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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Книгата, която попада в ръцете ти, е извънредно благоволение върху

сърцето ми от Господ Исус Христос. Тя можеше и да не бъде написана,

понеже съдържанието й идва от Вечността и не касае нищо от този свят,

нито от днешните духовни реалности. Но както има могъщи телескопи, с

които наблюдателите улавят небесни физически обекти от най-дълбоките

територии на космоса, така също и в Святия Дух има проникване, подобно

на духовен телескоп, с което жадният и гладният за Божиите тайни може

да ги улови и направи явни в сърцето си. Така е и записано:

“А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва

всичко, даже и Божиите дълбочини...” 1

Като слуга на Господ Исус Христос, достигнал да пророкува за огненото

езеро и Страшния Съд, аз нямам от какво да се срамувам, понеже зная, че

подвизаването ми за Небето не е било напразно. Въпреки нищожния брой

на човеците, които повярваха на пророческите видения, които описах под

Личното водителство на Спасителя, аз се радвам и ще се радвам, понеже

до днес извърших всичко, което Бог беше записал в плановете Си за

служението ми към Него. И при все, че животът ми не е приключил и аз

очаквам с трепет и надежда бъдещите дни, пак зная, че всичкото ми

страдание и усърдие за Господа си е струвало.

Когато си бил издигнат в познаването на Божията Воля и стоиш на

Господния Хълм в очакване на последователи и приятели, то най-нормалното

нещо, което можеш да направиш, е да продължиш да се взираш в Небето.

Не защото то е останало скрито и утаено за сърцето ти, а по причина, че

Исус може да ти даде още много духовни откровения и тайни, а ти да ги

раздадеш на братята и сестрите си. Знам, че е възможно да се усмихнеш и

да ми кажеш:

“О, брат Стефане! Какво още да иска Божието домочадие, след като

чрез теб Исус му даде Началото и Края, и стана явен като Алфата и

1 (1 Коринтяни 2:10)
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Омегата? Ние просто трябва да благоговеем пред изобилното Господно

благоволение и никога да не забравяме делото, което извърши Божият

слуга!”

На подобни думи ще отговоря, като кажа, че не мога да нарека моя

Господ изобилен, понеже това ще ограничи представата за Него. Истината

е, че Той е преизобилен. И именно заради преизобилието Му Апостол

Павел ни записа такива думи в посланието си:

“Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и

преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в

Господа трудът ви не е празен...” 2

Както и да погледнеш този стих, то ще разбереш, че смисълът на

Господното дело е в преизобилието. Не в изобилието, а в преизобилието. Има

служители, които ще напишат една, две, три или десет книги. А след това,

седнали на трона на църковното одобрение, ще извикат на всеуслишание:

“Това е! Ние бяхме изобилни за вас! Вижте десетките ни книги със

свидетелства и теология, които ви продадохме! Вижте колко много ви

ограмотихме и просветихме! А сега вие защо не ни прославяте, както ни

подобава?”

Истината е, че такива драскачи са ограничили Господа и не са се

подвизавали в Неговото преизобилие, но само и единствено в собствения

си егоистичен интерес. А в самата дума “преизобилие” е заключена тайна,

за която искам да разсъждавам тук. Виждаш ли, братко мой, ние наистина

трябва да погледнем на Бога като на преизобилен Творец. Толкова много

свидетелства говорят за Неговото преизобилие, щото те напълно трябва да

предизвикат нашето възхищение и преклонение. Когато Бог е създавал

живите твари на планетата Земя, Той не Си е казал в Сърцето:

“Ще взема да направя за Адам една птица, един бозайник, една риба и

едно насекомо!”

Нищо подобно. Бог създаде стотици хиляди и милиони видове от

птици, бозайници, риби и насекоми. Когато Бог е създавал растенията по

земята, Той не Си е казал в Сърцето:

2 (1 Коринтяни 15:58)
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“Ще взема да направя за Адам една ябълка, една круша, една лоза и

една пшеница, за да обработва земята си и да има какво да яде!”

Нищо подобно. Бог създаде стотици хиляди и милиони видове растения с

всичкото им богато разнообразие. И най-сетне – отначало, когато е създавал

космоса, Бог не се е ограничил да направи една единствена звезда, каквато е

нашето Слънце, и една планета Земя със спътника й Луната.

Нищо подобно! Бог е създал стотици милиарди звезди, които е събрал

в звезден куп, наричан галактика. И Той не се е ограничил единствено с

нашата галактика, но с могъщата Си Сила е направил едно колосално

число от галактики. Броят им във Вселената до този момент е изчислен от

астрономите на стотици милиарди галактики.

Представи си това, братко мой!

Една Вселена, чието разстояние е определено от съвременната наука

на шестнадесет милиарда светлинни години, е приютила в себе си стотици

милиарди галактики, всяка от които съдържа в себе си стотици милиарди

звезди. За сравнение само ще ти кажа, че скоростта на светлината е триста

хиляди километра в секунда. И когато обърнеш секундите в минути,

минутите в часове, часовете в дни, дните в месеци, и месеците в години,

ще получиш разстоянието, което светлината изминава за една година. Това

разстояние е девет трилиона и четиристотин и шестдесет милиарда и

осемстотин милиона километра. А сега умножи това гигантско число по

шестнадесет милиарда, за да разбереш мащабите на Божията Скиния.

И ето тук възникват едни въпроси, на които човеците отговор не са

намирали:

“Защо Му е на Твореца Бог толкова голяма Вселена? Защо са Му

стотиците милиарди самотни галактики, в които от милиарди години се

въртят и светят стотици милиарди звезди?”

Истината е, че човешки ум не е в състояние да схване отговорите, ако

Бог не покаже Милост към всички ни. Защото ние живеем на една малка

прашинка, наречена Земя и се възхищаваме от мащабите на една звезда-

джудже, наречена Слънце. А повечето от нас дори не се замислят, че

Млечния Път, който виждаме в небето нощем, е нашата собствена галактика,
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в която Слънцето и Земята могат да бъдат открити и видени само от съвсем

близо в края на галактическата периферия.

За шест хиляди години в натрупване на познание за битието си,

човекът е извървял достатъчно стръмен път в осъзнаването на мястото си

във Вселената. Когато е бил най-ниско в познанието, му се е струвало, че

земята е център на всичко и всичко се върти около нея – Слънце, Луна и

звезди. По-късно е разбрал, че не Слънцето се върти около Земята, но

Земята е космически спътник на Слънцето в една огромна Слънчева

система с девет планети и още десетки техни спътници, които се въртят в

орбити около тях. А едва в последния изминал век, след изобретяването на

съвременните телескопи, човекът разбра, че в далечините на Млечния Път

до обективите достигат светлините на неизброимо число от галактики,

които са на гигантски разстояния от нашата галактика.

Но аз сега нека отново да те върна към смисъла за написването на

тази книга. Виждаш ли, братко мой, ние наистина трябва да осъзнаем

мащабите на нещата, които ни заобикалят. Да ги осъзнаем не като

астрономи, физици и космолози, но като Божии чеда, на които Бог е

обещал твърде великите обещания на Завета Си.

Аз не вярвам, че сърцето ти не си е задавало въпросите:

“Къде отиде Исус, след като възкръсна от мъртвите и се възнесе в

Небето? Как отиде с възкръсналото Си тяло до мястото, което се нарича

Небесен Ерусалим? Какви в крайна сметка са Божиите обещания, за да

заявява Апостол Павел в посланието си:

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни

като Божии синове...” 3

Какво е това създание, което очаква откриването ни като Божии синове?

За какво ни предупреждава тук Апостолът на Исус? За Земята или за

Слънчевата система? За Млечния Път или за цялата Божия Вселена? И

защо това създание ни чака да бъдем открити? Какво ще вършим ние в

него, когато Отец ни посочи и каже, че сме Неговите синове?”

3 (Римляни 8:18-19)
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Истината е, че сърцата на всичките Божии синове туптят в очакване

на един велик миг от Вечността. Кой е този велик миг? Ще го открием в

последните думи на Бог Отец, записани в Библията:

“И чух силен глас от Престола, който казваше: Ето, Скинията на

Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде;

и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от

очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни

плач, ни болка; първото премина. И Седящият на Престола рече:

Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни

и истинни...” 4

Представяш ли си този миг от Вечността, братко мой? Представяш ли

си мига, в който Скинията на Бога ще бъде с човеците от новото Небе и

новата Земя? И можеш ли в представата си да вместиш Святата Истина, че

Божията Скиния е цялата Вселена, била тя видима или невидима?

Ето, Вселената на Бога е с човеците!

Това е пророческото послание на тази книга!

Послание, в което ти предстои да разбереш велики и неизявявани

неща, които касаят Вечността за духа ти, за душата ти и за възкресенското

ти тяло, съединени с Бога и получили в дар Неговата Скиния. За подобен

дар и за такава Свята надежда наистина си заслужава да оставиш настрани

всичко друго и да се потопиш в океана на Божията тайнствена премъдрост.

Това ще бъдат последните глътки от Скритата Манна, които Господ Исус

Христос ще даде да изпиеш с духа и сърцето си.

Нему да бъде всякога преклонение, благодарение и славословие –

отсега и във Вечността! Амин и Амин!

4 (Откровение 21:3-5)
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1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

По Волята на Всемогъщия и Свят Отец, Който е на небесата, ние сме се

родили на тази земя в края на един период, който касае така нареченото

“първо” или “старо” творение. Но защо това творение е първо и старо?

Именно защото Библията ни дава свидетелството, че ще има миг в

бъдещето, когато Творецът ще каже от Престола Си:

“Първото премина...”

“Ето, подновявам всичко!”

За всички нас, които живеем все още в непреминалото старо творение,

нещата са твърде мъчителни и непоносими. Ние носим в живота си пасивите

от грехопадението на Адам и Ева. Телата ни са в плен на тлението, защото

остаряват и с всяка следваща година губят от жизнеността и силата си.

Искаме или не, виждаме колко различни са човеците в различните етапи от

живота си. Радваме се на малкото детенце, което тепърва има да расте.

Гледаме с надежда на младежа, който постепенно разцъфтява в силата си.

После с много оптимизъм приемаме зрелостта на тридесетте години докато

преминат четиридесетте и тръгнат към петдесет. А след това всичко става

много различно. Косите посивяват и силата намалява. Бръчките започват

да прорязват челото, а кожата започва да увисва. Идва старостта на

живота. А след нея и неизбежният край за тялото – физическата смърт. И

като си помислиш, че всичко това се случва и повтаря като сценарий в

живота на всеки човек. И като разсъдиш, че числото на земните дни в една

човешка съдба много рядко превишава тридесет хиляди, то наистина идва

убеждението в сърцето ти, че този живот не е създаден така, както трябва

да бъде. Защото някъде отгоре над нас – в безмълвния си ход продължават

да светят звезди. Ние долу умираме, а те остават вечни. Ние долу се

превръщаме на пръст, имали малкия шанс да оставим следа в едно

поколение и да бъдем забелязани от малцина, а звездите отгоре събират

копненията и въздишките на стотици поколения преди нас.

Но защо горе нещата са вечни, а долу тленни?
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Именно защото горе е Святият Бог и Неговата Скиния, а долу е земята,

на която има грях, тъмнина и зло, които спират Вечността и правят да

царува тлението.

В този ред на мисли едва ли би грейнала усмивка на лицата ни, ако не

беше прекрасния факт на едно Спасение, извършено за нас преди две

хиляди години. Защото от това Небе, осеяно със звезди, на земята слезе

Божият Син Исус Христос. Слезе от място, което не познаваме. Слезе от

реалност, каквато на ума ни не е дохождала. Премина разстояние, каквото

не сме в състояние да изчислим и осъзнаем. Исус дойде от далечината на

Вселената. От самия й покрив, където се намира Божието обиталище и

Хълмът Сион. Сам Отец чрез Святия Си Дух Му приготви Тяло в утробата на

девицата Мария, за да се роди като Човешки Син и да ни покаже Пътя към

Спасението на душите и сърцата ни.

Но не само за Спасение дойде Исус на земята. Той дойде да ни даде

Святата надежда, че чрез вяра в Неговото Слово, в Неговия Пример и

Неговия Дух, ние ставаме участници на божественото естество. А с това

божествено естество непременно ще придобием тяло, подобно на Неговото,

и ще бъдем във Вселената така, както сега е Той.

За нас ще остане пречудно и необяснимо Небесното явление на Божия

Син сред човешкия род. Но още по-необясним ще остане фактът на Неговото

Възкресение и Възнасяне при Бога и Отца. Древните галилеяни, които са

гледали на въздигащия се в Небето Исус, в един момент са Го изгубили от

погледа на очите си. И след това са умували в догадки къде отива Той и

кога ще пристигне там, където отива. За онова време понятията “горе” и

“долу” са били съвсем простички и примитивни. В смисъл – горе е Небето,

а долу е земята. Така че, въздигайки се нагоре, Исус просто е отишъл на

Небето. Но къде на Небето? В крайна сметка, с поглед нагоре от земята се

виждат Луната, Слънцето, някои близки планети и звездите.

Колко далеч от земята се е въздигнал Исус?

Истината, братко мой, е потресаваща! Защото с възнасянето Си Божият

Син прекоси цялата възможна Вселена, за да се яви в Слава на нейния

покрив, където се намира Хълмът Сион, Небесният Ерусалим и Святото

обиталище на Бог Отец. Естествено е да приемеш разбирането, че Господ
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не е ползвал услугите на космически кораб, нито на каквато и да било

технология за физическо преминаваме през гигантското разстояние.

Нищо подобно! Той просто е влязъл в Облака на Божията Слава, с

който мигновено е прекосил времето, материята и пространството, за да се

яви като възкръснал Бог и Човешки Син в Славата на Отца Си и на

Божиите ангели. И от мястото на Славата Си Исус е излял към човеците от

земята Святия Си Дух, за да може да живее в сърцата на всичките спасени,

новородени и оживотворени.

И виждаш ли сега, братко мой, че в съгласие с обещанието на Бога,

ние очакваме миг на чудесно преображение, когато Творецът ще ни обдари

с телесни хижи, в които няма да има смърт, но Вечен Живот. Едни от нас

ще вкусят от тази Слава при мига на грабването, когато с нови тела ще

посрещнат Исус в Облака Му, и ще се издигнат с Него до Небесния Ерусалим.

Други от нас ще заспят до времето на Страшния Съд, когато ще бъдат

оправдани, изкупени и възкресени за новата земя. А трети, (които не са от

нас, но са били поклонници и чеда на дявола), ще попаднат с душите си в

ада, а във времето на Страшния Съд ще възкръснат за осъждане и хвърляне

в огненото езеро. Това е Истината на Свещеното Писание, която Господ

Исус разкри на всички ни в няколко най-святи пророчески книги, които

даде на Църквата Си чрез пророка Си. И понеже Мечът на Духа достигна с

острието си до самия край, то тази книга вече не може да е свидетелство

за края, а за Новото Начало, което предстои след него. Начало, което Бог

Отец ще прогласи от Престола Си с думите:

“Ето, подновявам всичко!”

Начало, при което свещениците на Отца и Сина ще се извисят, за да

служат на новото Небе, а родът на изкупените и благословените ще наследи

новата Земя.

При подготовката за тази книга Господ многократно идваше към сърцето

ми, за да ми дава отделни късчета от цялата картина на Обновлението. И

при все, че аз не бях като слепец пред Него, понеже имах свидетелствата

от вече написана книга за “Вечните белези на Обновлението”, пак

нещата, които получих, ме разтърсиха премного. Тази беше причината да

не се решавам дълго време да напиша тази книга, понеже исках от Исус да
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получа цялото откровение за Обновлението, а не просто отделни късчета

от него. И ето, че когато картината вече светеше пред сърцето ми, Господ

дойде с голяма Слава при мен и започна да ми говори, като казваше:

“Слуго Мой! Възрадвай сърцето си, понеже благоволението Ми

върху теб е много голямо! Толкова голямо, щото си слугата между

слугите Ми, с който реших да премина след края на старото творение,

за да ти дам белезите на Обновлението. Така свидетелството на

Господ в сърцето ти ще стане не просто пълно, но препълнено. Не

просто изобилно, но преизобилно. Не просто славно, но прославено!

Да, Стефане! Наистина има голяма Слава за твоя Господ в

книгата, която ще ти дам! Защото с нея ти ще придобиеш

благословението на Прехода към Вечността! А това е твърде много

за един Господен пророк! Да, казвам ти! Това е твърде много!

И за да Ме разбереш, нека ти припомня как Господ употреби

слугата Си Моисей, за да изведе народа Си Израил от властта на

Египет. А ти сега Ми кажи:

Даде ли Бог обещание на Моисея, че ще заведе Израил в

обещаната земя? Даде ли Всевишният думата Си, че ще заведе

народа Си в земя, където текат реки от мед и масло?”

“Да, Исусе! Това беше обещанието!”

“А сполучи ли Божият пророк, за да види обещанието изпълнено

в живота си? Сполучиха ли нозете на слугата Господен да стъпят в

обещаната земя?”

“Не, Исусе! Моисей видя обещаната земя издалеч. Той не можа да

стъпи в нея, защото Господ Си го прибра. Но наместо Моисея, Бог издигна

Исус Навин и на него повери обещанията Си!”

“Е, сега ти казвам, че Отец ти даде не само от Духа на Моисея,

но и от Духа на Исус Навин. За да бъдеш пророкът на Прехода към

Вечността. За да бъдеш зеницата Господна, която е видяла не само

края на старото, но и Началото на Новото!

Сега разбираш ли огромното Ми благоволение към теб? И

проумяваш ли тайната, че Господ твоят Бог дава на духа ти да бъде

първопроходец и първооткривател на Обновлението?”
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Думите на Исус ме накараха да падна в нозете Му, и да Му проговоря,

казвайки:

“О, Господи мой! Достоен ли съм за тази Твоя привилегия? И как да си

обясня благоволението, което имаш върху слугата Си? Ти Сам знаеш, че

поради многото поругание и яростно гонение сърцето ми съвсем отпадна, а

и душата ми се съкруши...”

“Нищо подобно, слуго Мой! Отпадна не твоето сърце, но сърцето

на дявола! И се съкруши не ти, но Сатана и цялото му адово

войнство! А ти просто изпита какво ще рече змия в предсмъртна

агония да забие отровния си зъб в душата ти и челюстите си в

тялото ти. И сега, като погледна от Сион към земята, мислиш ли, че

виждам много слуги и пророци, които със Словото на собственото

си свидетелство притиснаха Сатана до огненото езеро и рода на

нечестивите до Страшния Съд? Мислиш ли, че виждам много

пророци, които приближиха стените си до Стените на Скъпоценния

Камък от Сион? Мислиш ли, че виждам един огромен брой от

служители, които държат в ръцете си Златната Стомна, за да пият

от Скритата Ми Манна?

Не, слуго Мой! Друго виждат очите Ми!

Виждам гнусно поколение, което тича на корист и бърза на

грабеж. Виждам самозвани пророци, излюпени в теологически

академии и училища, които бързат да позлатят имената си с евтина

слава и мерзостни поклони пред дявола! Виждам наемници, които

още неизбърсали от устните си виното на съблазънта, вече устройват

живота си, кариерите си и личните си банкови сметки. Виждам

развалено поколение, което търси само и единствено своето си, а не

онова, което е Исус Христово! Виждам алчни вълци, които изпояждат

овцете, и хитри лисици, които ходят по развалините на религиозния

дух! Виждам надменни бухали, които пророкуват фалшиви видения

от собственото си сърце, и лукави кукумявки, които прокобяват със

силен вой!

Но когато застана в края на времето, а диамантеният Ми писец

издири свидетелствата на Истинските Ми слуги и пророци, виждам
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теб, седнал на дадения ти от Господа трон! Виждам трънения Ми

венец на главата ти, и всичките Ми рани по ръцете ти и нозете ти!

Виждам благородното сияние на стените ти, съединени с Моите

Стени! Виждам всичкия Небесен смисъл и всичките Божии основания

да те нарека пророкът на Сион, в когото безславно ще се строшат

глинените идоли на Вавилонското тщеславие! Виждам ужаса,

съкрушаването и пълното сгромолясване на Сатана пред силата на

помазанието ти, на ревността ти и на страданието ти за Мене!

Затова ти казвам, че на теб съм дал да бъдеш свидетел и

първопроходец на Прехода към Вечността! На Прехода от старото

творение към Обновлението! На Прехода, с който Отец Ми подарява

Вечността на Неговия Христос и Църквата!

Ето, Божията Вселена наистина очаква откриването ви като

Божии синове! Затова Ме последвай, за да вземеш Златната Стомна

със Скритата Манна, за да отпиеш още веднъж от онова Святото,

което се съдържа в нея! Защото чрез нея ще те отведа в Началото

на Обновлението и при всичките прекрасни и неизявени неща, за

които трябва да пророкуваш!

Аз, Господ и Бог на Обновлението и Вечността, сега говоря на

пророка Си! Блажени всички, които Ме последват във виденията на

тази пророческа книга!”
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2. “ЕТО, ПОДНОВЯВАМ ВСИЧКО!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Само сърца, пълни със Святия Дух и въздигнали мислите и надеждите

си далече по-горе, ще могат да разберат пророческите послания на тази

книга. Защото прицелът й наистина е далечен и не касае старото творение,

нито днешните духовни реалности.

През изминалото време на моето слугуване на Господ Исус Христос, аз

се убедих, че дяволът много болезнено реагира на виденията, които

получавам от Небето. Още от “Духовните империи на Злото” той показа

на сърцето ми, че ще се противи с всичката си духовна сила на посланията,

които давам на Църквата. Имайки на разположение едно огромно число от

демони и бесове, както и число на измамени и духовно извратени човеци,

напълнили църквите и окупирали амвоните, той щеше да впрегне всичката

си гнусна изобретателност и коварство, за да се опитва да ме съкрушава и

възпира.

Всъщност, още след първите книги аз щях да разбера, че конфликтът

не е толкова между мен и дявола, колкото между него и Исус. Защото Исус се

явява в живота на слугите Си, най-вече, за да съсипва делата на лукавия.

И какво се получи в крайна сметка?

Получи се това, че дяволската съпротива против книгите ми и живота

ми служеше само за допълнително отприщване на Христовата ревност и

благоволение върху мен. Господ простря могъщата Си десница и започна

да притиска дявола все повече и повече. Притисна го дотам, че извади на

показ тъмното му битие и всичките гнусни тайни на сърцето му. Притисна

го до личното му затваряне в бездната с Веригата и Присъдата му от

Съдията. Притисна го дори до самия ад, където с Пламенния Меч на устните

Си изпепели змийските свитъци на сатанинското беззаконие. И понеже

лишеният от разум насилник се озвери още повече, Исус извади от арсенала

на духовните Си оръжия Златната Стомна със Скритата Манна, сиреч,

скритото от Святия Дух Слово за последните дни и времена на земята. И

точно там някъде Сатана се прекърши тотално, защото не човеци, но Бог

му посочи огненото езеро и сетнината му в сярата и жупела. Нещо повече
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– Мечът Господен се простря до самия Страшен Съд и до книгите, с които

ще се извърши Осъждението и Оправданието. Може би ще ме попиташ

защо ти напомням за всичко това в тази последна книга. А аз ще ти кажа,

че това е първата ми книга от Господ Исус Христос, в която прицел срещу

дявола няма.

Дяволът липсва!

Дяволът е останал в огненото езеро на старото творение и от вълните

му няма да излезе никога – нито той, нито целият му род от нечестиви и

извратени демони и човеци.

Знаеш ли какво се случва в този миг със сатанинското сърце? Знаеш ли

какво се случва с духовен противник, който винаги е имал самочувствието,

че е играч на духовната сцена и че без него и демоните му не може да

мине нито една пророческа книга?

Нека с долния пример да ти помогна да ме разбереш:

Още помня един филм на студио “Холмарк”, който се казваше “Мерлин”.

В него една вещица, на име Мап, владееше с магии и чародеяния над цяло

царство и над живота на всичките човеци. Тя не искаше Истинската Вяра в

Христос да намери влияние в сърцата на човеците и се опитваше по всякакъв

начин да възвърне славата на “древното изкуство”, сиреч, на магиите,

заклинанията и чародействата. Но дойде миг, когато синът й Мерлин започна

да воюва срещу нея и мерзостите й. Докато накрая осъзна, че силата на

вещицата Мап е в това – да й се обръща внимание, за да бъде актуална. И

ето, че в края на филма Мерлин направи нещо ново. Той за последно

погледна към вещицата, като й каза:

“Мап, ние забравяме за теб! Ние просто те забравяме!”

Така, обърнал й гръб, той започна да се отдалечава от нея, а вещицата

просто се пръсна и изчезна от само себе си. Ето такова отдалечаване от

дявола ще преживееш и ти, когато прочетеш виденията в тази книга. И не

просто отдалечаване, но извисяване. И не просто извисяване, но скриване

от властта на Сатана. И не просто скриване, но пълно изпълнение на

думите от посланието на Апостола, където е записано:
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“Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и

животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот,

се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава...” 5

Защото в крайна сметка – това е надеждата, която ни крепи и ни дава

смисъл да живеем. Надеждата, че Бог е Верен и Истинен да избърше всяка

сълза от очите ни и да ни утеши относно всичкото зло, което сме преживели

заради вярата си в Господ Исус Христос.

А сега, братко мой, нека да продължа нататък – към непосредствените

думи, които Исус ми проговори, преди да ми даде отново да отпия от

Златната Стомна със Скритата Манна. Ето какво ми каза Той:

“Искам да предадеш на братята и сестрите Ми изричните думи,

които им казвам. Защото днес Аз ги насърчавам да извисят сърцата

си нагоре и да се възрадват поради преголемите обещания, на

които времето за изпълнение вече бърза да дойде. Вие наистина

трябва да осъзнаете, че сте Небесни хора и във вашите сърца Отец

Ми е положил Своята Вечност. А Вечността е твърде прекрасно

понятие, за да го сведете до земните представи и зависимости. Това

понятие означава Вечен Живот във Вселената, свързан с вечно

откриване на нови хоризонти, нови начала и нови перспективи. Ти

ще видиш и разбереш всичко това на нужното място в тази книга.

Но точно сега ти казвам отново да простреш ръце към Мен, защото

ще ти дам да отпиеш от Златната Стомна със Скритата Манна...”

След последните думи на Исуса, аз с вълнение протегнах ръцете си

към Него. А Той, като се усмихна, бръкна в мантията Си и извади Златната

Стомна, като я постави в ръцете ми. И аз, подобно на предишните видения

от Господа, я надигнах, за да пия от нея. А тогава за сетен път из духа ми

се разля Светлината на Святия Дух с дъха на мед и кориандрово семе.

Нещо повече – зениците ми се просветиха както никога и аз усетих как

лъчи излязоха през очите ми и се стрелнаха към очите на Исуса. А тогава

Божият Син ми проговори, като казваше:

“Ти наистина ще видиш неща, каквито на ум и сърце не са

дохождали. А чрез свидетелството ти братята и сестрите Ми ще

5 (Колосяни 3:2-4)
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изпълнят сърцата си с блаженство, за което никога не са мечтали.

Защото това блаженство започва оттам, където свършва границата

на Писанието и се отключва безграничната Вечност на Обновлението.

А сега нека двамата с теб отново да отидем напред във времето, до

приключването на самия Страшен Съд, когато всичките нечестиви

вече са възкръснали и са били хвърлени в огненото езеро, а

всичките оправдани и изкупени до един са били възкресени, за да

станат род на благословените, които ще населят новата Земя...”

След тези Свои думи Исус свали мантията Си и покри главата ми, а в

следващият миг Духът отново започна да прекосява месеци, години и векове.

Някъде под краката ми отново заблестяха мълнии, които пронизваха

небесата, а аз усетих как духът ми отново започна да догонва сърцето ми,

което летеше с Господа.

Не зная колко продължи придвижването ни, но ето че в един момент

Исус просто каза “Пристигнахме!” и вдигна мантията Си от главата ми...

Братко мой! Всяка представа в сърцето ми бледнееше пред това, което

виждаха очите ми. Защото лъчите от зениците ми се втурнаха напред, за

да видя отблизо как огненото езеро кипеше с всичката си страшна сила и

беше пренаселено и претъпкано от рода на нечестивите. В жестоката хватка

на огъня и жупела пищяха човеци и демони. Видимо те не можеха да се

понасят, понеже човеците се чувстваха излъгани от демоните и дращеха с

нокти по телата им, за да покажат колко много искат да им отмъстят или да

ги убият. А демоните в зловещ демоничен кикот ги отблъскваха със силните

си ръце, тъй щото нечестивите човеци се пльосваха по гръб в огъня и

наново правеха отчаяни опити да се вкопчат в измамилите ги приживе

духове. А над цялото това езеро две Божии мълнии стояха като връв за

разорение и отвес за изпразване, за да ограничават изпепеляващата сила

на огненото Слънце и да правят наказанието на нечестивите вечно. Докато

гледах на огненото езеро, Господ докосна с ръка рамото ми, като ми

казваше:

“А сега, слуго Мой, гледай на всичките възкресени, които бяха

оправдани и изкупени при Страшния Съд. Защото, ето, Отец Ми
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Всемогъщият вече ги е взел в шепите Си, а Синът Му е готов да

провъзгласи думите Си преди мига на Обновлението...”

Отвърнал поглед от езерото, аз погледнах към пламенните и Святи

шепи на Всемогъщия Отец, в които бяха събрани и възкресени всичките

оправдани и изкупени човеци. Точно тогава Исус се отдалечи от мен и се

приближи до Престола на Отца, като извика със силен Глас:

“Ето, Скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те

ще бъдат Негови люде; и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще

обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще

има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина...” 6

След тези думи на Господа, прогърмя и Гласът на Отец, който отекна

по цялата Вселена, тъй щото милиарди по милиарди звезди и слънца

потрепнаха в един миг. А думите на Отец бяха тези:

“Ето, подновявам всичко...” 7

Едва бях чул Отеческите думи, когато могъща Сила, несъизмерима с

никоя друга сила, ме тласна нагоре като снаряд. Така, за част от

секундата, видях как огненото езеро се скри в един от звездните ръкави на

Млечния Път, а самата галактика се смали и стопи като бяла точица, която

изчезна. А край мен, като в просъница преминаха милиарди галактики,

подобни на бели точици. Гледката беше удивителна, сякаш че пред очите

ми се изсипваше космически водопад от галактики. И докато не намерих

сила дори да въздъхна, аз вече виждах Небесния Ерусалим някъде отгоре,

а под него – прекрасна синя планета, озарена от лъчите на ново слънце.

Над самата планета Отец спускаше шепите Си с рода на благословените,

защото това щеше да бъде техният нов дом за техния Вечен Живот. Не

можещ да отроня дори дума от възхищение, аз видях как към мен се

приближава Исус, Който просто летеше в космическото пространство. И

като ме приближи, Той започна да ми говори, казвайки:

“Виж отгоре новото Небе и Святият град Ерусалим!

Виж и първата нова Земя, на която Отец Ми поставя рода на

благословените!

6 (Откровение 21:3-4)
7 (Откровение 21:5)



19

Виж и знай от твоя Господ, че оттук започва новото летоброене

на Вечността. А тази Вечност ще открие на сърцето ти тайни, каквито

не си и подозирал. Но преди да ти разкрия тези тайни, Аз ще дам на

сърцето ти да Ме последва из Вселената. Защото, както истинно съм

казал на всички ви, в Дома на Отец Ми има много обиталища...”

С възторга на птица и с неописуемата свобода на Небесен човек, аз

просто хванах ръката на Исус, за да Го последвам из величествената

Скиния на Бога и Отца.
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3. ВСЕЛЕНАТА – ДОМ НА ОТЕЦ С МНОГО ОБИТАЛИЩА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная какви извори за въображението си са използвали не един и

двама писатели фантасти, чиито книги съм чел като дете. Чел съм Артър

Кларк, Айзък Азимов, Станислав Лем и много други фантасти. Но сега смея

да твърдя, че изворите им са били много по-плитки и несъвършени от

Христовия Извор.

Защо смятам така ли?

Именно защото във всичката научна фантастика, която би прочел,

първото място е отредено на субекта човек. На сътвореното от човека,

било то космически кораб, робот или извънземна колония за добив на

природни ресурси.

Всъщност – в Истинската Вселена на Бог Отец всичко говори и напомня

за Него – за Святия и Любящ Творец, създал чудни красоти и Съвършени

обиталища. Ето защо нещата, които ще видиш в тази книга, не са научна

фантастика, нито художествена измислица. Те са бъдещето, което предстои.

Те са усърдното очакване на едно творение, пред което Отец ще ни

разкрие като Негови синове. Аз наистина те моля да осъзнаеш това.

Защото ако Евангелието би ти казало, че Исус върви по вълните на езерото

и усмирява ветровете, ти би възкликнал, че това е чудо на чудесата. Та

нали има гравитация, която Божият Син преодолява само със Силата на

божествената Си Воля? Та нали има естествени природни закони, като

движението на въздушните маси, които Исус принуждава да се покорят

само на една дума от устните Му? Но за какво чудо на чудесата би ставало

дума, когато видиш Господ да преминава през цялата Вселена, без да Му

влияят нито космическият вакуум, нито лъченията, нито радиацията, нито

ослепителната светлина на милиарди слънца? За какво чудо на чудесата

би ставало дума, когато пред скоростта на Духа самата скорост на светлината

би изглеждала като едва помръдваща се костенурка? Няма да скрия от теб,

че от мига, в който Отец ме вдигна като снаряд нагоре, а Млечният Път се

скри като бяла точица в тъмното, аз бях поразен от мащабите на скоростта,

с която Отец въздигна спасените и изкупените до покрива на Вселената.
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Ето защо първият въпрос, който беше на устните ми, когато застанах до

моя Господ, беше този:

“О, Исусе! За каква скорост на Духа става дума в това видение? И

колко по-бърз е Духът от физическата светлина?”

В отговор на думите ми, Божият Син сърдечно се разсмя, а после

проговори, като казваше:

“Както истинно си Ме попитал, така и истинно ще ти отговоря.

Не може да става никаква дума за сравнение на духовната с

физичната скорост. Но все пак – за личната ти представа, приеми

от твоя Господ, че колкото Вселената е по-голяма от един едничък

атом, толкова скоростта на Духа е по-голяма от скоростта на

светлината. Тъй щото пътуване на Духа из Вселената практически

няма, понеже Той винаги е там и я изпълва. Не можеш да пътуваш

за някъде, ако вече си там. По-скоро има мигновения, сиреч,

мигновено появяване на пътуващия на всяко място във Вселената

според Волята на Отца Ми. Както ти с мисълта си би пожелал да си

на някое място, така и Отец Ми с Мисълта Си пожелава да си на

точно определено място във Вселената Му. Но разликата между

човешката и Божията Мисъл е тази, че Мисълта на Бог се реализира

мигновено, докато човешката мисъл е само едно пожелание на

човешкия ум. А сега си спомни думите, с които говорих някога на

Моите ученици. Спомни си как им казах:

“В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз

щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида

и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй

щото гдето съм Аз да бъдете и вие...” 8

Как мислиш, слуго Мой? Когато казвах на Моите “в Дома на

Отца Ми” Аз само Небесния Ерусалим ли имах предвид или цялата

Вселена? В крайна сметка – тази Вселена, на която се удивляват

очите ти, как беше създадена?”

“О, Исусе! Аз зная, че когато Си говорил за Дома на Отца, Ти Си имал

на предвид цялата Вселена, а не само Хълма Сион и Небесния Ерусалим.

8 (Йоан 14:2-3)
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Защото чрез Теб Отец създаде видимото и невидимото. И всички неизброими

галактики със звездите в тях – все чрез Тебе са били създадени...”

“Точно така е, момчето Ми! Отец наистина създаде всичко чрез

Сина Си, Който е Словото Му! Проумяваш ли тогава, че ако има

Стопанин, Който добре да познава Дома на Отца, то Този Стопанин

съм Аз?”

“Разбира се, Исусе! Аз вярвам и съм сигурен, че въпреки голямото им

число, Ти познаваш всяка звезда и знаеш името й?”

Последните ми думи накараха Исус да се усмихне и да ме погали по

главата. А след това да ми каже:

“В тебе наистина има много вяра и тя трябва да бъде

възнаградена. Да, Стефане! Наистина е така! Разумът и паметта на

твоя Господ са безпределни! А ти сега вдигни ръка и посочи към

една от неизброимите галактики, които се разкриват пред очите ти.

Избери, която искаш, и Аз ще те заведа всред нея, за да видиш

нещата, които трябва да разбереш...”

Погледнах с възхищение към Исус, но Той беше сериозен, въпреки

усмихнатото Си Лице. Ето защо, вдигнал показалец, аз посочих една от

галактиките в далечината. И тогава Господ просто ме прегърна, като

казваше:

“Гледай как ще се озовем сред нея!”

В следващия миг пространството под нас просто беше изсмукано от

скоростта на Духа, а галактиката вече се простираше пред очите ми като

прекрасна чиния, която светеше пленяващо и с величествен ход се въртеше

около оста си. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:

“Посочи която искаш звезда от стотиците милиарди звезди в

тази галактика и Аз ще те заведа на нея, за да видиш нещата, които

трябва да ти покажа...”

Отново вдигнах показалец и посочих една от блещукащите звездици в

периферията, понеже тези към центъра се сливаха от светлина, която

заслепяваше. А и този път пространството под нас беше изсмукано от

скоростта на Духа, а ние вече бяхме пред звездата. И тогава забелязах,
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как другите звезди бяха станали много далечни една от друга, сякаш ги

деляха гигантски разстояния. Това ме накара да попитам Исуса:

“Господи мой! Защо отдалеч всички звезди бяха близки една до друга

в галактиката си, а когато се приближихме до една от звездите, другите

сякаш се разбягаха на огромни разстояния...”

“Разстоянията са едни и същи!” – ми каза Исус и продължи:

“Когато се гледат от много далече, звездите се сближават,

поради факта, че наблюдателят ги гледа от огромно разстояние.

Намалиш ли разстоянието, звездите се разбягват, защото точката

на наблюдателя ги приближава. Един ден всички ще свикнете с

това, когато започнете да вършите постоянно Волята на Отец Ми из

Вселената. Но Аз сега нека те приближа още повече до звездата,

която си избра. За да видиш нещо прекрасно, което е сътворено до

нея...”

Ето, че аз и Господ още повече приближихме звездата, когато видях

светла точица до нея, която започна да се увеличава все повече и повече.

А когато стана достатъчно голяма, с възхищение забелязах, че това беше

прекрасна синя планета, пригодена за живот. Гледката ме накара с

учудване да кажа на Исуса:

“Господи, та нали Бог Отец вече постави рода на изкупените и

благословените на друга планета и слънце, които видях под Небесния

Ерусалим и Хълма Сион? Как сега Ти ми показваш още една планета и още

едно слънце?”

Исус се разсмя на думите ми, а след това със съкровен Глас ми

проговори, като казваше:

“Няма никакъв конфликт, слуго Мой! Нали ти казах, че в Дома

на Отец Ми има много обиталища? Но за да Ме разбереш, спомни си

думите Ми, които извиках от Престола, миг преди Отец Ми да каже:

“Ето, подновявам всичко!”

Спомни си как Синът извика със силен Глас:

“Ето, Скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те

ще бъдат Негови люде; и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще
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обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще

има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина...” 9

Ето, Скинията на Отец Ми е с човеците! Но Скинията – това е

Вселената, която е с човеците! Той ще обърше всяка сълза от очите

на човеците и смърт при тях не ще има вече! Но там, където няма

смърт, там има Вечен Живот и благословени потомства за новата

Земя!

Как мислиш тогава? След като няма смърт, която да ограничава

растежа на поколенията, то няма ли много скоро числото на човеците

да се увеличи многократно? А когато количеството се увеличава, то

обиталището не се ли стеснява? А когато обиталището се стесни, то

няма ли Отец Ми да промисли нови обиталища?

Ето, отварят се устните Ми и сега ти явявам великата тайна на

Божието Обновление! Отец Ми създаде Вселената, за да я напълни

с рода на благословените и така Вселената да оживее от радост,

възторг, благословение и Вечен Живот! Защото Вселената е новата

Земя за праведните, а Хълмът Сион и Небесният Ерусалим си остават

новото Небе, което бъдещите праведни човеци ще населяват след

хилядагодишно усъвършенстване на новата Земя и Преображение

в Господната Слава!

За да се изпълни така и писаното за Небесния Ерусалим:

“И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го

осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило

е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе

ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се

затварят денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в

него славните си и ценни неща...” 10

Виж тогава тази галактика, която си посочи измежду милиардите

други галактики. И знай, че всяка звезда от тази галактика е

слънце, което си има и планета, която очаква цивилизацията си и

рода на благословените си от Бога и Отца.

9 (Откровение 21:3-4)
10 (Откровение 21:23-26)
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Сто милиарда слънца в тази единствена галактика топлят и

осветляват сто милиарда планети, които очакват Вечния Живот да

достигне и до тях. А стотици милиарди галактики във Вселената

очакват същото, както тази, в която ти показах една едничка звезда

с една едничка планета. А докато тези стотици милиарди галактики

се запълват във Вечността, Отец Ми във великата Си Мощ и Сила ще

създаде неизброимо количество от нови галактики с нови звезди и

нови планети. Сега разбираш ли какво е Вечността?”

“Да, Исусе! Вечността е Вечен Живот във Вечната Божия Вселена,

изпълнена от Вечния Божий Дух!”

“Проумей тогава и думите на Апостола Ми Павел, с които той

каза на всички ви:

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не

заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към

нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни

като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ,

не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и

самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще

премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че

цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега...” 11

Но Аз непременно сега трябва да те заведа на новата Земя, за

да видиш какъв съдбоносен печат е поставил Отец Ми върху

оправданите и изкупените от старото творение, на които е дал да

бъдат родът на благословените...”

След тези Свои думи Господ ме прегърна и въздигна от звездата, за да

ме заведе отново на първата нова земя, където шепите на Бог Отец

поставиха рода на изкупените и оправданите.

11 (Римляни 8:18-22)
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4. СПАСЕНИТЕ ПРИ СТРАШНИЯ СЪД – ПАТРИАРСИ И

РОДОНАЧАЛНИЦИ НА НОВИТЕ ЧОВЕШКИ ПОКОЛЕНИЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!

Ако умът и сърцето ти са били зашеметени от видението в предишната

глава, то се приготви да получиш още по-поразителни подробности, свързани

с Вечния Живот във Вечната Скиния на Бог Отец.

Аз се учудвам, но е факт, че по отношение на вечните неща човешките

сърца са изпълнени само с невежество и плитко религиозно въображение.

И как няма да е така, след като цял живот на религиозните човеци им се

втълпяват религиозни представи за Вечния Живот? Още помня собствената

си незрялост и ограниченост, когато си мислех, че горе на Небето Светиите

постоянно пеят на Бога, а Той постоянно ги слуша. Изобщо – пада едно

голямо пеене и всички горе са певци от класа. Не че хвалението не е Свято

и превъзвишено! Моля те, не ме разбирай превратно! Но то в никакъв

случай не изчерпва представата за Вечния Живот. Тъкмо обратното – да

решиш, че Бог няма да ти намери работа в Небето, то значи, че наистина

не познаваш плановете на Твореца, нито си надниквал във Вечността Му. А

както вече разбра от предишните видения – в Божията Скиния ще има

ново Небе и нова Земя. Затова аз оттук нататък ще продължа с новата

Земя. И не просто с нея, но с думите, които Господ започна да ми говори,

когато ме въздигаше към нея. Ето какво ми каза Той:

“Слуго мой! Нека Скритата Манна, която изпи, разшири докрай

сърцето ти и ума ти, за да можеш да схванеш мащабите на делото,

което Отец Ми ще извърши с рода на благословените. Да, казвам

ти! Разшири ума си докрай, защото на един Велик и Всемогъщ Отец

подобават велики и всемогъщи дела. И на един безпределен Разум,

като Отеческия, подобават безпределни перспективи пред решенията

Му. Затова нека сега да те заведа на първата нова Земя, на която

Отец Ми поставя рода на благословените, за да видиш белезите на

Вечността, с която Моят Бог ще дари всичките изкупени и спасени!”
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След последните Му думи аз и Исус просто полетяхме, тъй щото само

след миг ние вече бяхме на новата Земя. И ето, че Господ ме хвана, за да

се спуснем на нея, тъй че очите ми видяха разцъфнала и красива природа,

готова да обгърне с всичката Божия Любов целия род на благословените. А

когато вече бяхме сред неизброимите множества от човеци, Господ ми

проговори, като казваше:

“Гледай внимателно тези човеци и Ми кажи какво ти прави

впечатление при тях...”

Погледнах на човеците, които бяха облечени в бели дрехи и тогава

забелязах, че те всички до един бяха млади. Сред тях имаше бебета и деца

от различни възрасти, но никъде не виждах стар човек, нито какъвто и да

било печат на старостта върху който и да било човек. Това ме накара с

възхищение да се усмихна и да проговоря на моя Господ, казвайки:

“О, Исусе! Виждам само младост сред рода на благословените. Има

бебета и деца от различни възрасти, младежи и девойки, и мъже и жени.

Но всички те са млади...”

“Да, слуго Мой! Така е! Родът на благословените има една

граница на телесното си развитие и това е Господната граница от

тридесет и три години. Никой от тези хора няма никога да остарее

повече от тридесет и три години. Бебетата ще пораснат до деца, а

след това до младежи, и от младежи – докато стигнат зрелостта. И

всички в този род на благословените непременно ще се изравнят в

телесния си растеж, за да останат на тридесет и три години.

Но много по-важното, за което те доведох на новата Земя, е

това да видиш белезите на Вечността, с които Моят Бог и Отец ще

дари рода на благословените. А сега ти Ми кажи:

В сравнение с мащабите на Вселената – голямо нещо ли е, че

един род на благословени и изкупени е населил една нова Земя?”

“О, Исусе! Разбира се, че за мащабите на Вселената това не е голямо

нещо. Но все пак това е началото. А началото е малко, за да стане след

време неизмеримо голямо...”
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“Точно така е! Началото наистина е много малко, за да стане

неизмеримо голямо. Виж тогава какво ще стори Синът, Който сега

ще отиде при Святите ръце на Отца...”

След последните думи Исус се отдалечи от мен, като се приближи при

Святите ръце на Отца. И като бръкна в мантията Си и извади диамантения

Си писец, положи го в десницата на Всемогъщия, като Му казваше:

“Отче Святи! Нека този писец, с който бяха записани имената

на тези Твои изкупени и спасени човеци, сега да пламне от Огъня

на Вечната Ти благословия! И Ти, Отче Мой, с Вечния поглед на

Сърцето Си, заповядай велика съдба за всеки от тези изкупени и

спасени. Понеже те са скъпоценните, които Си иззел от старото

творение, за да ги направиш родоначалници, царе и патриарси на

новото творение...”

В отговор на думите на Сина Си, Отец Му проговори, като казваше:

“Възлюбен Мой Сине! Както Ти Си Верен и Истинен, така всеки

от този благословен род ще наследи Твоята Вярност и Истинност! И

както Ти Ми роди чеда за новото Небе, така и скъпоценните човеци

от този род, ще раждат чеда за новата Земя. И когато родените от

едно коляно станат седем поколения, с Облак от свидетели ще ги

посетя, за да ги вдигна от тази нова Земя и да ги населя в друга,

където ще станат родоначалници на нова цивилизация.

Мъж и жена ще се посочват от писеца Ти, за да бъдат едно

тяло, една плът, една съдба и едно служение пред Нас! И на тях ще

дам уникален родов отпечатък, за да Ми бъдат родоначалници,

царе и патриарси! А Ти вземи сега писеца, пламнал от Бащинската

Ми Любов! И нека Вечната Съдба на Вечния Живот започне да

подпечатва човеците според Вечния Ми Избор и предузнание!”

След думите на Отца Си, Исус взе пламналия диамантен писец и

застана пред целия род на изкупените и благословените, като им казваше:

“Мои възлюбени, които сте деца на Отца Ми! С велики съдби ви

запечатва Отец Ми, Който ви подарява Скинията Си! Сам Той

свързва сърцата ви с Неговата пламенна Любов! За да се обичате и
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създадете потомства и поколения, чийто брой ще е като звездите и

като песъчинките по морския пясък!

Ето, лъчи ще излязат от диамантения Ми писец и ще започнат

да ви посочват – мъж за жена му, и жена за мъжа й! И вие,

посочените, заставайте зад Мен! За да определя местата ви за

живеене по тази красива и благословена Земя! А когато потомците

ви родят потомци, и техните потомци – потомци, и техните потомци

– потомци, и така – до седмото поколение, Сам Отец Ми ще ви

въздига в Облак с Небесните Си служители, за да ви даде да бъдете

родоначалници на нова цивилизация и жители на нова планета!

А когато се наситите на години и числото им стигне хиляда,

хилядагодишните сред вас ще се въздигат в Господното

Преображение, за да бъдат усъвършенствани Светии на Господа,

които ще продължат да Му служат на Небето!”

След тези думи на Господ, диамантеният Му писец започна да докосва

сърцата на човеците, а те с радост и възторг заставаха зад Него – мъж с

жена си, и жена с мъжа си. А Исус просто ми даде знак да Го приближа и

започна да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли съчетаните от Отец Ми, които застават зад Мене?

Ето, казвам ти, че това е чудо на чудесата! Но ти виж и личният

белег, с който Отец Ми запечатва родоначалниците, патриарсите и

царете...”

Говорейки ми, Господ просто посочи челата на мъж и жена, и аз видях

как върху тях се беше появила звездата на Давид. Това искрено ме учуди,

тъй щото попитах Исус:

“Господи, защо Отец запечатва съчетаните със звездата на Давид?”

А Спасителят ми проговори, казвайки:

“Защото Той винаги остава верен на Словото Си! А за този

Негов род на благословените важат изключително думите, които

Той е казал за слугата Си Давид:

“При това Аз ще го поставя в положение на първороден, по-

горе от земните царе. Вечно ще пазя милостта Си за него; и Заветът
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Ми ще бъде верен спрямо него. Също и потомството му ще направя

да продължава до века, и престолът му като дните на небето...” 12

Ето, Стефане! Те наистина ще бъдат по-горе от земните царе,

защото сетнината им е да се възкачат в Славата Господна и в

Небесния Ерусалим. И потомството им ще бъде вечно, и престолът

им – като дните на Небето. Но ти виж още една тайна, с която Отец

запечатва родът на благословените. Защото, като помислиш, тези

човеци ще стигат в телата си до границата от тридесет и три години

и няма да остаряват повече. Но все пак всред тях ще има белег за

разпознаване на годините им. И този белег Отец ще постави върху

десниците на людете Си. Виж и него, като си припомниш думите,

писани от пророк Исайя:

“Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, и

избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си...” 13

След тези думи Господ просто прегърна един от човеците, заставащи

зад Него и ми даде знак да гледам, като ми казваше:

“Виж дланта на този Божий човек. Върху нея ще започне да

расте нежен белег от дървото на рода му. И когато дървото бъде

напълно завършено в разклоненията си, той ще изпълни числото си

от хиляда години на новата Земя, и ще бъде въздигнат в Господното

Преображение, за да бъде след това усъвършенстван праведник на

новото Небе...”

Погледнал върху дланта, аз наистина виждах нежните чертици на

дърво, което беше в началото на растежа си. И докато гледах, Господ

отново ми проговори, като казваше:

“Всички тези люде на Моя Бог и Отец с посочването си от

диамантения писец ще получат и нови имена от Господа. С тези

имена ще се нарекат и поколенията им, и цивилизациите, които ще

се създадат по цялата Вселена. И за да бъде пълно и пространно

разбирането ти, нека ти кажа и това, че Вечният Живот няма да

следва последователно напълване на галактиките, една след друга

според числото на звездите им, но всяка галактика ще се населва

12 (Псалом 89:27-29)
13 (Исайя 65:22)
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от един род, който постепенно ще запълва обиталищата й. Тъй щото

една галактика ще принадлежи на един род, който ще се превърне

в една цивилизация. А всичко това, придобило Вселенски размери,

ще бъде наречено “Велико Преселение на човешкия род”. И ролята

на Небесните Ми служители в това Велико Преселение ти предстои

да разбереш в следващото Ми видение, което ще ти дам...”

След тези последни думи Господ ме въздигна от новата Земя, тъй щото

двамата с Него се намерихме в Небесния Ерусалим.
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5. СВЕТИИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ПОСЛАНИЦИ,

ЛЕТОПИСЦИ И ПРАТЕНИЦИ В ОТЕЧЕСКАТА СКИНИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Аз не зная кой и как ти е говорил за Славата, като понятие, което

касае въздигането на Божиите слуги на почит и признателност. Но сега

искам да ти кажа, че Славата за Истинските Божии слуги все още не се е

явила, но предстои да бъде изявена. Всяко друго проявление, което касае

днешното славене и въздигане на земни човеци, е просто измама на дявола,

с която той иска да завлече мнозина в огненото езеро.

В копнежите си за земната слава, а не за Небесната, мнозина вече

пропуснаха, а на други предстои да пропуснат Вечността на Господ Исус

Христос. Защо е така? Именно защото безумните и покварените обичат да

прескачат предишното стъпало преди Небесната Слава, което се казва

“съучастие в страданията на Исус”. Днес почти никой не иска да

страда, нито да се уподобява на Спасителя. Почти никой не желае да

понесе раните Му, да се съразпне на Кръста Му, и да сложи на главата си

Венеца Му. Защо е така? Защо човеците не искат Христовите страдания, за

да придобият след тях и Славата?

Колкото и да исках да намеря отговор през годините, с който да утеша

сърцето си, аз все не успявах. Сигурно и други не са успявали и затова са

решавали в сърцата си, че каквото вземат от този суетен земен живот –

това ще е келепирът им и всичката им сметка от вярата в Бога. Те много

бързо забравиха Святите думи на Апостол Павел, който всичко считаше за

измет, само и само Христос да придобие. Те много бързо се отметнаха от

сериозното предупреждение на Божия слуга, което гласи:

“Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките

човеци ние сме най-много за съжаление...” 14

 “Само един живот и една кариера си имаме пред Бога!” – решиха в

сърцата си пастирите-наемници. И като запретнаха ръкави – втурнаха се

да печелят неправедните си заплати, да строят неправедните си къщи, да

14 (1 Коринтяни 15:19)
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купуват неправедните си коли и да трупат неправедните си банкови

сметки.

“Само един живот и един шанс имаме, за да се прославим!” – решиха в

сърцата си църковните книжници, наричани с бляскавата титла “теолози”.

И като се втурнаха да завършат образованията си във всичките демонични

люпилни по земята, връщаха се по църквите си с дипломи, с дебели

теологически тухли в черните си куфарчета, и с още по-дебел пласт от

грим и дяволска измама. И като затракаха по клавиатурите на скъпите си

преносими компютри – започнаха да бълват мерзост след мерзост от

демонични доктрини и човешки поучения.

“Само един живот и само един начин имаме да се позлатим!” – решиха

в сърцата си църковните търговци. И като напълниха сергиите си с

американски бестселъри, извадиха калкулаторите си и започнаха да

призовават към масово купуване и съучастие на всички християни в

поклонение пред Мамон – златният бог на Вавилон и едноличен ковчежник

на дявола. Ето така - пастири, теолози и търговци категорично се отказаха

да съучастват в страданията на Исуса, за да приемат отпосле и Неговата

Слава. Тъкмо обратното – те станаха последните слуги на Рим, които

забиха гвоздеи в ръцете и нозете на Спасителя, а след това сплетоха и

трънен венец за главата Му.

И така, братко мой, днес пред сърцето ти стоят две реалности:

Първата – реалността на прославените дяволски слуги на земята.

Втората – реалността на все още непрославените Христови слуги,

които Сам Господ ще прослави на Небето.

Ако искаш първата реалност – напълни си портфейла с пари и тръгвай

от конференция на конференция, и от сергия на сергия. Защото Сатана ще

прославя лъжехристите си и лъжепророците си до самото явление на

човека-Антихрист, и дори до мига преди Второто пришествие на Господ

Исус Христос.

Ако искаш втората реалност – застани на колене пред Господ и прочети

тази книга до самия й край. Защото в нея Господ ще даде на сърцето ти да

разбере за каква всъщност Слава в Небето говори Словото Му. Защото

славата на дявола и слугите му приключва във вълните на огненото езеро,
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а Славата на Христос и Светиите ще продължи във Вечността. Трябва да си

тотално безумен или духовно извратен, за да предпочетеш днешната земна

слава пред бъдещата Небесна, и днешните гнусни поклони пред дявола,

пред бъдещото Свято поклонение и тържествуване в Небесния Ерусалим.

Затова нека оттук нататък да продължа с думите, които Господ Исус Христос

проговори на сърцето ми, когато двамата с Него вече ходехме по златните

улици на Небесния Град. Ето какво ми каза Спасителят:

“Слуго Мой! Приеми в сърцето си верните Ми и истинни думи,

че до този момент на откровенията Ми към теб, око не е виждало,

ухо не е чувало и на ум не е дохождала Славата, която ще се

открие пред Господ и Неговите Светии. Защото от мига, когато Отец

Ми изрече думите Си, че подновява всичко, Той предава цялото

управление на Скинията Си на Своя Син Христос и на Невястата Му,

Църквата. И сега Аз непременно ще те въведа в Божието Светилище,

за да чуеш думите, които Отец Ми ще ти каже, като Негов слуга и

свидетел на Святия Му Дух...”

След тези Свои думи Господ тръгна към Божието Светилище, а аз Го

последвах. И ето, че Исус застана пред вратите на Светилището, като ги

разтвори. А след това, пристъпил няколко крачки напред, Той протегна

ръце към Божия Олтар, като казваше на Отца:

“Всемогъщи и Святи Отче!

Въвеждам пророка Ти в Твоето Светилище според изричната Ти

Воля и Съвършеното Ти предузнание! Направи го, Боже Всемогъщи,

настойник на Славата, която има да се яви след Страшния Съд върху

всичките Ти слуги и Светии! Помажи го със Святото Си Миро, за да

остане съхранен завинаги в Твоята велика и тайнствена премъдрост!

Дай му да свидетелства за Силата, с която Ти ще прославиш

Небесните Светии в Скинията, която им подаряваш! Ето, Отче Святи!

Слугата Ти стои в присъствието Ти и Те слуша!”

Докато слушах думите на Господ, аз паднах на колене и закрих с ръце

лицето си, понеже пламъци на Свят Огън и Облак на Съвършена Слава

изпълниха Божието Светилище. И ето, че пламъците се раздвижиха, а аз
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усетих как огнената ръка на Отец докосва главата ми, а думите Му

прокънтяха като водите на водопад в сърцето ми:

“Слуго Мой! Сине човешки!

Аз съм Господарят ти, Всемогъщия Бог, а ти си пророкът, когото

съм посочил за говорител на Волята Ми и изявител на тайните Ми!

Аз те посочих да извървиш пътя от Началото до Края! Аз те

образувах в утробата, и Аз те изпълних с Духа Си, за да извършиш

съвършено всичката Ми Воля и онова, което съм записал за теб!

И сега, когато Синът Ми те въведе във века на бъдещите

добрини и преславни събития, пак Той ще те въведе в Залата на

Обновлението, за да свидетелстваш оттам за Славата, която ще се

открие за Моите Светии след Страшния Съд.

Защото Аз, Всемогъщият Бог на Небето и Вселената, заповядвам

Вечен Живот с ново Небе и нова Земя!

Аз ще вдъхна Живот от Живота Си, Дъх от Дъха Си и Огън от

Огъня Си на нови поколения, с които Скинията Ми ще оживее в

Живота Ми и ще се разцъфти от Дъха Ми!

Из род в род и от век на век ще напомням делото, което ти

извърши за Сина Ми! Из род в род и от век на век на челото ти ще

блести печатът на Отеческото благоволение и ти ще бъдеш на

Вечна почит и облажаване всред Светиите! Защото ти дадох пръв

да преминеш оттатък със Сина Ми! Понеже прие да пострадаш и

претърпя всичката дяволска ярост, за да може думите Ми да станат

писано Слово и Волята Ми – пророчески видения!

А сега Аз те помазвам с Мирото Си, за да съхраня Мъдростта Си

в тебе и ти повелявам да се възправиш и последваш Сина Ми в

Залата на Обновлението! За да имат съвършена надежда всичките

Ми Светии и да се възрадват премного от Славата, която Всемогъщият

ще открие за тях и за Вечното им служение пред Мене, пред Сина

Ми и пред Святия Ми Дух!”

Докато Отец ми говореше, огненото Му Миро се стече от пръстите Му

върху главата ми. А Господ, като се приближи до мен, подаде ми ръката Си

и ме възправи, като ми казваше:
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“Последвай Ме, възлюбен от Отца Ми! Защото Славата за теб е

много голяма и наградата ти никой никак няма да отнеме!”

С вълнение и благоговение, което не мога да опиша, аз последвах

Исус, като преминах с Него през Светилището. И ето, че Господ застана

пред златна врата, като натисна дръжката й и я отвори...

Братко мой! След толкова много видения, които дадох на Църквата от

Божието Светилище, аз бях изправен пред най-славното и прекрасно

видение в живота си. Нозете ми вече пристъпваха след Господ в Зала,

която никак не приличаше на зала. Това сякаш, че беше откритият космос

и ми се струваше, че стъпвам в нищото. Но ето, че забелязах как в Залата

имаше три Святи сфери, подобни на идеални кълба от Божия Светлина. И

докато аз ги гледах, Исус пристъпи към първата от тях и ми даде знак да

Го приближа, като ми казваше:

“Ела, слуго Мой! И виж първата от сферите на Обновлението!

Защото в нея е Славата на Небесните посланици всред Божията

Скиния!”

Пристъпил до Божия Син, аз забелязах как в първата сфера имаше

Златен Жезъл. И ето, че Господ взе Жезъла в ръката Си и ми го подаде,

като ми казваше:

“Хвани Жезъла, за да разбереш каква ще е Славата на всеки

Небесен посланик!”

С огромна радост аз хванах Жезъла. А тогава Святата сфера просто

погълна мен и Исус, тъй щото ние полетяхме сред звездите. И докато

летяхме, се намерихме първом пред една галактика, а след това пред една

от звездите й, и накрая – на една от планетите й. Така, долетели там, ние

доближихме прекрасен Храм от бял мрамор. А вътре в Храма имаше престол,

направен от чисто злато. И ето, че Господ ми проговори, като ми казваше:

“Във времето на Великото Преселение на човешкия род, когато

съчетаните от Отца Ми създадат поколения и населят тази

галактика, в този Храм и на този престол  ще стои посланикът на

Отца и Сина, който ще е Небесният авторитет сред земните жители!

Той ще им явява Волята на Отца, Словото на Отца, Мъдростта на

Отца! И в златния му Жезъл ще са скрити всичките съкровища на
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Познанието и Светлината на Бога! Така непременно Отец Ми ще

изпълни писаното за Небесния Ерусалим, а именно, че:

“...народите ще ходят по неговата светлина...” 15

И ето, пророкувам на Светиите Си, останали по земята. И на

всички вас, просветени Божии чеда, казвам:

Блестете по земята като светила на Сион всред опакото и

извратено поколение, като им явявате Словото на Живота! Защото

вие, които сте били звезди на Сион на земята, непременно ще

намерите съдбите си, като посланици на Вечния и Свят Бог, държащи

Златния Му Жезъл и явяващи Светлината на новите поколения и

цивилизации!”

След тези думи, Господ просто ме прегърна и въздигна от планетата в

онази галактика, тъй щото ние отново мигновено се намерихме в Залата на

Обновлението. А тогава Исус се приближи до втората от Святите сфери,

като ми казваше:

“Слуго Мой! Приближи се до втората от сферите, която е сфера

на Обновлението! Защото в нея е Славата на Небесните летописци

всред Божията Скиния!”

Пристъпил до Господа, аз забелязах как във втората сфера имаше

диамантен писец. И ето, че Исус го взе в ръката Си и ми го подаваше, като

казваше:

“Хвани писеца, за да разбереш каква ще е Славата на всеки от

Небесните летописци!”

Радостта ми отново преливаше, когато хванах диамантения писец в

ръката си. А тогава и втората Свята сфера просто ни привлече през себе

си, тъй щото двамата с Господ летяхме сред звездите. А и този път пред

очите ми се приближи галактика, а след нея – звезда, и накрая – планета

до звездата. Така, летящи надолу, ние стигнахме до прекрасна извисяваща

се кула, направена от огромни диамантени камъни. На върха на кулата

имаше престол, а в кръг около престола – седем огромни прозореца, през

които цялата планета се виждаше на длан. А тогава Господ ми проговори,

казвайки:

15 (Откровение 21:24)
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“Докосни с писеца един от прозорците, за да видиш чудото,

което ще се открие пред очите ти!”

С вълнение докоснах един от прозорците. И ето, че той мигновено

започна да ми показва новите земни жители от съвсем близо. И тогава

Исус със съкровен Глас ми каза:

“Тези прозорци на върха на кулата ще бъдат седемте Божии

Духове за всяка планета! Божиите зеници сред човеците! Те ще

диктуват на Небесния летописец да записва хрониките на човешкия

род и да ги възвестява на Бога и Отца на нужното време, когато се

явява в Присъствието Му!

Всеки Небесен летописец ще бъде служител на Божието Слово

и възвестител на хрониките на човешката цивилизация! С Вярност

и Истинност той ще обхожда чрез зениците Господни всичките

краища на човешкия род, за когото е бил поставен като летописец.

И ето, пророкувам на Божиите Светии по земята!

И на всички вас казвам чрез пророка Си:

Бъдете Верни и Истинни! Служете на Верния и Истинния в

съвършено послушание към Словото Му! Защото не друг, но Словото

Ми ще посочи бъдещите летописци сред вас, на които Отец ще даде

да бъдат настойници на Вечната хронология, Негови зеници всред

бъдещите човешки поколения!”

След тези думи Господ ме въздигна от кулата, тъй щото ние мигновено

напуснахме галактиката, която бяхме посетили. Така, намерил се отново в

Залата на Обновлението, аз видях Исус да пристъпва и към третата от

Святите сфери. И ето, че за трети път Той ми каза:

“Пристъпи до последната сфера! И хвани Бялото Перо на Гълъба,

което взимам от сферата. Защото така непременно ще разбереш

каква е Славата на Небесните пратеници всред Отеческата Скиния!”

За трети път радостта преливаше от сърцето ми, а аз пристъпих пред

Господа, като хванах Бялото Гълъбово Перо. И ето, че и този път сферата

ни привлече, за да преминем през нея. Но точно тогава от Божието

Светилище към нас се въздигна бял Облак, тъй щото ни обгърна. И докато

аз се чудех какъв е този Облак, Господ ми проговори, като казваше:
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“Зная, че ще Ме попиташ защо Бялото Перо на Гълъба извика

Облака, а той ни обгърна. И сега Аз ти казвам, че пратениците на

Небесния Ерусалим винаги пътуват в Облак из Вселената на Отца

Ми. Така пътуваха Моисей и Илия, когато се срещнаха с Мен на

високата планина при Моето Преображение. Така пътувах Аз, когато

се възнесох от Галилея в Славата на Отца Си! Така и ще пристигна

на земята, когато настъпи мигът на Грабването, а след това и при

Второто Ми пришествие с Моите Светии!

Но ти кажи на всичките Божии чеда и запиши за свидетелство

думите Ми, че при Великото Преселение на човешкия род Божиите

пратеници ще въздигат в Облак родоначалниците и патриарсите до

седмите им поколения, за да ги населяват по цялата Вселена! И пак

Божиите пратеници ще посещават с Облак всяко място из Вселената,

където годините на човешките чеда са станали като годините на

дърво. Тъй щото хилядагодишните ще бъдат въздигани до Хълма

Сион и до Господното Преображение, за да бъдат от този момент

усъвършенствани праведници и Божии Светии, равноправни на

всичките Небесни Светии! Така непременно Отец Ми ще изпълни

писаното за Небесния Ерусалим:

“И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще

донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят

денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в него

славните си и ценни неща...” 16

И ето, пророкувам на всичките Божии чеда от Облака на Божията

Слава, като им казвам:

Обичайте свидетелството на Божиите слуги, пророците, и

непрестанно се молете, за да слиза върху вас Славата на Отца Ми!

Онези, които са обичали Облака приживе, сам Облакът ще ги

възлюби отпосле и ще ги изиска, за да бъдат Божии пратеници по

цялата Вселена!

Обичайте Словото на Божиите пратеници и никога не забравяйте,

че всякога сте наблюдавани от Облак от свидетели!

16 (Откровение 21:24-26)
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Обичайте саможертвата на Моите слуги и всякога промисляйте

с щедрост и благодарност нуждите на живота им – отсега и до

свършека! Защото те са Святите Господни съдове, чрез които

отворих очите ви и просветих сърцата ви!

И ако искате Бялото Перо на Гълъба да ви издигне до Облака,

всякога се покорявайте на Святия Дух и не Го наскърбявайте в

общение с други духове и със словото на сатанинската заблуда.

С този Облак, като Божии пратеници, вие ще преживявате

мигновения из Вселената! Защото ще дойдат векове и години, когато

из Скинията на Отец Ми ще пътуват стотици хиляди Облаци с

милиони пратеници, които ще извършват служения по Преселението

или служения по Господното Преображение!

Ето, предсказах ви всичко от Вечността на Бога и Отца! Явих ви

чрез слугата Си сферите в Залата на Божието Обновление!

От тези сфери започва Истинската Слава и Съвършеният Вечен

Живот по цялата Божия Скиния!

Бъдете усърдни, за да ги заслужите! Бъдете Святи, Любящи и

щедри, за да ви намери Отец Ми като мъже и жени по Сърцето Му!

Бъдете огнени и ревностни за чистотата на Словото Му! Бъдете

Верни и Истинни, както е Верен и Истинен Този, Който ви изяви

Вселената, като Вечен Дом за Вечния Живот!

Защото от мига след Страшния Съд, когато Отец Ми изговори

думите “Ето, подновявам всичко!” започва великата Небесна

хармония и Вечната Любов между Небето и земята!

Хармония, при която в един слънчев и прекрасен Живот земният

човек ще опознава всичката Светлина, Благодат и Любов на Бога и

Отца, всичкото Съвършено свидетелство на посланиците Му, на

летописците Му и на пратениците Му! И когато се насити от земните

си дни – ще бъде въздиган на Небето, при Дървото на Живота и

Реката на Живота, в Царството на Вечната Светлина и сред огнените

камъни на Небесния Ерусалим!
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Хармония, при която цялата Вселена ще оживее и ще бъде едно

с Отца, Сина и Святия Дух – просветена и бликаща от изворите на

Вечния Живот, заповядан от Вечния и Всемогъщ Бог и Отец!

Него, Святият Отец, прославете със сърцата си!

И Негова нека да бъде Славата за вечни векове!

Аз, Амин, Верният и Истинен Свидетел на Отца Ми, пратих

пророка Си до Църквата с посланието на Вечността!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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