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Отк. 1:7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.   Отк. 1:8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.


Уважаеми Анатолий Анатолиевич Макаров,
уважаеми г-н Посланик,

днес, 31*10*2016, желая да Ви честитя Рождения ден и да Ви пожелая всички Божии благословения, а преди всичко да познаете и приемете "Пътя, Истината и Живота" (Йоан 14*6), за да станете участник и наследник на вечния живот, според както е писано в Святото Божие Слово:

Тит 3:4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,   Тит 3:5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,   Тит 3:6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,   Тит 3:7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

Желая да използвам също така случая да Ви честитя макар и със закъснение новия пост на Посланик на РФ в РБългария и да Ви пожелая да бъдете мъдър и послушен на Божиите заповеди ръководител на руската дипломатическа мисия. Нека под Вашето ръководство българо-руските отношения продължат да укрепват и се развиват! Нека помним, че сме два кръвно свързани братски народа!

Преди повече от 20 години Всемогъщият Бог, Творец и Спасител, Исус Христос, ми даде прекрасната възможност да уча и живея в Москва в продължение на 3 години (1987-1990). Все още пазя някои ценни снимки, които ми напомнят за този период от моя живот. Обичам горещо руския народ и се надявам един ден да имам отново възможността да посетя Русия и огромния град Москва, да се снимам отново на Червения площад. Оставям този въпрос в Божиите ръце.

Уважаеми Анатолий Анатолиевич,

по време на Вашия предшественик Юрий Исаков написах и отправих няколко писма до Президента Владимир Путин във връзка с трагичната ситуация в Сирия. В последното си писмо ясно посочих намеренията и плановете на САЩ да разпокъсат Сирия. Оказах се прав. За съжаление, нещата ще продължат да се влошават. Живеем в най-тържественото време на човешката история – последното време преди настъпването на Апокалипсиса и Второто пришествие на Господа Исуса Христа. Силите на злото се обединяват за последната голяма битка срещу Божия народ на остатъка, пазещ Божиите заповеди (Откровение 12+17) - Църквата на Адвентистите от Седмия Ден.

Предстои време на хаос, страдание и голяма скръб по целия свят. Погледнете само на какво прилича Сирия, една цветуща доскоро страна. Градовете и селата й са тотално опустошени и разорени, а жителите й – прогонени, избивани и търгувани. Запомнете, Анатолий Анатолиевич, Всемогъщият Бог допуска всичко това, за да види целият свят нагледно КАКВО ПРЕДСТОИ и КАКВА ЩЕ БЪДЕ НЕГОВАТА УЧАСТ! С пълно право можем да кажем: Сирия – там е Апокалипсис! И: Апокалипсисът настъпи в Сирия! Но тази апокалиптична картина виждаме не само в Сирия. Редица държави и райони на планетата бяха опустошени от страшни природни бедствия – и това е само началото на КРАЯ. Последните силни земетресения в Италия би трябвало да събудят мнозина за бързо изпълняващите се библейски пророчества за последното време:

Мт. 24:6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:   Мт. 24:7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;   Мт. 24:8 всё же это--начало болезней.  

Мт. 24:19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!   Мт. 24:20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,   Мт. 24:21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.   Мт. 24:22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

Сегашното последно усилено време е и време на все по-сгъстяваща се духовна тъмнина. Паралелно с нарастващите бедствия и катаклизми и провокирания световен тероризъм (престъпност) силите на злото провеждат все по-настъпателно своя план за икуменизъм – обединение на религиите, за междуверско обединение сред християнските организации и църкви. Все повече и повече ще се изтъква, че християнските църкви и световните религии трябва да се обединят, за да спрат кръвопролитията и бедствията по земята. С все по-нарастваща сила ще се проповядва от хиляди лъжепроповедници и свещеници, че ще настъпи 1000-годишна ера на мир и благополучие, ако вярващите от различните религии се обединят. Всичко това е предсказано в Словото Божие и в писанията на последния Божи пророк Елън Уайт (1827 - 1915) от Църквата на Адвентистите от Седмия Ден. В своя бест-селър "Великата борба между Христос и Сатана" – уникална историческо-пророческа книга, Божият пророк разкрива, че тайната сила, която движи процеса на религиозно обединение, е Ватиканът, начело на Римо-католическата църква. Виждаме с очите си как Папата (представен символично в 2 Солунци 2*3 като "човекът на греха") е въздиган и почитан като световния религиозен и политически лидер. Той, който е представителят на "Звяра" от Откровение 13*1-10, на институцията, която е отговорна за избиването на милиони християни и друговерци в течение на много векове, е почитан и възвеличаван днес от милиони непросветени християни:

Отк. 17:1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;   Отк. 17:2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.   Отк. 17:3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.   Отк. 17:4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;   Отк. 17:5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.   Отк. 17:6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.

Уважаеми Анатолий Анатолиевич,
предстоящото време на скръб ще постави на изпитание всяка душа. Всеки човек на земята ще трябва да вземе решение на кого да служи: на Всемогъщия Бог, Творец и Спасител, Йехова-Исус Христос, или на Звяра – Папската институция. При това, за да се отдава поклонение на Звяра не е необходимо да се изповядва открита вярност към Римо-католическата църква. Достатъчно е да се пренебрегне спазването на Божиите заповеди и учения или да се приемат заблудите на Рим.

В това отношение Православната църква (в Русия, България и т.н.) стои на особено опасно място. Тя е приела, изповядва и учи голям брой заблудителни учения на Рим като например поклонението на образи, икони и мощи, поклонението на Дева Мария, поклонението на мъртъвци (обожествени светии), учението за безсмъртието на душата, учението за вечните мъки в ада, празнуването на Коледа и Великден, празнуването на неделята – първия ден на седмицата и много други. И днес милиони православни християни все още НЕ ЗНАЯТ, че неделята е първият ден на седмицата (а не седмият, както е в погрешните официални календари на православните държави) и че Съботата е седмият ден (а не шестият)! Само този факт е достатъчен, за да покаже колко силна и широко разпространена по света е заблудата. Всемогъщият Бог Йехова-Исус Христос обаче е повелил и заповядал да се празнува Съботата според 4-та Божия заповед, а не неделята! И тъй като Божият Закон (Декалог) е вечен и непроменим, то и Божиите 10 заповеди са вечни и непроменими! Сам Господ Исус потвърждава тази върховна истина:

Мт. 5:17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.   Мт. 5:18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.   Мт. 5:19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.   Мт. 5:20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

Лк. 21:33 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.   Лк. 21:34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,   Лк. 21:35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;   Лк. 21:36 итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

И така, уважаеми Анатолий Анатолиевич,
всеки православен християнин, който празнува неделята – езическия ден на слънцето, наложен от Римската църква, и спазва така променената Божия заповед, получава "белега" на Звяра според Откровение 14*9:

Отк. 14:9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,   Отк. 14:10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;   Отк. 14:11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.   Отк. 14:12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.

Знайте, че всеки православен християнин или протестант, който спазва и почита неделята вместо Съботата – седмия ден на седмицата, получава "белега" на Звяра – белега на властта и авторитета на Римската църква, която съгласно пророчеството в Даниил 7*25 е променила Божия закон и времена и ще се опита в последното време да наложи на целия свят променения декалог. Според пророчеството от Откровение 13*11-18 вторият Звяр в лицето на САЩ ще бъде световната сила, която в съюз с първия Звяр – Ватикана, ще наложи всемирно неделно поклонение:

Отк. 13:8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира... Отк. 13:11 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.   Отк. 13:12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;   Отк. 13:13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.   Отк. 13:14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.   Отк. 13:15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.   Отк. 13:16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,   Отк. 13:17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.   Отк. 13:18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

Това време е близо. Процесът на икуменизма се развива с усилени темпове на фона и в условията на нарастващ и провокиран (замислен и подпомаган) световен тероризъм. Стотици организации, между които Масонските ложи на различните ритуали и Орденът на тамплиерите, са активно ангажирани в този процес, задкулисно и тайно направлявани от Ватикана и Черната ръка на Ватикана – Ордена на йезуитите. Ватиканът не жали никакви средства и щедро благославя финансово всеки и всяка организация, която изрази готовност (съзнателно или несъзнателно) да съдейства на този процес. На противоположния полюс се намира Съпротивата  (The Resistance) – всички просветени и осветени от Истината християни, които по-скоро биха пожертвали живота си отколкото да пожертват Божията Правда. Те, Просветените и Осветените от Истинската Светлина (Йоан 1*9), ще победят Звяра и неговия образ!

Отк. 12:11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.

Отк. 15:2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,   Отк. 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!   Отк. 15:4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

Във връзка с горните редове трябва да отбележа изумителното изпълнение на библейското пророчество относно почитта и поклонението, които световните лидери ще отдават на Папата в последното време. Вчера, например, 30.10.2016, по БНТ1 излъчиха интервю на "малките репортери" с българския Президент Росен Плевнелиев. В това интервю българският държавен глава нарече Папата "свят човек". Колко жалко! Наистина жалко! Защото този факт показва страшната духовна тъмнина, в която се намира Президентът на България, а и не само той. Преди известно време Президентът Владимир Путин също нарече Папата "свят човек". Това е крайно оскърбително за Всемогъщия Бог, Който Единствен е свят! И защото Бог е разкрил в Своето Свято Слово, че Папата е "човекът на греха", "синът на погибелта" (2 Солунци 2*3), чието число е 666 (Откровение 13*18). А защо Папата е наречен чрез Святия Дух "синът на погибелта"? На кого е син Папата? Отговорът намираме в словата на Христа в Йоан 8*44 и Йоан 17+12:

И-н 8:44 Ваш отец Диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.   И-н 8:45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.

И-н 17:12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.

Господ Исус Христос нарече Юда, предателя, "сина на погибелта". Юда беше един от 12-те апостоли и заемаше поста касиер. Той се ползваше с особеното доверие от страна на останалите апостоли. Изповядваше външна близост и вярност към Христа, но в сърцето си подхранваше алчност и нечисти страсти. За 30 сребърника – цената на един роб, той продаде Величието на Небето, продаде душата си на Дявола:

Лк. 22:3 Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати,   Лк. 22:4 и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. 

Подобно на Юда, Папата в лицето на Папската институция също изповядва външно най-голяма близост и вярност към Господа Исуса Христа, но в същото време поддържа и налага небиблейски и нехристиянски учения и заповеди. Векове наред емисарите на Папата са гонили, преследвали и избивали Божиите чада, служейки си с дяволските методи и средства на жестокост и садизъм! Той, който е променил Святия Божи Закон, извратил до неузнаваемост Святото Божие Слово, който се нарича с богохулни имена и титли (като VICARIUS FILII DEI = 666 и много други) и който е виновен за кръвта на милиони души – днес е възвеличаван от световните лидери и наричан "свят човек"! Какво заслепение! Дано Бог просвети Президента Путин и всички световни лидери относно истинския образ и характер на Папата – това е моята молитва! И нека не се забравя, че вълкът козината си мени, но нрава – не! Нека никога не се забравя хвалбата на Римската църква, че тя не се променя!

Длъжен съм, уважаеми Анатолий Анатолиевич,
да кажа и няколко думи за ситуацията в юго-източна Украйна, относно борбата за независимост на Донецката и Луганската народни републики. Следните думи вероятно няма да се харесат на управляващите кръгове в Русия, но аз в качеството ми на Божий служител, посланик и пратеник, съм длъжен да говоря истината. А истината е, че Русия допусна кардинални грешки по отношение ситуацията в Донецката и Луганската народни републики, следствие на които загинаха и бяха осакатени хиляди хора. Тези жертви можеха да бъдат избегнати! И не само жертвите, но и колосалните разрушения! За десетки села и градове в юго-източна Украйна Апокалипсисът настъпи, както в Сирия. Апокалипсисът дойде следствие непоследователната и погрешна политика на Русия. С болка трябва да отбележа, че руската дипломация претърпя огромен провал с т.нар. "мински споразумения", може би най-големият провал след Втората световна война. Да се споразумяваш с убийци и фашисти-садисти – това е недостойно и неприемливо в Божиите очи! Това е предателство! Въпреки това, и сега все още не е късно за Президента Владимир Путин да поправи някои свои кардинални грешки. Но само някои. Хилядите жертви няма как да бъдат компенсирани. Отговорността ще тежи преди всичко върху Президента Путин и неговото обкръжение.

Но трябва да Ви уверя, уважаеми Анатолий Анатолиевич,
че Небесният Бог наблюдава и следи внимателно всичко, което се случва в тази гореща точка на планетата близо до границата с Русия. И трябва да Ви уверя, че Небесният Бог е крайно оскърбен от факта, че Русия не защити новороссийците от зверствата на фашистката хунта, дошла на власт с помощта на ЦРУ. Какъв срам и позор за една велика държава, която всяка година, на 09 май, демонстрира пред целия свят своята военна и оръжейна мощ! Това Небесният Бог не може и няма да забрави и затова Русия ще бъде наказана! Във времето, което Всемогъщият е определил, ще дойде наказанието за предателството спрямо новороссийци. Така ще бъде!

За да осъзнаят руските управляващи кръгове тежестта на своите грехове към новороссийците и преди всичко своя свещен дълг, прикачвам към това приветствие-послание пет важни материала на руски език:

1. Как предали русских
2. 43 КРОВАВЫХ ПУНКТА!
3. Весь мир Донбасс, а люди в нем шахтеры
4. Прибалтийские ведьмы. Снайперам-наемникам наплевать на перемирие в Донбассе
5. Бжезинский: США должны попытаться разоружить русских в Сирии

Длъжен съм, уважаеми Анатолий Анатолиевич,
да изразя и своята позиция относно наложените от ЕС икономически санкции на Русия и наскоро изразеното в Брюксел становище на българския премиер Бойко Борисов за удължаването на санкциите. В това отношение категорично заявявам от името на всички българи-патриоти, че НЕ одобряваме тези санкции и тяхното удължаване, нито одобряваме раболепните и предателски действия на българските управляващи кръгове! Ако сега в България се проведе референдум относно удължаването на санкциите спрямо Русия, ние сме сигурни, че българският народ единодушно ще гласува ПРОТИВ! Освен това, ние, българските патриоти, добре разбираме злонамерената пропаганда, която води САЩ спрямо Русия и сме възмутени от дръзката клевета, че Русия стои зад атаката на хуманитарния конвой в Сирия и че Русия избива невинни жители. Истинският виновник за Апокалипсиса в Сирия и юго-източна Украйна знаем кой е – това е вторият Звяр от Откровение 13*11-18. Ако Русия не се беше намесила в Сирия, тази държава може би вече нямаше да съществува.

Уважаеми Анатолий Анатолиевич,
много неща има още да Ви разкрия, но както казва нашият Господ Исус Христос, не сте в състояние сега да приемете и разберете всичко:

И-н 16:12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 

Все пак се надявам да се видя скоро с Вас и лично да се запознаем. С готовност и радост бих се отзовал на всяка Ваша покана. Предайте моите специални поздрави на Президента Владимир Путин, на Министъра на отбраната и въоръжените сили Сергей Шойгу и на Министъра на външните работи Сергей Лавров. Нека Всемогъщият Бог, Творец и Спасител, Йехова-Исус Христос, благослови Вас и целия руски народ с истинската Светлина! Амин и амин! 

И-н 1:9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.   И-н 1:10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.   И-н 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.   И-н 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,   И-н 1:13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.   И-н 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

С много милост и любов Небесният Бог Ви изпраща като най-скъп подарък уникалната историческо-пророческа книга  "Великата борба между Христос и Сатана" на Божия пророк Елън Уайт на руски език в pdf-формат (ново ел. издание). Моята молитва към Всемогъщия Бог, Който е и Който е бил и Който иде, е да Ви просвети и спаси в Своето вечно царство!

Завършвам това вдъхновено от Святия Дух приветствие-послание с един чудесен текст (на руски език) от уникалната книга "Копнежът на вековете" ("Желание веков") на Божия пророк Елън Уайт. (Като P.S. добавка цитирам текста и на български).

Дано Всевишният Бог Исус Христос даде разум и мъдрост и спасително знание на руските управляващи в оставащото кратко време на човешката история на грях и зло!

Отк. 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.   Отк. 22:13 Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний.

Глава 64. Обреченный народ

...Каждому поколению людей дается свой свет и свои преимущества. Но наступает конец этому благодатному времени. Милость может стучаться в сердце человека годами, но если ею пренебрегают, если ее отвергают, то приходит время, когда все кончается. Сердце человека после этого ожесточается так, что перестает откликаться на зов Святого Духа. И тогда проникновенный голос прекращает увещевать грешника, обличения и предостережения заканчиваются. 
Такой день наступил для Иерусалима. Иисус с болью оплакивал обреченный город, но избавить его от кары уже не мог. Все возможности были исчерпаны. Отвергая предостережения Духа Божьего, Израиль отверг единственное средство спасения. Не было силы, которая могла бы избавить его. 
Иудейский народ - символ всех народов всех веков, которые пренебрегли увещаниями Бесконечной Любви. Христос оплакивал не только Иерусалим, но и грехи людей всех времен. В осуждении Израиля могут увидеть свое собственное осуждение все те, кто отвергает обличения и предостережения Святого Божьего Духа. 
И в нынешнем поколении многие идут тем же путем, каким шли неверующие иудеи. Они видят проявления силы Божьей. Святой Дух обращается к их сердцам. Но они продолжают упорствовать в своем неверии. Бог посылает им предостережения и обличения, но они не желают признавать свои заблуждения и пренебрегают и Его вестью, и самим вестником. Те средства, которые Бог использует для возрождения этих людей, становятся для них камнем преткновения. 
Отступивший Израиль ненавидел пророков Божьих, потому что они обнажали все его тайные грехи. Ахав считал Илию своим врагом, потому что пророк непреклонно обличал скрытые от глаз беззакония царя. И сегодня служитель Христа, обличая грех, встречает презрение и злобу. Библейская истина, религия Христа противостоит бурлящему потоку нравственной нечистоты. Сегодня плен предубеждений еще тягостнее, чем во времена Христа. Христос не оправдал ожиданий людей. Его жизнь обличала их грехи, и они отвергли Его. Так и сегодня Божье Слово не согласуется с обычаями людей, с наклонностями их натуры, поэтому для многих оказывается ненужным свет истины. Люди, подстрекаемые Сатаной, подвергают сомнению Слово Божье, предпочитая независимые суждения. Они избирают тьму вместо света, подвергают опасности свои души. Все, кто превратно толковал слова Христа, находили все больше и больше причин для придирок до тех пор, пока совершенно не отворачивались от Истины и Жизни. То же происходит и сегодня. Бог не спешит устранять всякое возражение, когда плотское сердце спорит с истиной. Для тех, кто отвергает драгоценные лучи света, способные рассеять тьму, тайны Слова Божьего навсегда останутся тайнами. От таких истина скрыта. Они ходят ощупью, не зная, что впереди гибель. 
С высоты Елеонской горы Христос видел весь мир и грядущие поколения, и Его слова применимы ко всякой душе, которая отвергает увещания Божественной милости, пренебрегающий Его любовью! Он обращается к тебе и сегодня: "О если бы и ты... узнал, что служит к миру твоему!" Христос горько плачет о тебе, не роняющем ни слезинки о собственной участи. Роковое ожесточение сердца, погубившее фарисеев, теперь проявляется в тебе. Каждое свидетельство благодати Божьей, каждый луч Божественного света или смягчает и покоряет душу, или утверждает ее в безнадежной нераскаянности. 
Христос предвидел, что Иерусалим закоснеет в своей нераскаянности; но вся вина, все последствия отвержения милости лежали на нем самом. Так будет и с каждой душой, которая идет этим путем. Господь говорит: "Погубил ты себя, Израиль". "Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их: ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли" (Ос. 13:9; Иер. 6:19).
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P.S. Глава 64: Един осъден народ

На хората от всеки век се дава време на просвещение и привилегии, благодатно, пробно време, за да се помирят с Бога. Но тази благодат има граници. Милостта може да се предлага с години и да се отхвърля, но идва време, когато тя се предлага за последен път. Сърцето закоравява така, че престава да се отзовава на Божия Дух. Тогава сладкият, привлекателен глас престава да умолява грешника, престава да го упреква и предупреждава.

За Ерусалим този ден бе настъпил. Исус плака от мъка за осъдения град, но не можеше да го избави. Бе използвал всички средства. Отблъсквайки предупрежденията на Божия Дух, Израил бе отблъснал и последното средство, което можеше да му помогне. Нямаше друга сила, чрез която да бъдат избавени.

Еврейският народ бе символ на хората от всички векове, отнасящи се с презрение към умоляващата Божия любов. Когато Христос плака за Ерусалим, това бяха сълзи, изплакани за греховете на всички времена. В изречените над Израил присъди се чете присъдата на всички, отхвърлящи изобличенията и предупрежденията на Божия Свят Дух.

В днешното поколение има много хора, които тъпчат на същото място, както невярващите евреи. Те са били свидетели на изявленията на Божията сила, Светият Дух е говорил на сърцата им, но те продължават да държат на своето неверие и упорство. Бог ги предупреждава и изобличава, но не искат да изповядат грешките си, затова отхвърлят вестта и вестителя. Самото средство, употребено от Бога, за да се възвърнат, става камък за препъване.

Отстъпилият Израил мразеше Божиите пророци, понеже те изваждаха наяве скритите му грехове. Ахав смяташе Илия за враг, защото пророкът изобличаваше вярно скритите нечестия на царя. Така и днес Христовият служител, изобличителят на греха, е презиран и отблъскван. Библейската истина, Христовата религия, се бори срещу силното течение на моралната нечистота. Предразсъдъкът днес държи хората много по-здраво, отколкото в дните на Христос. Христос не изпълни очакванията на хората. Неговият живот изобличаваше греховете им, затова те Го отхвърлиха. Така и днес истината на Божието Слово не е в съгласие с обичаите и естествените наклонности на хората, затова хиляди отхвърлят нейната светлина. Движени от Сатана, хората се съмняват в Божието Слово и предпочитат да действат независимо. Предпочитат тъмнината вместо светлината, но вършат това с риск за душите си. Онези, които критикуваха Христовите думи, намираха все повече и повече причини, докато се отдръпнаха от Истината и Живота. Така е и днес. Бог не си поставя за цел да премахне всяко възражение на плътското сърце против Неговата истина. За отказващите да приемат скъпоценните лъчи на светлината, които биха осветлили мрака, Божието Слово остава тайна завинаги. Истината е скрита от такива хора. Те вървят като слепи и не знаят каква опасност им предстои.

От височината на Елеонския хълм Христос погледна света през всичките му векове. Неговите думи са приложими за всяка душа, небрежна към умоляванията на Божествената милост. Ти, който презираш Неговата любов, Той се обръща към тебе днес. “Ти поне” да беше узнал какво служи за твоя мир. Христос плаче горчиво за тебе, който не можеш да плачеш за себе си. Ти проявяваш вече фаталното коравосърдечие, погубило фарисеите. Всяко доказателство за Божията милост, всеки лъч Божествена светлина или стопяват и смекчават душата, или я затвърдяват в безнадеждна непокаяност.

Христос предвидя, че Ерусалим ще остане упорит и непокаян. Но цялата вина, всички последствия от отхвърлянето на милостта той си бе причинил сам. Така ще бъде с всяка душа, която следва същия път. Господ заявява: “Гибелно е за тебе, Израилю.” “Слушай, земьо, ето, Аз ще докарам зло върху тия люде, дори плода на помислите им; защото не послушаха словата Ми, а колкото за закона Ми, те го отхвърлиха” (Осия 13:9; Еремия 6:19).




