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“Аз съм Възкресението и Животът;

който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее...”

(Святото Евангелие от Йоан 11:25)

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има дума, с която да опиша всичкото си страдание и угнетение за

моя Господ и Бог, с които приключи старата година и започна новата, то

тази дума е “привилегия”. Аз наистина съм щастлив, че Исус ми даде

привилегията да участвам в кръстните Му мъки и във всичката Му Скръб.

Плод на тази велика привилегия от моя Господ беше книгата “Елои, Елои

Лама Савахтани”, която вече изпратих на Божиите чеда. Но сега искам

да знаеш, че Господ никога не е говорил на пророка Си под въздействието

на някакви Свои случайни хрумвания, тъй щото слугата Му просто да се

намира на работа и да пише каквото и да е.

Нищо подобно!

Вярата в Исус и слугуването на Неговия Свят Дух е Път. А един Път е

даден, за да бъде извървян. И там, на Пътя, да се наблюдават и опишат

всички духовни реалности и скрити Божии тайни, които дават Светлина и

простор на вярващото сърце. Тази е причината аз да не спирам да пиша.

Понеже и моят Господ все още не е спрял да ми говори. А колкото повече

вървиш по Пътя на Исус, толкова повече изграждаш сърцето си за Неговия

Съвършен свят, където един ден ще се въздигнат всички, които Той е

намерил за Свои.

Аз зная, че дяволът все повече ще беснее и ще се побърква от

мисълта, че Господ продължава да го боде с Меча Си и съкрушава с

виденията Си. Зная също, че в следващите месеци дяволската ярост ще

изригне като кипящ вулкан, за да изолира и отвърне мнозина от духовно

общение с книгите на Божия Пророчески Дух. Нещо, което той започна

твърде явно от пролетта на миналата година, тъй щото отстъплението на

много човеци от духовно общение със служение “Мория” притури скръб и
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мъка в оковите ми. Но сега аз изповядвам пред моя Господ Исус Христос,

че докато на земята има едно сърце, което да е гладно и жадно за

пророческите Му думи и видения, аз ще продължавам да пиша и да ги

давам даром. Без да ме вълнуват хулите, предателствата, чародействата и

омърсяването на името ми. Без да ме вълнува съблазняването на този или

онзи. Без да ме вълнува отпадането на гордите и злобата на неблагодарните.

Защото за мен да описвам думите на Исус в книги е Живот и да страдам за

Името Му е привилегия. Колкото до тия, които имат устни да кълнат и

езици да хулят, но не и сърца да благодарят и благославят, то нека всеки

да върши онова, в което е бил научен и убеден в сърцето си. А когато

дойде Съдията и Сърцеведецът, то Вечната Му Сила и Святост ще извадят

на показ всичко. И тогава мнозина с ужас ще разберат, че са хвърляли

мръсотия и позор върху онова, което не може и не бива да бъде омърсявано,

нито опозорявано.

Да, казвам ти! Няма да остане нищо тайно, което да не стане явно,

нито скрито, което не ще се открие. Защото ако някой се е съблазнявал в

мене или в книгите, които пиша, съблазнил се е в Словото на Оня, Който

ме е пратил. И ако не е могъл да преглътне изобличението, хвърлил е укор

върху Изобличителят. Затова от днес и до свършека аз категорично ще

отхвърля в Името на Исус всичките човешки опити да бъда поставен на

везните на всякакво осъждение, укоряване и хулене. И на всичките

малодушни и страхливи човеци, които търсят причини против мен или

делото ми, ще повторя думите на Апостол Павел, понеже Исус ги потвърди

като Дух и Истина в сърцето ми:

“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...” 1

и още:

“От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на

тялото си белезите на [Господа] Исуса...” 2

1 (1 Коринтяни 4:3-4)
2 (Галатяни 6:17)
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И ако някой, имайки свидетелството на последните сто и седем

пророчески книги, дадени му даром от слугата на Вечния Пастир и Учител,

се е съблазнил, че Божият пророк се е видял и намерил като прободен и

разпнат на кръст за Исус, то такъв нека потърси още такива свидетелства

от други Божии пратеници. И тогава непременно ще разбере, че за повечето

от другите свидетелства ще трябва да посети първата търговска сергия. И

като си плати за книгата, поради цената, сложена на гърба й, да разбере и

проумее, че е иждивил парите си за онова, което не е хляб, нито е

способно да засища. Но ако друг, имайки същото свидетелство от Божия

Благодат и щедрост, дадени му даром от слугата на Вечния Пастир и

Учител, се е смирил и предал на благодарение и щедрост, то такъв няма

никога да отстъпи назад, но ще се утвърди като Божий камък, избран и

скъпоценен. Защото отстъплението назад би било връщане и затъване в

онова блато на човешка и демонична религия, откъдето повторно никак не

би се измъкнал. Пиша за всичко това в началото на тази пророческа книга,

понеже мнозина (които уж се намериха като просветени и напоени от Божия

Пророчески Дух, и бяха прочели стотици видения от служение “Мория”), се

върнаха и отстъпиха назад, като забиха нож не толкова в моето сърце,

колкото в Сърцето на Господаря ми. Такива много бързо решиха, че са

достатъчно поумнели и помъдрели, за да се предават на смирение. И като

знаят толкова много, то да тръгнат сами напред, а Божият слуга да определят

като духовно изхабен и вече непотребен. Защото със злото си отношение

към мен, всички те не биха пропуснали да ми кажат:

“Стига си писал, Главчев! Писна ни от твоите видения! На нищо ново

вече не можеш да ни научиш. Не те щем и те презираме, понеже Господ не

те издигна със силна ръка, но до ден днешен те оставя като предмет на

пастирска и църковна омраза...”

От това ли се съблазнихте, безумци? Затова ли търсихте общение с

Божия пророк – понеже решихте, че един ден ще се облажите с твърде

големите благословения, които Бог ще изсипе над служението на слугата

Си? А не познава ли Бог лукавството на сърцата ви? И не затова ли утвърди

служение “Мория” като Авраамовата Жертва на Божия Свят Хълм – за да

види, кои ще принесат Исаак, за да се нарекат Божии приятели? И ако вие
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не искахте да принесете тая Жертва, но лъжливо припознахте Стефан

Главчев като една българска алтернатива на американските златни идоли, то

защо просто не продължихте да инвестирате в идолите си? Малко ли книги

на Бени Хин и Робъртс Лиардън накупихте от църковните сергии и наредихте

в библиотеките си? Малко ли теология на Дерек Принс предъвквахте през

годините? Защо тогава пристъпихте към бедния Божий слуга и подложихте

шепи към Извора на сърцето му, а никак не узряхте за Свят принос и

Съвършена Жертва? И ако в последната изминала година Господ ви

призова на щедрост и иждивяване за делото Му, то защо отстъпихте назад

и намерихте причини против слугата Му?

Кого от вас Стефан Главчев ограби или насили? Кого от вас излъга или

онеправда? Не е ли вярно другото, а именно, че Исус не позволи на никого

от вас да познава пророка Му по плът, но само и единствено чрез

Пророческия Дух на Бога и Отца? От кого тогава отстъпихте назад? От

Стефан Главчев, на когото дори очите не сте виждали, или от Всевишния

Изобличител, Чиито думи изобличават и порязват до смърт?

Аз плача за вас, понеже престъплението ви е твърде голямо и

презрението ви към Исус – твърде явно. Затова и не можех да започна с

други думи или мисли началото на тази пророческа книга, понеже виждам

колко много сърца са заслепени от дявола, та да видят и проумеят, че

Божий пророк ще рече човек, предаден на слугуване, жертва и смърт, а не

на църковни почести, ръкопляскане, конференции и тлъсти хонорари.

Защото докато слугувам на моя Господ и Бог пред очите ми всякога ще

стои животът на пророк Илия. И аз ще те помоля, братко мой, да си

спомниш за живота на тоя Божий слуга, който се засели в пещерата, далеч

от палатите на Ахаав и Езавел. Понеже Илия не побърза да излезе от тая

тъмница, докато Словото Господно не му каза:

“Излез на планината пред Господа!”

Така и аз не ще побързам да изляза от призванието си, нито ще напусна

сам религиозната тъмница, в която съм измъчван и угнетяван заради думите

на моя Господ. Защото Той, Който предава слугите Си на злострадание,

Сам слезе в една друга тъмница, за която ще говори тази пророческа

книга. И сега ти казвам, че от мига, когато моят Господ ме намери като
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Жертва, осолена с Огън, аз все така се чувствам разпнат на Неговия Кръст.

А венецът и бодлите са толкова реални, щото светът избледня, но Кръстът

остана. И на тоя Кръст, разпнат досами Исус, аз Го чух да говори в сърцето

ми и да ми казва:

“Ти все още стоиш в Моето живо видение. И в това видение Аз

скоро ще извикам думите Си “Елои, Елои Лама Савахтани?” И като

извикам думите Си, ще издъхна на Кръста. И като издъхна на

Кръста, ще предам Духа Си в ръцете на Отца Ми. А когато предам

Духа Си на Отца, то тогава ще те посветя в тайното Евангелие на

Човешкия Син. Онова Евангелие, в което са скрити трите дни и

нощи, докато Човешкият Син вкусваше смърт и не беше възкресен.

Защото за тези три дни и нощи Аз заявих на нечестивите и

прелюбодейните, като им казах:

“Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но

друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк

Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три

дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята

три дни и три нощи...” 3

Как мислиш тогава? Познала ли е Църквата Ми трите дни и

трите нощи на Човешкия Син, когато Той беше в сърцето на земята

и проповядваше на мъртвите? Познали ли сте вие какво знамение е

сторил вашия Господ, та да го съпоставя със знамението на пророк

Йона?”

“О, Исусе! Кой би познал невидимото и скритото, ако Ти не отвориш

устните Си, за да му го изявиш? Та нали всички ние живеем в земята на

живите и никой от нас не знае какво е отвъд тая земя и отвъд смъртта?

Защото кой освен Тебе се е върнал от царството на сенките и мрака, за да

ни яви онова, което е било и онова, което ще бъде?”

В отговор на думите ми Исус се усмихна в кръстните мъки на

Разпятието Си. А след това отново ми проговори, като казваше:

“А на кои други да говори Господ от извечните Си тайни, ако не

на слугите Си, пророците? И кои други да са зеници на очите Му,

3 (Матея 12:39-40)
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ако не тия, които Той изначално е посочил и утвърдил като светила

на Небето?

Ето, казвам ти, че теб видях и теб посочих и утвърдих, за да

изявяваш тайните на Моята божественост – дълбочината и

височината, широчината и дължината на Моята пълнота. Затова

сега ти заповядвам да Ме последваш в прогласяването на тайната,

която е била заключена и запечатана до последното време. Защото

това е тайната, свързана със знамението на пророк Йона. Тайната, с

която твоят Господ ще разкрие трите Си дни и нощи в сърцето на

земята, когато ограбих началствата и властите и тържествувах явно

над тях.

Като Мъртвият, Който оживя! Като Възкресението и Животът!

Като Онзи, Който взе в прободените Си ръце ключовете на

Смъртта и Ада. А сега Ме последвай в тайната на Моето знамение!”
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1. “ОТЧЕ, В ТВОИТЕ РЪЦЕ ПРЕДАВАМ ДУХА СИ!”

Братко мой! Верни ми приятелю!

Стоейки във видението до моя Господ и съразпнат с Него, аз трябваше

да дочакам мига на Неговото издъхване. А този миг се бавеше и не идваше

дни наред. Дни, през които смъртта от дявола се вкопчи в сърцето ми с

всичките възможни тръни и бодли, които лукавият е способен да намери и

насочи против служението ми за Исус. Бих казал, че в никоя друга

пророческа книга Исус не ми беше давал толкова дълго да пребъдвам в

Негово видение. Защото от сутрин до вечер и от вечер до сутрин аз чувствах

смъртта по един и същи начин – като разпятие, което поглъща всичката ми

жизнена сила и целия ми дух. А в тия дни ме крепяха единствено

стиховете от Апостолското послание, които не просто шепнех и повтарях,

но преживявах с всяка клетка на тялото си и с всяка фибра на душата си.

“Всякога носим на тялото си убиваното на [Господа] Исуса, за

да се яви на тялото ни и живота на Исуса. Защото ние живите

винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на

Исуса в нашата смъртна плът. Така щото смъртта действа в нас, а

животът във вас...” 4

Така и аз, носейки в тялото си убиването на моя Господ, все така

гледах към Него във видението, като чаках мига на издъхването Му. И ето,

че тоя миг наистина настъпи. Защото Исус, повдигнал с огромно усилие

клюмналата Си глава, набучена от тръни, погледна към Небето, като

казваше на Отца:

“Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си...” 5

Миг след изричането на думите Му, аз видях как Тялото на Исус

видимо пребледня, сякаш че Кръвта Му се дръпна към Сърцето Му. А

тогава от самото Тяло се отдели Духът на Исус – пречист и блестящ като

Слънцето в силата си. И докато аз гледах чудото на Христовото Изтление –

от самото Небе се отвориха врати. И към Духа на моя Господ се простряха

4 (2 Коринтяни 4:10-12)
5 (Лука 23:46)
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огнените и Святи ръце на Отца. Те не просто Го укрепиха и направиха да

пламти, но Сам Отец проговори на Сина Си от Небето, като Му казваше:

“Исусе! Възлюбен Мой Сине! Проля се Кръвта Ти и свърши се

Скръбта Ти! А времето на Славата Ти препуска да дойде към Тебе!

От Мен излезе и в Мене скоро ще се върнеш. Но сега иди и за три

дни и нощи разтвори портите на Смъртта и Ада и слез в дълбините

на земята. За да явиш Спасението на тия, чиито гласове викат от

мрака към Небето хиляди години. Които Те приемат и познаят

отсред древните – въздигни ги нагоре със Себе Си! За да влезеш

като Славен в Славата Си и като Спасител на всичките човеци в

Спасението Си...”

След тия Свои думи към Исус Отеческите ръце мигновено Го облякоха

в бляскава златна ризница и Го наметнаха с огнена мантия. А след това,

давайки на Сина Си излъскания Меч на Духа, Отец Му посочи дълбочините

на земята, като казваше отново:

“Всичко съм покорил под нозете Ти, Сине Мой! Небе и земя!

Смърт и Ад! Началства и власти! Сили и господства! Слез долу в

дълбочината и бъди Потвърденият от Сърцето Ми и Прогласеният от

устните Ми!”

След тези думи на Отца, ръцете Му се въздигнаха и скриха през

вратите на Небето. А Исус се обърна с Духа Си към мен. И като простря

Меча Си и ме освободи от тръните и бодлите на Смъртта, вече ми казваше:

“Сега вече наистина си в тайното Евангелие на Божия Син,

което е познато само на Отец, Сина и Духа, както и на ония, на

които Троицата би благоволила да го открие. И на теб, който

слушаше Гласа Ми и изявяваше Правдата Ми, казвам, че ще те

направя като Господните уста. За да прогласиш на цялата Ми

Църква знамението на Човешкия Син в сърцето на земята, на което

образ и сянка беше знамението на пророк Йона.

Защото има древен свят, скрит под пластовете на вековете, в

който едно неизброимо число човеци се раждаше и умираше без да

познае Спасение, нито да чуе Глас на Пастир и свидетелство на

Миротворец. Тоя свят отговаря на древната Ниневия – първият от
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големите градове, построени от Нимрод. И както Йон беше пратен

от Отца Ми, за да проповядва покаяние на Ниневия, но същият

беше погълнат от морското чудовище и престоя във вътрешностите

му три дни и три нощи, така и Човешкият Син, изявен по Дух като

Син на Бога и Отца, слезе в дълбочините на земята, за да проповядва

на духовете в тъмницата.

Ето това ще видиш, слуго Господен! Славата на три дни и нощи

в сърцето на земята, която е равна на Славата на трите години, в

които благовестявах и спасявах от Йордан до Голгота...”

Гледах Величието на моя Господ, а сърцето ми съвсем се сниши пред

Него. Защото Исус изглеждаше не просто като Небесен вестител, но по-

скоро – като Цар на Силата и Бог на могъществото. Славната Му огнена

мантия, блестящата Му златна ризница и излъсканият Му Меч всяваха най-

големият възможен респект и благоговение във всеки, който Го погледне.

Така, хванал ръката ми с левицата Си и прострял надолу Меча с

десницата Си, Господ започна да разкрива пред очите ми едни от най-

величествените, разтърсващи и славни видения, които някога съм получавал

от Него.

Моля те, братко мой!

Събери всичкото възможно благоговение и преклонение в сърцето си,

за да ги отдадеш на Исус, докато прочиташ виденията в тази пророческа

книга. Защото всичко в нея е от скритото знание на Бога, назначено да

бъде украшение и дар на човеците, които Сам Исус ще посочи като Свои

царе в Славата Си. За да се сбъдне писаното:

“Слава за Бога е да скрива всяко нещо, а слава е на царете да

издирват работите!” 6

6 (Притчи 25:2)
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2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА СМЪРТТА И АДА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преди да те въведа в първото от виденията, свързани със знамението

на Господ Исус Христос в сърцето на земята, аз искам да проумееш, че у

никой, който е Божий, не може и не бива да има страх от Смъртта и Ада.

Защото Смъртта е просто врата към Исус. Не просто физическата, но онази

истинска Смърт, когато Господ ти даде да вкусиш от Неговото убиване и да

се уподобиш в Неговия Образ. Някога Исус погледна на ученика Си Симон,

като му каза:

“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя

Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят...” 7

Виждаш ли колко категорично е заявлението на Господ? И ако

наистина портите на Ада не могат да надделеят над Неговата Църква, то

колко по-малко трябва да се страхуваме от Смъртта?

Истината на Бог ще каже на всички ни, че от Смъртта могат да се

страхуват само плътските и естествени човеци, които не са станали нови

създания на Бога, нито са свързали сърцата си с вяра в Исус. Такива

наистина има защо да се страхуват. Защото в сърцата си не виждат друг

живот, освен земния и друг дял, освен делът на този свят. Ето тук дяволът

става твърде силен и страшен. Защото страхът от Смъртта се превръща в

най-страшната му юзда върху сърцата на езичниците, а и на не малка част

от неутвърдени във вярата християни. Тъй щото всяка дяволска провокация,

хитрост или гонение вече стават заплаха за земния живот на човеците,

който те считат за единствен. Само можеш да предполагаш на какво е

способен човек, за да си отърве кожата и да запази жалкото си живуркане.

Той е готов да предаде, да похули и да се отрече от всичко, което не е

угодно на Сатана, само и само да избегне алтернативата на Смъртта. Но

Божият слуга Апостол Павел не говореше за Смъртта, като за загуба или

нещо твърде страшно. Не! Друго каза той в посланието си:

“Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка. Но

ако живея в тялото, това значи плод от делото ми; и така що да

7 (Матея 16:18)
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избера не зная, но съм на тясно между двете, понеже имам

желание да отида и да бъда с Христа, защото, това би било много

по-добре; но да остана в тялото е по-нужно за вас...” 8

А Павел стигна в саможертвата си дотам, щото с думи на дълбоко

убеждение и съвършена искреност заяви в друго послание:

“Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелства

с мене в Светия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в

сърцето си. Защото бих желал сам аз да съм анатема от Христа,

заради моите братя, моите по плът роднини...” 9

Разбираш ли сега, че Павел даде на Църквата едно твърде чудно и

прекрасно свидетелство? Свидетелството, че не се страхува нито от

Смъртта, нито от Ада. И ако ти искаш да разбереш пълнотата на Павловите

изповеди, то проумей, че Сам Христос в сърцето на Апостола беше неговата

Сила, неговата дързост и неговата неустрашимост.

Пиша ти за всичко това, понеже Господ изпълни сърцето ми със Себе

Си. И аз, погледнал на Него във видението, също нямах никакъв страх,

нито от Смъртта, нито от Ада. Нещо повече – хванал здраво лявата ръка на

Спасителя, аз развълнувано Го попитах:

“Исусе! Наистина ли ще заведеш слугата Си в дълбочините на Ада и в

сърцето на земята?”

А тогава Господ ми отговори, като казваше:

“За слуга, когото Отец Ми е въздигал най-горе, не е голямо нещо,

ако слезе най-долу. Но сега ти казвам, че ти пишеш виденията в

тази книга заради Моите братя и сестри. Защото те трябва да

укрепят вярата си. Вярата, Стефане! Тази вяра в Човешкия Син,

Който по Дух на Сила и Святост Отец изяви на всички като Божия

Син. Без тази вяра в Мене, без съвършената увереност, че държите

ръката Ми и вече сте преминали от Смъртта към Живота вие няма

да устоите. А Волята на Отец Ми е всички да бъдете не просто

победители, но повече от победители над дявола. Не говореше ли с

такива думи Апостолът Ми на сърцата ви?”

“Така е Господи мой!” – отговорих с вълнение аз и продължих:

8 (Филипяни 1:21-24)
9 (Римляни 9:1-3)



14

“Но какво значи да бъдем повече от победители?”

Господ се усмихна на въпроса ми и продължи да ми говори, като

казваше:

“Това значи да тържествувате чрез Божия Син над цялата сила

на врага! Това значи да повярвате и да знаете какво действително е

извършил вашият Господ в тъмницата, за да съкруши веднъж

завинаги всичките сили на мрака и Злото. Тогава непременно сте

повече от победители, понеже Господ ви дава да тържествувате

явно – облечени в Неговия Живот и свидетели на Неговото

Възкресение. Защото Аз съм Възкресението и Животът! И ако някой

вярва в Мене, то такъв вече живее вечно...”

След тези сладки за сърцето ми думи Исус ме погледна с твърде остър

поглед, а след това простря Меча Си към самата земя, като й извика с

властен Глас:

“Разтвори се!”

Чула властното повеление на Исус, земята разтвори пръстта си, тъй

щото почвата под самия Кръст на Голгота се разпука и внезапно стана

силен земен тръс. А тогава пред очите ми се яви широка пукнатина, чийто

край се губеше в дълбочините на мрака. И ето, че стиснал здраво ръката

ми, Господ започна да слиза с мен в самата пукнатина, тъй щото погледът

ми изгуби земния хоризонт, а аз започнах да се взирам надолу. Не беше

никак трудно да гледам, понеже Духът на Исус светеше като слънце и

мракът бягаше отпред Него. Така, след известно слизане аз забелязах

остри и димящи скали, които видимо запечатваха подобно на похлупак

пространството зад тях. Изглеждаше така, сякаш че слизането ни беше

приключило. Но тогава Господ ми даде знак с ръката Си, като ми казваше:

“Ето, че двамата с теб стигнахме до самите порти на Смъртта и

Ада. Но нека сега да се приближим до тях, за да ги видиш съвсем

ясно...”

След тези Свои думи Исус ме приближи още повече до портите на

Смъртта и Ада. И ето, че очите ми забелязаха огромен надпис на портите,

който не беше на никой от земните езици, но по-скоро – на специфичен

демоничен език, известен само на оня, който го разбира. Самите букви на
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надписа изглеждаха като оловносиви змии, вплетени една в друга, тъй

щото една змия-символ докосваше с раздвоен език друга змия-символ.

Това ме накара да попитам моя Господ, казвайки:

“Какъв е тоя надпис, Исусе? Кой го е написал и какво е значението му,

понеже никак не го разбирам?”

“И не е възможно да го разбереш! Защото този надпис е

приветственото слово на старовременната змия, която е дявол и

Сатана. Слово, с което той посреща душите на всичките мъртви,

които са му предадени до определено време. Но Аз сега ще простра

Меча Си към самия надпис, тъй щото Светлината на Духа ще ти

преведе написаното според неговия смисъл и послание...”

Ето, че Господ простря Меча Си към надписа, а тогава змиите-букви

изсъскаха, сякаш бяха живи. И като се сгърчиха от острието на Меча,

увиснаха опърлени. А Светлината на Духа вече превеждаше на родния ми

език написаното от Сатана, което гласеше:

“Влезеш ли през портите на мрака –

не добро, а само зло те чака.

Затова дошъл си под земята –

да си син до века на змията.

Щом сърцето приживе ми даваш –

вечен дял от мене получаваш.

Туй ти е последната награда –

да си пленник на Смъртта и Ада...”

Стиховете бяха едновременно заредени с такава категоричност и

безнадеждност, щото аз извърнах погледа си към Исус, като Му казвах:

“О, Исусе! Макар и написан от дявола, този надпис изглежда много

правдоподобен. Той ми напомня за адът, описан от Данте Алигиери, за

който прочетох в младежките си години. А и до днес помня един стих от

тази книга, показващ надписа пред вратите на Ада:

“О, вий, кои прекрачвате тоз праг - надежда всяка тука оставете...”

Чул думите ми, Господ отново ми казваше:
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“Поетът от Флоренция наистина е имал известно вдъхновение

да запише стиховете си. Макар, че не е казал, нито е видял всичко.

Но ти сега непременно ще го видиш...”

Ето, че Исус за втори път простря Меча срещу портите на Смъртта и

Ада, като извика с твърде силен и гръмовен Глас:

“Аз съм Възкресението и Животът! Отвори портите си, пазителю

на мрачните селения!”

Думите на Исус бяха заредени с толкова могъщество и власт, щото

скалите, запечатали пространството над вратите, започнаха да се ронят и

разпукват, като отломките им падаха встрани от мен и Господа, като

димяха страшно и имаха остър дъх на сяра. И докато аз чаках някой да

отвори тежките и масивни порти, високи около стотина метра, то противно

на очакването ми не се случваше нищо. Това накара Исус да простре Меча

Си и да натисне една от портите, чийто изваян камък започна да гори от

Огъня на Господ. А след това – с още по-гръмовен и страшен Глас Исус

отново извика:

“Аз съм Възкресението и Животът! Отвори портите си, Сатано!

Инак Сам ще ги разруша и ще изпепеля обиталищата ти!”

Тоя път Дъхът на Исус премина като ураган през скалите, като ги

разсичаше подобно на бръснач и те падаха, идеално срязани, встрани от

нас. А Огънят от Меча Господен лумна пред вратите подобно на страшен

взрив... Този път портите на Смъртта и Ада послушно реагираха на

Господния Глас. И тежките и масивни врати се отвориха с грохот. А зад

тях, пълзейки като змия и свил черни крила пред лицето си, се появи

дяволът, като казваше на Исус:

“Небесни Царю и Господарю! Все що е мое – Твое е! Ти Си направил

дори нас нечестивите заради Себе Си! Вземи ключовете на Смъртта и Ада и

стори в обиталищата ми все що Ти е угодно...”

Пълзейки все така пред Господ, Сатана с трепереща ръка Му подаде

връзката с ключовете. А Исус, като я взе, със страшен Глас му проговори,

казвайки:

“Махни се отпред Мене, Сатано! Скрий се в дупката си и не смей

да излезеш докато не свърша Делото Си в сърцето на земята. Да не
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си излязъл, нито мръднал и извършил нещо в тия три дни и нощи, в

които ограбвам началствата и властите ти. Защото с Меча Си ще те

изпепеля и с Дъха Си ще те довърша...”

Отстъпвайки назад пред Исус и не смеейки да разтвори крилата пред

лицето си, Сатана се скри в тъмнината и просто изчезна от погледа ми.

А аз, разтърсен в сърцето си както никога, казах с голямо вълнение на моя

Господ:

“Исусе! За първи път виждам дявола толкова жалък, съкрушен и

съсипан, щото едва сега осъзнавам, че Ти Си Творец, а пред Тебе той е

едно нищожно творение...”

“И повече от това ще видиш! Защото ти казвам, че Отец е

предал всичката Си Слава и Сила в ръцете на Сина. И дал Му е да

извърши съдба над всяко коляно от небесните, земните и подземните

същества. И ако ти видя как Сатана се преклони пред Силата Ми и

Славата Ми, то колко повече пред Името Ми ще се преклонят всички

началства, власти и сили?

Виж сега ключовете на Смъртта и Ада, които дяволът предаде в

ръката на твоя Господ. Знаеш ли какво означава фактът, че Ключарят

на тъмницата съм станал Аз?”

“О, Исусе! Сега в сърцето ми горят Твоите думи, които Ти изрече на

всички ни в Евангелието, като каза:

“Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което

чуете на ухо, прогласете го от покрива. Не бойте се от ония, които

убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от

Оногова, Който може и душа и тяло да погуби в пъкъла...” 10

И сега, Господи, виждам, че Ти ми говориш пред портите на самата

тъмница за да явя думите Ти като видело на цялата Ти Църква. А Оногова,

Който може душа и тяло да погуби в пъкъла, Си станал Ти! Ти Си

Спасителят на чистите и смирените, но също така Ти Си Погубителят на

нечестивите...”

Господ се усмихна на думите ми и погали с ръка главата ми, а след

това продължи да ми говори, като казваше:

10 (Матея 10:27-28)
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“Да, така е! И сега за свидетелство на всичките Ми чеда искам

да запишеш думите Ми:

Аз съм Господ на всяка твар и на всеки дух! Господ на

праведните и Господ на нечестивите! Праведните Ме познават като

Господ приживе, а нечестивите ще Ме познаят като Господ отпосле!

Но ти виж сега ключовете в ръката Ми и ги разгледай добре.

Прави ли ти нещо впечатление в тях?”

Погледнах към десницата на Господ, която беше прибрала Меча в

ножницата, и вече държеше ключовете на смъртта и ада, увиснали на

сребърна верига. А тогава забелязах, че единият от ключовете изглеждаше

глинен, а другият – железен. И докато отварях устата си, за да проговоря

на Исус, Той ме изпревари, питайки:

“Кой е глинения ключ? И кой е железният?”

“О, Исусе! Би трябвало глиненият да е ключът на Смъртта, а железният

да е ключът на Ада. Понеже за Смъртта, като сетнина на Адам, Отец го

предупреди като каза:

“...докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си

пръст и в пръстта ще се върнеш...” 11

А железният ключ би трябвало да е ключът на Ада, понеже Адът е по-

зъл от Смъртта и отговаря на онази прегоряла съвест, която се закоравява

към Закона Господен и към Гласа на Божия Свят Дух. Тъй щото като

желязо и железни Словото Ти описва всичките чеда на ада. Чедата на

“железарската пещ” на дявола...”

“Точно така е, момчето Ми. Ти правилно си видял, разбрал и

проумял що ще рекат ключовете в ръката Ми. Но сега искам да

проумееш още нещо. Нещо, което Апостолът Ми Петър благовести

на всички ви в посланието си, като каза:

“Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният

за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по

плът, а оживотворен по Дух; с Който отиде да проповядва на

духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато

Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни...” 12

11 (Битие 3:19)
12 (1 Петрово 3:18-20)
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Как мислиш? Защо Аз слизам, за да проповядвам на духовете в

тъмницата? Не затова ли, понеже там, където проповядва Синът,

има Спасение?”

“О, Исусе! Словото Ти ни показва, че Ти се яви на земята като

Човешки Син чак четири хиляди години след грехопадението на Адам и

Ева. А това са четиридесет века, в които са се раждали, живели и умирали

човеци. Тези човеци не са имали прекрасния и уникален шанс да Те

познават като Спасител, Господ и Бог, понеже в тяхното време Отец не е

примирил света със Себе Си чрез Жертвата на Сина Си. И душите на тия

хора са останали пленници – било на Смъртта, било на Ада. Аз не зная –

Ти знаеш. Но за да отиваш Ти в сърцето на земята в мига на Смъртта Си, то

е, понеже Отец показва преголямата Си Благост и Милост към изчезналите

родове и поколения от лицето на земята. Защото, било че са умрели по

плът, пак душите им не могат да изчезнат. И ако Ти, Исусе, проповядваше

на земята, а Словото Ти не се върна празно при Отца, то и при

проповядването Ти на духовете в тъмницата Словото Ти няма да се върне

празно. Понеже у мнозина мъртви са останали чест и правда, вярност и

приятелство, морал и достойнство...”

Усмивката на Господното Лице ми подсказваше, че наистина в тоя миг

говорех на Исус с Неговия Дух на устните си. А Той, като протегна Меча Си

надолу към тъмницата, отново ми казваше:

“Аз излязох от Сърцето на Отца, което е в неизмеримата

височина, за да сляза в сърцето на земята, което е в неизмеримата

дълбочина. И сега ти казвам, че неслучайно, но нарочно Апостол

Павел написа на всички ви думите:

“Това слово е вярно и заслужава приемане; понеже за това се

трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на Живия Бог, Който

е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите. Това

заръчвай и учи...” 13

Виждаш ли как Апостолът говори за Мене, казвайки, че съм

Спасител на всичките човеци? А всички човеци ли чуха благовестието

13 (1 Тимотей 4:10-11)
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от Сион или само тия, които докосна Духът на Евангелието след

Моето Възкресение?

Но ето затова, понеже е Спасител на всичките родове човеци,

Човешкият Син слезе в сърцето на земята. За да изпълни в Дух и

Истина знамението на пророк Йона и да занесе Спасението Си като

дар и в дълбините на земята. И така да изпълня писаното:

"Като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на

човеците". (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-

напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е

Същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса...” 14

Имате ли тая вяра, люде Мои? Имате ли вяра, че Тоя, Който е

слязъл в сърцето на земята, е Същият, Който възлезе по-горе от

всичките небеса?

Ето, казвам ви, че давам посвещение на пророка Си от най-

скришното на Сърцето Си. За да имам люде, които Ме познават като

Възкресението и Животът. Като Оня, Който взе ключовете на

Смъртта и Ада и ограби силите на Злото.

А оттук нататък не ти остава друго, освен да разбереш тайната

в знамението на пророк Йон и да Ме последваш в сърцето на

земята...”

14 (Ефесяни 4:8-9)
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3. ТАЙНАТА В ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз се моля Богу тази книга да блесне като светкавица в мрачното

битие на мнозина човеци. И в тоя миг Огънят на Божията Пламенна Любов

изпълва и изгаря сърцето ми. Защото в Сърцето на Спасителя Исус има

голяма Милост за тези, които не Го познават, но са във властта на Сатана.

А онова, което прави Милостта на Господа безпределна, е фактът, че

Неговото Спасително слизане в сърцето на земята беше еднократен акт,

който никога повече нямаше да се повтори след Възкресението Му от

мъртвите. Защото след това Възкресение всичките живи на земята вече

имат свидетелството на Благата Вест. Тъй щото, било че я приемат или

отхвърлят, човеците правят своята съдбоносна стъпка. Или да повярват в

Исус и да преминат от Смъртта в Живота, или да отхвърлят Евангелието и

да обрекат сетнината на душите си в царството на вечния ужас и мрак.

Всъщност – думите на моя Господ и до днес стоят записани в Евангелието,

за да бъдат най-сериозното и съдбоносно предупреждение към човеците.

Думи, с които Исус заяви:

“Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но

друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк

Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три

дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята

три дни и три нощи...” 15

Искам много внимателно да забележиш, че тези думи на Господ бяха

отправени към онези зли и непокорни човеци, които не искаха да отворят

сърцата си и да приемат, че Исус е Христос.

Нека доразвия съждението си, за да ме разбереш. Спасителят казва,

че те няма да получат друго знамение, освен знамението на пророк Йона.

Но какво значи да получат самото знамение?

Ето какво! Всички хулители на Човешкия Син, чули думите Му в оня

миг, рано или късно щяха да умрат и да отидат при баща си дявола в

дълбочините на Ада. И тогава с ужас биха разбрали, че Този Христос,

15 (Матея 12:39-40)
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Когото са хулили приживе, е слязъл в сърцето на земята и е проповядвал

на духовете в тъмницата. И същите тези хулители и нечестивци, останали

завинаги вън от Бога, непременно биха си задали въпроса:

“Не обеща ли Христос, че ще ни даде знамението на пророк Йона? И

какво ли ни се пише оттук нататък на нас, които не повярвахме в Него

приживе на земята, за да разберем знамението Му отпосле в тъмницата?”

Нека ти кажа, братко мой, че колкото по-нищожен и малък е Сатана

пред Силата и Славата на Господ, толкова по-силен, страшен и ужасен е

той за тия, които Ключарят Исус му е предал до века. Тъй щото нечестивото

и прелюбодейно поколение, което гонеше Господа от град на град или

вдигаше камъни, за да счупи главите на свидетелите Му, наистина ще си

получи цялото знамение на пророк Йона. Защото ще разбере за

Спасението едва тогава, когато прекрачи портите на осъждението. А това е

страшно! Страшно дотолкова, щото човек завинаги да се остави от

грешните си пътища и помисли и да хване здраво ръката на Спасителя, за

да премине от Смъртта в Живота.

Имайки всички тези размишления в сърцето си, аз стоях до моя Господ

пред разтворените порти на Смъртта и Ада. И ето, че Той отново започна

да ми говори, като казваше:

“Сърцето на земята, в което ще те заведа сега, е не просто най-

дълбокото и отдалечено от Бога място. Не! Сърцето на земята е общ

дух! Дух на същества и поклонници, които всякога са искали да

имат пътища и помисли, различни от Божията Воля и противни на

Божието Сърце. Тъй щото ако Отец Ми е Дух и Сърцето на Отца

събира в Небето всичко светло, чисто, прекрасно и Свято, то в

сърцето на земята се събира всичко скверно и мръсно, нечестиво и

отвратително. И както ти правилно забеляза, Адът е по-зъл от

Смъртта и следователно е по-долу от нея. Ето защо началото на

Моите три дни ще започне не отгоре-надолу, но отдолу-нагоре.

Сиреч – от сърцето на земята и от дълбочините на самия Ад та чак

до сенчестите места на Смъртта. А сега, като си спомниш всичко от

“Книгата на пророк Йона”, кажи Ми:

Къде изпрати Отец Ми пророка Си, за да проповядва покаяние?”
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“О, Исусе! Отец изпрати Йон в големия град Ниневия, понеже

нечестието на жителите й беше възбудило всичкия Му гняв. Но Йон се

уплаши от Божията заповед и побягна от Лицето на Бога, като се качи на

тарсийски кораб...”

Господ се усмихна на отговора ми и продължи да ме пита, казвайки:

“А уплаши ли се Синът от Волята на Отца? И побягна ли от

Лицето Му подобно на Йона?”

“Не, Господи! И ето, че тук има разлика между Теб и Йон!”

“Точно така е, момчето Ми, но разликата свършва именно тук,

за да започнат всички останали прилики. А сега отново Ми кажи

какво се случи, когато Отец Ми заповяда на рибата и тя избълва

пророка на сушата?”

“О, Исусе! Йон стана и тръгна да проповядва покаяние на всичките

жители на Ниневия, викайки:

“Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана...” 16

“А лесно ли премина пророкът през целия град Ниневия? И за

колко дни свърши повереното му от Господа дело?”

“Господи мой! Словото казва, че:

“...Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три дни за

да се обходи...” 17

“Виж тогава, че и тъмницата пред нас е твърде голяма. И за нея

също трябват три дни, за да се обходи. Но ти сега помисли именно

върху тайната на трите дни и нощи. Защо не са два или четири, но

са именно три? И какво тогава ще рекат думите Ми, че Човешкият

Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи?”

Въпросът на Исус ме накара да млъкна и да не мога да Му отговоря.

А Той търпеливо чакаше и чакаше, но аз никак не намирах отговор. Затова

накрая проговорих на Господа, като Му казвах:

“Не зная, Исусе! И ако Ти не ми дадеш отговора, аз никога няма да го

намеря...”

В този миг Спасителят се смили над немощния ми ум и отново ми

проговори, като казваше:

16 (Йон 3:4)
17 (Йон 3:3)
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“Виж отново знамението на пророк Йона, защото там се намира

отговорът. Погледни и проумей какъв бе резултатът от пророческия

призив в Ниневия...”

“О, Господи! Призива на пророк Йон доведе жителите на Ниневия до

пост и покаяние. Тъй щото това отвърна Отец от гнева Му и Той въздържа

ръката Си, за да не погуби Ниневия...”

“А откъде дойде заповедта за пълното покаяние на всичките

жители на Ниневия? Кой пръв им даде примера и упражни всичкото

си влияние, власт и авторитет, за да стои наистина цяла Ниневия в

пост и покаяние пред Бога и Отца?”

“О, Исусе! Призивът на пророк Йон стигна до самия Ниневийски цар.

И той, като съблече царските си одежди и се покри във вретище и пепел,

заповяда пълно покаяние из цяла Ниневия...”

“Виж тогава думите на ниневийския цар, момчето Ми. Понеже в

тях е отговорът за трите дни и нощи на Човешкия Син в сърцето на

земята...”

Погледнах “Книгата на пророк Йон” и тогава забелязах категоричната

царска заповед:

“Човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо,

нито да пасат, нито да пият вода; но човек и животно да се покрият

с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от

лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали

Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия Си гняв, та да

не погинем?” 18

Но въпреки прочитането на царските думи, аз все още не разбирах.

И тогава Исус отново ме попита:

“Кои касаеше обявяването на поста в Ниневия?”

“Господи мой! Постът касаеше самия цар и първенците му, човеците и

животните. Тъй щото царят и първенците му, и човеците и животните да не

ядат и пият нищо, но да се покрият с вретище и да викат силно към Бога...”

“А не виждаш ли тук три поколения, призовани на покаяние? И

не е ли първото поколението на царя и първенците му, а второто –

18 (Йон 3:7-9)
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поколението на всичките човеци, и най-сетне третото – поколението

на животните? Сега разбираш ли защо Човешкият Син трябва да

стои в тъмницата три дни и три нощи?”

Можех ли вече да не разбера, след като в думите на Исус блестеше

такава Светлина?

Разбира се, че не! Ето защо развълнувано казах на моя Господ:

“Исусе! Сега разбирам, че Ти ще проповядваш на духовете в

тъмницата три дни и три нощи, понеже едни от тях са като царе и

първенци, други – като човеци, а трети – като животни...”

“Точно така е! Ти наистина проумя тайната на трите дни и нощи.

Но сега виж другата пророческа тайна. А тя е, че в знамението на

Човешкият Син се съвместяват както престоят на пророк Йон във

вътрешността на чудовището, (който беше три дни и нощи) така и

проповядването на Йон из Ниневия (което също беше три дни и три

нощи). Понеже в знамението на Йон чудовището и Ниневия са

разделени, а в знамението на Човешкия Син чудовището е погълнало

Ниневия. Тъй щото както Отец заповяда на морското чудовище да

избълва Йон на сушата, така и Човешкият Син ще излезе след трите

дни и нощи от сърцето на земята, занасяйки Му дар от Спасението,

докоснало древните родове.

А сега, след като знаеш кои са трите поколения, сиреч, царете,

човеците и животните, то Ме последвай в самото сърце на земята.

Понеже първият от трите Ми дни ще започне отдолу-нагоре...”
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4. ПЪРВИЯТ ДЕН НА ИСУС В ТЪМНИЦАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Искам да освободиш ума си от всякаква представа, че Господ Исус ще

слиза в сърцето на земята, за да проповядва благовестието на умрели

вълци, лисици, чакали, хиени или лъвове. Вярно е, че в указа на

Ниневийския цар изрично се упоменаваше човек и животно да не ядат

нищо и да не пият вода, но да викат и плачат към Бога, за да Го отвърнат

от лютия Му гняв. Но ти имай разум да проумееш, че ако човек наистина

може да вика и плаче към Бога, то животното не може да извърши това.

Самата липса на разум в животното е достатъчен аргумент, че то няма да

се покори на пророческия призив и царската заповед.

Какво са тогава животните в Ада? И защо тяхното беззаконие ги е

поставило в самото сърце на земята, както и Исус ме предупреди за това?

Истината е, че животните в ада не са просто животни, но душите на

човеци, лишени от разум и били в живота си на земята твърде страшни

насилници и престъпници на Божия Закон.

Дава ли ни Божието Слово информация за тези животни?

Разбира се, че ни дава. Ако отворим “Второто съборно послание на

Апостол Петър” то ще прочетем категоричните думи на Апостола, който

заявява именно за тия животни, които Господ ще покаже на всички ни в

сърцето на земята. Ето какво е записано за тях:

“Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да

бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще

погинат в своя разврат, наближаващи да получат заплатата на

неправдата - люде, които считат за удоволствие да разкошестват

денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато

са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с

непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е

научено на лакомство; те са предадени на проклетия; оставиха

правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров,

който обикна заплатата на неправдата, но биде изобличен за своето

беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря
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лудостта на пророка. Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от

буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века]...” 19

Виждаш ли колко точно Апостолът те е предупредил, че това са

животни, за които е запазена мрачна тъмнина до века? Виждаш ли, че

такива са оставили правия път и са се заблудили, като са обикнали

заплатата на всяка неправда?

А сега трезво размисли, че в сърцето на земята, където отиде Христос

в мига на Смъртта Си, не светят празнични полилеи, но всичко е сковано в

мрачна тъмнина до века. Това трябва да те убеди, че ако пред Божия

поглед един човек се е превърнал в животно, то такъв е изгубил всичко

човешко, а следователно такъв вече няма Божия Образ и подобие, но изцяло

се е уподобил и изобразил в образа и подобието на старовременната змия,

която е дявол и Сатана. Така непременно разбираш, че за душите на

човеците, станали животни, са запазени най-мрачните дълбочини на Ада.

Но нека разсъжденията ми сега да отстъпят на личното ми водителство

от Исус и на видението, което Той разкри пред очите ми. Защото аз все

още стоях с Него пред отворените порти на Смъртта и Ада, когато Исус ме

хвана здраво с ръката Си и простря в другата Меча Си, като ми казваше:

“Сега ще видиш твоят Господ като Светкавица, която ще

премине през мрака на тъмните селения, за да стигне до самото

сърце на земята, откъдето да започне мисията Си...”

След тези думи на Исус Мечът в десницата Му просветля като изстреля

гигантска мълния, която за част от секундата премина по цялото протежение

на Смъртта и Ада, осветлявайки всичко около себе си. И тогава аз и Господ

полетяхме в самата Светлина на мълнията. Толкова бързо и мигновено,

щото очите ми не свариха да видят и забележат каквото и да е встрани от

нас. И ето, че Господ вече ме беше завел в сърцето на земята. И докато с

Него стъпвахме на една тясна каменна пътека, край очите ми и ушите ми

оживя всичкият възможен ужас и проклятие, които нито бих могъл да си

представя, нито биха ми дошли на ум. Защото там, в сърцето на земята, аз

виждах душите на хиляди грешници и нечестивци, вързани здраво в

железни вериги, които пламтяха с неугасим огън. Те пищяха и ревяха със

19 (2 Петрово 2:12-17)
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зверски гласове, тъй щото в стоновете им аз не улавях нищо човешко. Но

докато не можех да си поема дъх от ужаса на самото място, Господ стисна

силно ръката ми и посочи с Меча Си напред като ми казваше:

“Виж дъното в сърцето на земята. Защото от това дъно тръгва

всичкият ужас и всичкото проклятие...”

Погледнах към самото дъно и тогава очите ми видяха мъж и жена,

вързани заедно и заровили главите си в пазвите си. Именно те стояха на

дъното, а от сърцата им излизаше черно въже, подобно на дух, което

влизаше в сърцата на грешниците след тях. Това ме накара да попитам

Исус:

“Господи мой! Кои са тези двама човеци? И защо те са на дъното,

сякаш че всичкото проклятие и ужас тръгват от самите тях?”

“Ами защото е точно така!” – отговори Господ и продължи:

“Този мъж и тази жена са Адам и Ева. И именно от техните

сърца Смъртта премина през всичките човеци. И ти не виждаш ли

самата Смърт?”

“Да, Исусе! Виждам я като черно въже, сплетено от нишките в сърцата

на Адам и Ева. А това черно въже излиза от тях и преминава в потомците

им...”

“Виж тогава първия от потомството на Адам и Ева. Как изглежда

той в очите ти?”

Погледнах на първият след Адам и Ева. И тогава очите ми видяха не

човек, а вълк. Вълчи бяха очите му. Вълчи бяха зъбите му. Вълчи беше

воят му. Вълчо беше цялото му излъчване. И аз, като извърнах с ужас

очите си казах на Исус:

“О, Господи мой! Та това е Каин, който уби брата си Авел на полето.

А след него следват други потомци, които също са като животни в сърцата

си. Защото виждам лисици и хиени, чакали и леопарди, тигри и лъвове...”

Слушайки думите ми Господ отново ми проговори, като казваше:

“Сега, когато съм в сърцето на земята, Аз ще издигна Гласа Си

всред тези животни и ще им проповядвам благовестието на

Царството. И като простра ръката Си към мълнията на Господния

Меч, ще изтегля светли нишки на Спасение, за да ги дам на тия
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животни, та дано биха оставили адските вериги на животинското и

да пожелаят Образа на Бъдещия, от Когото са отстъпили.

Слушай сега думите Ми, които изрекох на тези първи паднали

поколения, които станаха животни...”

Ето, че Исус наистина простря ръката Си и пръстите Му започнаха да

изваждат блестящи нишки на Спасение от самата мълния на Духа. И тогава

Спасителят проговори на всичките мъртви, като им казваше:

“Аз съм Господ и Бог, от Когото отстъпиха Адам и Ева. Аз съм

Създателят ви, от Чийто Живот ви отделиха греховете ви. Дойдох на

земята в скончанието на времената. И както явих Спасението в

земята на живите, така сега го явявам на вас, мъртвите. Протегнете

ръцете си към нишките на Вечната Светлина и Спасение и призовете

Името Ми, за да ви спася.

Защото Аз съм Исус Христос, Възкресението и Животът!”

Ето, че Исус хвана две от нишките и се приближи към вързаните Адам

и Ева, като протягаше Светлината Си към тях. Но тогава първите човеци,

като не искаха да извърнат главите си към Него, вдигнаха в ръцете си

смокинови листа, като криеха лицата си зад тях. Така те отказаха да

погледнат на Светлината и да я приемат. А останалите поколения и

родове, всички в животинските си страсти, зареваха страшно и зазвънтяха

с веригите си, като не искаха да чуят, нито да приемат благовестието на

Исус. И ето, че Господ ме погледна с остър поглед, като ми казваше:

“Ето, опитай и ти, за да видиш, че животните всякога ще си

останат животни. Вземи една от светлите нишки в ръката Ми и се

приближи до Каин, за да го отвърнеш от вълчите му инстинкти...”

С вълнение взех светлата нишка на Господното Спасение, като се

приближих до вълка, вързан с верига непосредствено до Адам и Ева. И

като протегнах нишката на Божията Светлина, казах му:

“Каине, събуди се от вълчия си сън! Този Господ, Който някога те

попита защо е помрачено лицето ти, днес идва за да освети лицето ти.

Един единствен миг имаш, Каине! Не го отхвърляй! Не го пропускай!

Пожелай Светлината на Господ!”
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Чул думите ми, вълкът внезапно скочи и опъна веригите си, като се

озъби страшно, тъй щото аз от изненада отскочих назад, като казвах на

Исус:

“Боже мой, та тоя Каин е като вълк, който е готов да разкъса ръката,

която иска да го спаси. Той не просто е стаявал злобата си против Бога, но

все още я събира в сърцето си...”

В отговор Господ ми проговори, като казваше:

“Сега разбираш ли, че вълкът ще си остане вълк и всичките

животни ще си останат животни? И първите Адам и Ева ще си

останат всякога тука, в сърцето на земята. Понеже повторно

вдигнаха смокиновите листа, за да скрият греховете си от Бога. И

ако ти виждаш в това видение древните животни от времето на

Ноя, то само можеш да предполагаш с колко зли животни се е

напълнило сърцето на земята в последните дни, сиреч, в годините

преди Моето пришествие. Но за свидетелство на цялата Ми Църква

сега ще явя пред очите ти ново видение. Видение с последните

животни, поради които адът се натъпка и препълни. Затова гледай!

Гледай и не пропускай нищо от онова, което ще видиш...”

След тези Свои думи Господ замахна с Меча Си, тъй щото пред очите

ми нещата мигновено се промениха. И тоя път аз виждах как сърцето на

земята беше станало още по-огромно, тъй щото вече имаше гигантски

купове от милиони грешници и нечестивци. Подобно на първото видение

това отново бяха вълци и лисици, хиени и чакали, лъвове и тигри. Вързани

с веригите на осъждението и пламнали в ужасен огън, те ревяха страшно и

оглушително, а в самото пространство се въздигаха хули, крясъци и

проклятия. А тогава показалецът на Исус посочи към едни от тях, като ми

казваше:

“Иди до вълците. И като внимаваш и не се приближаваш много,

за да не те разкъсат, попитай ги защо се намират в този мрак и

ужас...”

Послушал Господ, аз пристъпих внимателно до вълците, като ги попитах:

“Защо сте в ада, вълчи люде? И защо не можете да погледнете моя

Господ в очите?”
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В отговор няколко от вълците изръмжаха зверски, като ми казваха:

“Питай Него защо сме тук! Защото не ние, но Той не опази Завета Си.

Колко овце пасохме? Колко души обърнахме към Лоното на Църквата, а

Той ни намери за неверни? Ние, великите водачи на Стадото Му! Ние,

цветът на църковната аристокрация! Ние, великите помазаници, сега сме

като едно нищо! Как да забравим за злото, с което Той ни се отплати?

Господ, Който Сам заявяваше, че работникът заслужава заплатата си, ни

намери за грешни, че получавахме заплати! Господ, Който Сам заявяваше,

че трябва да умножаваме талантите Му, ни намери за грешни, че не просто

удесеторихме, но стократно преумножихме благата Му!”

Думите им ме накараха с ревност да ги попитам:

“Господ ли не опази Завета Си или вие не опазихте Завета Му? За Него

ли вие пасяхте овцете Му или за собственото си благополучие и

благоденствие? Вие ли трябваше да бъдете велики пастири или Него да

възвеличите като Великият и Единствен Пастир над Стадото Му? За земна

заплата ли трябваше да работите на Господаря си или за наградата на

Вечния Живот? В пръстта на егоизма ли трябваше да умножавате талантите

Му или в Светлината и Любовта на Святия Дух?”

Думите ми накараха вълците да скочат, подобно на Каин, и да ми се

озъбят страшно, казвайки:

“Стой далеч от нас, защото в тоз час ще те разкъсаме...”

Дочули рева на вълците, към тях започнаха да ръмжат и лисиците,

като ми казваха:

“Как ти, който не си доктринален, се намери в Светлината на Господа?

Как ти, неграмотен и неук, притуряш скръб в оковите ни и си намерен за

помазан пред Него? Исус наистина е обърнал Завета Си в благовестие на

простаци и глупци, а нас – мъдрите и всеведущите ни е зарязал, както не

Му подобава...”

И от тия лисичи думи ревността ми отново пламтеше, тъй щото, обърнал

се към хитрите им муцуни, вече им казвах:

“А не избра ли Бог глупавите и простите, за да засрами мъдрите? И не

ви ли улови Бог в лукавството ви, за да ви въздаде в сетнината ви? Вие,

които съблазнявахте с титли, дипломи и църковна кариера, не излъгахте
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ли сами себе си? И не лишихте ли Кръста Исус Христов от простотата и

чистотата, която дължахте на Исус? Вие наистина сте животни – странни на

Образа на Бога, странни на Живота на Бога, странни на цялото Небе и на

всичките му обитатели. Затова аз благодаря Богу и казвам Му:

“Благословен да Си, Исусе! Затова, че въздаде на вълците от Гнева Си!

Затова, че унищожи лъжливото перо на лисиците и върза камък на

вратовете на съблазнителите, та всички до един потънаха в тая мрачна

дълбочина...”

Не зная дали изговорих или извиках доста силно думите си, но в

следващия миг цялото пространство в сърцето на земята видимо полудя. И

Господ, като замахна с Меча Си, прекрати самото видение, като ми казваше:

“Ето това беше самото сърце на земята! И ето така приключи

първият от дните на Човешкия Син. Ден, в който животните си

останаха животни и не намериха място за промяна в сърцата си,

понеже Отец ги е лишил от Разум, за да познаят Истинския Спасител

и Истинското Спасение.

А на всички Мои, които искат да слушат и да се покоряват на

Гласа Ми, строго повелявам:

Престанете да се съблазнявате от благоденствието и кариерата

на вълците и лисиците, чакалите и хиените, лъвовете и тигрите.

Защото всички те са насилници на дявола, лишени от Разум, но

велики да насилстват над Стадото Ми. Всички те са търговци и

престъпници, които категорично продадоха душите си на дявола.

Затова не просто ще бъдат мъртви, но вързани с железните вериги

на Ада. Ето, Смъртта бърза да отиде към всички тях, а Адът вече

отваря устата си, за да ги погълне. Тъй щото те всички ще се

намерят в сърцето на земята. Вързани във вечни връзки за Съда на

великия Ден. За тях няма да се намери Божия Милост и Божие

опрощение до века. Защото презряха покаянието и намразиха

поуката от Господа.

А ти, слуго Господен, Ме последвай отново във втория от дните

на Човешкия Син. Защото ще ти дам видение за човеците в

съблазънта и изкушението...”
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5. ВТОРИЯТ ДЕН НА ИСУС В ТЪМНИЦАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Нека не отпада сърцето ти от предишното видение, колкото и страшно

да е то. Понеже по-добре за нас е днес да бъдем стреснати и развълнувани

за сетнината на мнозината, отколкото да живеем в захаросаната илюзия на

дявола, че сетнина за беззаконията няма.

Истината е, че ние сме имали съдбата от Бога да се родим във времето

на умноженото беззаконие. Време, когато човеците единодушно наричат

доброто зло, а злото – добро. Време, когато хиляди по хиляди се

надпреварват в поклони към дявола, искайки да получат дял от този свят,

какъвто Сатана дава на най-усърдните си поклонници. И никой не иска да

разбере, че за всяко нещо се плаща цена. И само малцина проумяват, че

този лукав и жесток владетел на света не дава току така просперитет и

благоденствие, но само и единствено тогава, когато човекът се подпише в

сърцето си, че се отрича от Кръвта на Исус и приема дявола за бог и

господар. Ето защо днес Адът е не просто пълен, но претъпкан с човеци,

които не са мислели за цената и за сетнината. Аз бях вътрешно подготвен

от моя Господ, че на самото дъно в сърцето на земята ще видя възможно

най-злите човеци. И наистина беше така. Ето защо в първия от дните Си в

сърцето на земята Исус не докосна и не спаси никого. Понеже самите души

на човеците, вързани с железни вериги и лишени от Разум, отказаха да Го

познаят, признаят и призоват. Но с това виденията от Исус никак не

свършиха. Защото Той ме докосна с ръката Си, като ми казваше:

“Да не отпада сърцето ти, както и Моето не е отпаднало.

Понеже в началото на Моето посвещение към теб ти казах, че ще

тръгна отдолу-нагоре. Тъй щото ти първо видя животните в ада,

сиреч, душите, които са изгубили всичко човешко и са вързани във

вечни връзки за Съда на великия ден. Но ето, че сега двамата с теб

ще се качим нагоре по пътеката. За да видиш едни други души, от

които ще има мнозина, които ще Ме призоват...”

След тези Свои думи Господ хвана здраво ръката ми и тръгна нагоре

по тясната каменна пътека в сърцето на земята. Така Той вървя известно
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време напред, без да ми говори, а аз Го следвах. И ето, че крясъците и

ръмженията на животните от дъното на Ада постепенно утихнаха. А край

очите ми започнаха да се появяват други грешници и нечестивци.

Характерно за повечето от тях беше фактът, че дрехите им бяха твърде

много омърсени и осквернени. И тия души, за разлика от предишните, не

ръмжаха и не кряскаха, но по-скоро стенеха и плачеха в болките си.

А тогава дойде миг, когато Исус се спря. И като вдигна ръката Си и посочи

грешниците, Той вече ми казваше:

“Виж ги добре! Защото именно това са човеците, които Божието

дълготърпение чакаше в Ноевите дни. Те са, които се обхождаха

развратно, тъй щото покриха с петна душите си и с позор сърцата

си. Какво мислиш за тях, като гледаш всичкото им окаянство и

трагедия?”

“О, Исусе! Като гледам на тия човеци ги виждам по-скоро като жертви

на дявола, отколкото като негови предани слуги и изпълнители. Ето защо

аз изпитвам жал към тия хора...”

“Виж тогава отново, че всред скалите край тях има и други,

които са приковани с железни вериги към самите камъни, а нозете

им пламтят в огън. Как си обясняваш това? Защо е тази разлика в

мъчението на едните и другите? Защо тези с омърсените дрехи

просто стенат и плачат поради мрака и безнадеждността, а пък

вързаните с веригите скърцат със зъби поради огъня в нозете им...”

“О, Исусе! Явно е, че има някаква категорична разлика между едните

и другите човеци, въпреки че споделят едно място и то е Адът. Но какво

различава вързаните с железните вериги от тия с омърсените дрехи?”

В отговор моя Господ извади от мантията Си ключовете на Смъртта и

Ада. И като ги вдигна пред лицето ми, ми проговори, казвайки:

“Вземи сега ключа на Смъртта и се приближи до някой от

грешниците с омърсените дрехи, като докоснеш със самия ключ

сърцето му. Така непременно ще разбереш греха му...”

С вълнение взех глинения ключ на Смъртта от ръката на Исус и се

приближих до един страдалец. Така аз докоснах с ключа на Смъртта

сърцето му, а тогава от самото му сърце изникна видение. И в самото
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видение аз виждах страдалеца в живота му на земята. Той беше сграбчил

разголена блудница с едната си ръка, а с другата подхвърляше кесия с

монети на господаря на блудницата, сиреч, на нейния сводник, като му

казваше:

“Хубава плът предлагаш, господарю! Плащам ти, за да й се наситя...”

А след това човекът се нахвърли на блудницата пред ухиления поглед

на сводника, който с ловко движение на ръката улови кесията му. И като я

прибра в пазвата си, сводникът отново викаше:

“Насам, насам! Свежа плът, истинско удоволствие! Почти без пари!”

В тоя миг видението от сърцето на човека се прекрати, а Господ

отново го посочи, като ме питаше:

“Какво разбра от видението?”

“О, Исусе! Аз разбрах, че този човек е бил съблазнен, за да пожелае

блудницата и е платил на сводника й, за да се съвъкупява с нея...”

“А кой тогава е съблазнителят и изкусителят? Блудницата, дала

тялото си за продан или сводникът, който я е насилил да върши

блудството?”

“О, Господи! Разбира се, че сводникът е съблазнителят и изкусителят!”

“Виж тогава оня човек, който е вързан с железни вериги, а

нозете му пламтят в огън. И като вземеш от Мен железния ключ на

Ада, докосни сърцето му, за да проумееш защо е такава сетнината

му...”

Връщайки на Исус глинения ключ на Смъртта, аз взех от Него

железния ключ на Ада. И като се приближих до вързания с железните

вериги, който стенеше и скърцаше със зъби поради непоносимата болка,

докоснах с ключа сърцето му. А тогава от сърцето на човека отново се

появи видение, в което аз го виждах в живота му на земята. И ето, че

сърцето ми се сви от видението. Защото в него човекът биеше с юмруци

паднала в нозете му жена, като й крещеше:

“Ти си моя собственост и ще те убия, ако не дадеш тялото си на всеки,

който те пожелае. Дадох пари за тебе и ти пари ще ми изкарваш, кучко

мръсна!”
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А жената, като хлипаше от тежките удари по главата си, с ужас

простена:

“Добре, добре! Ще спя с когото искаш и ще му се отдам цялата, но

само не ме бий и не ме убивай!”

И този път видението се прекрати, а аз, изпълнен с погнуса и

отвращение от делото на човека, се обърнах към Господа, като Му казвах:

“Боже мой! Та тоя сводник е бил абсолютно зъл на земята. Той е

насилвал робини, за да блудстват с клиентите му и така да печели твърде

мерзостни и проклети пари...”

В отговор Господ с твърд глас ме попита, казвайки:

“Сега разбираш ли каква е разликата между човеците с

омърсените дрехи и тия, които са оковани във вериги и предадени

на огън? Разликата е тая, че едните са съблазнени, а другите са

съблазнители. Едните са изкусени, а другите са изкусители. Едните

са жертви на дявола, а другите са палачи. Но затова слязох Аз в

сърцето на земята – да призова грешните на покаяние и да очистя

душите им...”

След тези Свои думи Исус простря Меча Си към многохилядните

множества, а мълнията на Святия Дух блесна твърде силно и освети

острите и страшни скали. И ето, че Господ взимаше в десницата Си нишки

Светлина от самата мълния. А след това ги протегна към грешните, като им

казваше:

“Аз съм Господ и Бог Исус Христос! Възкресението и Животът!

Приближете се към Мене всички, които имате сълзи да плачете и

сърца да съжалявате горчиво за стореното в живота на земята. Дайте

Ми сълзите си в левицата Ми и вземете Спасение от десницата

Ми...”

Видели ярката Светлина на Духа и чули призива на Господа, към Него

се стекоха хиляди души. И като плачеха и не смееха да Го погледнат

поради мръсните си дрипи, казваха Му:

“Грешни сме, Спасителю! Защо Си напуснал Святото Си място и Си

дошъл всред нас? Нима Бог на небесата ни е показал Милост?”

В отговор Исус отново им проговори, като казваше:
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“Отец Ми е Бог и Господ на всяко създание. И ако Той показа

Милост чрез Сина за грешните на земята, сега я показва и за

грешните под земята. Тъй щото и живите и мъртвите да чуят

Благата Вест на Небесното Царство. Затова, приближете се и дайте

Ми сълзите си, а Аз ще ви дам лъчите Си...”

Братко мой! Гледах като в сън чудото в сърцето на земята. Защото там,

при моя Господ коленичеха хиляди, като изливаха сълзите си в шепата Му,

а Той мигновено очистваше дрехите им. Но не всички се приближиха до

Исус. Защото останаха люде със закоравени сърца и сухи очи. Останаха и

такива, вързани с железните вериги на Ада и родени в самите си сърца от

старовременната змия. Така, в самото видение, Исус се приближи до мен,

като ми казваше:

“Тия души, чиито сълзи Синът събра в шепата Си и дари с

лъчите Си, ще Ме следват до самото Ми Възкресение. Защото в тоя

миг Аз ограбих Ада и лиших дявола от всички, които не са негови.

Но сега искам да дам още нещо на Моите в едно друго видение.

Защото ще покажа на сърцето ти същото това място, но в последните

месеци и години преди Моето Пришествие. Защото Синът слезе

един единствен път в сърцето на земята и друго Спасително слизане

Той никога повече нямаше да направи. Затова гледай!”

След последните Си думи Господ замахна с Меча Си тъй щото пред

очите ми се разкри ново видение. А този път очите ми видяха нескончаем

ужас, който е трудно да се опише. Защото нямаше празно пространство по

скалите, на което да не бяха оковани грешници и нечестивци. И самите

скали, пламнали в страшни огньове докарваха нечестивите до зверски

писъци. Но този път останалите с омърсените дрехи видимо споделяха

участта на окованите. Тъй щото край един окован с вериги стояха по

десет, двадесет или дори стотина човеци, вързани в обща верига към

самия него. Това първом ме смая, а после ме смути. И аз, не знаейки какво

да кажа на Господа, Го попитах, казвайки:

“Какво ми даваш да видя, Исусе? И защо, за разлика от древните, тия

последните споделят в обща верига веригите и страданието на съблазнителя

си?”
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В отговор Исус ми проговори, като казваше:

“Спомняш ли си думите Ми в Евангелието, когато заявих на

всички ви:

“И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото

не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля, и не

приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то

ще го съди в последния ден...” 20

А какво беше Словото, което ви говорих относно съблазънта?

Не предупредих ли всички с думите:

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да

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

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

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

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

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

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

да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл...” 21

Сега разбираш ли, че ако древните не знаеха Словото и бяха

духовно слепи, то последните поколения знаеха наизуст цели

пасажи от Господния Завет, но пак не пожелаха да опазят Словото

Ми. Ето затова общата верига за съблазнителите и съблазнените е

осъдителната съдба на Моето Слово. Но за свидетелство на цялата

Ми Църква сега ти заповядвам да се приближиш и чуеш какви са

крясъците на съблазнените спрямо съблазнителя им...”

Със свито сърце се приближих до една от скалите, където имаше

вързан съблазнител с около стотина съблазнени, които споделяха обща

верига под него и пищяха от издигащите се над скалата пламъци. Така във

виковете им аз разпознах много думи, с които съблазнените казваха на

съблазнителя си:

“Защо ни излъга да ти вярваме? Защо ни подведе да те следваме?

Защо надъха сърцата ни, за да мразим Божиите пратеници и да трупаме

20 (Йоан 12:47-48)
21 (Матея 18:7-9)
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осъждение? Ах ти проклетнико! До века ни направи омразни на Господ и

зли пред очите Му!”

Слушайки крясъците им, съблазнителят въртеше като луд главата си

наляво и надясно. И като се опитваше напразно да издърпа нозете си от

веригата, крещеше към съблазнените от него, като им казваше:

“Защо крещите против мене, проклети? Нали сами знаете, че изпълнявах

инструкции и заповеди на вълците и лъвовете, които са по-долу!

Престанете да ми крещите! Спрете тоя ужас в ушите ми, понеже ще стоим

тука оковани до самия свършек и до Страшния Съд на Христа...”

Но съблазнените отново му крещяха:

“Ако не беше страхът ти, че някой ще ти вземе амвона и ще помрачи

авторитета ти, ние и до тоя час бихме стояли в мир с Бога. Но ти ни излъга

с проклета заблуда. Напълни сърцата ни със сребърници. Ръцете ни с

търговия. Очите ни с конференции. Душите ни с теология. Така ни накара

да мразим даващите даром, а да величаем търговци и престъпници. Къде

са те сега да ни измъкнат от ужаса и огъня? Къде е сега помазанието им и

славата им? Къде е личното им водителство от Господа? Защо ни измами,

мръсен дяволски сине?”

На тия думи окованият над тях отново не им оставаше длъжен, но им

изкряскваше, казвайки:

“А вие защо се съгласихте да бъдете мамени? Нали ви харесваше да

бъдете дипломирани? Нали с възторг ходихте по конференциите? Нали се

кикотехте и падахте по гръб преди още да ви бях докоснал. Кълнете себе

си, проклети! Кълнете собствените си гнусни сърца!”

Гледах с очите си и слушах с ушите си тая най-страшна трагедия на

съблазнените души. И тогава с разплакано сърце се обърнах към Исус,

като Му казвах:

“Ах, Господи мой! Не мога да понеса това видение! И сега бих искал

никога да не стана препънка и съблазън за никоя църква и никое вярващо

сърце. А като си помисля, че мнозина толкова категорично отхвърлиха

Твоите думи във всичките видения, които ми даваше, аз вече виждам

сетнината им именно тук...”

В отговор на думите ми Господ ме погали с ръката Си, като ми казваше:
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“Ти никога няма да станеш препънка и съблазън за никое

сърце, което искрено вярва в Бога. Но пророческото слово, което ти

се даде от Небето, непременно ще съблазни и препъне всички горди

и тщеславни църкви, които са обърнали Завета Ми в просперитет,

теология и търговия. Тъй щото ако такива се съблазнят в тебе, в

Мене са се съблазнили. И това са сторили поради духа на дяволската

съблазън, която ги владее. Съблазънта да искат дял от двата свята.

Съблазънта да искат от дявола, а да изповядат Божието Име. С

такава съблазън всяко сърце се връзва с веригата на страшното

осъждение и няма никак да избяга от сетнината си. Но Аз отново

говоря и строго предупреждавам всичките Божии чеда:

Отстъпете назад от всяка съблазън и очистете сърцата си от

всяка неправда. Укор, ярост, хула и кълнене нека побягнат далеч от

устните ви. Защото Човешкият Син е заявил против съблазнителите

и против съблазнените, и против изкусителите и изкусените. И

всички вас съм предупредил, че хула против Отца и Сина ще се

прости на човеците, но хула против Божия Пророчески Дух и

изпратените към вас пророци няма да се прости нито в този свят,

нито в бъдещия. Затова добре си дайте сметка какво слово държите

в сърцата си. Да не би онова, което смятате за Истина, да се окаже

смъртоносна верига на сатанинската съблазън.

Ето, дадох на слугата Си да види и вторият от дните Ми в

тъмницата. Ден, в който Човешкият Син проповядва покаяние на

духовете в тъмницата и ограби Ада, като приготви дарове на

Спасение за Славата Си пред Отца на висините. А ти Ме последвай

сега и в третия Ми и последен ден в сърцето на земята. Ден, в който

ще ти покажа срещата на Царя с царете...”
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6. ТРЕТИЯТ ДЕН НА ИСУС В ТЪМНИЦАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!

Знаеш ли кога човек е готов да промени сърцето си според Съвършената

Божия Воля? Това е, когато бъде наистина уплашен от Божиите справедливи

съдби. Защото тогава, паднал по очи и на колене пред Господ, той би

оголил гърба си и би извикал:

“Бичувай ме, Господи мой! Направи така, че сърцето ми да се тресе от

скръб, а очите ми да не пресъхват от сутрин до вечер. Защото Ти бичуваш

всеки син, когото приемаш и това е Истинската Ти и Свята обхода с тези,

които Си възлюбил довека!”

Но искат ли всички да бъдат бичувани от Господ? И готови ли са

всички като Ниневийските жители да се покрият с вретище и пепел и три

дни да не ядат хляб и да не пият вода, но да плачат и викат към Бога, за

да Го отвърнат от яростния Му гняв.

Истината е такава, че днешното последно поколение е много по-зло от

онова, което искаше знамения от Исус. Истината е, че днешните предпочитат

да се хихикат и кикотят, както и да падат по гръб на конференциите си,

тъй щото такива ще преживеят пир по време на чума.

Пир по време на чума!

Замисли се върху тези думи, братко мой! Защото чумата на последния

Вавилон тръшва смъртоносно мнозина. И такива, като са слепи да видят

тъмните петна на заразата по гърдите си, са готови да пируват с

църковната върхушка, без да се замислят, че в тъмницата не ще могат да

изплатят поръсената Кръв на Завета, която са стъпкали и поругали.

Аз виках и писах достатъчно, за да чуят дори глухите и да прогледнат

и най-слепите. Но гордият църковен член, ходещ на църква в сряда и

неделя и инвестирал цяло състояние за диплома по теология, не иска и да

чуе за пророческо слово, нито за покаяние и смирение.

Такъв е праведен в собствените си очи и има гледна точка (разбирай

доктрина) за всяка страница от “Битие” до “Откровение”. Но как такъв ще

обясни с доктриналните си възгледи стореното от Исус в сърцето на

земята? Как ще се приближи до Христовата Смърт на Кръста, когато не е
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готов да получи дори драскотина за Господ Истината е, че всички, които

стоят пред Кръста, а не преминат след него, ще останат завинаги зрители

на видимото и земното. Те ще прочетат всичките Евангелия, но ще си

останат същите стари и естествени човеци. Те ще рецитират с възторг цели

пасажи от посланията на Апостол Яков, Петър, Йоан, Юда и Павел, но

стиховете им всякога ще бъдат мед що звънти и кимвал, що дрънка. Те ще

продължат да четат конкордансите на Стронг и Банков, или препратките

под библиите си, но нито повече, нито по-малко ще приличат на строители,

които не са сложили и един камък върху основата на духовния си дом. А

когато завали дъждът, придойдат реките и духнат ветровете, такива ще

бъдат завлечени и отнесени като хилядите преди тях. Понеже са били

вярващи, а не верни. Понеже са били изследователи, а не последователи.

Понеже никога в живота си не са платили цената, за да бъдат царе на

Господ Исус Христос!

Нужни бяха тези начални думи преди видението, което Исус разкри

пред очите ми. Защото в това видение пред мен оживяха едни от най-

покритите думи на Спасителя, изречени в Евангелията. Думите за Южната

царица и Ниневийските мъже. Сиреч, за тия, които ще се явят при Съда на

Христос, за да осъдят поколението на Вавилон и всичките нечестиви

човеци.

Нека да ти разкрия и самото видение, което имах от Господа. Аз все

така стоях с Него в сърцето на земята, когато Той се усмихна и посочи с

ръка нагоре, като ми казваше:

“А сега нека да се качим най-горе в сърцето на земята. Там,

където я няма силата на Ада, но е само и единствено Смъртта. Защото

има да видиш неща, които истински ще те изумят и учудят...”

След тези свои думи Господ тръгна нагоре, а аз Го последвах. И ето,

че колкото повече вървяхме, толкова повече Адът се отдалечаваше от

сърцето ми и аз вече не чувах стенанията и писъците на осъдените. Така,

след известно ходене, очите ми видяха бледи светлинки в далечината на

мрака. Това ме учуди, тъй щото сочейки ги на Исус, аз Го попитах:

“Какви са тези светлинки, които мъждукат в далечината, Господи?”

А Исус ми отговори, казвайки:
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“Това са сърцата на древните царе. Сърцата на тия, в които са

останали чест и достойнство, вярност и доблест. И ако наистина

искаш да разбереш в пълнота всичко, то ти казвам, че това са

сърцата, поради които твоят Господ се нарече Цар на царете и

Господ на господарите. Нали помниш от знамението на пророк

Йона, че след човеците и животните следват самите царе?”

“Да, Исусе! Помня това и то е пречудно за мене. Но кои ще видим в

далечината, Господи?”

“Имай търпение, момчето Ми и само Ме следвай! Защото след

миг ще разбереш всичко...”

Отново ходех след Исус, като не можех да сдържа вълнението на

сърцето си. И ето, че светлините вече се превръщаха в сърца. А сърцата

осветяваха лицата на човеци, които изглеждаха много по-различно от

предишните обитатели в сърцето на земята. Защото върху тях имаше

белези на неизгубено благородство. Така дойде миг, когато Господ се спря.

И като простря Меча Си над хиляди души, направи мълнията на Духа да ги

озари и освети. А след това с развълнуван Глас Исус извика на душите,

като им казваше:

“Древни царе от вековете! Виждам сред вас Фараон, който

въздигна Йосиф! Виждам сред вас Дарий и Кир! Виждам сред вас

царицата на Шева и царят на Ниневия! Виждам сред вас люде, които

умираха с чест и достойнство, с доблест и безстрашие! Виждам най-

сетне царския закон, “Да обичаш ближния си”, който сте опазили

до времето, в което ви посещавам.

Аз бях невидимият Цар в живота ви, Който положи в сърцата ви

Закона, който не се изменява! Аз бях, Който ви дадох да обичате

Израиля и да вършите Волята на Отец Ми, Когото не познавахте, но

на Когото служихте! Ето, Царят призовава царете Си, и Могъщият от

Сион прибира древното Си офирско злато!”

Думите на Исус бяха толкова запленяващи и Святи, щото край Него

мигновено се събраха хиляди благородни. Така аз видях Фараон, който Му

се поклони доземи, като Му казваше:
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“Благословен Богът Йосифов, Който направи Йосиф Цафнат-Панеах на

древността, а Сам стана Цафнат-Панеах на Вечността!”

Така Му се поклониха Дарий и Кир, като Му казваха:

“Благословен Богът Даниилов, Който възвеличи Закона, който не се

изменява! Благословен Богът Даниилов, Който затули лъвови уста и

изпрати Лъва Си в сърцето на земята!”

Така му се поклони и Шевската царица, като Му казваше:

“Благословен мъдрият Бог на Соломона, Който ме нудеше, за да дойда

от краищата на земята и да чуя Соломоновата Мъдрост, защото сега пред

мене стои повече от Соломона!”

Така Му се поклони и царят на Ниневия, който Му казваше:

“Благословен да Си, Небесни Царю, понеже изпрати пророка Си да

вика и плаче из цяла Ниневия! И днес очите ми виждат повече от Йона!

Защото Йон престоя в корема на рибата, а Ти Си дошъл и престоял в

сърцето на самата земя! И аз зная, Царю мой, че Небесният Бог, Който Те

изпрати, Той ще и заповяда да напуснеш сърцето на земята и да Му се

явиш в Слава!”

Прегърнал и докоснал всички, които Му се покланяха, Господ ме

погледна с твърде нежен и топъл поглед. А след това ми каза:

“Ето, Стефане! Сега наистина виждаш Славата на Човешкия Син

в сърцето на земята! Слава, за която никой от слугите Ми не е

писал! Слава, която откривам в свършека на времето, за да издиря

и подготвя последните Си царе на земята.

И на вас, които искате да слушате думите Ми и да явявате

Словото Ми като Светлина на света, днес казвам:

Царят на Сион прибра царете Си от сърцето на земята. Тъй щото

от мига на Моето Възкресение всичко благородно се възкачи

нагоре и повече царе в сърцето на земята няма. А ако има царе, то

те не са Моите, нито Аз съм ги ръководил и вдъхновявал.

Бъдете царе, люде Мои! Бъдете благородни! Имайте доблест и

смелост, вярност и чест, достойнство и безстрашие! И най-вече –

чиста съвест! Имайте Закона Господен в сърцата си! Спазвайте

царския закон “Да обичаш ближния като себе си”, понеже така
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никога няма да отпаднете! Понеже на всички вас казах, но отново

ще повторя думите от Моето Евангелие. И който има разум, той

непременно ще разбере какво говоря:

“Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но

друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк

Иона. Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три

дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята

три дни и три нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това

поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Ионовата

проповед; а ето, тука има повече от Иона. Южната царица ще се

яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от

краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука

има повече от Соломона...” 22

Не видяхте ли и не проумяхте ли, че след думите за знамението

на пророк Йона Аз вече говорех за Ниневийските мъже и Южната

царица? И какво друго да стори Царят, освен да се възкачи в Слава

с царете Си?

Ето, водя пророка Си към най-светлото знамение на Сина! Към

Възкресението, с което Отец прослави Тялото на Сина и Го върна от

Смъртта във Вечния Живот!”

22 (Матея 12:39-42)
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7. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Братко мой! Верни ми приятелю!

Сърцето ми е толкова преизпълнено от последното чудно и прекрасно

видение, щото аз преживях ново влюбване в Исус. Такова влюбване,

когато отново преоткриеш всичко най-прекрасно, възвишено и светло в

любимия на сърцето си. Тогава разбираш, че имаш нова сила. Сила да

обичаш още повече! Сила – да се раздадеш до смърт! Сила – да претърпиш

всяко гонение, всяко страдание и всяка жертва за него!

Ето така обичам Исус! И Святият Дух, изпълнил до краен предел

всичките ми помисли, говори на сърцето ми, казвайки:

“Исус ви обича! Той вкуси Смърт за вас, за да живеете всички с

Него! Той вижда как днес мнозина са попаднали във властта на

дяволската Смърт и Ад! И Неговият вик към всички пленници е един:

“Лазаре, излез!”

Ще излезеш ли от Смъртта и Ада, братко мой? Ще излезеш ли от духа

на света, който прави човеците мъртви за Бога? И ще види ли сърцето ти

сълзите, които Исус пролива днес за теб, както някога ги проля за Лазар?

Ето, казвам ти, че никой от нас не би разбрал чудото на Христовото

Възкресение, ако сам не е бил възкресен от Смъртта и Ада на грешния

живот, за да влезе в Светлината и Любовта на Исус. Защото мнозина от

човеците са мъртви приживе. Сковани от веригите на Смъртта, от силата

на страстите и греха, от съблазните и заблудите, те са станали като Лазар,

мъртви от четири дена. Но ето, там пред облия камък на гробницата стои

Исус! Стои Оня, Който е Възкресението и Животът! Стои могъщият Цар от

Сион, Който смъмри Сатана и взе от ръцете му ключовете на Смъртта и

Ада! И Той днес вика към сърцето ти:

“Лазаре, излез!”

А тогава наистина настъпва чудо. Защото връзките на Смъртта се

късат и веригите на Ада падат. Тежкият камък на Вавилонския дух се

отмества. И ти си готов да излезеш и хвалиш Спасителя за най-голямото

чудо в живота си.

Чудото на Възкресението!
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Ето за това най-прекрасно чудо сърцето ми стоеше онемяло и възхитено

пред моя Господ и Бог! А Той, хванал с ръцете Си мълнията на Святия Дух,

въздигнала със светли нишки на Спасение неизброимо число от човеци,

извика към Отец, казвайки Му:

“Отче Мой и Боже Мой! Мъртвият Ти Син слезе в сърцето на

земята! Ти, Боже Го оживотвори с Духа Си и даде Му да проповядва

на духовете в тъмницата!

Ето, Небесни Мой Боже! Дар Ти нося от дълбочините! Защото

взех в ръцете Си ключовете на Смъртта и Ада и направих Сърцето

Ти да се радва в тържеството на Сина Ти, ограбил началствата и

властите на всичките Ти врагове в тъмнината!

Яви Спасението Си, Отче Мой! Защото се извърши знамението

Ти и потвърди се Словото Ти!”

В отговор на Исусовите думи Небето над тъмницата се разтвори.

И протегнал надолу огнените Си ръце, Отец ги простря към гробницата на

Исус. И като вдигна Тялото Му и Го изпълни с Огън от Огъня Си и със

Светлина от Светлината Си, простря Го към Духа на Сина Си и към

блестящата мълния на Духа, като Му казваше:

“Възлюбен Мой Сине! Влез в Славата Си, която имаше отпреди

създанието на света! Защото Смъртта и Ада нямат власт над Тебе!

Ти ги съкруши и ограби! Затова Твоят Живот е Вечен Живот и

Твоето Царство – Вечно Царство! В Твоето Име Аз ще направя да се

преклонят всички колена и родове от века и довека!

Възкръсни от мъртвите, Исусе! И нека прославеното Ти тяло

стане Жива и Свята Надежда за всичките люде по земята!”

След тези думи на Отец чудото вече се случваше пред очите ми.

Защото моят Господ, пресветъл и пречист, съблече златната ризница и

огнената мантия, като ги даваше на Отца, казвайки Му:

“Отче Мой! Бях Цар и Господар в тъмницата! Но когато се явя

възкръснал сред Моите, искам отново да им бъда слуга! Ето, вземи

царските одежди на Духа Ми, преди да се съединя с Тялото Си...”

Послушал Сина, Отец взе ризницата и мантията Му с левицата Си.

А десницата Му приближи огненото и светещо Тяло досами Исус! И ето, че
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Духът на Исус се събра с Тялото на Исус! И моят Господ, като облече

бялата Си ленена дреха на Слуга, се обърна към мен с най-огнения поглед

на очите Си. И тогава ми проговори, като казваше:

“Бях мъртъв, и ето, живея до вечни векове! И у Мене са

ключовете на Смъртта и Ада, с които въздавам на нечестивите в

огнения пъкъл! Иди и кажи на всички Божии чеда, че Аз съм

Възкресението и Животът! И ако някой иска да възкръсне заедно с

Мене, то такъв трябва и да умре заедно с Мене! Защото възкръсва

само онова, което умира!

А да умрете за Мен ще рече да се съразпнете с Мене!

Умрели за себе си! Умрели за своето! Умрели за света и всичко,

що е в света и живи за Господ и всичко, що е в Господа!

Аз хвърлям смут върху гонителите на пророка Ми, които го

намразиха и презряха точно тогава, когато трябваше да станат

жертвени юнци! Затова ще бъда страшен и безпощаден за всички,

които искат Смърт от дявола, а не Смърт за Бога! Такива не ще Ме

познаят като Възкресението и Животът, понеже са намразили

Кръста Господен и сами те са станали гвоздеи и копия в Тялото

Господно! На такива ще дойде съдба от ключовете на Смъртта и

Ада, с които непременно ще бележа сърцата им, ако не се покаят!

Аз хвърлям нетленен воал върху щедрите и жертвоготовните,

които дадоха живота си за делото на пророка Ми и сами станаха

жертвени юнци пред Олтара на Отца Ми! Затова ще бъда Огнена

крепост и нежна утеха за сърцата им. Защото те вече са Ме познали

като Възкресението и Живота, понеже умираха сред живите и

живяха сред умрелите. На тях непременно ще дойде съдба от

ключовете на Небесното Царство, за да имат голям достъп пред

Мене!

Аз, Господ и Бог Исус Христос, Възкресението и Животът, явих

тия видения на слугата Си и предрекох тия съдби с устата Си!”
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