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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Острият Меч на Божия Пророчески Дух продължава да стои забит в

сърцето на Вавилонската блудница и Бог няма да го отдръпне в ръката Си,

докато не въздаде на нечестивите за всичките им нечестиви думи. И докато

не ги накаже за всичките нечестиви дела, които са вършили и продължават

да вършат против Него и служението на пророка Му.

Не мога да започна с други думи и по друг начин въведението в тази

пророческа книга, защото в нея Господ Исус ще ти разкрие тайни, каквито

око не е виждало, ухо не е чувало, на ум не са дохождали. А това са тайните,

свързани с огненото езеро и с вечното Божие проклятие върху рода на

нечестивите.

Възможно е да ме попиташ как така Бог продължава да ми дава нови

откровения и тайни, след като Свещеното Писание вече две хилядолетия е

достъпно за човеците. Не успя ли човешкият ум през изминалите векове да

разкрие всички утаени и скрити неща в тази Библия? Не я ли изядоха

книжниците от корица до корица? Не я ли предъвкваха всякакви богослови

и апологети? Не я ли претегляха книжници през очилата на теологическите

си доктрини?

Да, разбира се! Те вършиха и продължават да вършат всичко това. Но

тяхното знание, назубрено, класифицирано и подредено по плът, не може

никак да ги ползва. Нито речниците и конкордансите, нито справочниците

и енциклопедиите могат да отворят очите на човешкото сърце за тайните

на Свещеното Писание.

Защо?

Просто защото има една тъмна личност, която не иска тайното да става

явно, и скритото да се открива. И за хилядолетния Божий противник,

наречен “дявол и Сатана”, най-удобно е светското и плътско християнство,

което приема да строи на основи, предварително одобрени от религиозните

духове на нечестието.

Нужно ли е тогава да ти казвам срещу каква власт и тъмнина се

изправи Божият пророк с книгите, които написа? Нужно ли е да споделям с
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теб, че след последната книга за “Дните на Ноя” срещу сърцето ми се

надигна вълна от дяволски отмъщения, каквато не бях си представял, че е

възможна? Защото наистина е голямо предизвикателство да заявиш на

двумилиардната блудница Вавилон, че Господ я осъжда като развратна и

развалена жена, която заслужава сетнината си в дълбочините на огнения

пъкъл. Защото е още по-голямо предизвикателство да кажеш на цялото

тщеславно християнство, че докато то се весели на широкия път и преминава

през широката порта, през тясната порта във времето на Грабването ще се

намерят едва седемдесет и две хиляди пламенни боголюбци. А сега помисли

какво предизвикателство ще е пророческа книга, която разкрива мястото

на огненото езеро и белезите, които го различават от смъртта и ада.

Нека отново продължа с Божиите тайни и откровения. Представи си,

братко мой, един огромен дворец, който има седемдесет етажа височина, а

на всеки етаж има по хиляда заключени стаи. Във всяка от стаите Бог е

оставил по един скъпоценен бисер, сиреч, по едно откровение от Небесното

Царство. Да, но има голям проблем. И той е такъв, че ключовете за стаите

са събрани в една голяма купчина пред вратите на двореца. Те не са

надписани, за да знаеш кой ключ за коя стая е. Ти просто трябва да

вземеш десетина ключа в ръката си и да тръгнеш по етажите на двореца,

за да ги пробваш върху ключалките, та дано някоя стая би се отключила.

Това е твърде обезкуражаваща мисъл, с оглед на големия брой заключени

стаи и липсата на информация кой ключ за коя стая е. Броят на възможните

комбинации, които съществуват, за да се отключат всички стаи, като се

направят опити с всичките ключове, е потресаващ. Той е едно огромно

число, с каквото трудно биха боравили и най-големите библейски експерти

на земята. Но не само броят обезпокоява, а и всичките дежурни религиозни

демони, които зорко бдят, да не би някой да уцели точната врата за точния

ключ. Някои християни тръгват в Словото точно така – обезверени и

обезкуражени още в началото. Те ходят няколко години из двореца на

Библията, пробвайки ключове пред тази или онази стая с този или онзи

стих. И понеже не им се удава случай, нито шанс да отворят дори една

едничка врата, те разочаровани излизат вън от Словото и решават да

заложат на книжниците и теолозите, които никога не са имали водителство
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от Духа на Истината. Многократно влизали и излизали от двореца на

Словото, те нито веднъж не повдигат нагоре главите си, за да видят

написаните думи върху арката над портите му. А тези думи гласят:

“...дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви

даде Дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да

просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата,

към която ви призовава, какво е богатството между светиите на

славното от Него наследство...” 1

Братко мой! Това “дано” в устата на Апостола, е много смиряващо. То

разкрива и напълно доказва, че спасените от Господ Исус не са влезли в

Царството на принципа на рулетката, заровете, късмета или каквато и да

било игра на случайността. Те са били посочени, предузнати и записани от

Бог Отец още преди създанието на света. Именно затова Павел казва

“дано”, понеже влага в него смисъл на желателно сбъдване, а не на

категорично изпълнение. А аз нека към думите на Апостол Павел, да

прибавя и Личното обещание на Господ Исус Христос:

“На този, който победи, ще дам от скритата манна...” 2

Виждаш ли колко ясно Исус е посочил условието, за да ти даде от

Скритата Си Манна? Той иска да победиш, за да се удостоиш с привилегията

на Неговото Небесно благословение. Но какво трябва да победиш?

Виж отговора! Трябва да победиш религиозната съпротива на дявола,

насочена против истинското ти проумяване и разбиране на Божието Слово!

Трябва да победиш блудницата Вавилон! Трябва да победиш правдата на

книжниците и фарисеите, защото тя е плътска и ужасно демонизирана! И

за нея Исус е предупредил:

“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата

на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство...” 3

Едва когато победиш правдата на фарисеите и книжниците, Сам

Господ ще подбуди сърцето ти, за да се върнеш при двореца на Словото. А

там с учудване ще забележиш, че някои ключове в голямата купчина вече

1 (Ефесяни 1:17-18)
2 (Откровение 2:17)
3 (Матея 5:20)
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блестят с Небесен блясък. Ти ще се наведеш и ще ги повдигнеш в ръката

си. Така лично ще се увериш, че Исус е забелязал сърцето ти и ти протяга

ръка. Защото върху ключа ще има точен стих от точно място в Библията,

както и точният номер на стаята, която се отключва с ключето. Едва тогава

– развълнуван и вдъхновен – ти ще се затичаш в Словото Божие, а Исус ще

изпълни в живота ти писаното:

“Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във

вътрешните си стаи...” 4

Не мисли, че по друг начин аз написах тези сто и петдесет пророчески

книги, които дадох даром на Божиите чеда. Написах ги точно така – като

спазвах условието, поставено ми от моя Господ и Бог. Аз не се съгласих да

храня сърцето си с плътски брътвежи и религиозни глупости. Не се съгласих

нозете ми да стъпват на места, където царува мерзостта, която докарва

запустение. Не се съгласих, че ми е нужен посредник с диплома, за да

оживее Исус пред сърцето ми. Не се съгласих, че ще наскърбявам Святия

Дух и ще похулвам Божията Благодат, като стана търговец, подобно на

хилядите търговци. Аз просто категорично отхвърлих блудницата Вавилон

и не й позволих да омае и съблазни сърцето ми. А тогава – Верен и

Истинен на обещанието Си – Господ започна да идва в живота ми и да

изпълва сърцето ми със знания, просветления, откровения и видения. И

понеже умората от страшното дяволско гонение вече е като планина върху

сърцето ми и усещам края на писането си, то и затова искам в последните

книги, които давам на Божиите чеда, да заблести съвършено Светлината

на моя Господ и Бог.

Ето такава е книгата, която сега държиш в ръцете си. Книга с

пророчески видения за огненото езеро и за белезите, които категорично го

различават от смъртта и ада. Книга, която е написана с глътки от Златната

Стомна и с проумяване на Скритата Манна, която Исус е утаил и запечатал

за последното Си поколение. За Избраните, които ще бъдат удостоени да

участват в грабването и да въздадат на блудницата от Божия яростен Гняв.

Смири сърцето си пред Бога, братко мой! И нека Святият Дух те изпълни

и просвети с всяка страница от тази пророческа книга. Амин и Амин!

4 (Песен на песните 1:4)
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1. НОВИТЕ ГЛЪТКИ ОТ ЗЛАТНАТА СТОМНА СЪС

СКРИТАТА МАННА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Имайки опита от общуването с моя Господ, както и от проумяването на

стотици видения, които Той ми даваше през годините, аз забелязах, че

рано или късно пред сърцата на всички ни се появява една граница на

неизвестността. Колкото и да искаме да преодолеем тази граница, тя като

хоризонт се измества още по-напред, тъй щото - искаме или не – се

съгласяваме с нейното присъствие. Тази граница сякаш шепне на сърцата ни:

“Стоп! Вашето разбиране беше дотук! Оттук нататък ще трябва да

изчакате времето до вашето преселение в Небето, където всичко тайно ще

ви стане явно!”

Къде е тази граница и какво представлява тя?

Истината е, че това е границата, която касае времето след Второто

Пришествие на Господ Исус Христос, когато ще настъпи Милениумът, сиреч,

хилядагодишното царуване на Божият Син и събраните с Него Светии.

Божии пророци като Захария и Йоан не ни оставиха в неведение относно

Милениума. Захарий писа за него в последната глава на своята книга, а

пророк Йоан – в двадесета глава на Откровението. Но оттук нататък

въпросите започват да се раждат с пълна сила:

Какво точно ще правим с Господ Исус, ако се удостоим да царуваме с

Него през времето на Милениума? Как да разбираме факта, че при

Пришествието на Исус и след поразяването на Антихриста и войските му за

първи път се споменава огненото езеро, където ще бъдат хвърлени звярът

и лъжепророкът? Как да проумеем пускането на Сатана след хилядата години

от бездната, където е бил хвърлен от Божия ангел и предварително вързан

с верига? Как да разбираме факта, че дяволът отново ще започне да мами

народите и да ги подбужда на война срещу Святия Ерусалим, срещу Господ

Исус и срещу всичките Божии Светии? И най-сетне – след като звярът и

лъжепророкът бъдат хвърлени в огненото езеро преди Милениума, как да

разбираме това, че и Сатана бива хвърлен в същото това езеро, хиляда
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години по-късно? И още по-нататък – как така при Страшния Съд пред

Престола на Бога, когато се разтваря Книгата на Живота заедно с други

книги, и смъртта и адът биват хвърлени в огненото езеро?

Виждаш ли колко много въпроси, братко мой?

Всички те сочат към едно и също място, споменато и пророкувано в

“Откровението на Йоан” – огненото езеро. Помисли тогава колко дълъг

трябва да е Мечът на Божия Пророчески Дух, за да се простре през

Милениума и да стигне до свършека на всичко старо и до началото на

новото Небе и новата Земя? Това са малко повече от хиляда години,

съдейки по факта, че Господното Пришествие още не е дошло, а и това, че

известно време пуснатият от бездната дявол ще настройва последните

земни поколения против Небесното управление на Христос и Светиите.

Аз няма да скрия от теб, че преди шест години Господ ми даде да държа

Меч, който докосва и издирва в хилядолетие напред. И тогава написах

книгата за “Вечните белези на Обновлението”, която разкрива новото

Небе и новата Земя, които Отец ще създаде след Милениума. Но явно, че в

онова време сърцето ми все още не е било готово за най-дълбоките и най-

помазаните глътки от Златната Стомна със Скритата Манна, та да пиша и

за огненото езеро, което ще е вечната сетнина на всичките нечестиви. Но

сега, в края или по-точно – във върха на пророческото си призвание и

избиране, с благоволението и водителството на Господ Исус Христос аз

наистина ще отместя хоризонта на нашето незнание с хиляда години

напред. Тъй щото за верните и избраните от Бога да има лъчи на Свята

надежда, които се простират с векове напред и ни правят да бъдем

многократно по-просветени от нашите древни братя християни.

А сега нека вече да ти разкрия и видението, което Господ Исус разкри

на сърцето ми, за да ме утвърди и благослови за написването на тази

книга. Ето думите, които Той проговори на сърцето ми:

“Слуго Мой! Възрадвай сърцето си, въпреки яростното

отмъщение на дявола, което трябваше да претърпиш в тялото си.

Защото сега ти казвам, че ужас и трепет са сковали всичките сили

на ада и бездната. Ужас и трепет тресат сърцата на демони и

бесове, началници и князе. Ужас и трепет разтърсват сърцето на
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най-силния от враговете Господни – падналият херувим, наречен

дявол и Сатана. И ако ти сега Ме попиташ на какво се дължат

ужасът и трепетът, то Аз ще ти отговоря следното:

Моите тайни и скрити съдби против рода на нечестието, които

всякога са били утаени в Библията, сега ще станат явни! А когато

Господ започне да изговаря тайни и да ги прави явни, то тогава

времето за изпълнението им наближава твърде много да се изпълни.

А сега нека да те попитам, а ти Ми отговаряй:

Страхува ли се дяволът от ада, след като самият ад е предаден

в ръката му?”

“Не, Исусе! Адът е естественото обиталище на дявола. Много пъти Ти

ме водеше да видя дяволските покои в този ад!”

“Правилно Ми отговори!” – каза Исус и продължи: “Но Аз нека ти

задам друг въпрос, по-дълбок от първия! Ето и въпросът:

Страхува ли се Сатана от огненото езеро?”

“О, Господи! Огненото езеро е последното място, където попада дяволът

след хилядата години, в които е бил вързан и хвърлен в бездната. Огненото

езеро е мястото, където Ти ще хвърлиш при Пришествието Си двамата най-

големи до него – звярът и лъжепророкът! Огненото езеро е мястото, където

ще бъдат хвърлени смъртта и адът, според както е писано в Откровението.

Ето защо, ако има място, което най-много да ужасява дявола, то това място

непременно е огненото езеро...”

Исус се усмихна на думите ми и продължи да ми говори, като казваше:

“А какво е огненото езеро? Понеже мнозина са решили, че

каквото е адът, това ще е и огненото езеро. Но това тяхно

твърдение не почива върху Истината, понеже и самият ад заедно

със смъртта ще бъдат хвърлени в езерото. Можеш ли ти да

отговориш на въпроса Ми?”

Мечът от устните на Исус беше притиснал сърцето ми, а аз не знаех

какво да Му кажа. Ето защо плахо Му проговорих, казвайки:

“О, Господи! Само Отец, Ти, Святият Дух и Небесните ангели знаете

какво е огненото езеро. Това езеро е покрито от голяма тайна...”
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“Да, така е! Тайната наистина е голяма. Но не съм ли Аз Верен и

Истинен Господ, Който изпълнявам Словото Си? Не казах ли още

преди две хиляди години:

“Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито

потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве...” 5

А сега, преди да те въведа в разбирането на тайната, нека те

попитам: Помниш ли видението с двата триъгълника, което ти

дадох, когато те въведох в Ковчега Си?”

“Да, Исусе! Именно с това видение Ти ми даде да проумея защо Твоето

Пришествие ще е като в дните на Ноя и бройката на грабнатите в Духа и

Силата на Илия ще е толкова малка...”

“Другите факти си спомни! Тези факти, че от Ден Аз се

превърнах в Час, а накрая в Миг, и че дяволът от миг се превърна в

час, и накрая в нощ, лукаво преправена на ден.

Как мислиш тогава? Има ли още триъгълници в мантията на

твоя Господ? Или нека ти задам въпроса така:

Всичко ли приключва с Моето Пришествие?”

Слушах въпроса на Исус и бях готов с пълната си увереност да Му

отговоря с категорично “да”. Но Той ме гледаше с толкова загадъчен и

въпросителен поглед, щото изоставих категоричността и Му казах:

“О, Господи мой! Мисля си, че когато настъпи Второто Пришествие, то

тогава повече триъгълници не би трябвало да има. Ти вече царуваш със

Светиите Си и нечестивите са люто наказани. Не би трябвало повече да

има ден, час и миг – нито за Теб, нито за дявола...”

В този миг Господ вдигна показалеца Си и докосна сърцето ми, като ми

казваше:

“Ето, че сбърка! Но Аз не те укорявам за това! Понеже сърцето

ти се изправи пред тайната, която е скрита в мантията Ми. И сега

нека отново да те въведа в Ковчега Ми, за да пиеш от Златната

Стомна със Скритата Манна. Понеже така тайната ще ти стане

явна...”

5 (Лука 8:17)
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След тези думи Господ докосна главата ми, тъй щото духом аз се

намерих в Ковчега Му, а очите ми отново видяха кедровата масичка и

Златната Стомна, сложена върху нея. А тогава Исус ме подкани, казвайки:

“Вдигни слуго Мой, Златната Стомна, и пий от онова Святото,

което се съдържа в нея...”

С вълнение хванах Златната Стомна, като я надигнах, за да пия. А

тогава глътки с вкус на мед и кориандрово семе се разнесоха из духа ми и

до самото ми сърце. Те буквално ме възпламениха със Светлина от Духа,

тъй щото лъчите й преминаха през зениците ми. И ето, че видях моят

Господ да бърка в мантията Си, откъдето извади два триъгълника. Единият

беше светъл като Слънцето, а другият – тъмен и мрачен като нощта.

А тогава, приближил светлия триъгълник до очите ми, Исус проговори,

като ми казваше:

“Запиши думите Ми и ги предай на вярната Ми Църква! Широката

слънчева част на Моя втори триъгълник, е Милениумът, сиреч,

хилядагодишното Царство, в което Господ ще бъде Ден, и светиите

Му – вестители на Деня. Малката част от лъчи преди края на Моя

триъгълник, е времето след Милениума, когато дяволът ще подбуди

земята на бунт против Мене, Моя Град и Моите Светии. Това ще е

време за нечестието на Гога и Магога, когато болшинството от

земните жители ще бъдат съблазнени от Сатана и ще отхвърлят

Небесната власт и Небесното управление. Острият лъч в самия край

на Моя триъгълник е Божият Гняв върху съблазнените от дявола

народи, върху Гога и Магога, когато Огънят от Небето ще падне и

ще ги изпояде.

А сега виж и черния триъгълник:

Широката тъмна част на триъгълника касае хилядагодишното

изгнание на дявола в бездната. Втората малка част на триъгълника

преди края, касае въздигането на дявола като час за четиридесет

години, след пускането му от бездната, когато ще излезе да мами

народите. А най-тънката му част като миг касае хвърлянето на

дявола в огненото езеро, откъдето няма никога повече да излезе
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навън, но силата му ще се стопи в самия него, за да бъде нищожен

и презрян за вечни векове. Разбра ли вторите два триъгълника?”

Гледах възхитен към триъгълниците и слушах с благоговение премъдрия

Глас на Спасителя. А след това едвам успях да проговоря на Исус:

“О, Господи мой! Наистина е имало още два съдбоносни триъгълника,

за които не съм знаел. Но сега вече знам за тях...”

“Не просто знаеш, слуго Господен. Но сега си пред прага на

едно знание, което най-много ще съкруши дявола. Понеже това

знание изпълва кошмарите му и определя вечната му участ. И това

е знанието за огненото езеро, което гори с жупел. Но нека за

проумяването на това знание, да дам на сърцето ти едно видение от

древността. Видението с гордостта и превъзнасянето на Денница,

каквото беше старозаветното име на дявола...”

След тези Свои думи Господ отново простря ръка и докосна главата

ми, тъй щото пред сърцето ми се разкри едно от най-разтърсващите видения,

които съм имал през всичкото си слугуване на Бога.
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2. ВИДЕНИЕТО С ГОРДОСТТА И ПРЕВЪЗНАСЯНЕТО НА

ДЕННИЦА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Преди да ти разкрия подробностите от това разтърсващо видение, аз

искам да освободиш ума и сърцето си за присъствието на Святия Дух. Нека

Духът на Истината да те изпълни и покрие съвършено, за да бъдеш опазен

от евентуалните отмъщения и провокации на дявола.

А сега нека да започна въведението малко по-отдалеч. Аз още помня

първите дни на моята вяра в Господ Исус Христос, когато сърцето ми

жадно попиваше и поглъщаше страниците на Библията. Аз още помня как

за първи път прочетох пророческата книга за “Откровението на Йоан” и

останах зашеметен от дълбочините, образите и посланията в нея. Не че

разбирах каквото и да било от прочетеното, но сърцето ми още тогава

почувства, че ако Божието Слово е океан, то Откровението е на дъното на

океана, сиреч, мястото, където Бог е утаил най-скъпоценните бисери,

просветления и тайни на Своята Премъдрост.

В онова време преди петнадесет години аз много исках да разбера

колкото е възможно повече за моя Господ Исус Христос и затова бързах да

си подчертая всяко място в Библията, където Той изповядваше за Себе Си

с началните думи “Аз съм...” Така разбрах, че Той е Пътят, Истината и

Животът. Така разбрах, че Той е Добрият Пастир и Истинската Лоза. Така

разбрах, че Той е Амин, Верният и Истинният. Така, най-сетне, разбрах, че

Той е Коренът и Потомъкът Давидов, Светлата Утринна Звезда. Именно

последното Му определение – като Светла Утринна Звезда – беше причината

още повече да поревнувам за Него и да закрепя сърцето си в стиховете от

посланието на Апостол Петър, където той каза на всички ни:

“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и

вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което

свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата

ви...” 6

6 (2 Петрово 1:19)
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Не зная доколко внимавах на пророческото слово, но след четири

първоначални години на изпълване и усърдно четене на книгите от всички

пророци в Библията, аз се почувствах духовно променен. Променен

дотолкова, че усещах Зорницата, изгряла в сърцето ми. Това беше чудесно

духовно присъствие, свързано с мощното осветяване и преобразяване на

ума ми. Духовно присъствие, с което без всякакво усилие започнах да плувам

във всякакви води и да издирвам всяко утаено знание от страниците на

Библията. Зорницата, изгряла в сърцето ми, беше толкова съдбоносна за

мен, щото вече знаех, че Божият Пророчески Дух щеше да формира целия

ми живот и служение за моя Господ и Бог.

И така, братко мой, годините минаваха, а аз започнах да пиша книги,

за да споделям духовната си опитност и израстване в Господа. А когато

вече бях написал “Духовните империи на Злото”, Исус дойде в живота

ми с ново и непознато духовно общение. Той вече започна лично да ми се

разкрива и да ме води във видения, които даваше на сърцето ми. Аз вече не

бях онзи християнски писател, който пише върху откровения и просветления,

но станах Негов Личен слуга, който изявява Волята Му, разкривайки

виденията, които получава.

Защо ти разказвам за всичко това?

Или каква връзка има то с видението, което предстои?

Истината е, че дойде миг в израстването ми за Бога, когато трябваше

да видя един духовен конфликт в Библията. Конфликт между две имена,

които бяха присвоени от абсолютни духовни противници. От едната страна

на конфликта беше моят Господ Исус Христос, нарекъл Себе Си в края на

Откровението “Светлата Утринна Звезда”, а от другата страна на

конфликта беше дяволът, наречен “Денница” в Стария Завет. Както и да

гледах на този духовен конфликт, аз осъзнавах, че името “Денница” никак

не подобаваше на дявола. Защото “Денница” е същата тази “Светла

Утринна Звезда”, каквато се нарече нашият Господ Исус Христос. Защо

обаче Бог беше запазил дословно името, присвоено от дявола? Защо дори

му заяви чрез пророка Си Исайя:
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“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си

отсечен до земята, ти, който поваляше народите...” 7

Не трябваше ли име, присвоено от Исус, и разкриващо Неговата

божествена същност, да принадлежи само и единствено на Него? И какво

значи това, че дяволът ще нарича себе си “Денница”?

Господ, разбира се, никак не ме остави в неведение за разбирането,

че Той е “Светлата Утринна Звезда”. Плод на Неговото Съвършено

водителство стана книгата за “Слънцето на Правдата”, където съвсем

ясно Исус ми каза следното:

“В Небето Аз съм Слънцето на Правдата, но на земята и в света

Аз съм Зорницата. Защото ако в Небето съм навсякъде, така, както

слънчевата светлина огрява навсякъде, то на земята съм само в

сърцата на Званите, Избраните и Верните. И ако Небето е голямо,

сърцето е малко. И ако Слънцето е за Небето, Зорницата е за

сърцето...”

Ето така, братко мой, аз завинаги запазих Святата библейска истина в

сърцето си. Истината, че присъствието на моя Господ в сърцето ми е именно

Зорница.

Но как тогава трябваше да разбирам името “Денница”, присвоено от

дявола? Та можеше ли князът на мрака и тъмнината да се кичи с име,

което не му подобава? Само за плод на гордите сатанински амбиции ли

ставаше дума в това име или и за нещо друго?

Защото, без всякакво съмнение, Библията ни разкрива Сатана като

паднал херувим, повлякъл в бунта и падението си една трета от Небесните

ангели. Той наистина е смятал, че му подобава да се нарича “Денница”. И

дори в съдебните процеси против духовете на Езавел, Корей и Мамон, аз

разбрах от изповедите на нечестивите духове, че той най-много обича да

се нарича с това име. Но защо това присвояване на името “Денница” от

дявола никак не притеснява Бога? И ако е вярно, (според както ни писа

Апостол Павел в “Ефесяни”) че всеки род на небесата или на земята носи

съдбата си в името си, то как стоят нещата при именуването на Сатана?

Как дяволът приема съдбата на името “Денница”?

7 (Исаия 14:12)
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Виждаш ли този последен въпрос?

Именно той беше на устните ми преди видението, което Исус щеше да

ми покаже. Затова нека да ти предам думите, които Господ ми проговори,

миг преди духовно да ме пренесе в далечната древност. Ето какво ми каза

Той:

“Слуго Мой! Никак да не се смущава сърцето ти, че Отец Ми е

допуснал дяволът да се нарича “Денница” и дори се обръща към

него така чрез пророка Си Исайя. Но вместо смущение, вземи

Златната Стомна и пий отново от Скритата Манна. Защото заедно с

тебе Аз ще дам от нея да пият всичките Божии чеда, които вярват

на думите Ми и приемат виденията Ми. Хайде, Стефане! Пий отново

от Стомната!”

С вълнение надигнах Златната Стомна, като отпих от нея. А тогава

нова Светлина и Благодат изпълниха сърцето ми и започнаха да излизат

като лъчи през очите ми. И ето, че Исус ми проговори, като казваше:

“Ако Аз нарекох Себе Си “Светлата Утринна Звезда” то е, защото

наистина съм Зорница в сърцата ви и светя в тях, докато се зазори

и се явя в Деня на Пришествието Си, за да бъда с вас и вие да

бъдете с Мене за вечни векове. Но ако дяволът нарече себе си

“Денница”, то ти непременно трябва да видиш къде, как и защо той

се нарече така. Затова нека сега да те върна назад във времето и да

ти дам видение от древността. В него ти ще видиш Сатана само миг

след падението му на земята. И в този миг той ще започне да

говори на всичките ангели, които паднаха с него.

А сега виж самото видение...”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото

духът ми мигновено се пренесе в древността. И ето, че Светлината от

Манната просвети още повече очите ми, тъй че аз вече виждах едно огромно

поле, на което бяха коленичили неизброими множества от паднали ангели.

В средата на полето пред тях стоеше изправен дяволът. Той гледаше към

хоризонта и вече настъпващия на земята ден. А след това вдигна десницата

си и посочи нагоре, към небето, като изкрещя на всичкото си множество:
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“С мен ли сте, мои верни ангели? Вярвате ли на думите ми? Възхищавате

ли се още на засеняването ми? Стоите ли вие до господаря си, когото

единодушно подкрепихте в бунта му срещу омразната Небесна теокрация?”

“С тебе сме, княже наш! Стоим до тебе, сине на огъня и светлината!” –

извикаха единодушно падналите ангели. Възгласът им вля допълнителна

дързост в сърцето на дявола, тъй щото той размаха десницата си, като

изкрещя отново:

“Виждате ли най-бляскавото светило над земния хоризонт? Мислете за

това светило, сякаш това съм аз! Мислете за него като за мене! Защото,

както е това светило на небето, така съм и аз за вашите сърца и за сърцата

на човеците, на които дадох пътя към божественото познание!

Аз съм Денница, Денница, Денница! Аз съм светлата утринна звезда!

Ще го повторите ли, мои ангели?”

“О, княже! Ти си Денница! Ти си вестителят на зората! Ти си светлата

утринна звезда!” - закрещяха падналите ангели. А дяволът още повече

надигна гласа си, като казваше:

“Ще посмее ли Небето да оспори думите ви? Ще оспори ли Небесният

Бог моята претенция, след като неразумно се лиши от най-елитните Си

духове? Ще дръзнеш ли да оспориш, Небесни Боже, че аз съм Денница,

синът на зората, след като тези изгонени от Тебе ангели единодушно

признават думите ми?”

Докато дяволът отваряше устата си, за да изрече нови думи, от Небето

блесна мълния, а ударната вълна на Светлината й блъсна дявола и той

залитна, като падна на земята. А там, сред искрящата мълния, пред дявола

застана Архангел Михаил. И той, като простря Меча си към лицето на дявола,

повдигна брадичката му и го застави да гледа нагоре, към Небето. А след

това с могъщ и властен глас му проговори, казвайки:

“Слушай Небесния отговор, горди враже Господен! Според

както си изрекъл дръзки думи от нечестивото си сърце, такава нека

да бъде и съдбата ти от Бога Всемогъщий!

Виж светлата утринна звезда, която блести преди изгрева на

слънцето! И знай, че сега ти си голям в собствените си очи, а тя е



18

малка! Но непременно ще дойде времето, когато тази звезда ще

стане голяма пред твоите очи, а ти ще си малък!

Да, малък ще бъдеш, а силата ти ще се стопи вътре в тебе!

Затова приеми неизменимата съдба на името си, Деннице!

Небесният Бог знаеше, че ще се възгордееш и превъзнесеш!

Всемогъщият погледна в тайното на сърцето ти и предварително

разбра как ще се наречеш! Защото това светило, с което иде

изгревът на земята, с него Бог е направил да настъпва и залезът!

Горко ти, Деннице! Горко на тебе, на падналите ти ангели и на

родените от тебе човеци, когато това светило на небето стане съдба

и предвещание за залеза ти!

Думите на Бога Всемогъщий ще се изпълнят, според както са

изречени от устните ми! И ето свидетелството от Него за времето, от

когато ще започне залезът на славата ти и началото на края ти:

Зорница от Небето ще слезе на земята, за да подготви Спасение

за човешкия род! А от времето на това Спасение, ти враже Господен

гледай със страх към светилото над земята, но знай, че и то те

гледа! И като те гледа, ще те пожелае! И като те пожелае – в края

на дните ще те погълне! Първо твоите, а после и тебе самия!

Тези са думите на Всемогъщия и аз съм вестителят, който ги

дадох – на теб и на цялото ти множество!”

Гледах потресен на видението, когато Архангел Михаил размаха Меча

си и мигновено се въздигна от онемелия дявол и множеството му. А тогава

Господ ми проговори, като казваше:

“Какво разбра от видението, слуго Мой? Проумя ли думите,

изречени от Архангел Михаил?”

“О, Исусе! Това бяха много властни думи! И с тях пратеникът на Бога и

Отца възвести съдбата на дявола, според думите на собствената му гордост,

собствената му дързост и собственото му превъзнасяне...”

“А как ти разбираш изреченото от Архангел Михаил:

“Виж светлата утринна звезда, която блести преди изгрева на

слънцето! И знай, че сега ти си голям в собствените си очи, а тя е
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малка! Но непременно ще дойде времето, когато тази звезда ще

стане голяма пред твоите очи, а ти ще си малък!”

Какво значи факта, че звездата ще стане голяма пред очите на

дявола, а той ще стане малък? Кога малките неща на небето биха

станали големи?”

“Естествено, че когато се приближаваме до тях, Господи!” – отговорих

аз и все още не разбирах. А тогава Исус ми зададе нов въпрос:

“А коя в крайна сметка е тази светла утринна звезда в Божието

творение, която дяволът посочи, за да си присвои името й?”

“О, Исусе! Това е планетата Венера! В реалния физически космос тя е

и зорницата, и вечерницата!”

“Как тогава разбираш следващите думи, изречени от Михаил:

“Зорница от Небето ще слезе на земята, за да подготви Спасение

за човешкия род! А от времето на това Спасение, ти враже Господен

гледай със страх към светилото над земята, но знай, че и то те

гледа! И като те гледа, ще те пожелае! И като те пожелае – в края

на дните ще те погълне! Първо твоите, а после и тебе самия!”

 “О, Исусе! Ти Си Небесната Зорница, Която слезе на земята! Ти слезе

от Небето, за да подготвиш Спасение за човеците, които повярват в Тебе!

А колкото до Венера – то е видно от думите на Архангела, че тя по някакъв

начин е свързана със сетнината на дявола и всичките нечестиви – били те

бесове, демони или човеци!”

“Точно така е, слуго Мой! Тази е Скритата Манна, която съм

запазил за Моите Звани, Избрани и Верни! Тайната, свързана с

планетата Венера, която при свършека на старото небе и старата

земя, завинаги ще бъде огненото езеро, в което ще бъдат хвърлени

и мъчени всичките нечестиви.

И ето, казвам на всички ви голямата тайна от Скритата Манна:

Огненото езеро е вечната съдба за целия род на нечестивите

демони и човеци!

Съдба за всички, които са били родени от Сатана!

Съдба от огън, сяра и горещ вятър на една ужасна и проклета

планета! Съдба, в която огнените лъчи на едно изгарящо слънце ще
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превръщат Венера в постоянно врящ котел с вълни на гигантско

огнено езеро! И във времето, когато нечестивите ще възкръснат за

осъждане, те всички ще я населят за вечни векове!

С тела, в които червеят не умира и огънят не угасва!

Но ето, Аз сега ще те въздигна в Божието Светилище, при Моя

Бог и Отец, за да свидетелстваш за Неговия Яростен Гняв, който

скоро ще се открие против всичкото нечестие на хора и демони!”

След тези последни думи, видението от древността се прекъсна, а

Исус докосна с ръка главата ми, за да ме въздигне до Божието Светилище.
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3. ВИДЕНИЕТО С ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН

ГНЯВ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Само на Бог Отец, Господ Исус и Святият Дух са явни всичката почуда,

трепет и благоговение, които изпълниха сърцето ми от видението, което

преживях. Не намирам думи, а колко по-малко изречения, с които да изкажа

безпределното си възхищение и преклонение пред Вярността, Благостта и

Милостта, с които ме загърна моят Господ. Аз наистина бях прогледнал

чрез Скритата Манна в една тайна, която е преминавала през вековете и

хилядолетията, без никога да е била разкривана на човеците. Но сега, когато

тя вече е разкрита, аз непременно трябва да продължа напред. Защото

фактът, че планетата Венера е обещаното огнено езеро за нечестивите, вече

предизвиква ума ми да мисли съвършено различно. Нещо повече – при

сравняването на ада с огненото езеро, аз откривам, че последното е

неизмеримо по-страшно и ужасно от ада.

Защо обаче огненото езеро е по-страшно и по-ужасно?

Най-малкото – поради факта, че в това езеро ще се изпълнява

физическо наказание за нечестивите, а не само духовно такова. Планетата

Венера е физически обект, за който астрономите отдавна са открили, че е

най-горещото космическо тяло в Слънчевата система. По-горещо дори от

планетата Меркурий, която е по-близо до Слънцето. Защо? Именно защото

Венера има специфични особености, които я правят място, съвършено точно

избрано за наказанието на нечестивите. Няма да скрия от теб, че след

видението от древността, което Исус даде на сърцето ми, аз побързах да

открия и прочета информация за планетата Венера. И понеже имам удобна

връзка с Интернет, веднага намерих астрономически сайтове, където разбрах

много подробности за самата планета. Какво беше учудването ми, когато

три най-важни характеристики на планетата Венера буквално се припокриха

със стиховете от псалома, които гласят:
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“Господ изпитва праведния; а Душата Му мрази нечестивия и

онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще навали примки;

огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им...” 8

Огън, сяра и горещ вятър!

Запомни тези три характеристики, братко мой! Защото с тях се казва

всичко за Венера! Това е огнена планета, чиято температура денем достига

до петстотин градуса по Целзий на повърхността! Самата температура на

планетата не може да падне по-ниско, понеже на Венера има ясно изразен

парников ефект, дължащ се на изключително плътната облачна атмосфера

от серни изпарения, която задържа жестоката температура на повърхността.

Убийствената мощ на слънчевия вятър ежедневно атакува планетата с

милиарди тонове от радиоактивни лъчения. Така на Венера има чудовищни

бури от горещи ветрове, пълни със сяра, а от облаците по повърхността й

постоянно текат проливни дъждове с кондензирана сярна киселина. И

колкото страшна е сярната киселина, която се излива отгоре, толкова по-

страшни са гигантските реки от разтопена лава, които текат отдолу.

Огън, сяра и горещ вятър!

Сега разбираш ли по-добре каква ще е сетнината на нечестивите?

И проумява ли сърцето ти, че ако адът е място за духовно наказание

на нечестивите души, то огненото езеро е място за физическо наказание

на всичките нечестиви родове от демони и човеци?

“Ама как така?” – би възразил непросветеният ум:

“Та нали уж адът беше сетнината на грешните? За какво физическо

наказание ми говориш, братко мой, когато грешните души нямат тела и

биват мъчени само духовно?”

Вярно е, че те сега нямат тела и обитават духовно в ада. Това е напълно

вярно. Но още по-верни са думите на Господ Исус Христос, които гласят:

“Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които

са в гробовете, ще чуят Гласа Му, и ще излязат; ония, които са

вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло,

ще възкръснат за осъждане...” 9

8 (Псалом 11:5-6)
9 (Йоан 5:28-29)
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Тези библейски стихове винаги са били прочитани, но твърде малко са

били осмисляни. Вярващите са стигали само до първата част на обещанието,

което касае възкресението на праведните, сиреч:

“...ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот...”

Но ние нека да прочетем внимателно и втората част от обещанието,

която касае сетнината на нечестивите:

“...а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане...”

Когато Господ Исус Христос казва, че праведните възкръсват за Вечен

Живот, а нечестивите възкръсват за вечно осъждение, то нека Неговите

думи бъдат счетени за Истина, а всички човешки мъдрувания за лъжа.

Защото това е Божията Истина, Господната Правда, че Бог промисля Вечен

Живот за праведните и вечно наказание за нечестивите. И понеже фактът

на Възкресението не е друг, но е обличането на духа с ново тяло, то

самото тяло вече предполага обитаване не само в духовна, но и във

физическа реалност. Спомни си, братко мой, как възкръсналият Исус се

приближи до учениците Си и каза на съмняващия се Тома:

“Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в

ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ...” 10

Спомни си и други Негови думи, изречени към смаяните Му ученици:

“Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в

сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият;

попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както

виждате, че Аз имам...” 11

Спомни си дори това, че Господ яде с учениците Си, казвайки им:

“Имате ли тук нещо за ядене?” 12

Дух наистина няма меса и кости, според както ни казва Исус. Но

възкръсналият има както меса, така и кости. И ако имал бих причина в

тази книга да говоря за Възкръсналия Исус, то аз бих Го прославил с

всичките славословия на устните си и с цялото благоговение в сърцето си.

Но тук и сега мисълта ми е друга, понеже е продиктувана от божественото

откровение на Скритата Манна. Откровението, че огненото езеро, което

10 (Йоан 20:27)
11 (Лука 24:38-39)
12 (Лука 24:41)
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Господ е запазил за края на времето, при възкресението на нечестивите

човеци, ще бъде планетата Венера. Защо обаче това е планетата Венера?

Дълбок и изчерпателен отговор ти ще получиш във всичките останали

видения в тази пророческа книга. Но точно тук искам да ти напомня

стиховете от посланието на Апостол Петър, където той предупреждава

всички ни с думите:

“А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще

премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и

каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Прочее, понеже всичко

това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в

благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден,

поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите

нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново

небе и нова земя, в която да живее правда...” 13

Виждаш ли колко ясно и точно Апостолът е казал:

“...стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е

вършило по нея ще изчезнат...”

Земята наистина ще изчезне след Милениума, при последния бунт на

Сатана и човеците против Бога, когато Огън ще падне от Небето и ще ги

изпояде. Но обещанието на Господ Исус Христос за наказанието на

възкресените нечестиви не може да изчезне, нито да бъде игнорирано. То

ще бъде изпълнено на друга планета, която няма да изчезне, но се пази и

приготвя за изпълнението на Божия Яростен Гняв. И това е планетата

Венера – огненото езеро, приготвено за присъдата против нечестивите

човеци. Това езеро е реално и физическо – заради реалните физически тела,

с които нечестивите ще бъдат облечени във времето на възкресението си.

Това огнено езеро носи съдбата и предвещанието си още от мига на бунта

и падението на дявола, когато той си присвои древното име на планетата

Венера, а именно Денница (по-късното й име Венера е дадено чак по времето

на римската империя, когато всички планети в Слънчевата система са били

прекръстени с имената на римските божества).

13 (2 Петрово 3:10-13)
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Разбираш ли сега, братко мой, че тази планета, която отдалече

прилича на Небесен диамант, и е най-бляскавото светило преди изгрева и

залеза на Слънцето, отблизо ще бъде вечният кошмар и ужас, трепет и

зверски крясък на всичките нечестиви. И ако бих ти говорил за всичко

това, упражнявайки собственото си въображение, аз по-скоро бих сложил

ръка на устата си и бих млъкнал. Но в случая става дума не за моето

въображение, а за пророчески видения от Господ Исус Христос, станали

възможни поради това, че Той ми даде да пия от Златната Стомна със

Скритата Манна. Защото тази Скрита Манна е тайното Божие Слово, давано

от Господ според Личния Му Избор и предузнание на Неговите Избрани.

Само можеш да предполагаш колко близко сме до изпълнението на всички

библейски пророчества, касаещи възкресението на праведните, а след

това и на нечестивите. Само можеш да благоговееш, когато Сам Господ ти

дава да проумееш Святите думи на пророка Му Даниил:

“И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за

твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание,

каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова

време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който

се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта

на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и

вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и

ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни

векове...” 14

Господ Исус не от вчера говори на чедата на пророческото благовестие,

че в този миг се води страшна битка в духовния свят между Небесните

войнства на Архангел Михаил и силите на всичкото дяволско нечестие. Но

ето затова тази пророческа книга започна с видение от древността, когато

лично Божият Архангел посочи съдбата на дявола и на името му, което той

си присвои от най-бляскавата планета в Слънчевата система. И понеже

Господ Исус сега те намира с това послание като един от разумните, който

иска да сияе със Светлостта на Простора, то се приготви да приемеш

всичките видения и тайни на тази пророческа книга. За да бъдеш укрепен

14 (Даниил 12:1-3)



26

духовно и сърцето ти да бъде изобилно просветено относно сетнината на

нечестивите.

А сега нека вече да продължа с видението от Божието Светилище,

свързано с великата тайна на Божия Яростен Гняв. Ето думите, които Исус

ми проговори, когато въздигна сърцето ми до Хълма Сион:

“Слуго Мой! С Духа Си ще потвърдя в сърцата на всичките Ми

братя и сестри, но и на тебе лично ще кажа, че пишеш възможно

най-дълбоката и най-страшна пророческа книга в живота си. Не че

преди нея не съм ти говорил за сетнината на нечестивите и за

ужаса, който ще ги сполети. Нека верните, които от години храня

чрез тебе, да си спомнят, че им говорих за “Червеят, който не

умира, и огънят, който не угасва”. Нека разумните си припомнят

виденията от книгата “Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?”.

Нека всеки по всякакъв начин да укрепи сърцето си, като си

спомни всичкото благодатно слово, което Аз изливах в сърцето ти,

за да осветявам и просветявам вярната Си Църква. Но точно сега Аз

ще кажа на всичките Божии чеда, че както пророк Моисей имаше

най-голямото си възкачване пред Бога на планината Нево, и на

върха Фасга, така и пророкът Ми Стефан има най-голямото

възкачване пред Мене с тази пророческа книга. Защото тя ще се

простре чак зад границите на Милениума, и дори до новото небе и

новата земя.

Кой тогава би казал, че Господ не е говорил твърде мощно и

помазано чрез пророка Си? Коя е тази земна черепка или кой е този

нечестив дух, който няма да потрепери от Светлината на Господния

Меч? Кой е този дух на нечестие или цар на ужасите, който няма да

потрепери от Ужаса, Който съм Аз? Или кое е онова духовно

нищожество, което си въобразява, че като забива ноктите си в

тялото на пророка Ми ще го уплаши или върне назад? Няма ли Аз

да отсъдя праведно на всеки сетнината му? Няма ли с каквато

мярка са мерили нечестивите, с такава да им отмеря? Няма ли с

каквато съдба са съдили насилниците, с такава да им отсъдя?
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Ето, казвам ти слуго Мой, че тази пророческа книга ще я четат

не само човеци! Не! Самият дявол и Сатана заедно с всичките си

червеи ще я обсъжда в тъмното си обиталище и тя ще му напомни

за всичкия страх, ужас и трепет, които ще нападнат демоните му и

нечестивите му слуги, когато дойде мигът на Божия Яростен Гняв!

Слушай, Моя Църкво, думите, които Отец Ми Всемогъщият ще

изрече на слугата Си! И виж великата тайна на Божия Яростен

Гняв, която ще му бъде разкрита!

Слушай, враже Господен, за сетнината си в огненото езеро!

И побързай да напомниш на всичките си насилници, че времето на

присъдата им тича неудържимо!

А ти, слуго Мой, тръгни след Мене! Защото по Волята на Моя

Всемогъщ и Свят Отец сега те въвеждам в Неговото Светилище!”

След последните думи на Исус аз се намерих с Него пред Божието

Светилище. И ето, че Господ отвори вратите на Светилището, като

пристъпи напред, а аз, заслепен от Огъня и Светлината на Отца, паднах на

колене и закрих с длани лицето си. А тогава Исус проговори на Отца, като

Му казваше:

“Всемогъщи и Святи Мой Отче! По Твоята изрична Воля и

заради праведните Ти съдби сега въвеждам пророка Ти в

Присъствието Ти! Благоволи, Отче Мой, да му явиш великата тайна

на Твоя Яростен Гняв, който ще се открие против всичкото нечестие

на хора и демони!”

След тези думи на Исус, към сърцето ми долетя гръмовния Глас на Бог

Отец, Който ми казваше:

“Сине човешки! Аз съм Отец ти, а ти си слугата Ми! Тебе

посочих, тебе помазах и тебе утвърдих, за да явиш Словото Ми и

съдбите Ми, както за праведните, така и за нечестивите! И днес,

когато нозете ти пристъпиха към върха на Моята тайнствена

Премъдрост, Аз ще ти дам изобилен достъп до най-голямата тайна,

която касае осъждението на нечестивите и хвърлянето им в огненото

езеро, което гори с жупел.
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Пристъпи след Зорницата Ми, сине човешки, за да получиш

видение и Слово от Скритата Манна против Денница, хвърленият на

земята херувим заедно с недостойните ангели, за които се пази

огнена ярост довека!

Пристъпи в стаята на Моя Яростен Гняв и виж какви са вечните

връзки на нечестивите, които пазя за Съда на Великия Ден, когато с

Мощната Си Десница и с Лютия Си Гняв ще поразя старото небе и

старата земя, като оставя всред тях само едно огнено слънце, което

ще изсипва яростния си вятър, и една проклета и обречена планета,

която ще се превърне във врящ котел от огън, сяра и жупел. За да

бъде огнено езеро и вечна сетнина за всичките нечестиви!

Пристъпи при Гнева Ми, сине човешки! И знай, че колкото

голям е Яростният Ми Гняв, с който ще въздавам на нечестивите за

вечни векове, толкова по-голяма е Милостта, Благостта и Любовта,

с които Аз те възлюбих! Понеже прие да носиш раните на Зорницата,

да претърпяваш трънливия й венец, и да бъдеш най-благодатният й

извор за малкия Ми остатък в последното време!”

След тези думи Гласът на Отец спря да ми говори, а Господ ми

протегна ръка да ме възправи на нозете ми, като казваше:

“Ела с Мене, слуго Мой! Защото сега ще те въведа в Стаята на

Божия Яростен Гняв! За да видиш вечните връзки, с които Божият

Яростен Гняв ще въздаде на нечестивите!”

Останал почти без дъх от огнените думи на Отца, аз последвах моя

Господ през средата на Светилището, където Огън и Светлина заслепяваха

цялото ми сърце. И само това, че държах ръката на Святата Ми Зорница,

ми позволяваше да продължа да вървя. Но ето, че накрая Исус застана

пред желязна врата. И като натисна дръжката й, отвори я и влезе навътре,

като придърпа и мен.

Братко мой! Няма да ти казвам, че беше страшно! Не! Вътре в стаята

на Божия Яростен Гняв беше събран всичкият възможен смисъл на думата

“ужас”. Един остър и непоносим дъх на сяра удари ноздрите ми, тъй щото

залитнах. Но точно тогава със Светлина от ръката Си Господ ме покри в

нещо като пашкул. И като посочи напред в стаята, казваше ми:
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“Гледай, Стефане! И като гледаш – кажи Ми какво виждаш?”

Погледнах натам, накъдето ми сочеше Господният показалец. И тогава

видях умален мащаб на Венера всред тъмния космос и огненото изгарящо

Слънце, което изхвърляше гигантски вълни от радиация и огън към

планетата. И ето, че като взрях още повече очите си, аз забелязах върху

планетарната окръжност три връзки, вързани в една обща, която приличаше

на сребърна верижка. Тя беше подложена на яростни атаки от киселинен

дъжд, който падаше отгоре, на огън от разтопена лава, който я гореше

отдолу, и на ураганен вятър от серни изпарения, който я блъскаше отстрани.

При всяко докосване от капките на киселинния дъжд, верижката реагираше

болезнено, като се опитваше да разкъса която и да е от трите си връзки.

Но това имаше обратния ефект, понеже при опъването връзките се затягаха

още повече. Самите капки, като прогаряха верижката, оставаха по нея

цвърчащи рани, които само след секунди заздравяваха, за да се появят

отново при следващите капчици от дъжда. Това ме накара да кажа на Исус:

“Господи мой! Виждам три връзки върху окръжността на планетата,

които са вързани в една обща сребърна верижка! Над тази верижка вали

дъжд от сярна киселина, а капчиците я прогарят! И не е ли това жупелът,

който ще се изсипва върху нечестивите?”

“Да, така е! Това е жупелът на огненото езеро. Но ти сега виж

отново трите връзки, вързани в сребърната верижка. И знай от твоя

Господ, че тук в тази стая ти се показва неизменимата съдба на

всеки от нечестивите, които ще бъдат възкресени и хвърлени в

огненото езеро. Трите връзки, които виждаш в окръжността, са

съответно духът, душата и тялото. Те са вързани така, щото никога

в цялата вечност да не могат да се развържат...”

Думите на Господ бяха твърде страшни. А това ме накара да Го попитам:

“Да разбирам ли, Исусе, че веднъж възкресени нечестивите никога

повече няма да умрат?”

На тези думи Исус ми отговори, като казваше:

“А какъв би бил смисълът да възкръсват, ако отново ще умират?

Не, слуго Мой! Затова кажи на всичките Божии чеда думите Ми:
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Нищо, което бъде възкресено в последния ден, няма никога

повече да умре! То ще си остане за вечността такова, каквото е

било възкресено!”

Думите на Исус ме докоснаха толкова силно, щото едни стихове от

посланието на Апостол Юда нахлуха в сърцето ми и аз отново попитах

Господ:

“О, Исусе! Да разбирам ли, че възкресението на нечестивите е съдба

както за нечестивите човеци, така и за демоните на Сатана? Понеже едни

стихове от посланието на Апостола Ти Юда дойдоха в ума ми. И те гласят:

“...и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но

напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във

вечни връзки за съда на великия ден...” 15

“Виж отново стиха!” – ми каза Исус и продължи:

“Понеже тези думи на Апостола Ми са били четени по плът, а не

в Духа и чрез Духа на Словото Ми! Понеже Отец Ми наистина е

държал падналите с дявола ангели под мрак, както и ги държи до

днес. Но стихът, свързан с вечните връзки, касае не мрака, а Съда

на Великия Ден! Именно за Съда на Великия Ден са приготвени

вечните връзки и ти сега си свидетел на една от тях! И ето това е

великата тайна на Божия Яростен Гняв! Тайната, че целият род на

нечестивите от старото творение ще бъде вързан във вечни връзки,

за да обитава огненото езеро и да му се въздава за вечни векове...”

“А да разбирам ли, Исусе, че телата на всичките нечестиви духове ще

бъдат вечният им затвор, където те да изтърпяват вечното си наказание?”

“Точно така Ме разбирай, слуго Мой! И за повече увереност си

припомни Личното пророчество на Моя Бог и Отец, изречено против

Денница и дадено на пророка Му Исайя:

“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си

отсечен до земята, ти, който поваляше народите; а ти думаше в

сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над

Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към

най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците,

15 (Юда 1:6)
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ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до

преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Ония, които те

видят ще се взрат в тебе, ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е

човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше

царствата, който запустяваше света, и съсипваше градовете му,

който не пускаше в домовете им затворниците си?” 16

Ако ти би забелязал, че това пророчество касае човека-

Антихрист, то колко повече ще касае съдбата на дявола?

Имай разбирането, че това е двуостър меч, сиреч, двояко

пророчество, което касае както звяра, така и змея. Защото Денница,

синът на зората, започва като дух, но ще привърши като човек и ще

се плисне в огненото езеро в края на времето, когато Божиите

стихии ще погълнат старата земя и старото небе, а от тях ще останат

само Слънцето и Венера, за да се сбъдне писаното, че нечестивите

ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

Но ти сега продължи да гледаш връзките, които ти показвам.

Защото освен дъжд от сярна киселина отгоре, ще ги измъчва и огън

от разтопена лава отдолу. И освен огънят от лавата отдолу, ще ги

измъчва и горещ вятър от всичките страни...”

Гледах отново на връзките, които безуспешно се опитваха да се

разкъсат от сребърната верижка, но не успяваха. И тогава в сърцето ми се

роди нов въпрос, който зададох на моя Господ:

“О, Исусе! Би ли ми казал по какво ще се различават телата на

възкресените за Вечен Живот от телата на възкресените за вечно осъждане?”

Господ ме погледна с твърде проницателен поглед и ми проговори,

като казваше:

“Задаваш Ми много дълбок въпрос, слуго Мой! И нека Аз сега

да ти отговоря на него! Спомняш ли си как Апостол Павел написа

на всички ви в посланието си:

“Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се

мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и

16 (Исаия 14:12-17)
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сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч,

изкупването на нашето тяло...” 17

А знаеш ли ти какво ще рече да изкупиш тялото си?

Ето, казвам ти, че да изкупиш тялото си, ще рече в духа ти да се

намерят белези от духовното общение, които имат за аналог белезите

на телесното. И за да Ме разбереш правилно, ще те попитам така:

Какво диша на земята твоето тяло?”

“О, Исусе! Тялото ми диша кислород!”

“Знай тогава, че ако тялото ти диша кислород, то духовно духът

ти диша от Святия Дух! Тъй че ако на земята си дишал от Святия Дух,

то тялото ти непременно се изкупва поради духовното общение!

Но ти сега отговори и на втория Ми въпрос:

Кое е второто най-важно нещо на земята за твоето тяло, освен

кислородът?”

“О, Исусе! Това е водата! Ако не пия вода, ще умра!”

“Знай тогава, че ако тялото ти пие вода, то духовно духът ти

пие от Живата Вода, за да изкупи тялото ти! А каква е химическата

формула на водата? Знаеш ли я?”

“Господи мой! Водата се състои от два водородни и един кислороден

атом!”

“Знай тогава, че и в Живата Вода се събират три присъствия.

Присъствията на Отец и Сина, (които духовно отговарят на

водородните атоми) и Святият Дух, Който духовно е кислородът!

Сега разбираш ли още по-добре защо животът на земята произлиза

от водата?”

“Да, Исусе! Сега разбирам, че Творецът е оставил Святият печат на

Своето Триединство в самата вода!”

Господ се усмихна на думите ми, а след това ми проговори, като

казваше:

“Ето, че още едно знание от Скритата Манна изпълни сърцето

ти. Но сега казвам за свидетелство на всичките Божии чеда, че ако

искат да се намерят с изкупени тела, те трябва духовно да дишат от

17 (Римляни 8:22-23)
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Святия Дух, и да пият Живата Вода на Святата Троица! Постоянно и

непрестанно – до самия свършек и до мига на Възкресението!

Но ти сега отговори и на третия Ми въпрос:

Кое е третото най-важно нещо за твоето тяло на земята, освен

кислородът и водата?”

“О, Исусе! Това е храната, която поглъщам, за да живее тялото ми!

Това е хлябът, който ям!”

“Знай тогава, че ако тялото ти яде храна, за да живее телесно,

то и духът ти яде от Хляба на Живота, сиреч от Словото Божие, за

да живее вечно! Тъй щото, ако на земята си ял от Хляба Господен,

тялото ти да бъде изкупено поради духовното общение.

А сега виж отново връзките на нечестивите, за да разбереш по

какво техните възкръснали тела ще се различават от телата на

възкръсналите праведни. И като начало, кажи Ми:

Виждаш ли някъде на Венера да има кислород?”

“Не, Исусе! Там има само отровни серни изпарения!”

“Знай от Мене, че възкръсналите тела на всичките нечестиви

ще дишат серни изпарения. Понеже във времето, когато са живели

на земята те не са изкупили телата си в общение със Святия Дух, но

са ги развратили и са осквернили духовете си в общение с духовете

на ада, чието дихание е с дъх на сяра.

А ти продължи да Ми отговаряш:

Виждаш ли някъде на Венера да има вода?”

 “Не, Исусе! На тази планета има разтопена лава и горещ вятър!”

“Знай от Мене, че възкръсналите тела на всичките нечестиви

няма да пият вода, но ще бъдат изгаряни вечно от разтопена лава,

и изсушавани всякога от горещ вятър! Понеже във времето, когато

са били на земята, те не са направили обиталище на Троицата, за да

пазят учението Ми, но сърцата им са се разгаряли в огъня на Молох

и Аароновите синове, и умовете им са тичали подир изсушителния

вятър на Ахан, Амалик и Мамон! И не предупреди ли за това Моят

Апостол Яков в посланието си:
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“Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата

изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва: така и

богатият ще повехне в пътищата си...” 18

И ето така Слънцето ще изгрява с изсушителния си вятър върху

Венера, а огненото езеро ще въздига гигантските си вълни от лава,

за да ги разплисква върху възкръсналите тела на нечестивите. Тъй

щото да горят, но никога да не изгарят, и да димят, но никога да не

изчезнат. За да се сбъдне писаното, за което Моят ангел прогласи в

Откровението:

“Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме

белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на

Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще

бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И

димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония,

които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем,

нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му...” 19

А ти за трети път Ми отговори:

Има ли някъде на Венера храна? Има ли на нея хляб и мляко,

масло и мед?”

“О, Исусе! Нищо такова няма на Венера! Аз виждам само огън, дим и

изпарения!”

“Знай от Мене, че единствената храна на възкръсналите

нечестиви, които ще населят огненото езеро, ще бъде пламтящата

смола, която духовно ще отговаря на всичкото нечестиво общение,

което покварените човеци са имали с демоните на Сатана и със

словото на заблудата! И за всичко това Аз ще ти дам да разкажеш в

следващото видение!

А сега най-строго предупреждавам всичките Божии чеда:

Постарайте се до времето на Моето Пришествие да изкупите

телата си, като постоянно общувате със Святия Дух и пиете Живата

Вода на Троицата, и ядете Небесния Хляб!

18 (Яков 1:11)
19 (Откровение 14:9-11)
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Постарайте се до времето на Моето пришествие да се освободите

от серния дъх на всичките адови лъжеучения. Лъжеученията на

теологията и финансовия просперитет. Лъжеученията на църковния

кариеризъм. Лъжеученията на идолопоклонството и окултизма.

Защото именно с тези лъжеучения сърцата биват покварявани и

запечатани в образа на звяра и в числото на името му. А този образ

и това число непременно ще бъдат вързани във вечни връзки за

Съда на Великия Ден.

Аз, Зорницата от Хълма Сион, поставям пред сърцата ви най-

съдбоносния избор! И на всички вас казвам:

Възлюбете Небето и горния Ерусалим! За да възкръснете като

чеда на Светлината и Благодатта! С тела, прославени като Моето

Тяло, в които ще трепти Съвършената жизненост на Вечния Живот!

А на тези, които любят дявола, духовете му, и диханието на

ада, казвам:

Вие непременно ще възкръснете за осъждение! И ще имате

тела, които дишат серни изпарения и дробовете им гноясват и се

възпаляват непрестанно! И ще имате тела, чиито устни бълват смола

и ядат смола! И ще имате тела, върху които жупелът ще прави

дълбоки и кървящи язви, които нощем ще зарастват, а денем ще се

отварят нови от всичкия жупел, който ще вали непрестанно над

вас! И димът от изгарянето ви ще се издига непрестанно – за вечни

векове – сред яростни ридания, скърцане със зъби и безкрайна

безнадеждност – час след час, ден след ден, седмица след седмица,

месец след месец, година след година, век след век, хилядолетие

след хилядолетие, и епоха след епоха!

А колкото до обитателите на огненото езеро и всички, които ще

се намерят в него, Аз сега ще въведа пророка Си в стаята на древния

пророк Исайя! И като разгърна пред сърцето му свитъка за потоците

на Едом – ще му покажа огненото езеро от много близо.

От съвсем близо!

За да бъда Ужас за нечестивите и Крепост за непорочните!

Аз, Зорницата от Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!”
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4. ВИДЕНИЕТО ОТ ПЕРГАМЕНТОВИЯ СВИТЪК НА ПРОРОК

ИСАЙЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Много години аз трябваше да превъзмогвам над една и съща съблазън,

която на моменти се опитваше да смачка сърцето ми и да ме усъмни в

Божията Съвършена справедливост. Тази съблазън се натрапваше в очите

ми с привидната безнаказаност на нечестивите. Аз виждах мръсните им дела,

които заслужаваха смърт. Но вместо смърт – те се радваха на изобилията

на живота си. Аз виждах, че колкото повече човеците се покланят на

дявола, толкова по-приятен и безметежен ставаше животът им. Аз виждах, че

зад най-големите крадци и най-рафинираните лъжци стоеше и продължава

да стои личното благоволение на Сатана, който ги опазва от всеки земен

съд и от всяка присъда, която заслужават делата им. Аз виждах как убийци,

облечени с президентска власт, с един подпис на ръката си изпращаха смърт,

унищожение и страшно разорение върху хиляди човешки съдби. Аз треперех

от възмущение, когато те заставаха ухилени пред телевизионните камери,

за да лъжат милиони в правотата на нечестието си.

Но аз никога не бях разсъждавал за сетнината им в онова дълбоко

пророческо познание, което днес Исус ми дава с тази книга.

Виждаш ли, братко мой, ние живеем в такова време, когато съвсем явно

нечестивите симпатизират на Сатана. По света вече има хиляди сатанински

секти и масонски ложи, в които култът към името Луцифер и желанието на

демонизираните да споделят доктрините му, са стигнали своя връх.

На какво ли обаче разчитат нечестивите, за да са толкова дързостни в

измамата си?

Без всякакво съмнение – на дяволската измама!

Сатана, който е баща на лъжата, успешно е излъгал поклонниците си,

че когато отидат при него в ада, сам той ще ги избави от мъчителната участ

на грешните, и ще ги направи своего рода тъмни принцове или началници.

Но бащата на лъжата е спестил една ужасяваща подробност на чедата си:

Възкресението на нечестивите!
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Именно спестяването на тази подробност е причината днес да живеем

във времената на умноженото беззаконие. Но аз, братко мой, те моля

трезво да разсъдиш върху изключително съдбоносните думи на Апостол

Йоан, които ще запиша по-долу:

“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе

дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени

поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на

ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не

приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с

Христа хиляда години. Другите мъртви не оживяха докле не се

свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен и

свет оня, който участва в първото възкресение; над такива втората

смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и

ще царуват с Него хиляда години...” 20

Виждаш ли как Христовият Апостол и пророк ни е предупредил, че

блажен и свят е оня, който участва в първото възкресение?

Защото това непременно е възкресението на праведните и грабването

на Църквата. И “над такива – казва Божият слуга Йоан – втората смърт

не ще има сила...”

А сега нека мислено прекосим Милениума и да отидем на следващите

пророчески стихове:

“И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат

от тъмницата си, и ще излезе да мами народите в четирите краища

на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е

като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на

земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън

падна от Бога из небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше,

биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и

лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на

него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери

място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред

20 (Откровение 20:4-6)
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престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга,

която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според

делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите,

които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха

в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът

бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото

езеро е втората смърт...” 21

Миг, преди да продължа, аз те връщам отново на първите стихове:

“Блажен и свет оня, който участва в първото възкресение; над

такива втората смърт не ще има сила...”

Сега и последните:

“И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това –

присъдата за в огненото езеро е втората смърт...”

А ето и окончателните стихове:

“И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той

биде хвърлен в огненото езеро...” 22

Както сам виждаш, братко мой, втората смърт е самото възкресение на

нечестивите. То е наречено “смърт”, не защото възкръсналите нечестиви

някога изобщо ще умрат, но защото в очите на Бога и Отца, на Твореца и

Създателя, тези, които населят огненото езеро, са били лишени от Христовия

Вечен Живот, и ще си останат в старото творение – на една огнена и

горяща планета, подложена на убийствените лъчи на едно огнено и горящо

Слънце.

Така разбираш, че не е страшна първата смърт, която е смърт за

тялото, понеже тя е само врата към друго измерение. Но истински страшна

е втората смърт, когато нечестивата душа се намери в ново възкръснало

тяло и то стане неин затвор за вечността.

Аз ще те помоля само за миг да дадеш свобода на въображението си, а

ако не можеш – да прочетеш следващите редове, понеже те не са мое

въображение, но пътуването на духа ми с Господ във Вечността, която

предстои. Представи си една безкрайна Вселена – със стотици милиарди

галактики, в които блестят стотици милиарди звезди. Тази Вселена е

21 (Откровение 20:7-14)
22 (Откровение 20:15)
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напълно доказана от съвременната наука. И на една от стотиците милиарди

галактики в нея, наречена Млечен Път, в края на галактическата периферия,

има една Слънчева система, а в нея – девет планети, които обикалят около

една звезда. На една от тези планети сме се родили ние – човеците. И това

е планетата Земя. Но ето, че Творецът вече заповядва ново небе и нова

земя за праведните, както и вечно осъждение за нечестивите. А тогава

небесните светила в тази Слънчева система престават да дават светенето

си. Черна дупка от дълбините на Млечния път нахлува с неописуема скорост

в Слънчевата система. И като започва да пояжда светилата, започва от

най-крайните – Плутон и Нептун, като се придвижва напред – точно така,

както е писал и пророкът:

“И цялото небесно множество ще се разложи, и небето ще се

свие като свитък; и цялото му множество ще падне както пада лист

от лоза, и като паднал лист от смоковница....” 23

Виждал ли си лист от лоза или смокиня? Те имат периферия, но и

център. Те изглеждат точно така, както изглежда и Слънчевата система –

като планети в една равнина, обикалящи около звезда. Но ето, че ужасният

вакуум на черната дупка наистина предизвиква космическия катаклизъм,

за който ти говоря. Една след друга, планетите попадат под мощното

засмукване на чудовищния вакуум и изчезват в неизследимия мрак.

Черната дупка вече изпълва целия възможен звезден атлас, който може да

се види от позиция на земен наблюдател и така се изпълва писаното, че

звездите престават да дават светенето си. Усетило небесния катаклизъм,

Слънцето се измества от мястото си и тръгва напред към черната дупка,

като поглъща най-близкия до него Меркурий и се готви да направи същото

и с Венера. А дупката вече е погълнала Юпитер, Сатурн и Марс. Наред е

планетата Земя и нейния спътник - Луната. Но миг преди те да бъдат

погълнати, Божията ръка се простира към Земята, като вдига от нея

Ерусалим, обичния град заедно с Господ Исус и всичките Божии Светии. И

тогава нажежените стихии поглъщат Луната и разлагат Земята. За да

изчезне в дупката и тя, и всичко, каквото се е вършило по нея. А така да

се изпълнят и Апостолските стихове:

23 (Исаия 34:4)
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“А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще

премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и

каквото се е вършило по нея ще изчезнат...” 24

Ето, че в Слънчевата система са останали само две космически тела.

Едното е самото Слънце, нажежено и кипящо още повече поради гигантския

катаклизъм. А другото тяло е планетата Венера, приближила се още

повече до огнената звезда. Точно в този сюблимен момент Божията ръка

оттласква черната дупка и тя потъва всред дълбините на Млечния път. И

всички онези души на мъртвите, останали след изгарянето и поглъщането

на Земята, малки и големи, се явяват пред Съда на Божия Престол, за да

бъдат съдени за делата си според написаното в Книгата на Живота, а и в

другите книги на Божията Святост. Оттук нататък предстои втората смърт –

възкресението на нечестивите и хвърлянето им в огненото езеро.

А новото небе и новата земя, създадени за Вечния Живот на праведните,

се усмихват от друго твърде далечно място. В друго измерение, в друга

галактика, и всред други звезди из неизследимата Вселена на Бог Отец.

Какво остава за старата Слънчева система? И каква е съдбата на

Венера, която вечно ще бъде изгаряна от Слънцето?

Нито повече, нито по-малко – това е сетнината в думите на пророческия

стих:

“Няма да угасне ни нощем ни денем; димът й ще се издига

непрестанно; из род в род ще остане опустошена; никой не ще мине

през нея до века...” 25

Тази Слънчева система, останала с една звезда и една планета, ще се

превърнат в единствения космически боклук, затънтен в края на Вселената.

Никой няма да премине през тях до века. А като се вземе на предвид

физическото възкресение на нечестивите на една планета, опустошена от

огън и жупел, както и чудовищните разстояния от милиони и милиарди

светлинни години между отделните галактики, то всяка мисъл на нечестивия

да я напусне ще бъде белязана с тежкият печат на абсолютна безнадеждност.

Сега, най-сетне, разбираш ли защо Бог никак не бърза да въздава на

нечестивите приживе? Сега проумяваш ли защо Той е дълготърпелив и

24 (2 Петрово 3:10)
25 (Исаия 34:10)
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многомилостив? И ще искаш ли още с плътските си очи да видиш

наказание върху злите, след като те с бързи крачки тичат към Венера и

препускат към върховния ужас?

Смири душата си и укрепи сърцето си, братко мой! И недей да се

раздразняваш поради нечестивите, но гледай на тях, като на жалки

създания с още по-жалки души, за които е запазено огнено езеро довека!

Нека след всичко, казано дотук, да ти предам отново думите, които

моят Господ започна да говори на сърцето ми, преди да ми покаже

видението с огненото езеро. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Мой! Преди да ти покажа каквото и да било, Аз искам

цялата Ми Църква да си спомни думите на Апостола Ми Павел:

“А още всичко считам като загуба заради това превъзходно

нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих

всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия, и да се

намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона,

но оная, която е чрез вяра в Христа, тоест, правдата, която е от Бога

въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото

възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки

съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението

на мъртвите...” 26

Защо Апостол Павел в общение с Моите страдания, и ставайки

съобразуван със смъртта Ми, желаеше всякак да достигне до

възкресението на мъртвите?”

“О, Исусе! Той е знаел колко велика и превъзходна е надеждата да

бъдем участници на Твоето божествено естество. Той е знаел, че всички,

които са родени от Бога, ще имат съдбата да се изменят и получат като дар

нови тела, съобразни на Твоето прославено тяло...”

“Правилно Ми отговори! Но Аз искам сега да видиш как Павел

съхраняваше надеждата си, че ще бъде участник във възкресението

на праведните. Виж как започва стихът му, който цитирах...”

“О, Господи мой! Павел счете всичко за загуба, за да познава Тебе!

Той счете всичко за измет, само и само Тебе да придобие!”

26 (Филипяни 3:8-11)
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“Значи, както сам си убеден, Моят Павел ревниво пазеше

осиновяването си от Бога. Той вярваше във Вечния Живот и знаеше

в сърцето си, че няма никога да го размени за нищо друго. Понеже

всичко друго за него беше измет. Така ли е?”

“Да, Исусе! Така е!”

“Помисли тогава какво би се случило с онези, които не пазят

ревниво Вечния Живот, който им давам? Какво би се случило с

хора, които не считат всичко друго за измет, само и само Мен да

придобият?”

“О, Господи! Тъжно ми е дори да си го помисля. Но тези хора, които не

счетат всичко друго за измет, за да придобият Тебе, ще счетат Тебе за

измет, за да придобият другото! Винаги е било така! И компромисът винаги

е бил с ужасни последствия...”

“Точно това исках да чуя от тебе. Точно думата “компромис”.

А сега Ми кажи с какво свързваш нечестието на Едом?”

Думите на Исус влязоха като огромна тежест в духа ми. И аз, като Го

погледнах с всичката си любов, казах Му:

“О, скъпоценни мой Спасителю! Едом е другото име на Исав, братът на

Яков, който направи компромис и продаде първородството си за едно

червено ястие...”

“А няма ли днешните последни едомци, които продават

първородството си за червеното ястие на блудницата Вавилон, да

наследят една огнено-червена планета? Няма ли всички, които

размениха вярата си в Мене за парите, користите и благата на

дявола, да Ме изгубят толкова категорично, колкото някога Исав

изгуби Отеческото благоволение?”

“Какво да Ти отговоря, Исусе? Та нали Сам Отец е казал чрез пророка

Си:

“Но Аз възлюбих Якова, а Исава намразих...” 27

“А тези, които Отец Ми мрази, не предизвикват ли Гнева Му? Не

трупат ли грях върху грях и осъждение върху осъждение? И в

крайна сметка – къде ще е сетнината им?”

27 (Малахия 1:2-3)
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“О, Господи! Те всички ще се съберат в огненото езеро...”

“Последвай Ме тогава. Защото сега ще те въведа в Небесната

стая на пророк Исайя, за да ти дам видение върху пророчеството,

което касае едомците...”

След тези последни думи аз и Господ излязохме от Светилището, като

тръгнахме из улиците на Небесния Ерусалим. А когато застанахме пред

Небесния дом на Божия пророк, Исус се извърна и ми се усмихна, като

казваше:

“Влез след Мене! Защото си пророк от Божиите пророци, който

е достоен да прекрачи зад стените на този дом...”

С вълнение последвах Господ в мраморния дом на Исайя, като изкачвах

стълбите след Него. Така Исус застана пред кристална врата и я натисна,

за да отвори. А когато влезе – даде ми знак да Го последвам. И ето, че

очите ми съзряха изобилие от скъпоценни камъни, златни свещени предмети

и красиви гравюри по стените на стаята. А докато аз се възхищавах,

Господ се приближи до красиво гравирана библиотека и протегна ръка,

като взимаше един от многото пергаментови свитъци, които бяха наредени

по рафтовете й. И като се приближи до мен, запита ме:

“Готов ли си да видиш писаното в този свитък, но с Духа и

зениците на твоя Господ?”

Въпросът на Исус отново усили скритата манна в духа ми. А аз, усетил

Небесните й лъчи върху всичкото си зрение, казах на Господа:

“О, Спасителю мой! Твоята Скрита Манна е подействала чудесно в

мен. И тя ми дава дръзновението да кажа, че съм готов и Те чакам да

разтвориш свитъка на пророк Исайя...”

Божият Син отново се усмихна. А след това Той просто разгърна

свитъка, тъй щото очите ми без усилие прочетоха писаното:

“Приближете се народи, за да чуете, и внимавайте, племена;

нека чуе земята и това, което я изпълва, светът и всичко, което се

произвежда от него. Защото Господ негодува спрямо всичките

народи, и пламенно се гневи на всичките им множества; обрекъл ги

е на изтребление, предал ги е на клане. Също и убитите им ще
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бъдат разхвърлени, и вонята от труповете им ще се дигне, и

планините ще се разтопят в кръвта им.

И цялото небесно множество ще се разложи, и небето ще се

свие като свитък; и цялото му множество ще падне както пада лист

от лоза, и като паднал лист от смоковница. Понеже ножът Ми се

напи в небесата, затова, ето, ще слезе за съдба върху Едом, Да!

върху людете, които Аз обрекох на изтребление. Ножът Господен е

пълен с кръв, затлъстя с тлъстина, с кръвта на агнетата и яретата, с

тлъстините на овнешките бъбреци; защото Господ има жертви във

Восора, и голямо клане в Едомската земя. Дивите волове ще слязат

с тях, и телците с биковете; земята им ще се напои с кръв, и пръстта

им ще затлъстее с тлъстина. Защото е ден на възмездие от Господа,

година на въздаяния по сионовото състезание.

Потоците на Едом ще се превърнат в смола. И пръстта му в

сяра, и земята му ще стане пламтяща смола. Няма да угасне ни

нощем ни денем; димът й ще се издига непрестанно; из род в род

ще остане опустошена; никой не ще мине през нея до века. Но

пеликанът и ежът ще я наследят; кукумявката и гарванът ще

живеят в нея; и Господ ще простре върху нея връв за разорение, и

отвес за изпразване. Колкото за благородните му, никой от тях

няма да се намери там, та да провъзгласят царството; и всичките му

първенци ще достигнат до нищо. Тръни ще поникнат в палатите му,

коприва и къпини в крепостите му; и ще бъде заселище на чакали,

двор на камилоптици. Дивите котки ще се срещат там с хиените, и

пръчът ще провиква към другаря си; също и бухалът ще се настани

там като си намира място за почивка. Там ще се загнездя

стрелницата змия, и, като носи яйца и мъти, ще събира малките си

под сянката си; да! там ще се събират и лешоядите, всеки с

другарката си. Потърсете в книгата Господна та прочетете; никое от

тия не ще липсва нито ще бъде без другарката си; защото казва

Господ: Моите уста заповядаха това; и Самият Негов Дух ги събра.

Той хвърли жребие за тях, и Неговата ръка им раздели с мерна
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връв оная земя; те ще я владеят до века, из род в род ще обитават в

нея...” 28

Докато прочитах свитъка, аз забелязах, че той видимо започна да се

променя. В горната си първа част пергаментът стана кървав, във втората

си част той потъмня, а в третата част от думите му започна да сълзи

димяща смола, която в самия си долен край вече ставаше огнена. Това ме

накара да кажа на Исус:

“Господи мой! Да разбирам ли, че състоянието на пергамента служи за

обяснение на пророчеството? Защото виждам, че от първи до трети стих

пергаментът е кървав. От четвърти до осми стих той потъмнява. А от

деветия стих до края димящата смола се превръща в неугасим огън...”

А Исус ми отговори:

“Не просто разбирай! Но докосни ръката Ми, за да се явят

виденията пред очите ти. А сега виж първото от тях, което е

кърваво...”

След последните думи на Господа, зениците ми сякаш че преминаха

през пергамента, тъй щото видях как Исус слиза от Небето, а Небесните

войски следваха след Него на бели коне. Така Господ простря Меча Си и се

спусна към земята с войските Си, които също бяха прострели мечовете си.

И ето, че мечовете се забиха в сърцата на Божиите отстъпници. А кръвта

на много убити покри широчината на земята. Докато аз гледах, Исус

прекрати видението и ми каза:

“След като си видял Пришествието на Господ, виж сега и

втората част на пергамента, която потъмнява...”

Погледнал към втората част на пергамента, аз видях слънцето, Земята

и останалите с нея планети, но някак отдалеч. И ето, че тъмнина, по-черна

от космическия вакуум, влезе сред планетите и започна да ги пояжда от

периферията към центъра на Слънцето. Това раздвижи самото Слънце,

което пояде с огън най-близката до него планета Меркурий, а тъмнината

продължи да пояжда планетите, докато стигна до Луната и Земята. А когато

от Земята се въздигна град, подобен на Небесен диамант, който отлетя с

огромна скорост във височините, Луната се разпадна и беше погълната от

28 (Исаия 34 глава)
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тъмнина. А след нея и самата Земя, избухнала в огнени пламъци, я

последва във вакуума на космическата дупка. Така останаха само Венера и

Слънцето. Точно тогава Господ отново прекрати видението, като ми

казваше:

“След като си видял Небесния катаклизъм, предизвикан от

Божия Яростен Гняв, прочети и следващите стихове от пергамента.

Но бъди готов и нека сърцето ти очаква Моето идване във видението,

което ти се дава. Защото него ще видиш отблизо. От съвсем

близо...”

Ето, че очите ми отново навлязоха през самия пергамент, когато видях

как лъчи от огън излязоха от пръстите на Божията огнена ръка. И тези

лъчи започнаха да възкресяват всичките нечестиви, събрани на Съд пред

Божия Престол. А когато възкресението им беше приключило и те се

намериха в дланта на Всемогъщия, пръстите на Божията ръка се свиха и

отправиха към планетата Венера. И там, разтворила пръстите си, ръката ги

запокити във вечните пламъци, тъй щото титаничен вой и неописуем

крясък разтърсиха цялата планета. А тогава Господ се яви в самото

видение, държащ все така ръката ми, като ми казваше:

“Ела с Мен! За да видиш ужаса на всички ужаси и пределът на

Божия Яростен Гняв, който хилядолетно се е трупал против

всичките нечестиви и против всичкото им нечестие. Защото в този

миг на видението Милениумът Ми вече ще е приключил. И след

като хиляда години Аз ще съм царувал и очиствал Земята от

сатанинско нечестие, а съдиите Ми ще са осъждали демоните и ще

са определяли сетнината им в огненото езеро, пак подлъгани от

Сатана и от демоните на бездната Гог и Магог, народите ще се

надигнат на бунт против Святия Град и против Мене и светиите. И

ето затова във видението от пергамента на Исайя небесните

светила се разложиха, а Земята се стопи от нажежените стихии и

изчезна в мрака на черната дупка.

Но всичките онези възкресени нечестиви – те тепърва ще се

наситят на ужас и ще се видят очи в очи с демоните, които са

боготворили, и с дявола, когото са приели за бог.
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Виж отблизо това, слуго Мой! Виж отблизо как потоците на

Едом непременно се превръщат в пламтяща смола, а пръстта му – в

серни изпарения! Защото тези потоци бяха водите на нечестието, в

които се къпеше целият свят! Водите на голямата река Ефрат, която

погълна блудницата Вавилон! Водите, които запечатаха нечестивите

като прицел на Божия Яростен Гняв...”

След последните Си думи Господ започна да ме приближава към

планетата Венера. И миг, преди да навлезем през атмосферата на гъстите

й облаци от сярна киселина, Господ ме обви в пашкул от божествена

Светлина, а пред Него се отвори тунел, като от стъкло, през който ние

преминахме надолу. А докато слизахме, Исус протегна ръка и посочи към

езерото, като ми казваше:

“Виждаш ли двата лъча на Божия Яростен Гняв, които се

кръстосват и пресичат над огненото езеро?”

Погледнах натам, накъдето ми сочеше Господ и тогава наистина видях

два лъча, подобни на мълнии. Едната мълния тръгваше от вълните на

езерото и стигаше до повърхността на Слънцето, а другата мълния влизаше

в недрата на Венера и се простираше до облаците й.

“Как да разбирам тези два лъча, Господи?” – попитах аз. А Исус ми

отговори, казвайки:

“Виж писаното в пергамента на Исайя, което сега ще блесне

пред очите ти!”

Докато Господ ми отговаряше, пред очите ми блеснаха стиховете,

които гласяха:

“Господ ще простре върху нея връв за разорение, и отвес за

изпразване...”

И ето, че Исус отново ми проговори, като казваше:

“Виж първо връвта за разорение. Тази връв е Божия мълния,

която всякога ще диктува на Слънцето да действа с допустимата

огнена сила върху нечестивите, тъй щото те да горят, но никога да

не изгарят. И така телесното им естество да остава всякога готово

за наказание.
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Виж сега и отвесът за изпразване. Този отвес е Божия мълния,

която всякога ще диктува на гъстите облаци да изливат жупела си

от сярна киселина с допустимото изпразване. Тъй щото жупелът

отгоре всякога да пояжда нечестивите, но никога да не ги пояде

напълно. Този отвес ще действа и във вълните отдолу, тъй щото

огнените извори на планетата да изпразват с допустима сила лавата

си. Тъй щото огнените вълни да изгарят нечестивите, но никога да

не ги изгорят напълно. И така – било отгоре или отдолу – телата им

да остават всякога готови за наказание.

И накрая – имай разбирането, че с връвта за разорение и с

отвеса за изпразване Моят Бог и Отец всякога съвършено ще

проследява наказанието на нечестивите, тъй щото никак да не го

избегнат. Но ти, най-сетне, виж и демоните на Сатана, които вече са

във вечни връзки и ще изтърпяват вечния Божий гняв в огненото

езеро. И като видиш демоните, виж и другарките им. Понеже така е

писано от Божия пророк:

“Потърсете в книгата Господна та прочетете; никое от тези не

ще липсва нито ще бъде без другарката си; защото казва Господ:

Моите уста заповядаха това; и Самият Негов Дух ги събра...”

Отново гледах потресен към огнените вълни на езерото, когато

забелязах същества, които имаха точно такива глави, каквито ги беше

описал Божия пророк. Това бяха демони-бухали и демони-кукумявки,

демони-чакали и демони-хиени, демони-гарвани и демони-щрауси, демони-

леопарди и демони- пеликани. Възкачени на своеобразни островчета, те

махаха яростно с ръцете си и протягаха острите си нокти, като разкъсваха

и биеха собствените си общества от поклонници, които търсеха начин да

се спасят от ужасяващата горещина, тъй щото самите общества се явяваха

другарките им. И смола, черна кипяща смола, се стичаше от устните на

демони и човеци. Крещейки, храчейки и блъскайки се едни в други, те се

омазваха в нея, а в гърлените им хрипове можеше да се разчете един и

същи крясък и едно и също ридание:

“Горко ни!”

Това ме накара да извърна главата си към Исус и да Му кажа:
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“О, Господи мой! Сърцето ми гледа предела на всеки ужас и съзнанието

ми не иска да приеме тази сетнина на нечестивите...”

А Господ, в отговор на реакцията ми, извади Меч от мантията Си и го

простря през стъкления тунел, към едно от островчетата, където демон-

бухал крещеше с изпъкнали от ярост очи на стотиците, които се опитваха

да се докопат до краката му. И ето, че Исус вече ме питаше:

“А как ще приемеш този ужас? Гледай, защото сега видението

от това страшно бъдеще за нечестивите ще се превърне във видение

от настоящото време на умноженото беззаконие! Гледай ужаса,

който ще се открие пред очите ти, и тогава Ми кажи кой от ужасите

е по-страшен...”

Погледнах към Меча на Исус и видях абсолютно променено видение.

Бухалът вече беше влязъл в сърцето на титулуван лъжепророк, който

проповядваше в многолюдно събрание. И ето, че докато лъжепророкът

говореше на събраните човеци, край тях наскачаха демони на алчност и

користолюбие, които забиха нокти в сърцата им. И като посегнаха на

Божият Емануил, Който разтваряше нежни бели ръчички и беше едвам

роден като зародиш, разкъсаха Го и Го хвърлиха в нозете на измамените

човеци. А те, като викаха “Амин” и “Алелуя”, скачаха с краката си и

стъпкваха малкото и Свято духовно телце, като Го размазваха под петите

си. Гледката беше като острието на нож, който се забива в мене, тъй щото

паднах на колене пред моя Господ и обвих с ръце нозете Му, като възридах:

“Ах, Исусе! Прекрати това видение! Моля Те! Та тези нечестивци са

стъпкали с петите си Емануил, като са приели червеното ястие на

лъжепророка. Те са убийци на божествения зачатък! Те са престъпниците,

които старовременната змия смъртоносно е ужилила в петите. За да ги

направи антихристи и богоотстъпници в беззаконието на Исав! За да бъдат

едомци по дух! Как да гледам тези страшни убийства, които вършат злите

против божествения Плод на Духа Ти, Господи?”

Слушайки риданието ми, Исус нежно погали главата ми и тихо ми каза:

“Знай тогава, че в това огнено езеро няма никога да попаднат

праведни, нито дори грешни езичници, които са предмет на Божията

Милост и Опрощение.
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Тук, слуго Мой, ще попаднат абсолютно злите богоотстъпници,

които са родили в сърцата си образа на звяра и носят числото на

името му! Те са, които са напълнили блудницата Вавилон и са се

поклонили на дявола безброй много пъти! Те са чедата на

търговците и чародеите, на теолозите и фарисеите! Те са масоните

и окултистите, съблазнителите и спиритистите! Виж писаното в

Откровението, слуго Мой! Виж и проумей, че дори и при Страшния

Съд, пак Милостта Божия ще спаси тези, които са за Спасение, и ще

оправдае тези, които са за оправдание. Понеже е писано:

“И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и

адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени

всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в

огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората

смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той

биде хвърлен в огненото езеро...” 29

А сега, най-сетне, виж и самият Денница, хвърлен в огненото

езеро. И като го гледаш – спомни си думите, изречени за него от

Архангел Михаил в първото видение от тази пророческа книга...”

След тези думи на Исус, стъкленият тунел полетя вихрено напред, тъй

щото се намерихме в самата среда на огненото езеро. И ето, че там,

противно на всякакво очакване, очите ми видяха едно нещастно и жалко

старче с поглед на змия, което седеше на въздигнато над вълните островче

и скубеше димящите си коси. Заобиколено от звяра и лъжепророка, както

и от стотици древни царе, то се опитваше да скрие обгорялата си от жупел

глава всред коленете си, а костеливите му ръце забиваха нокти и се

опитваха да загребат от пръстта, сплъстена от смола и киселина. Нищо в

безизразния му поглед не подсказваше, че това беше оня цар на ужасите и

властелин на света, какъвто Сатана беше хиляди години. И нищо в погледа

на звяра и лъжепророка, които димяха край него, не подсказваше, че вече

биха имали каквито и да било небесни амбиции. Гледайки го, аз все още

недоумявах, и затова вдигнах въпросителен поглед към моя Господ. А Той

ми проговори, като казваше:

29 (Откровение 20:13-15)
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“Това ли те учудва? Нима си изненадан, че Сатана е толкова

малък и жалък? А не казва ли Словото Ми, че колкото по-голяма е

гордостта на някого, толкова по-страшно ще е и падението му? И не

беше ли предупреден дяволът от Архангел Михаил, че на Венера

ще стане малък и силата му ще се стопи вътре в него? Най-малкото

– спомни си пророчеството против Денница:

“Ония, които те видят ще се взрат в тебе, ще те разгледат, и ще

рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който

разклащаше царствата, който запустяваше света, и съсипваше

градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си?” 30

Но ето затова старовременната змия ще има сетнината да

заприлича на дълговременно старче, което скубе косите си всред

средата на огненото езеро...”

Слушах думите на Исус и в сърцето ми нямаше никаква жал, нито

каквото и да било състрадание за духовния изрод и двете му изчадия,

които наблюдаваха очите ми. Тъкмо обратното – една превелика и

съвършена радост изпълни цялото ми сърце. И аз, като обвих повторно

нозете на моя Господ, казах Му:

“Благословен да Си, Господи мой! Благословено да е Името Ти, което е

Светлата Утринна Звезда в сърцата ни! Благословен да е Божият Яростен

Гняв, който непременно ще отдаде заслуженото на нечестивите – огнено

езеро, което ще ги изгаря денем и нощем, за вечни векове!

Аз Ти благодаря, Господи, че ни говориш и предупреждаваш, докато е

днес! Аз Ти благодаря, че тази пророческа книга ще се превърне в най-

сериозният Божий показалец, с който Отец казва на всички ни да бдим и

да опазим сърцата си до Твоето Пришествие!”

Усмихвайки се на думите ми, Исус отново проговори, като ми казваше:

“Тежка е Скритата Манна, слуго Мой! Тежко Слово се откри на

сърцето и напълни духа ти! Тежка отговорност легна на плещите ти

и върху гърба ти! Но това е само още едно Небесно свидетелство за

теб, че тежките Божии видения се носят от скъпоценни камъни,

които тежат и пребъдват на мястото си в Божия Спасителен план!

30 (Исаия 14:16-17)
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Затова в края на тази най-тежка и Свята пророческа книга, Аз ще

кажа на всички ви:

Никак да не отстъпите от Хълма Господен, нито от Божия

Пророчески Дух, с Който ви просветих и запечатах като поколение

на Светлината!

Никак да не отстъпите от първородството си, нито да се огънете

от сатанинската съблазън, която днес умножава беззаконието на

света и влюбените в него църкви! Никак да не се откажете да

принасяте благата си за благоуспяването на делото на пророка Ми!

Никак да не се уплашите, нито да се съблазните в словото на

слугата Ми или в Мене, Който го натоварих със Спасението на

душите ви!

Но вместо това – погледнете към Небето и бъдете влюбени в

мекия блясък на Зорницата! Защото Тя иде скоро, за да направи

мъртвите да излязат от гробовете си и да чуят Гласа Й, а живите да

Я посрещнат във въздуха! Праведните, които са вършили Доброто,

Благоугодното и Съвършеното, ще възкръснат за Вечен Живот и ще

бъдат Мои свещеници и съдии през Милениума! А нечестивите,

които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане и ще наследят

втората смърт и огненото езеро, което разкрих във видения за

бъдещето, дадени на пророка на Сион! Аз, Светлата Утринна Звезда

явих съдбите Си против поклонниците на Денница!

Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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