за Моята Голгота и за Скритото Евангелие на

Човешкия Син, ако не на този, когото Отец Ми е белязал и истинно

потвърдил с Печата Си? И на кой друг да дам да свидетелства за

Разума на Човешкия Син, ако не на слугата Си, който и в този миг

понася тръните в главата си, и гвоздеите в ръцете и нозете си?

Ето, слуго Мой! За сетен път ще ти дам да пиеш от Скритата

Манна. И със Сърцето и очите Ми да видиш това място Голгота, и

този Хълм на Христовия Разум...”

След тези Свои думи Господ бръкна в мантията Си и извади Златната

Стомна в ръцете Си. А след това, като я надигна пред устните ми,

проговори, като ми казваше:

“Пий, жертвен юнецо, от онова Святото, което Отец Ми е

приготвил за Съвършено осветяване, просветяване и посвещение

на Божиите чеда. И нека Скритата Манна сега просвети сърцето ти

за Скритото Евангелие на Голгота...”

С безкрайна радост и неописуема жажда аз започнах да отпивам

глътките от Скритата Манна. И тогава в духа ми се разля Божия Светлина с

дъх на мед и кориандрово семе. Тази Светлина избухна подобно на взрив в

дълбочините на сърцето ми. И искрите на този взрив преминаха през целия

ми дух, тъй щото вътрешно заблестях. А когато искрите осветиха очите ми,

мястото, на което се намирах, мигновено се промени. Самият Господен

Хълм се уподоби на бял и Свят череп, от който бликаше Небесна Светлина

по цялата земя. И аз, взрян в лъчите на тази Светлина, едвам успях да

кажа на моя Господ:
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“О, Исусе! Нека докосна лъчите на Разума Ти! Само един от тях, Исусе!

Дай ми тази Свята привилегия!”

В отговор на думите ми, Спасителят развълнувано отговори, казвайки:

“Ти си ги докосвал многократно, слуго Мой! Но за свидетелство

на цялата Ми Църква Аз сега ще докосна само с един от лъчите

сърцето ти!”

Ето, че Исус извади Меч в десницата Си, а с левицата остави Златната

Стомна до нозете Си. И като протегна Меча Си напред към лъчите от

черепа, направи така, че един от лъчите се отрази в Меча Му и се стрелна

към сърцето ми. А тогава мигновено в сърцето ми заблестяха Святите и

истинни думи на Господ от Евангелието:

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

нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска

да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради

Мене, ще го намери...” 8

А в този миг Исус ми каза:

“Ето го евангелският лъч, слуго Мой!

Ето потокът от божествен Разум, който Голгота разпръсква по

целия свят, за да се съберат Избраните на Господа при Собствения

Му Кръст, и там да се съразпнат с Него. Този лъч улови сърцето ти

още преди четиринадесет години, когато Ми се покори и Ми предаде

живота си. А тогава именно божественият Разум напълни устните

ти, просвети сърцето ти и те направи да бъдеш диамантен писец в

ръката Ми.

И сега, когато гледаш на Святия череп, знай от твоя Господ, че

тук, на Голгота, Аз ще ти разкрия най-дълбокото от Скритата Манна,

което на ум човешки не е дохождало и в други поколения не е било

давано на Църквата. Защото тези скъпоценни диаманти, които

утвърдих чрез слугуването Ти, трябва да станат Моята Голгота,

Моят Разум, безукорни и незлобиви светила на Сион, които блестят

сред опакото и извратено поколение на Вавилон.

Затова сега казвам на всички Мои чеда:

8 (Матея 16:24-25)



15

Последвайте Ме чрез свидетелството на пророка Ми! Защото на

вас ще дам най-дълбоката заключена тайна, свързана с вратите

към Вечността – Скритото Евангелие на Голгота!

Блажено и Свято всяко човешко сърце, което се докосне до

лъчите на Божия Разум и възлюби Голгота с всичката си сила!

Блажени и Святи людете, които не обичат живота си до толкоз, че

да бягат от Смъртта на Човешкия Син!

Блажена и Свята онази девица, в чието сърце видя Духа Си, в

чието тяло видя Тялото Си, и в чиито кости видя Собствената Си

Голгота!

Аз, Святата Голгота, пращам до всички ви пророка на Сион!

Аз, Възкресението и Животът, все още говоря и не млъквам!”
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2. ВИДЕНИЕТО С НАДПИСА НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

За кой ли път ще ти кажа, (както често правя в книгите си), да

помолиш Святия Дух за съвършен контрол върху мислите си и сърцето си.

Нещата в духовния свят се приемат духовно, а не плътски. Понеже всяка

плътска представа ще се яви като завеса или крепост пред ума, за да му

попречи да приеме Божията Светлина. Надявам се дотук да си разбрал, че

Животът на Исус, който е Свят Дух за сърцата ни, стига до един Хълм,

наречен Голгота. Този Хълм не е географската даденост в днешния

Ерусалим, на която се струпват милиони поклонници, вървейки по тесния

калдъръм на Виа Долороса. Но в действителност, Хълмът Голгота, за който

ти говоря, е мястото на духовен сблъсък между Светлината и тъмнината,

който касае сетнината на човешките души. Причината този Хълм да бъде

наречен “череп” не можем да търсим по плът, а само и единствено по Дух.

Защото Господ е извървял пътя до Голгота с великия божествен Разум в

Главата Си. Той е знаел какво ще извърши за нас и как ще победи дявола

на Кръста. Той е знаел, че в мига, когато гвоздеите се забият в ръцете Му

и нозете Му, там на Кръста ще бъдат приковани греховете и тъмнината на

целия свят. И не просто Господ е знаел за всичко това. Самият дявол и

Сатана, амбициран да Го ликвидира, никак не е могъл да понесе Светлината

на Христовия Разум. И още в Гетсимания Сатана се е вкопчил в Христовата

Глава, желаейки да счупи черепа Му. За всичко това говори Евангелието, в

което е записано, че потта на Исус се превърна на капки кръв, течащи

върху челото Му. Каква ли преляла злоба и какво ли върховно безсилие са

нападнали дявола, след като не е успял да съкруши Разума на Христос? Не

внушава ли лукавият часове по-късно на римските войници да сплетат

венец от тръни и да го забучат върху Главата на Спасителя? Всичко това

трябва да ти покаже, че върху Христовата Глава има повече натиск,

отколкото върху ръцете Му и нозете Му, а и всяка друга част от Тялото Му.

Защото яростта и злобата на старовременната змия първом се насочват

именно върху Главата на Исус, а след това и върху всички други части на

Тялото Му.
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Надявам се след тези начални разсъждения още повече да проумееш

защо Хълмът на Христовата Скръб и страдания беше наречен Голгота, тоест,

череп. Надявам се също никак да не забравиш, че този яростен прицел на

Сатана се повтори още веднъж при първия мъченик за вярата – дякон

Стефан. Защото върху главата на Христовия слуга полетяха камъните, с

които бесните фарисеи го убиха.

А защо го убиха? Не затова ли, понеже от главата на Стефан блестеше

божественият Разум на Христос? Но така и Стефан напълно се покри със

съдбата на името си. Понеже името му ще рече “венец”. А не се ли обвива

венецът отново върху черепа?

Така непременно разбираш, че има свидетели на Христовия Разум,

които можем да наречем Голготски. Именно тях Исус поставя в черепа Си,

за да блестят с Разума Му. Именно те са, които се съразпват с Господа на

Кръста Му, за да станат най-съвършените и изобилно просветени светила

на Сион.

А сега, братко мой, нека продължа с размишления, които касаят именно

заглавието на тази втора глава. Понеже заглавието се отнася до надписа

на римския прокуратор Пилат Понтийски. Аз нямам никакво намерение да

ти преразказвам евангелския текст, за да си спомниш разговора между

Пилат и Исус. Но все пак нека поставя пророчески щрих за твърде дълбоките

и неизказани откровения, които ще получиш. Когато въведоха Исус пред

Пилат, римлянинът побърза да попита Господа:

“Ти юдейски Цар ли си?” 9

А тогава Христос му отговори:

“Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този

свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на

юдеите. А сега царството Ми не е оттук...” 10

Този отговор явно никак не задоволи Пилат, и той отново попита:

“Тогава, Ти цар ли си?” 11

Втория въпрос на прокуратора накара Исус да отговори:

9 (Йоан 18:33)
10 (Йоан 18:36)
11 (Йоан 18:37)
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“Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за

това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е

от истината, слуша Моя глас...” 12

Тези думи на Божия Син явно съвсем объркаха Пилат, понеже той

отново попита:

“Що е истина?” 13

Когато някой пита за нещо какво е, то той категорично показва, че не

знае неговия произход и същност. Ето така Пилат не знаеше нищо за

Истината, нито пък за Исус, Святия Дух и Бог Отец, нито дори за

Спасението на човешките души. Но не в това е пророческият прицел, за

който Господ освети сърцето ми. Защото същинският прицел беше именно

във факта, че Царството на Исус не е от този свят и в оня миг Той не беше

Цар на човеците, които яростно крещяха и искаха смъртта Му. Цар на

всички тези надъхани и побъркани човеци беше самият дявол и Сатана.

Осмисляйки цялото това противоречие между въпросите на Пилат и

отговорите на Исус, аз вече знаех в сърцето си, че отговорът по някакъв

начин щеше да се свърже с Голгота. И наистина беше така. Защото Господ

отново дойде към сърцето ми и ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Сега ти предстои да получиш едни твърде

скъпоценни видения. И както по-преди ти казах, главен свидетел в

тях ще бъде Апостолът Ми Павел. Защото само Небесен Светия,

имащ Ум Христов, може да разгласи дълбочините на Божията

тайнствена премъдрост и Скритото Евангелие на Голгота.

А ти се приготви за твърде великата привилегия, която ще ти

дам, като слуга Господен. Защото непременно ще те въведа в

Небесната стая на Апостола Ми Павел. И сам той ще разгъне

пергаментов свитък пред очите ти, за да ти яви неизявеното...”

След последните Си думи Господ ме прегърна с могъщата Си десница и

ме извиси нагоре, до светлините на Сион и до съвършенството на Небесния

Ерусалим.

Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има думи, с които да опиша

сърцето си в мига на моето извисяване с Господа, то тези думи бяха
12 (Йоан 18:37)
13 (Йоан 18:37)
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благодарение и възторг. Аз все още не разбирах, нито проумявах на каква

велика тайна Господ ще ме направи свидетел и очевидец. Но когато очите

ми зърнаха небесния дом на Апостол Павел, а нозете ми прекрачиха през

прага на стаята му, аз вече знаех, че в сърцето ми ще се роди още един

чуден бисер от изключителното Божие благоволение. Понеже, вече влязъл

в стаята на Божия слуга, аз чух Господ да ми казва:

“Приседни на едно от трикраките столчета и изчакай тук, догдето

ти въведа Апостола Си...”

Запленен от невероятната чистота и кристалност на самата стая, аз с

вълнение седнах на едно от столчетата, като започнах да разглеждам пред

себе си. Така видях изобилие от скъпоценни камъни, красиво наредени

край белите прозорци на Павловата стая. Другото, което ми направи

впечатление, бяха многото пергаментови свитъци, поставени в делви,

изваяни от снежнобял мрамор, по който пробягваха червени жилки. Това

ми напомни за виденията от “Последния Храм на Хълма Мория”, където

видях същия мрамор с червени жилки именно върху Основата на Храма.

Така вече имах прекрасно Небесно потвърждение, че Павел е основен

камък на Църквата. И ето, че накрая Господ и Павел влязоха. А аз, като ги

видях, побързах да падна на колене и да покрия с ръце лицето си. И ето,

че Апостолът протегна ръка към мен, като ми казваше:

“Възправи се, слуго Господен! Защото в Сион се говори за

книгите ти, и Светиите облажават злостраданието ти за Исус! А и аз,

като Илия, очаквах привилегията на моя Господ и Цар, за да говоря

с най-изобилния Му извор на последното време. Изправи се и виж

как Царят на Сион е възрадван от вярата ти и благославя стоенето

ти!”

Повдигнах глава, за да погледна към Павел, когато видях образ, който

съвършено докосна и покори сърцето ми. Едни дълбоки и прекрасни очи,

пълни с мъдростта на вековете, и едно лице, запечатано с необяснима

кротост и съвършено смирение. Една прошарена брада, по чиито косъмчета

Светлината беше оставила белези от дълбоки размишления и непосилни

страдания. И едни устни, извити в усмивката на овчар, който съзерцава с
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благост невинните си агънца. А докато още се възправях, Исус протегна

напред ръка, като казваше на Павел:

“Павле, разкрий на слугата Ми древното видение, което получи

от Мен, когато беше възнесен от Святия Дух до Хълма Сион, и Аз ти

се разкрих като Дървото на Живота. И като разгърнеш пергамента,

писан до Коринтяните, дай му да разбере Скритото Евангелие на

Голгота...”

В отговор на Исусовите думи, Апостолът поклати развълнуван главата

си и протегна ръка, за да вземе един от скъпоценните камъни, поставени

на белия прозорец на дома му. А след това, като се приближи до мен, с

благ глас ми каза:

“Нека седнем на трикраките столчета, за да ни укрепи Троицата.

И след това нека протегнем десниците си, за да докоснем стените

на този скъпоценен камък...”

С вълнение седнах отново на едното от столчетата, когато усетих как

стаята мигновено се изпълни от Божията Слава. А след това протегнал ръка

към скъпоценния камък, поставих дланта си до Павловата. И ето, че духът

ми се гмурна в самото видение на камъка заедно с духа на Христовия

Апостол. Така ние се намерихме в Реката на Живота, а пред очите ни се

въздигаше Дървото на Живота. Докато още гледах и в сърцето ми преливаха

вълни от неописуемо благоговение и любов към Бога, самото Дърво раздвижи

Клоните Си. И като докосваше моята и Павловата глава, ни проговори с

Гласа на Исус, като казваше:

“Аз съм Христос, вашия Господ и Бог! Аз съм Божията Вяра,

която усъвършенства Светиите! И Сам Отец Ми ще направи всички

човеци да бъдат изпитани за вярата си. Защото както върху едно

древно дърво пропълзя змията, та измами Ева в хитростта си, така

тя ще пропълзи и върху Дървото на Живота, за да се отсеят чистите

и святите, от нечистите и осквернените. Изпълзи, старовременна

змийо от мрака си, та пропълзи по Дървото на Живота, и изплюй

демоничните си знамения! Защото никой от твоите няма да се

нарече Мой, и никой от Моите няма да бъде наречен твой!”
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След последните думи Гласът заглъхна. А тогава някъде изотдолу

пропълзя старовременната змия, която е дявол и Сатана. И като се обвиваше

около Дървото, възкачваше се нагоре, докато стигна най-високия от

Клоните Му. А тогава змията отвори челюстта си и вече се готвеше да

плюе... Видял това, аз вдигнах неволно ръка, за да се предпазя. А Павел,

видял уплахата ми, побърза да каже:

“Не бой се, слуго Господен! Не е възможно змия да плюе в

Реката на Живота, нито да оскверни Дървото на Живота! Но ти виж

как сега ще се промени видението! Защото това Дърво на Живот

стана Човешкият Син, Който чрез гвоздеите съедини ръцете Си и

нозете Си с дървото на Кръста!”

Докато Апостолът още ми говореше, видението мигновено се промени.

Защото Реката на Живота се превърна в Хълма Голгота, а Дървото на

Живота се преобрази в Кръста Господен. А змията, увила се около Кръста,

беше разтворила грозната си челюст над Главата на Исус. И ето, че отрова

излезе отсред острите зъби на дявола и те се забиха в дървото над

Христовата Глава. И самата отрова, като цвърчеше подобно на киселина,

се преобрази във вид на надпис на три езика, който гласеше:

“Исус Назарянин, юдейският цар...” 14

Самото знамение ме накара от вълнение да стисна ръката на Павел и

да му кажа:

“Апостоле, та това е надписът на Пилат Понтийски!”

В отговор Христовият Светия се взря в очите ми и с глас на дълбока и

неизследима мъдрост тихо ми проговори:

“Не просто надпис, слуго Господен! Това е най-смъртоносната и

най-лукавата отрова на Сатана! И ето тук видението ми от Исус,

нашия Господ, свършва! А останалото нека ти покажа в пергамента,

който някога написах до Коринтяните...”

След тези думи на Христовия Апостол видението се прекрати и ние

отново се намерихме в стаята на Павел и пред Святия поглед на Исус. А

тогава Господ отново проговори, като казваше:

14 (Йоан 19:19)
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“Павле! Разгъни свитъка с посланието и го докосни със

скъпоценния камък, за да види пророкът на Сион кои думи написа

на Църквата Ми като отговор на видението, което ти дадох...”

Ето, че Павел наистина разгъна пергаментовия свитък. И като го докосна

със скъпоценния камък, направи върху него да заблестят думи, които

прочетох без всякакво усилие. А думите гласяха:

“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг

Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух,

когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте

приели, вие лесно го търпите...” 15

Помазанието, което премина през сърцето ми, беше толкова тежко, и

Скритата Манна толкова силна, щото паднах на колене пред Господа, като

Му казвах:

“О, Спасителю Исусе! В тези думи Павел е казал всичко скрито. Той

напълно е обяснил видението, което е получил от Тебе. Защото дяволът се

е уплашил от Голгота, от черепа Господен, от Божия Разум. И като се е

увил около Кръста Господен, изплюл е с отровата си един надпис, който

служи само, за да се развратява умът на вярващите, и така да отпадат от

простотата и чистотата, която дължим на Теб. Сатана никога не е искал да

има свидетели на Божията Голгота и лукаво е внушил на Пилат да напише

надписа на трите световни езика в онова време...”

“Не просто, че се е уплашил! Защото виж и проумей, че Сатана

лукаво изкопира едно древно знамение на Божия Пророчески Дух

от времето на Моисея. И това беше знамението с медната змия,

поставена на една висока върлина. И ако някога ухапаните от змия

поглеждаха на медната змия, та да се изцеляват и да не умрат, то

какво ли щеше да се случи с Църквата Ми, ако вярващите не гледат

на Агнеца Христос, приел образ на слуга, но на надписа на Пилат,

показал Ме като Назарянина Исус, юдейския цар? И когато Аз бях

разпнат на Кръста, като Цар ли исках да Ме виждат човеците там?”

15 (2 Коринтяни 11:3-4)
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“Не, Исусе! Ти искаше човеците да Те виждат като Жертва Господна,

Която е платила за греховете им! Ти искаше да Те виждат като Божия

Агнец, Който умря за греховете на целия свят. Ти искаше всички да Те

виждат като Един, Който е придобил образ на слуга и се е смирил до

смърт, даже до смърт на Кръст. Ти искаше всички ние да се научим да

бъдем слуги, а не царе. И Сам Ти Господи, изми нозете на Апостолите Си и

им прислужваше на Пасхата Си, за да ги научиш, че който смирено слугува

на останалите, е от всички по-голям...”

Не знам с какво вълнение говорех на Исус, но думите ми Го накараха

да се усмихне и Лицето Му да заблести. И Той, като посочи пергамента на

Апостола Си Павел и светещите върху него думи, отново проговори, като

ми казваше:

“Виждаш ли как Апостолът Ми Павел говори, че ако на

вярващите им проповядва друг Исус, друг дух или друго благовестие,

те лесно го търпят? Защо лесно го търпят, слуго Мой?”

“О, Господи мой! Скъпоценна Светлина извира от устните Ти! И от нея

аз съвършено проумявам, че змията Сатана е ухапала смъртоносно

мнозина с надписа на Пилат. И тогава вярващите лесно търпят всеки друг

Исус, друг дух и друго благовестие. Защото идва един друг Исус, който не

иска да слугува, а да царува и да се превъзнася над вярващите. И тогава

се раждат потомците на Диотреф. Идва един друг дух, който превръща

църквите в земни царства и демонични религии. И тогава се раждат

потомците на Ирод. Идва едно друго благовестие, което не е за светлините

на Сион, а за банковите сметки на земните царе. И тогава се раждат

потомците на Юда...”

“А с кои някога блудстваше и продължава да блудства и до

днес блудницата Вавилон? И кои се опиха от безмерния й разкош?

Не бяха ли това земните царе? Не бяха ли това църковни лидери,

които не приеха Божия Разум от окървавената Глава на Агнеца, но

с удоволствие приеха надписа на Пилат, написан върху дървото

над Главата? И кой тогава би казал, че Апостолът Ми Павел не ви е

говорил за Скритото Евангелие на Голгота? Кой не би проумял, че

ако дяволът лукаво копира древното знамение с медната змия, то е,
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за да отрови и помрачи цялото плътско християнство, което е

именно медно? Не ви ли предупреди Павел за медта, що звънти и за

кимвала, що дрънка?

Но ето, слуго Мой! В присъствието на Апостола Си Павел

отварям устните Си и ти явявам Скритото Евангелие на Голгота.

А това Скрито Евангелие гласи:

Всеки, който застане на Голгота пред Кръста Господен и желае

да се уподоби на Божия Агнец, е бил покорен в ума и сърцето си от

Божия Разум, за да познава Истинния Бог и Вечен Живот! Всеки,

който застане на Голгота пред Кръста Господен, и не желае да се

уподоби на Божия Агнец, е бил покорен в ума и сърцето си от

надписа на Пилат Понтийски, от отровата на старовременната змия,

решила да обърне Божието благовестие в демонични религии на

светския дух!

А сега, слуго Господен, виж какви са трите езика, на които

Пилат написа надписа си и в които змията изплю отровата си...”

“О, Исусе! Това са еврейски, латински и гръцки!”

“А не станаха ли световните религии именно еврейски, латински

и гръцки? Не се ли закорави Юдаизмът още повече от надписа,

понеже фарисеите някога креснаха на Пилат:

“Недей писа: юдейски цар, но – Самозваният юдейски цар...” 16

Но Пилат лукаво им отвърна:

“Каквото писах, писах...” 17

И ако Юдаизмът се закорави, то какво се случи с латинския и

гръцкия надписи? Не превърна ли римският дух отпосле

християнството в официална религия по времето на император

Константин, та да се появи римокатолицизмът? И не превърна ли

гръцкият дух християнството в православна религия? Не станаха ли

и трите религии световни царства по своему?

А коя от тези религии изобщо погледна на Божия Агнец, на

Сърцето Му, на Разума Му, на Жертвата Му? И не пропълзя ли

змията още веднъж в този последен век, за да роди от надписа на
16 (Йоан 19:21)
17 (Йоан 19:22)
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Пилат една последна религия на тщеславния Вавилон, в която

действат църкви, основани на просперитет, теология и чародейство?

Ето всичко това се случи поради надписа на Пилат, слуго

Господен! Защото с този надпис дяволът легитимира духа на

Антихрист, който от своя страна утвърди богопротивните християнски

религии, сиреч, широките порти и пространните пътища, които

водят в погибел. И нека живият Ми остатък, когото възрастявам и

осветявам с Божия Пророчески Дух, да положи Скритото Евангелие

на Голгота като крайъгълен камък за последното Спасение на

последните човешки души и сърца. Защото на Хълма Голгота има

три врати и три кръста. И според както човек е намерил кръста си,

така ще намери и сетнината си!”

Докато Господ още продължаваше да говори на сърцето ми, аз отново

погледнах към Христовия Апостол. Разгърнал пергамента, той ми сочеше с

показалеца си светещите думи, а очите му говореха. Говореха за онази

прекрасна сетнина на Вярата, която е в Небесния Ерусалим и сред

всичките Божии светии. Говореха за Кръста Господен и за Голгота. За оня

безпределен и могъщ Божий Разум, който Сатана никога не е успявал да

затъмни, ако и да му е било позволено да изпита вярата на всичките

Божии светии.

Благославям с устните си Небесния Цар и слугата Му Павел!

Благославям с всичката сила на сърцето си Святия Дух, в Чиято

Скрита Манна очите ми прогледнаха и сърцето ми се просвети!

Благославям Премъдрия и Свят Бог Отец, Който от Вечността и за

Вечността е родил Дърво на Живот, което стана за нас Кръст на Правдата!

Амин и Амин!
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3. ВИДЕНИЕТО С ТРИТЕ КРЪСТА НА ГОЛГОТА

(АПОСТОЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВРАТИТЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Няма да те питам какво си преживял в сърцето си след прекрасните

видения в Небесния дом на Апостол Павел. Защото само Святият Дух може

да докосва и придава Христовата Вяра на сърцата ни. Но точно тук и сега

аз искам да развенчая лукавият дух на Пилат Понтийски, защото е духът

на самия дявол и Сатана.

Виждаш ли, приятелю мой, не е възможно да четеш Евангелието и да

съпреживяваш последните часове на нашия Господ и Спасител, без сърцето

ти да се сблъска с лукавството на Пилат. Именно лукавство, чрез което

Сатана се преправя на светъл ангел, а не зло в уродливия му вид.

Виж само няколко най-важни белега на лукавството, които при пръв

прочит остават скрити.

Първи белег на лукавството:

Пилат се опита да внуши, че е справедлив по сърце, казвайки на

всеуслишание:

“Аз не намирам никаква вина в Тоя човек...” 18

Какъв по-премерен начин да се надъха още повече и без това

побеснялата религиозна тълпа.

Втори белег на лукавството:

Пилат публично си изми ръцете, казвайки:

“Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте...” 19

Какъв по-убедителен начин за змията да изпълзи “чиста” от създалите

се обстоятелства.

Трети белег на лукавството:

Пилат не послуша пророческото предупреждение на жена си, която

изрично му каза:

“Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много

пострадах насъне поради Него...” 20

18 (Лука 23:4)
19 (Матея 27:24)
20 (Матея 27:19)
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Римският прокуратор не само, че отказа да послуша предупреждението,

но пусна затворника Варава, а за Исус заповяда да бъде бичуван, а след

това и разпнат. А това беше категорично свидетелство за немилостта и

коравосърдечието, дължащи се на присъствието на Сатана.

Четвърти, най-страшен белег на лукавството:

Послушал нашепването на самия дявол в сърцето си, Пилат сложи

надпис над окървавената глава на Исус, пишейки на еврейски, латински и

гръцки:

“Исус Назарянин, юдейският цар...” 21

Този римски прокуратор нямаше Божиите пълномощия да пише слова

над Словото, станало плът, но въпреки това извърши тази гавра с

Жертвата на Божия Син. Бидейки острие на светския дух и представител

на върховната римска власт, той се опита да обезсмисли Жертвата на

Агнеца. И като пренебрегна реченото му от Господа, че “Царството на

Христос не е от този свят”, реши да Му се поругае именно с надписа.

Той, същият, който уж изми ръцете си, със същите тези ръце извърши

сатанинското лукавство, тъй щото дяволът наистина изплю отровата си.

Огледай се, братко мой, и проумей Истината!

Виж света, който днес се разкрива пред очите ти, и го сравни с

надписа на Пилат Понтийски! Виж световната християнска религия и

проумей, че тя не се роди от Жертвата на Исус, нито от прободените Му

ръце и нозе, нито от окървавената Му глава!

Не, не и пак не! Тази световна християнска религия се роди от

надписа на Пилат Понтийски. Тя не искаше да е слугиня, която да слугува

на Бога, но непременно искаше да е царица, която да царува с един

фалшив Христос, роден от човешката алчност и жажда за власт, величие и

първенствуване. А надписът на римския прокуратор напълно я устройваше,

понеже в сърцето на този човек се подвизаваше Сатана с всичкото си

безмерно лукавство.

И след всичко, казано дотук за духа на Пилат Понтийски, аз искам да

продължа отново с Хълма Голгота и със Скритото Евангелие, което Исус ни

открива на този Хълм. Защото духовно аз продължавах да пребъдвам с моя

21 (Йоан 19:19)



28

Господ в Небесния Ерусалим и в дома на Апостола Му Павел. А ето, че

Господ отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Небето не е имало никакво съмнение, че рано или

късно Божият пророк ще открие мястото на Сатана в евангелските

събития около Моето осъждане и разпъване. И Божиите чеда

непременно ще разберат, че ако Мамон поквари Юда, а Езавел и

Корей – Анна, Кайафа и тълпата, то Сатана употреби именно Пилат

Понтийски. Това беше неговият шанс да заблести сред милиардите

си духове и да изпълзи като змия над Господния Кръст, където да

изплюе лукавството си. И именно по причина, че това пропълзяване

на змията беше допуснато от Моя Бог и Отец, Аз заявих някога на

човека Пилат, а не на духа, скрит зад него:

“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...” 22

Но ти, слуго Мой, сега се приготви да отидеш с Апостола Ми

Павел на самия Хълм Голгота. Защото там ще ти бъдат показани

вратите към Вечността, както и трите кръста, от които се откриват и

вратите...”

След последните Си думи Господ прегърна мен и Павел, като ни спусна

от Хълма Сион до Хълма на Голгота. А когато вече духом бяхме на лобното

място на Спасителя, Той се отдели от нас, като казваше на Апостола Си:

“Павле, покажи на пророка Ми трите кръста на Голгота, като

започнеш първом от кръстовете на разбойниците...”

След тези думи Исус духовно се съедини със самата Голгота и аз Го

видях разпнат на Кръста Си. А тогава Павел ми проговори, като казваше:

“Гледай, слуго Господен! И като гледаш, проумявай! Защото

това видение, което сега ще ти бъде показано, бе причината да

напиша в едно от посланията си:

“И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно

говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна; защото бях

решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то

Христа разпнат...” 23

22 (Йоан 19:11)
23 (1 Коринтяни 2:1-2)
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А сега нека се приближим до Кръста на Разпнатия, но първом

да погледнем кръстовете на разпнатите встрани от Него...”

Докато Апостолът още ми говореше, в самото видение настъпиха

знамения. Защото трите кръста видимо се промениха. Кръстът на Исус

стана златен и заблестя в слънчеви лъчи. Кръстът на единия разбойник,

който беше от дясната Му страна стана сребърен и също блестеше от

Светлина. А последният трети кръст стана железен и покрит от чудовищна

тъмнина. И докато аз гледах и не разбирах, Павел отново ми проговори,

като казваше:

“Виж сега как зад кръстовете ще се явят вратите към

Вечността. И едновременно с това се приближи с мен, за да видиш

знаменията, които ще се случат, когато разбойниците проговорят,

точно в Духа на евангелските събития...”

Отново погледнах към Голгота, когато видях как зад Кръста Господен

се появи отворена златна врата със слънчеви стълби нагоре. Мигновено

след това се появи и отворена сребърна врата зад кръста с разбойника

отдясно, която също имаше светли стълби, водещи нагоре. А накрая се

появи и смолисто-тъмна врата зад кръста на разбойника отляво, чиито

страшни стълби водеха надолу в неизмеримо дълбок и непрогледен мрак.

И ето, че Павел ми даде знак, за да наблюдавам. Така аз видях как от

надписа на Пилат се появи раздвоен змийски език, който се издължи вляво

от Кръста Господен. И като се стрелна към разбойника, заби се в сърцето

му. Това накара разпнатия да погледне надписа на Пилат и да извика с

раздразнен глас към Исус:

“Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас!” 24

Господ не отговори нищо на провокацията, но в този миг Сърцето Му

просветля. И ето, че лъч от Божието Сърце докосна сърцето на разбойника

от дясната Му страна. И той, като събра останалия в гърдите си дъх, успя

да проговори, казвайки на хулещия:

“Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение?

И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото

от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо...” 25

24 (Лука 23:39)
25 (Лука 23:40-41)
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А след това, с последни сили, погледна на Исус, като Му казваше:

“Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството

Си...” 26

Думите на разбойника накараха Исус да го погледне с Благост и

Милост, и след това да му каже:

“Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая...” 27

След тези думи на Господ змийският език побърза да се скрие в

надписа на Пилат. А Павел, като посочи с показалец към знамението, ме

попита, казвайки:

“Какво разбра от видението, слуго Господен?”

“О, Апостоле!” – отговорих аз:

“Разбрах именно Скритото Евангелие на Голгота! Защото разбойникът

отляво, излъган от надписа на Пилат и пронизан в сърцето си от змийския

език, не видя Исус, като Жертва Господна за греховете си, а като цар,

който с власт може да слезе от Кръста Си и да го избави. Но другият

разбойник отдясно, като улови светъл лъч от Сърцето на Исус, разбра, че

Господ е на този Кръст заради неговия грях. И в невинността на Божия

Агнец може да намери Спасението на душата си. Той дори помоли Исус да

Си спомни за него когато дойде в Царството Си, показвайки по този начин,

че никак не зачита надписа на Пилат, но че вече е проумял, че Христовото

Царство не е от този свят...”

Докато още отговарях на Павел, очите на Апостола се просълзиха.

И той, като посочи сребърния кръст на разбойника отдясно, тихо ми

проговори, казвайки:

“Аз бях този разбойник, слуго Господен! Аз гонех Божията

Църква и прекомерно я разорявах! Аз бях извергът и вълкът, на

когото Агнецът се яви на пътя към Дамаск. Аз бях главният грешник,

който трябваше да положи живота си на Божия Свят Олтар заради

едничката скъпоценна капка Кръв, с която Исус дари сърцето ми. И

пак, по Милост Божия, от кръста на разбойника Господ ме премести

на Собствения Си Кръст и ми даде Духа Си и Образа Си, тъй щото да

имам правото да запиша в посланието си:
26 (Лука 23:42)
27 (Лука 23:43)



31

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 28

Но сега нека се приближим още до кръстовете, за да видиш и

другите знамения, свързани с тях. Защото ти сам видя, че единият

разбойник преживя спасително покаяние, а другият се закорави в

измамата на греха си, заради който беше разпнат...”

Послушал Апостола, аз го последвах до самите кръстове. И ето, че

Павел първом ми посочи сребърния кръст, като ми казваше:

“Какво виждаш тук, слуго Господен?”

Погледнах към кръста, когато в огледалната му повърхност видях

собствения си образ. Ето защо отговорих на Апостола, като му казвах:

“Павле, в този кръст видях собствения си образ!”

Думите ми накараха Павел отново да каже:

“Да, така е! Всеки грешник, който бъде разпнат на този кръст,

вижда в него безпристрастно собствения си образ. И като знае, че е

грешен, уповава от цялото си сърце на Исус, Който дойде именно,

за да ходатайства за грешниците.

Този сребърен кръст е благороден, понеже в него се влива

Святата Кръв на Божия Агнец, която умива сърцето и го очиства от

греховете му. Всеки, който се намери разпнат на този кръст от

собствената си гузна съвест, може да извика към Господа и да бъде

сигурен, че ще получи опрощение, Благодат и Вечен Живот. Защото

именно съвестта е, която разпъва престъпниците на двата кръста.

Но ако на сребърният кръст тя е гузна, тъй щото престъпникът да

осъзнава, че е грешен, то ела да видиш каква е тя на железния

кръст...”

С вълнение последвах Апостола до железния кръст. И тогава видях

как по протежението на кръста падаше потъмняла ръжда, а по шуплите й

беше горял унищожителен огън. Това ме накара да кажа на Павел:

“Апостоле, този железен кръст свидетелства за прегоряла съвест...”

28 (Галатяни 2:20)
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“Не просто за прегоряла съвест, слуго Господен, но най-вече за

измамлива себеправедност, която счита, че Господ й е длъжен. Тук,

на железния кръст, попадат всички, които се мислят за праведни и

престават да уповават на Исусовата Кръв. Тук са домашните на

Веелзевул и варосаните гробници! Тук са всички, които са забравили

сериозното предупреждение на Божия слуга Йоан:

“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в

нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни

прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че

не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в

нас...” 29

Но ако Словото не е в тях, то непременно ги е покварил

надписът на Пилат! И именно за да се опазите от този железен и

ръждясал кръст, аз някога написах на всички ви в посланието си:

“А за мене е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от

човешки съд; даже аз не съдя сам себе си. Защото, при все че

съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан;

защото Господ е, Който ще ме съди...” 30

Думите на Апостола просълзиха очите ми, тъй че в скръб му проговорих,

казвайки:

“Павле, последните дни на земята са твърде лоши. В тези дни се сбъдна

писаното от Яков, че златото и среброто на Божиите отстъпници ръждяса,

понеже всички бяха измамени от надписа, та да си направят земни царства

със земни царе. Всички се имат за праведни и никой не приема изобличение.

Всички закоравяват сърцата си и ходят с прегорели съвести. И дори

мнозина, като видят Божия пророк, разпнат на Кръста Господен, казват му

досущ като хулещия разбойник:

“Ако Господ е с теб, слез от Кръста и избави себе си! Ако си от Небето

пратен, защо Христос не прекрати страданията ти?”

И как аз да отговоря на тези хули и презрения?”

В отговор Павел се усмихна като ми казваше:

29 (1 Йоаново 1:8-10)
30 (1 Коринтяни 4:3-4)
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“Кой е оня, който би се отдалечил от вратите на Царството, само

защото прелъстени от змийския език човеци биха го предизвиквали

с безумни думи и религиозна лудост? Кой е оня, който би отказал

да участва в Христовите страдания, само защото е бил безумен да

слуша нашепването на дявола? Не разбира ли Христовата Църква,

че всичко свършва и започва на Голгота? Не разбират ли човеците,

че искат или не, ще попаднат на някой от кръстовете на Голгота.

Било, че не искат Божията Благодат, Законът на гузната им съвест

ще ги прикове на сребърния кръст.

Било, че похулят Исус и не искат да уповават на Кръвта Му,

Законът на прегорялата съвест ще ги прикове на железния кръст.

Било, най-сетне, че възлюбят Отца, Сина и Святия Дух, Законът

на Животворящия Дух ще ги прикове на Господния Кръст, за да

станат съобразувани в Господната Смърт, и така да достигнат

неповредени до Възкресението на Праведните.

Но ти сега виж и златния Кръст на Исус, нашия Господ!”

С вълнение последвах Павел до Господния Кръст. И тогава в златната

му повърхност видях Образа на Божия Син, блестящ като Слънцето в

силата си. А Апостолът отново ми проговори, като казваше:

“Ето тук, на този Кръст, е съвършеното място за твоя дух,

съединен с Духа Исус Христов! Тук трябва да пребъдваш всякога и

да изгубваш живота си за Исус, за да се яви Животът на Исус чрез

истинните и правдиви думи на Небето, изречени от Божия Агнец:

“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на

Отца си...” 31

И нека днес цялата Църква Христова чуе думите на Апостола,

чиито послания чете, и от чиято вяра се вдъхновява:

Люде Господни! Господ воюва с всичката Си Сила за сърцата

ви! И като е предал пророка Си на изкупващо злострадание за вас,

дал му е достъп до всичките дълбочини на Божията тайнствена

премъдрост!

31 (Матея 13:43)
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Скритото Евангелие на Голгота е Манна от Святия Дух, която е

назначена да ви държи далеч от надписа на Пилат Понтийски, за да

не забравяте никога, че Исус е Божият Агнец, Който носи греховете

на света и призовава всички ви към смирение и слугуване!

Защото отсега и до свършека на стария свят, на Хълма Голгота

нещата ще продължат да се повтарят.

Едни престъпници ще се закоравяват в измамата на Пилатовия

надпис и ще хулят Господа, смятайки, че Той им е длъжен. Такива,

подлъгани от дявола в сърцата си, ще виждат в Кръста Господен

единствено размяна, а не пример за подражание. Тези отстъпници

непременно ще преминат през черната врата, и ще слязат по

тъмните й стълби до смъртта и ада.

Други престъпници, докоснати от Сърцето на Агнеца, ще

преживеят спасително покаяние. И като помнят, че Господ ги е

намерил грешни, ще посветят живота си на Него и Царството Му.

Такива непременно ще преминат през сребърната врата до Рая, а

неколцина посочени Сам Исус ще премести на Собствения Си Кръст.

Трети просветени и утвърдени Божии слуги, изпълнени от

Словото и Духа Исус Христов, ще се съразпнат с Него на Собствения

Му Кръст. За да бъдат жертвени юнци и ходатаи за човеците пред

Бога и Отца! Тези Господни помазаници непременно ще преминат

през златната врата на Божията Слава, понеже са Яков – Божия

Израил, на когото Сам Отец показва Ветил през Кръста Господен!”

След последните думи на Павел, видението с Голгота се прекрати. И

Господ, като ми се яви, отново ми проговори, като казваше:

“Слуго Мой! Светлината на Голгота свети от сърцето ти, и

Слънцето на Правдата осветлява всеки ред на тази пророческа

книга! Тя ще се помни като могъщо знамение сред Божиите чеда! И

Святите видения, записани в нея със Святото свидетелство на

Апостола Ми Павел, непременно ще съберат Божиите чеда пред

Кръста Господен и при златната врата към Вечността.

Ето, вие днес сте Моята Голгота!
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Вие сте Светлината на Христовия Разум, която никой мрак не

може да помрачи!

Блажен всеки разбойник, който не се съблазни от надписа на

Пилат, но погледне към Божия Агнец, Който умря за греховете му!

На такъв казвам, че наистина ще бъде с Мене в Рая!

Проклет всеки тщеславен и себеправеден безумец, който търси

само собствената си изгода и собственото си оцеляване!

Проклет всеки разбойник, който без да е слугувал, иска да

царува! Такъв жив е умрял и за него не остава вече жертва за

грехове, понеже е бил поразен в сърцето си от надписа на Пилат

Понтийски!

Аз, Възкресението и Животът, дадох тези Святи видения на

пророка Си! Аз, Божият Агнец, ги запечатах с Дъха на устните Си и

с капките на Кръвта Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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