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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Вдъхновените писания на Мери Катрин Бакстър 
са божествено помазани от Бог и са благословили 

стотици хиляди хора. Аз вярвам, че е от много важно 
да разпространим посланието, което Бог й е дал. Тя 

споделя това преживяване в стотици църкви всяка 
година, а сега го е сложила на хартия. 

Нейната предишна книга „Божествено откровение 
за Ада” беше специално използвана от Бог да освободи 

вечното послание за спасение на изгубените. Тя беше 
широко приета с ентусиазъм от хората по целия свят, 

била е отпечатана в много различни страни и на много 
езици. До сега са продадени половин милион копия. Аз 

вярвам, че тази книга „Божествено откровение за Рая” 

ще бъде приета даже още по-добре. 

Като пастор на Мери Катрин Бакстър от много 

години, аз я познавам лично и напълно подкрепям 
нейното служение. Бог е одобрил нейната работа, като 

е помазал служението й и като е дал на това послание 
широко приемане. 

Тази книга е резултат от много молитви, сълзи и 
тежка работа. Аз се моля широкото й разпространение 

да доведе много души при Христос и да ги подготви за 
вечността на Небето! 

Т. Л. Лоуъри 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Тази книга е описание на преживяванията, които имах с Бога. Тя не е дело 
на свръх активна фантазия, нито е украсен сън на някой, който се надява на 

нещо по-добро от това, което този живот предлага. 

Небето е реално и преживяванията, които имах, са описани точно, както ми 

се случиха на мен. Аз не видях всичко на небето, защото това ще отнеме цяла 

вечност. Аз не мога да обясня всичко, което видях там; дори Павел не можа да 
направи това (Виж 2 Коринтяни 12:1-4.) Но ще разкажа всичко, което Бог ми каза 

да споделя. 

Аз искам да изкажа уважението си и специална благодарност на моя пастир, 

преподобния д-р Т. Л. Лоуъри, и прекрасната му съпруга, Милдред, за тяхната 
подкрепа, насърчение и ценен принос за това старание. Също така искам да 

изкажа моята искрена благодарност към екипа на Националната Божия Църква и 
към преподобния Маркъс В. Ханд за неговото редакторско ръководство върху 

тази книга. Освен това, с благодарност поздравявам и уважавам всички от Утъкър 
Хаус в Ню Кенсингтън, Пенсилвания, които бяха инструмент по толкова много 

начини в реализирането и пускането на пазара на двете ми книги „Божествено 
откровение за Небето” и „Божествено откровение за Ада”. 

Благодарна съм на Бог, Който ме призова да споделя това послание. 
Благодаря и на вас, които ме укрепявахте и насърчавахте в моя Бог – от 

служението. Бог да ви благослови! 

       -Мери Катрин Бакстър 

 

 ---------------------------------------------------------- 

ДО КАТРИН ОТ ИСУС 
Ти беше родена за тази цел: 

да напишеш и кажеш това, 

което ще ти кажа и покажа. 

Защото тези неща са верни и истинни. 

Твоят призив е да кажеш на света, 

за да знае, че има Ад и че Аз, Исус, 

бях изпратен от Бог да ги спася от това мъчение 

и да им приготвя място в Небето. 

 

   ---------------------------------------------------------- 
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ЗАД ПОРТИТЕ 

Бог, в Своята безкрайна милост и благоволение, ми позволи да отида на 
това прекрасно място, наречено Небе. Организирането на моето пътуване до 

Неговия дом и обратно до земята не ми беше ясно, но не мога да сбъркам за 
реалността му. 

Как несравнимите чудеса на Небето бяха разкрити на мен – смъртният 

човек? Нека да започна от началото. 

Една нощ Господ ми се яви и ми каза, че съм избрана за специална задача. 

Той каза: „Мое дете, аз ще ти изявя Себе си, за да излязат хората от тъмнината в 
светлина. Аз те избрах с цел: да запишеш, да направиш запис на нещата, които 

ще ти кажа и ще ти покажа.” 

Аз напълно се предадох на Бога и смайващи неща започнаха да се случват. 

Аз бях взета и заведена в Ада. Аз усещах с всичките си пет сетива: можех да 
виждам, да чувствам, да чувам, да помирисвам и да вкусвам. Въпреки, че това 

беше свръхестествено преживяване. Аз осъзнах, че въздействието му върху мен 
беше с определена цел. 

Дни наред след като бях водена в Ада от Господа, аз бях много натъжена в 
сърцето си. Поради ужасите, които видях, сърцето ми беше тъжно и угрижено. Аз 

видях съда на Бог над греха и над хората, които бяха отишли в Ада. Аз се молих 
настойчиво и Бог ми даде своята утеха. 

На 31-вата нощ, след като започнаха тези посещения, силата на 

Всемогъщия Бог отново слезе над мен. В 2 часа през нощта, един могъщ ангел 
застана до леглото ми. Исус Христос стоеше зад ангела. Докато гледах лицето на 

Господ, стоейки там, Той се усмихна, но нищо не каза. 

Могъщият пратеник на Бог каза: 

- Бог ми даде специална мисия. Изпратен съм тук, за да те отведа на 
Небето и да ти покажа части от него. – След минутка мълчание той отново 

проговори, - Ела и виж славата на Бог! 

Веднага аз бях свръхестествено пренесена от моя дом пред една от портите 

на Небето и ангелът беше до мен. 

Поразителната красота, която видях около мен ме остави без дъх! 

Облеклото на небесните същества изглеждаше като блестяща дреха от светлина. 
Ангела имаше триъгълно-оформени криле, които блестяха с цветовете на дъгата. 

Въпреки, че не бях изненадана, бях изумена от неописуемата красота на Бог, 
която беше навсякъде около мен. 

Следващото нещо, което знаех, ангела повтори с възклицание това, което 

чух бях чувала много пъти: 

- Гледай, славата на Бог! 
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Великолепната порта, пред която стоях във величие беше направена от цял 
бисер (перла). В благоговение, аз приемах всичко, което можех от тази тъй 

прекрасна гледка. Никъде не виждах Господ, но бях напълно пленена от славата 
на Небето. 

 

ВЛИЗАНЕТО В НЕБЕТО 

Когато пристигнахме там, двама много високи ангели стояха пред портите. И 

двамата бяха облечени в блестящи роби и имаха мечове в ръцете си. Косите им 
бяха къдрави и златни и лицата им блестяха от светлина. 

Ангела, които ме съпровождаше отиде да говори с ангелите, пазещи портата 
и аз останах сама. В удивление аз си мислех, „О, колко славни са портите на 

Небето! Колко прекрасно е да видя това лично!” Изведнъж, аз осъзнах, че 
действително ще вляза в небето. 

Както гледах ангелите на Господ, аз можех да чуя част от разговора им. 
Единият от тях влезе през портите и почти веднага излезе с малка книга. Тя 

имаше златна корица и отпечатаното вътре също беше от злато. Изглежда, че 

това беше книга за моя живот. На корицата беше щамповано моето име: 

 

Мери Катрин Бакстър 

 

Върху лицата на ангелите се появи одобрителна усмивка. Те отвориха 
книгата. Спогледаха се един друг и казаха със силен глас, така че можех да ги 

чуя: „Тя може да влезе.” 

Моя ангел-водач ме съпроводи през великолепната порта в Небето. 

Внезапно, музика изпълни цялата атмосфера. Тя беше навсякъде около мен. 
Изглежда като че се просмукваше в мене. Мощно вълна след вълна от красива 

музика и пеене прииждаха над пейзажа и като че ли обгръщаха всеки и всичко. 

Когато влязох в града, отново бях смаяна и останах без дъх. Вида на този 

несравним град не можеше да се опише. Обграждаха ме най-красивите и пълни с 
цвят цветя, които някога съм виждала. Навсякъде имаше невероятна зеленина и 

растителност. Дори цветовете на цветята като че ли оживяваха на музиката и 

пеенето. 

Музиката продължаваше да се върти около мен. Аз като че ли бях част от 

нея. 

Едно нещо е да се опитам да опиша чудесата на този град, а съвсем друго – 

да знам, че вие ще споделите радостта от това. 

Аз видях някои от веселите граждани на Небето и те всички бяха облечени 

в роби. И се сетих за този стих: 
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Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме 

облече в одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда като младоженец украсен, 

подобно на първосвещеник с венец и като невяста, накичена с украшенията си.  

(Исая 61:10) 

 

Щастието и радостта, която грееше от лицата им беше отвъд всяко 
сравнение. 

Небето е реално място. Не е измислица на нечия фантазия. В Библията е 
записано казаното от Исус: 

 

Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В дома на Отца Ми има 

много обиталища; Аз щях да ви кажа, ако не беше така. Аз отивам да ви приготвя място. 

(Йоан 14:1-2) 

 

Небето е приготвено място за приготвени хора. Понеже ние, като Божии 

деца бяхме преобразени и направени нови от чудото на новорождението и 
понеже сега ние сме нови създания в Христос, за нас е радостно да научим, че 

мястото, където ще прекараме вечността е приготвено от Спасителя, Който ни 

спаси. 

Небето е съвършено място. След като нашия Спасител е съвършен, 

всемогъщ и вечен, то небето е съвършено място. Понеже Той ни приготвя място, 
където да живеем с Него за вечността, нашия вечен дом също ще бъде съвършен. 

Нищо няма да помрачи коя да е част от това небесно жилище. Там никога няма да 
бъде позволено на нещо да влезе в Небето и да го опетни или развали. 

 

И в него няма да влезе нищо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само 

записаните в книгата на живота на Агнето. 

(Откровение 21:27) 

 

До Небето не могат да стигнат никакъв грях и грешници от всеки вид и 

описание. На Сатана завинаги ще бъде препречен достъпа до това небесно 

място.: 

 

И яви се друго знамение на небето: ето, голям червен змей, който имаше седем глави и 

десет рога, и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част от 

небесните звезди (ангелски сили), хвърли ги на земята.  И змеят застана пред жената, 

която щеше да роди, за да изяде детето й, щом роди. И стана война на небето: излязоха 

Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змея воюва заедно със своите ангели, 

обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.  
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И свален беше големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, 

който мами цялата вселена; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с 

него. Тогава чух силен глас на небесата, който казваше: 

„Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, 

защото се свали клеветника на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия 

Бог… Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях!  Но горко на вас, земьо и море, 

защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.” 

И като видя змеят, че беше свален на земята, той почна да преследва жената, която бе 

родила мъжкото дете. 

(Откровение 12:3-4, 7-10, 12-13) 

 

Тази змия, Сатана, и неговите последователи никога повече няма да 
издигнат главите си в чистата и свята атмосфера на Небето! 

Демоните не могат да влязат в Небето. Падналите ангели, които се 

разбунтуваха срещу Бога и „които не опазиха своето достойнство, но напуснаха 
собственото си жилище” (Юда 1:6) не могат да се върнат на Небето. 

В Небето нищо няма да липсва. Всеки един детайл ще бъде изпипан до 
съвършенство. 

Без значение къде ходим по земята, без значение къде живеем или колко 
скъпи може да са домовете ни, има очевидни грешки и пукнатини, които ни 

правят несъвършени. Противно на това, Бог не е допуснал грешки, изграждайки 
мястото, наречено Небе. Неговата слава, красоти и чудеса са отвъд човешката 

способност на описание. Неописуемото великолепие на това красиво място е 
прекрасна гледка. 

Комбинирания блясък от светлината на Божия Син, отразявайки се върху 
стените от яспис, портите от перли, неизброимите жилищни сгради и прекрасната 

Река на Живот създават сцени, които никой художник не би могъл някога да 
изобрази точно. 

 

ДОМ НА ИЗКУПЕНИ ДУШИ 

Небето е постоянно място. Никой неприятел не може да завладее някога рая 

на Бога. Там сградите няма да се ронят, нито ще изгният материалите им и 
растителността там няма да изсъхва и умира. Никакъв смог, нито радиация ще 

трови неговата свята атмосфера. 

Това постоянно, обитаемо място е вечно съществуващият град. Ние пеем 

тази песен, написана от Хати Буел: 

 

Палатка или къщурка, защо да ме е грижа? 

Там има за мен палат построен; 

Изгнаник съм Му аз, но пея; 



БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА НЕБЕТО Мери К. Бакстър 

 

~ 8 ~ 
 

Славата е на Бог, аз дете съм на Царя. 

 

В това несравнимо място, светиите ще открият сладко освобождение от 
всички разочарования, сърдечни болки, трагедии и бедствия. Там няма да има 

тъга и скръб. Няма да има болка. Там няма да има вече плач: 

 

И Бог ще избърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече; нито ще има вече 

жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. 

(Откровение 21:4) 

 

Радостните жители, които видях в Небето изглежда идваха от много 

различни векове и страни. Аз можех да различа различните националности. 
Тогава си спомних друг стих, който бях чела: 

 

И пеят нова песен, казвайки: „Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й; 

защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде 

и народ.” 

(Откровение 5:9) 

 

ОТДАДЕНИ В ХВАЛЕНИЕ НА БОГ 

Развълнувано, моята душа хвалеше величието на Бог! Тъгата, която 
преживях и мъката, която изстрадах, когато видях откровението за Ада, сега ми 

изглеждаше толкова далечно. Това беше едно откровение за Небето. 

Аз видях цели семейства заедно. Всеки беше щастлив, отивайки някъде, 

правейки нещо, усмихвайки се. Всяко лице, което видях, сияеше. 

Всички светии в Небето изглеждаха заети. Те постоянно бяха заети. Те 
прекарваха своето време хвалейки и величаейки Бог. Върху устните на всеки 

имаше песен. Атмосферата на музика беше господстващото настроение. 

Вечността няма да премине в свободно време и мързелуване, както някои 

погрешно си представят нашето последно предназначение. Ние ще правим много 
повече от това да плаваме на облаци, да дрънкаме на арфи или да си топим 

краката в Реката на Живота. Нашето време ще бъде заето със служба на Бога. 
Какво ще бъде естеството на тази служба ние не можем да кажем, но няма 

съмнение, че Неговите хора ще Му служат. 

 

ДИАМАНТИ ЗА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ДУШИ 

Аз можех да видя диаманти – блестящи, изящни диаманти – навсякъде! 
Някои бяха големи колкото бетонни блокове. Някои от тези диаманти изглежда, 
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че бяха за жилищата на тези, които на земята са били печелели души. Изглежда, 
че всеки път, когато някой води душа при Христос, Небето снабдяваше един 

диамант за този верен християнин. Библията казва: 

 

Плодът на праведните е дърво на живот и който е мъдър придобива души. 

(Притчи 11:30) 

 

Разумните ще сияят със светлостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда 

– като звездите до вечни векове. 

(Данаил 12:3) 

 

Както стоях, пиейки величието и блясъка на това славно място, аз видях 
огромен, прекрасен ангел, идващ по един път. В ръцете си държеше един свитък, 

който имаше златен кант. 

Ангелът сложи свитъка на един пиедестал, който беше направен от 

сребрист материал, какъв не съм виждала преди. Правоъгълният пиедестал 
буквално блестеше в светлина. 

Върху свитъка имаше написано име. Един от светията го взе и започна да 
чете: 

- Исус е Главният Строител – ми каза един светия в Небето. – Той 

определя кой заслужава диамантите и къде да отидат те. Свитъка, който 
държа е рапорт от земята за един човек, който доведе някой при Исус, 

който храни гладните, който облича голите, който прави велики неща за 
Бог. 

 

Когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките (свети) ангели с Него, тогава ще 

седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи 

един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната 

Си страна, а козите от лявата. 

Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: „Дойдете вие благословени 

от Баща Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото 

огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях 

и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.  

Тогава праведните в отговор ще му кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен, и Те 

нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол 

и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?” 

А Царят в отговор ще им рече: „Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от 

тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили. Тогава ще рече и на тия, които са 

от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за 

дявола и за неговите ангели. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен 

живот. 
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(Матей 25:31—41, 46) 

 

 

СТАЯ ЗА ВСЕКИ 

Ангела отново повтори думите отначалото: 

- Ела и виж славата на твоя Бог. 

По направление от Господа аз записвам този разказ за Небето, както го 

видях. Ние трябва да разберем, че фокусът на нашите надежди и желания трябва 
да бъдат да прекараме вечността с нашия Господ. Небето е земята на 

изпълнените мечти. 

Аз съм развълнувана за Небето, защото след нашата работа на земята 

приключи, ние ще напуснем земята и ще отидем там. Бог е приготвил града и 
Исус е приготвил място там за тези от нас, които Го обичаме. 

 

СЪВЪРШЕНО ОБЩЕНИЕ 

Ненарушимото общение между Бог и човек, ще бъде напълно възстановено 

в Небето. 

Когато Адам и Ева бяха в Едемската градина, Бог непрекъснато посещаваше 

тази земя. След като взаимоотношението с Него беше разрушено чрез греха и 
непокорството, Бог продължи да показва Своето желание за общуване с 

човечеството. 

Неговото последно изражение на любов към човечеството беше даването на 

Неговия Син да умре с безпощадна смърт на жестокия кръст. Чрез смъртта на 

Христос и възкресението Му, другарството между Бог и човек отново стана 
възможно. 

Дори сега, обстоятелствата на живота могат да спъват нашето интимно 
общение с Бог. Но на Небето няма да има повече пречки. Ние ще познаем 

съвършеното общение с Царя на Царете и с Господа на Господарите. Общението с 
Него ще бъде завършено (съвършено, цялостно, пълно). 

Небето е жилището на живия Бог. То е високо над атмосферното небе и 
отвъд планетите и галактиките. То е вечният дом на „Изкупените на Господа” 

(Исая 62:12). То е вечното местонахождение на всички Божий деца чрез вяра в 
Христос. 

Ти не трябва да се боиш да бъдеш коронован в мъничка кабинка в Небето, 
която да е наречена „жилище”. Когато изкупените от вековете се съберат в дома 

на славата, там ще има достатъчно място за всеки да има едно от многото жилища 
– много обиталища, които Исус каза, че отива да ни приготви в дома на Баща Си: 
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Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има 

много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя 

място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй 

щото където съм Аз да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и пътя [знаете]. 

(Йоан 14:1-4) 

 

Небето определено има място за всеки един: 

 

След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки 

народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени 

в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: „Спасение на 

нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!” И всичките ангели стояха около престола 

и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се 

поклониха Бог. 

(Откровение 7:9-11) 

 

СЪЛЗИ В НЕБЕТО 

В този момент аз бях заведена на точно определено място, където ангела 

спря и ми каза: 

- Бог иска да ти покажа стаята на сълзите. 

Много пъти ти може да си чел няколко пасажа в Псалми за нашите сълзи и 

как Бог се грижи за нас. Ангелите хващат нашите сълзи и ги слагат в бутилки 
(Псалм 56:8). Много път съм се чудила какво означава това. 

Аз знам, че мнозина от вас, които четете това, сте изплакали много сълзи за 
своите любими хора, деца си, партньора си или семейството си. Особено, ако сте 

преминали през раздяла или развод, сте се чувствали като че ли цялата надежда 
се е изгубила. Вие сте тъжили за своите изгубени любими. 

Аз искам да ви кажа, че Бог ми показа една стая на сълзи. Тя беше толкова 
прекрасна. Ангелът ме заведе до една голям вход, без врата. 

Поглеждайки вътре, аз можех да видя, че самата стая не беше голяма, но 
святостта и силата, която излъчваше ме удивиха. Облицовани с кристални 

рафтове, вътрешните стени блестяха в светлина. 

На рафтовете имаше много шишенца, някои, от които бяха в групи по три и 

изглеждаха като чисто стъкло. Под всяка блестяща група от стъкленици имаше 

пластинка с име на нея. В тази стая имаше много такива шишенца. 

Тогава в стаята видях един човек, който изглежда беше прославен. 

Неговата тъмно виолетова роба беше много красива и приличаше на кадифе. 

Една елегантна маса, която беше направена от един богато изглеждащ 

материал и блестеше във величествен разкош, беше точно до вратата от 
вътрешната страна. Показаните неща направо ме удивиха! 
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На масата лежаха книги и те изглеждаха като че ли бяха обшити с най-
прекрасната материя, подобна на коприна, която някога съм виждала. Някои бяха 

с диаманти, перли и дантела по тях; други имаха зелени и виолетови камъни по 
тях. Всички бяха изкусно направени. 

Аз си помислих, „О, Боже, колко са прекрасни тези книги!” Аз обичам книги. 
Тези книги ми харесаха особено много. Те бяха зашеметяващи. Докато ги гледах, 

аз бях препълнена с удивление. 

Тогава мъжът в стаята ми каза: 

- Ела и виж. Аз ще те разведа из тази стая и ще ти обясня за сълзите. 

Има много други такива стаи – това е само една от тях. Аз съм отговорен за 
тази стая. 

Докато той говореше, голям ангел влезе през входа. Красотата и величието 
на това небесно същество ме изуми. Аз забелязах, че той носеше бяла блестяща 

роба със златен кант, който минаваше по цялата дреха отпред - отгоре до долу. 
Той беше висок около 3,70 м и имаше много големи крила. 

Ангелът държеше в ръката си едно малка чаша. Златната чаша беше пълна 
(виж Откровение 5:8) с течност. Мъжът в стаята ми каза: 

- Той току що ми донесе чаша със сълзи от земята. Аз ще ти покажа 
какво ние правим с това. 

Ангелът му подаде чашата заедно с къс хартия. Бележката съдържаше 
името на личността, чийто сълзи бяха в чашата. 

Мъжът в стаята прочете бележката и отиде към едно от местата, където се 
държаха бутилките. Той прочете табелката под шишенцето и аз знаех, че 

сравняваше името с това на човека от земята, което беше в бележката. 

Мъжът взе бутилката, която беше почти пълна и я донесе до чашата, където 
изля сълзите от чашата в бутилката. 

- Аз искам да ти покажа какво правим ние тук, – ми каза мъжа. – Кажи 
на хората от земята за това. 

След това той занесе бутилката до масата, вдигна една от книгите, отвори я 
и каза: 

- Погледни! 

Страниците на книгата бяха празни. Пазачът на стаята ми каза: 

- Тези сълзи са от светиите на Бог на земята, когато викат към Бог. 
Виж какво става. 

Тогава мъжът изля капка от бутилката – една малка сълзица – върху 
първата страница на книгата. Незабавно започнаха да се появяват думи. 

Прекрасни думи, елегантен ръкопис започна да се появява на страницата. Всеки 
път, когато сълза паднеше върху една страница, се появяваше цяла страница 

ръкопис. Той продължаваше да прави това отново и отново, постоянно. 

Когато затвори книгата и ми проговори, той като че ли говореше това към 
цялото човечество, а не само на мен: 
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- Най-съвършените молитви са тези, които са окъпани в сълзи, които 
идват от душите и сърцата на мъжете и жените по земята. 

Тогава ангелът с крила, като дъгата ми каза: 

- Ела и виж славата на Бог! 

БОГ ОТВАРЯ КНИГАТА 

Незабавно, ние бяхме транспортирани до огромно място с хиляди и хиляди 
хора и небесни същества. О, беше прекрасно! 

След малко хората като че ли изчезнаха и дори по-велика слава започна да 
се освобождава навсякъде. Високото хваление към Бог стана оглушително. 

Ангелския пратеник ме заведе пред престола на Бог. 

Аз видях огромен облак-мъгла и в нея образа на Същество. Не можех да 

видя Божието лице, но виждах славата на Бог и една дъга около трона. Аз чух 
Божия глас и той звучеше точно както Йоан го описва: „И чух глас от небето като 

глас от много води и като глас от гръм” (Откровение 14:2). На тази мощна сцена, 
аз видях много ездачи на коне до трона. 

Изведнъж, аз видях книга лежаща на огромен олтар пред Божия трон. Видях 

ангели да се покланят пред Него. Стояща в благоговение, аз гледах тази сцена и 
виждах как една ръка се протегна от облака и отвори книгата. 

Някак си аз знаех, че това беше ръката на Бог. 

Изумена, аз видях нещо като облак да се издига от книгата. Внезапно, най-

прекрасния парфюм, който някога съм помирисвала, изпълни цялата област, 
където стоях. Ангелът ми каза, че тази книга съдържа молитвите на светиите и че 

Бог изпраща Своите ангели на земята да отговарят на молитвите от вика на 
сърцата им. Всеки хвалеше и величаеше Бог. 

Когато Бог отвори книгата, страниците започнаха да излизат от нея и да 
политат към ръцете на ангелите на конете. Аз можех да чуя Неговия глас, „като 

глас на силен гръм”, казвайки: „Вървете, отговорете на молитвата й! Вървете, 
отговорете на молитвата й!” 

 

Ти си преброил скитанията ми; тури сълзите ми в съда Си; 

Не са ли те записани в Твоята книга? 

Тогава ще се върнат неприятелите ми назад 

в деня, когато Те призова;Това зная, защото Бог е с мене. 

Чрез Бога ще хваля думите Му; чрез Господа ще хваля думите Му. 

На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще стори човек? 

(Псалм 56:8-11) 

 

Живото слово на Бог ни обяснява, че Той се занимава с нашите сълзи. 
Колко прекрасно е да разберем славата на нашия Бог и колко чуден е Той! Колко 



БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА НЕБЕТО Мери К. Бакстър 

 

~ 14 ~ 
 

чудесно е да приемаме Неговото състрадание! Той се грижи дори за нашите 
сълзи. 

В много стихове се говори за нашите сълзи, за нашата тъга и за Божията 
утеха към нас. Четете това и се радвайте: 

 

Върни се, та кажи на вожда на Моите люде, Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти 

Давид:  „Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще те изцеля; след три дена ще 

възлезеш в Господния дом”. 

(4 Царе 20:5) 

 

Уморих се от въздишането си; всяка нощ обливам леглото си,  

Със сълзите си измокрям постелката си. Окото ми вехне от скръб, 

Старея поради всичките ми противници.  

Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, 

Защото Господ е чул гласа на плача ми; Господ е послушал молбата ми. 

Господ ще приеме молитвата ми. 

(Псалм 6:6-9) 

 

Понеже си избавил душата ми от смърт,  

Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване 

(Псалм 116:8) 

 

Ония, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. 

Оня, който излиза с плач, когато носи мярата семе,  

Той непременно с радост ще се върне, носейки снопите си. 

(Псалм 126:5-6) 

 

Ще погълне смъртта за винаги;  

И Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица, 

и ще отнеме укора на людете Си от цялата земя;  

Защото Господ е изговорил това. 

(Исая 25:8) 

 

Така казва Господ: Въздържай гласа си от плач  

И очите си от сълзи; Защото делото ти ще се възнагради, казва Господ.  

И те ще се върнат от земята на неприятеля. 

(Еремия 31:16) 
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Защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при 

извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. 

(Откровение 7:17) 

 

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

ни плач, ни болка; първото премина. 

(Откровение 21:4) 

 

Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион: Вечно веселие ще 

бъде на главата им; ще придобиват радост и веселие; А скръб и въздишане ще побягнат. 

(Исая 35:10) 

 

Слава на Бога, Небето е реално място! Ние действително ще отидем там. И 

ние няма да бъдем пара или дим, носейки се на облак, когато стигнем Небето. 

Едно от прекрасните неща за Небето е, че нашите сълзи и тъгата ни ще 

бъде заменена с вечна радост, както обещава Божието слово. Въпреки, че на 

Небето има много повече от това. 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

ПРЕСТОЛЪТ НА БОГ 

Небето е реално място. Това е истинско местонахождение. Това не е някой 
краткотраен сън или някое измислено видение. Бог ни разкрива много от 

реалността на Небето чрез Святите Писания. 

 

ПЪРВОТО НЕБЕ 

Първо, има атмосферно небе. Това е атмосферата около земята. Там летят 
птиците и духа вятъра. Там се формират дъждовете, бурите, мъглите и облаците. 

Небето е мястото, където ангела, описан в Деяния 1:11, когато той пита 
апостолите защо те „гледат към небето”. Когато Исус говореше със Своя Отец, 

Той „вдигна очите Си към небето” (Йоан 17:1). 

 

ВТОРОТО НЕБЕ 

Следващото небе е космосът. Това е областта на слънцето,  луната и 
звездите. То е споменато в Библията на много места. Ето някои от тях: 
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Ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните 

звезди и като пясъка на морския бряг. 

(Битие 22:17) 

 

И да не би, като подигнеш очи към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото 

небесно множество, да се мамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ 

твоят Бог разпредели на всичките народи под цялото небе за наследство. 

(Второзаконие 4:19) 

 

Ти ли връзваш връзките на Плеядите, 

Или развързваш въжетата на Ориона? 

Извеждаш ли Мазарот на времето му? 

Или управляваш ли Мечката с малките й? 

Познаваш ли законите на небето? 

Установяваш ли неговото владичество върху земята? 

(Йов 38:31-33) 

 

Защото небесните звезди и съзвездия не ще дадат светенето си; Слънцето ще потъмнее 

при изгряването си И луната не ще сияе със светлината си. 

(Исая 13:10) 

 

А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде 

светлината си,  звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 

(Матей 24:29) 

 

ТРЕТОТО НЕБЕ 

Последната спирка за праведните е отвъд атмосферата и звездното небе. 

Това е мястото, което Павел обясняваше, когато писа: „Познавам един човек в 
Христа, който преди 14 години бе занесен до третото небе” (2 Коринтяни 12:2). 

Небето е регион, за който често се говори като за непосредственото 
присъствие на Бог: 

 

Защото Христос не влезе в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите 

небеса, да се яви вече в Божието присъствие за нас. 

(Евреи 9:24) 
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Бог живее на Небето. Когато Исус ни учи да се молим, Той каза да се молим 
„Отче наш, Който си на небето” (Матей 6:9). 

В 3 Царе 8:30, Небето е наречено обиталище на Бога. В Псалм 11:4 е 
наречено Божият свят храм и място, където е престолът Му. 

В храма на Божието величие, Неговата прекрасна слава е разкрита по най-
забележителен начин. Това е свято място на светлина, радост и слава. Ние не 

знаем къде точно се намира, но в Библията често Небето се посочвано като 
„горе”. 

Ние знаем, че Всемогъщият Бог е на Небето. Там Той и Исус Христос са в 

централния фокус на светиите, ангелите и всички покланящи се същества. 

Каква славна компания има на Небето! Ангелите са там, защото Исус каза: 

„На небето ангелите гледат лицето на Моя Отец, Който е на небето” (Матей 
18:10). 

Светиите са там, защото Исус ни обеща, „където съм Аз, там ще бъдете и 
вие” (Йоан 14:3). В 1 Петрово ни се казва, че за нас се пази наследство на небето 

– наследство, което не гние и няма да изчезне. 

Светии, вълнуващо е да споделям моето прекрасно посещение в Небето. Аз 

съм развълнувана да ви разкажа за нещата и хората, които видях. 

 

ХВАЛЕНИЕТО НА НЕБЕТО 

След като ангелът на Бог ми показа стаята със сълзите, той повтори 
репликата, която чувах толкова често през моето посещение на Небето: 

- Ела и виж славата на твоя Бог! 

Сиянието, величието, небесния блясък преливаше в мен. Блясъка на 

славата, който се излъчваше от всичко, което виждах, ме изпълни с 
благоговение. Красотата и блаженството от тази красива земя не може да се 

опише точно с очите на ума освен, ако човек не я види лично. 

В този момент, си спомних думите от един цитат, който чух някога: 

 

Светлината на небето е лицето на Исус. 

Радостта на небето е присъствието на Исус. 

Хармонията на небето е хвалата на Исус. 

Темата на небето е работата на Исус. 

Работата на небето е службата на Исус. 

Пълнотата на небето е самият Исус. 

 

Тръгвайки с ангела, аз можех да почувствам радост, мир и щастие 

навсякъде. Помислих си за моето семейство на земята и изглажда ангела знаеше 
моите мисли, защото ми каза: 
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- Ти имаш да изпълниш мисия за Бог. Ти ще кажеш на хората на 
земята какво представлява небето. Бог ще ти покаже част от Небето, но не 

всичко. Ела и виж славата на твоя Бог. 

Когато стигнахме нашата цел, аз можех да чуя много, много гласове пеейки 

хвала на Бога. 

От великолепната музика от поклонниците на Небето моята душа се 

изпълни с трепет. Чест и слава ехтяха и ехтяха през широкия простор на Небето, 
докато серафими и светии пееха, изпълнени с жизнерадост, безкрайни химни на 

хвала. 

 

ДОБЛИЖАВАНЕТО ДО ПРЕСТОЛА 

Моята душа беше възхитена и ободрена с радост. Някак си знаех, че сме 
близо до престола на Бог. 

Ангелът, който ме водеше спря далеч преди да стигнем до престола на Бог. 
Аз можех да видя панорамна гледка на събитията, които се случваха. Аз видях 

същата сцена, която Йоан видя в своето видение, описано в Откровение: 

 

И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; и 

числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. 

(Откровение 5:11) 

 

О, хора на земята, само ако можехте да осъзнаете какво Бог е приготвил за 

нас, които Го обичаме! 

Докато се взирах в грабващата картина пред мен, се случи нещо дори още 

по-прекрасно. Аз можех да чуя дори по-силно от преди тези хиляди по хиляди 
гласове, хвалещи Бога. Тогава – чудо на чудесата! – ангелът ми позволи да видя 

това, което винаги съм искала да видя, престолът на Бог. 

 

СЛАВНИЯТ ПРЕСТОЛ НА БОГ 

Божият престол беше „високо издигнат” (Исая 6:1). Из под него извираше 
Реката на Живота, течаща в своята красота и чистота. Славата на Бог засенчваше 

престола. Като че ли гръмотевици, светкавици и гласове имаше навсякъде около 
престола. Йоан, описвайки едно видение за небето, каза: 

 

И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем 

огнени светила, които са седемте Божии духове. 

(Откровение 4:5) 
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Аз видях дъга като арка отгоре и около престола „наглед като смарагд” 
(Откровение 4:3). Ярките, славни цветове на дъгата бяха смесени със светлина, 

произвеждайки заслепяващи наситени цветове. 

Беше нещо невиждано от мен на земята. Разнообразни цветове на сияйна 

светлина изразяваха слава и сила. Лъчи от величие проблясваха от престола. 
Снопове лъчи от слава се излъчваха от там. Толкова много от Небето като че ли 

беше прозрачно и тези прославени лъчи, излизащи от престола бяха изпълнени 
със светлина, която се отразяваше във всяка част от Рая. 

Колко дълго съм стояла на тази небесна арена, не знам, но бях залята с 

благоговение. Аз си мислех за хилядите, които са отишли на Небето и за 
хилядите, които ще дойдат. Мислих си за святостта на Бога, чистотата на 

Неговото величие и съвършенството на словото Му. Аз извиках силно: 

- О, Боже! Колко е прекрасно да гледам Твоята слава и Твоето 

величие и Твоята сила! 

Както преди, ангелът на Господа ми каза: 

- Ела с мен. На Небето има още много неща, които искам да ти 
покажа. 

 

СТАЯТА СЪС ЗАПИСИТЕ 

Аз бях удивена да видя стая със записи, в която се съхраняваха точни 

записи. Ангелът каза, че Бог има ангели, които държат записи на всички 
събирания в църква на земята и на всяка домашна група, където Той е издигнат и 

хвален. 

Също така Бог пази записи на тези, които са извън Неговата воля. Той ми 

показа как Божиите ангели съхраняват записи на дадените пари в църква, заедно 
със запис на отношението, с което хората са участвали. Той ми каза за хора, 

които имат пари, но не искат да дават за делото на Господ. 

Аз си помислих за това как Исус внимателно гледаше даренията и 

съкровищницата, когато Той отиде в дома на Господа: 

 

И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в 

съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна 

две лепти, сиреч, един кодрант. И повика учениците Си и каза им: „Истина ви казвам, тая 

бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата; защото те 

всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко що имаше, целия си 

имот.”  

(Марк 12:41-44) 

 

Докато ми бяха разкривани много неща, включително и стаята, където се 

пазеха книгите със записи, ангелът ми напомняше, че трябва да запомня и да 

запиша всички тези неща. Той каза, че има много неща, които са тайни за мен 
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като че ли ги виждам неясно (1 Коринтяни 13:12). Но ангела наблегна на това, че 
аз трябва да кажа на хората на земята за нещата, които съм видяла. 

Докато стигахме друга част от Небето, аз погледнах надолу към много дълъг 
коридор. Стените му бяха високи и като че ли бяха от платина. Аз можех да чуя 

високата хвала към Бог да звъни постоянно. Бях изумена от великолепието на 
светлината и славата, които се отразяваха в тези стени. Озадачена, аз попитах: 

„Какво е това?” Стените сякаш бяха с километри дълги. Не можех да им видя 
края. 

 

СКЛАДЪТ НА БОГ 

Ангелът, които ми показваше тези неща каза: 

- Погледни на върха на тази стена. 

Там имаше гравиран надпис с думата Хранилище. Когато попитах: „Какви са 

тези стаи?”, ангелът ми каза, че тези стаи съдържат благословения, които се 
съхраняват за Божиите хора! 

Небето е съвършена чистота и Бог иска да изчисти Своите светии на земята, 

така че те да се наслаждават на небесна атмосфера. Небето е пълнота от радост и 
Бог копнее да даде радост на Своите хора на земята. Небето е вечна свобода и 

Бог желае Неговите хора да имат свобода, докато са още на земята. Небето е 
съвършена цялост и Бог иска да изцели Своите хора тук, на земята. Небето е 

съвършена сигурност и Бог иска Неговите хора да усещат увереност и сигурност 
тук, на земята. Небето е наслада и пълнота и Бог желае Неговите хора да бъдат 

изпълнени на земята. 

Когато Исус ни инструктира да се молим Божията „воля да бъде на земята, 

както е и на небето” (Матей 6:10), Той разкри, че Бог иска ние да вкусим от 
Небето тук, на земята! 

Светии, Господ има хранилище с благословения само за вас. Те чакат на 
Небето вие да ги изискате и да ги получите сега и тук, на земята. Бог иска да ви 

спаси. Той иска да ви освободи. Иска да ви изцели. Той иска вие да познаете 
„мира на Бог, който надминава всяко разбиране” (Филипяни 4:7). Той иска вие да 

преживеете вечна „неизказана и преславна радост” (1 Петрово 1:8). 

 

ИЗЦЕЛЯВАЩИЯТ ИСУС 

- Виж славата на твоя Бог – обяви ангелът. 

Когато той изчезна и Исус застана до мен. 

Аз Го погледнах, Той сякаш бе по-висок сега, отколкото си Го представях 
преди. Брилянтната роба, която Той носеше Му стоеше елегантно и грациозно. 

Сандалите украсяваха Неговите белязани нозе, а лицето и косата Му бяха славни 

и прекрасни. 

Като се взирах в Него, попитах: 
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- Исусе, какви са тези стаи? 

Господ не ми проговори, но Той вдигна ръката си и я придвижи до стената. 

В този момент, в стената се появи голям отвор. Навсякъде около отвора аз видях 
слава, сила и светлина. Като всеки друг обект, това също даваше слава на Бог. Аз 

извиках: 

- О, Господи, какво е това? 

Той ми каза: 

- Дете Мое, тези са за Моите хора. Те са за грешниците на земята само 

ако те повярват. Аз умрях, за да ги направя завършени, цели. 

Като гледах в очите Му, аз знаех, че Той иска хората да повярват, че Той, 
Исус Христос, е умрял, за да бъдем ние завършени, цели. Той каза: 

- Изцеленията чакат хората на земята. Ще дойде ден, когато ще има 
лавина от чудеса и изцеления на земята. 

Дете, доколкото можеш да видиш това са сгради със запаси или 
хранилища. Благословенията в тях чакат вярата на тези на земята. Всичко, 

което те трябва да направят е да вярват и да получат – да повярват, че Аз 
съм Господ Исус Христос и че Аз мога да направя тези неща и да получат 

Моите дарове. 

Когато ти се върнеш на земята – подчерта Той – запомни, че не ти 

правиш изцелението. Това не е съда, който изцелява – това съм Аз. Само 
говори Моето слово и се моли, и Аз ще извърша изцелението. Повярвай, че 

Аз мога да го направя. 

Аз извиках: 

- Слава на Бога! Алелуя! Благодаря Ти, Исусе! 

Исус свали ръката си долу и отвора в стената се затвори. 

След това ангелът и аз пътувахме с много висока скорост към друго място. 

Тук също можех да чуя музиката и славните викове на хората на Бог. Ангелът 
каза: 

Дете, господ ми заповяда да ти покажа няколко неща. Кажи на хората да 
тях. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

ПРЕДИ, СЕГА И СЛЕД 

На това място във видението ми, ангелът на Господа започна да ми 

разкрива неща, за които преди често се чудех. Той започна да ми казва за 
голямата тайна. Той каза: 

- Бог каза и аз ще ти покажа преди, сега и след. Нещата, които ще ти 
покажа много ще те развълнуват. Аз ще ти разкрия какво се случва, когато 
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един човек се новороди. Аз ще ти покажа как се измиват греховете на човек 
чрез кръвта на Агнето в стаята със записите. 

Ще ти покажа какво се случва, когато един новороден умре на земята 
и как душата му идва на Небето. Ела и виж славата на твоя Бог. 

Ние тръгнахме от Небето с висока скорост и скоро бяхме отново на земята. 
Аз можех да видя земята като във видение и ангелът ми каза:  

- Гледай. 

Когато ангелът позволи на видението да мине пред мен, аз видях прекрасна 

малка църква в провинцията. Сега, аз не знам къде се намираше географски, но 

беше селска църква в дълбоката провинция. 

С помощта на Божия ангел, ми беше позволено да видя вътре в сградата. 

Можех да видя около тридесетина души стоящи на пейките. Пасторът на амвона 
проповядваше върху този пасаж: 

 

Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо; Нека остави 

нечестивия пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се 

смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. 

(Исая 55:6-7) 

 

Докато се взирах в тази сцена, видях мощен ангел да стои над църквата. 

Моят ангел-водач ми каза: 

- Над всяка църква има зачислен мощен ангел. Той ръководи всички 

останали ангели в тази църква. 

 

АНГЕЛИ В ЦЪРКВА 

Два ангела стояха отвън до вратата на църквата. Аз можех да видя хора да 

влизат и да излизат от църквата. Тогава моят ангел направи движение с ръката 

си и като че ли покривът се нави назад и аз можех да видя вътре в църквата. 

От двете страни на пастора в църквата стояха други два ангела. Зад тези 

двата имаше още два ангела. Това прави четири ангела около амвона. 

Два ангела стояха отзад в църквата, зад събранието. Още два стояха на 

пътеката между редовете и отпред близо до олтара – още два. Така че там имаше 
няколко ангела в църквата, а някой от тях имаха листи и моливи в ръцете си. 

Ангелът ми каза: 

- Искам да ти покажа какво става. 

Пастора започна да говори и разпоредителите започнаха да събират 
дарението. След като бе събрано, ангелите записаха отношението на хората, с 

което дадоха. Те записаха мислите на даващите – дали изпитваха недоволство в 
даването за делото на Господа или се наслаждаваха да дават дарение и го 
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приемаха като акт на поклонение. Ангелите регистрираха всичко в техните книги 
за записи. 

Тогава двата големи ангели пред олтара кимнаха на другите два ангела. 

Тези движения бяха невидими за хората в църквата, но аз можех ясно да ги 

виждам. Тогава моят водач ми каза: 

- Искам да ти покажа нещо друго. Гледай внимателно и ще бъдеш 

благословена. 

Внезапно като че ли бях изместена зад пастора. Когато той проповядваше 

над 6 стих: „Търси Господа, докато може да бъде намерен. Извикай към Него, 

докато е близко”, аз можех да видя множество небесни същества в църквата. 
През цялото време службата продължаваше, а ангелите се радваха. Служителят 

беше помазан, докато проповядваше това послание. Един от ангелите изливаше 
нещо като огън върху главата му. Славите на Бога излизаха от устата на 

проповедника. 

В задната част на църквата се отвори една врата и един мъж, който беше 

много пиян, влезе клатушкайки се. Той застана на пътеката между редовете и 
каза: „Ти говориш за мен, проповеднико. Аз се нуждая от Господа. Трябва да се 

спася. Аз съм алкохолик.” Мъжът падна на коленете си пред олтара и започна да 
вика към Бог. 

Двама от дяконите отидоха до олтара да му послужат. Слагайки ръцете си 
върху него, те го попитаха: „Сериозно ли мислиш това? Наистина ли искаш да 

бъдеш спасен?” 

„Да, искам да бъда спасен”, каза мъжът. „Аз съм алкохолик. Имам нужда да 

бъда освободен.” 

  

ЕДНА ДУША Е СПАСЕНА 

Внезапно се появиха още два ангела. Те държаха свитъци в ръцете си и 
започнаха да пишат какво казва мъжът. Тогава дяконите започнаха да го водят 

през процеса на спасение. Аз видях, че този мъж беше пълен с грях. Обаче, 
когато дяконите се молиха с него, един от ангелите докосна главата му и пушек, 

черен като дъждовен облак изригна от гърдите му. 

Когато аз видях това, аз си спомних стихове, които говорят за 
отвратителните грехове, които излизат от сърцето: 

 

Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си 

съкровище изважда зли неща. 

(Матей 12:35) 
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А онова, което излиза из устата, идва от сърцето, и то прави човека „нечист”. Защото от 

сърцето излизат зли мисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, 

лъжесвидетелства, клевети. 

(Матей 15:18-19, NIV) 

 

Когато мъжът започна да се моли на Бог с вдигнати ръце, аз видях големи 
черни окови, които бяха увити навсякъде около него. Той беше в робство на 

различни видове грях, но особено алкохолизъм и пиянство. Единият дякон му 
каза: „Ти трябва да изповядаш тези грехове пред Бог, за да може да ти прости 

Той и така да бъдеш умит в кръвта на Агнето.” 

Когато той започна да изповядва греховете си, единия ангел го докосна. Аз 

можах да видя огън да излиза от ръцете на ангела. Оковите започнаха да се 
чупят и разтварят. 

Това даде на мъжа огромна свобода. Той издигна ръцете си и хвалеше Бога. 
Той се изправи и аз видях славата на Бог да слиза върху него. Аз знаех, че 

Господ го направи трезвен, понеже той започна да вика хвала на Господа. 

Тогава двата мощни ангела се спогледаха и си кимнаха. Те се издигнаха във 

въздуха, където бяхме и ние и казаха: 

- Ела и виж славата на Бог! 

 

ОТНОВО В СТАЯТА СЪС ЗАПИСИТЕ 

Ние се върнахме на Небето с другите два ангела много бързо. След като 

влязохме през портите, тръгнахме по един красив път, който изглежда бе 
направен от злато. Бързо ние бяхме транспортирани в прекрасна стая. 

Ангелът каза: 

- Ела и виж какво правим ние тук. 

Дългия коридор, в който бяхме, водеше към много стаи, подобни на стаята, 

в която влязохме. Ангелът каза: 

- На Небето има много стаи като тази. Те се наричат стаи със записи. 

Ти ще видиш какво става в тези стаи. 

Ангелът каза: 

- Ние отиваме в стаята, която съдържа името на мъжа, който току що 
се новороди на земята. 

В стаята аз видях ангелите от земята бързо да отиват и да предават 
записите си в свитъците на друг ангел. 

Няколко стълби бяха опряни на стената в правоъгълната стая. Рафтове 
покриваха стените и всички книги бяха по рафтовете. Гледката ми напомни за 

библиотека на земята. 
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Други ангели, пеещи и хвалещи Бог, стояха в редица пред голямо бюро. То 
беше около 2,44 м широко и 1,22 м дълго. В центъра му имаше квадратно 

очертание, облицовано със злато. То беше толкова прекрасно. Беше с издълбани 
листа и плодове по него. 

Това беше най-прекрасното бюро, което някога можеш да си представиш. 
Никога не бях виждала нещо подобно на земята – нито си бях представяла. Аз 

бях уловена от славата и величието на Бог в тази стая. 

Ангелите слизаха и се качваха по стълбите. Те постоянно сваляха книги от 

рафтовете и ги връщаха на правилните им места. Няколко ангела стояха близо до 

записите от други части на света. 

Аз забелязах, че някои от книгите бяха с различни по цвят нюанси. Тогава 

видях два от ангелите от църквата да стоят в редицата с книга, която бяха 
издърпали от рафта. Тя съдържаше запис за мъжа, на чието спасение аз бях 

станала свидетел на земята. 

Ангела с мен каза: 

- Виждаш ли двата ангела от църковната служба? 

- Да. 

- Виждаш ли книгата в ръцете им? 

- Да. 

- Това е книга със запис на мъжа, който току що се спаси. Те я взеха 
от рафтовете и сега трябва да отидат до управляващия ангел. 

Моят водач ми обясни, че във всяка стая със записи има управляващ ангел. 
Всичко, което влиза или излиза от стаята минава през този ангел. Всичко се 

прави с ред за слава на Бога. 

Аз бях удивена да видя как всичко това си случва. 

Управляващият ангел носеше ярко облекло, което беше отвъд моите 

способности да го опиша. Той имаше златна коса и блестяща бяла роба, с много 
злато по нея. Този великолепен ангел имаше дължина на разперените си крила 

около 3,76 м. Той беше най-прекрасния ангел, който някога съм виждала. 
Ангелът беше главният пазач на записите в тази стая. 

Управляващият ангел ме погледна и ми махна да отида при него. Силата на 
Бог ме придвижи и аз бързо застанах от дясната страна на ангела. 

Той ми каза: 

- На теб ти беше разрешено да бъдеш тук, за да ти покажем какво се 

случва, когато някой на земята се новороди. Ти ще кажеш на хората на 
земята. 

Това чудо ме изпълни с неизказан трепет! 

 

СЪХРАНЕНИЕТО НА ЗАПИСИТЕ 
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Като погледнах пред мен, високата хвала на Бог идваше от всички посоки. 
Можех да чуя да бият камбани, въпреки че не ги виждах. Възхитителни, смеещи 

се, славни, щастливи ангели стояха с техните книги, чакащи да говорят с 
управляващия ангел. 

Аз започнах да хваля и да издигам Бог отново за Неговата чудна сила и 
Неговите славни дела. 

- Виждаш ли двата ангела пред бюрото? – ме попита моят ангел-водач. 

- Да, - отговорих аз. 

- Те присъстваха на спасението на този мъж. 

Той издърпа едно съобщение от свитъка; то беше като маркер в книгата. Аз 
не можех да видя какво пише на хартията или на свитъка. Тогава ангелът каза: 

- Виж какво пише тук, - като ми показваше книгата. 

Съобщението беше написано обикновено и беше много хубаво. Аз видях 

името на страната, името на щата, името на окръга, името на града и името на 
църквата. 

Ангелът ми покажа името на пастора и бройката на хората в църквата. Той 
ми показа реда на службата. Всичко беше записано. Показа ми хората, които 

участваха в църковната служба и детайли за дарението, което бе взето. 

Там бе записано и името на мъжа, чието спасени видях на земята. 

Посланието на Евангелието на Господ Исус Христос, което беше проповядвано, за 
да спаси неговата душа и точното време – да секундата - в което той беше роден, 

всичко бе записано там. 

- Слава на Бога! – извиках аз. 

Когато записаните събития стигнаха до точката, когато мъжът се моли с 

молитвата на грешника и приема Исус Христос като Господ и Спасител, ангелът 
погледна към двата ангела-посланици и попита: 

- Вие бяхте ли свидетели, когато този мъж се новороди в този час и по 
това време? 

Те отговориха: 

- Да, ние бяхме свидетели. Ние бяхме там. Той прие Исус Христос като 

Господ и Спасител. Ние видяхме това да се случва. 

Шума от славата и виковете, които се надигнаха в този момент бяха 

смайващи. Цялото Небе величаеше Бог. 

Тогава ангелът записа нещо в книгата, която държеше и затвори 

страниците. Книгата беше много дебела. Той ми каза: 

- Погледни зад теб. 

Аз видях много хора, изкупени светии, облечени в бели роби и внушителни 
във величие. 
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КРЪВТА НА ИСУС 

Тези изкупени светии на Всевишния Бог пееха тази песен: 

 

О, само кръвта на Исус може да умие моите грехове.  

О, само кръвта на Исус може да ме направи цял днес. 

О, само кръвта на Исус може да ме очисти днес. 

Аз съм изкупен чрез кръвта на Агнето. 

 

Докато наблюдавах, книгата на мъжа беше дадена на един от радващите се 

светии. Страница след страница написаните стари неща биваха измивани. Те 
вдигаха страниците една след друга и аз можех да видя, че всяка страница беше 

измита в кръвта на Исус. Не остана нищо от греховете на този човек. И аз се 

сетих за този стих от Исая: 

 

Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за 

греховете ти. 

(Исая 43:25) 

 

Аз си помислих, „О, Боже, колко прекрасно е това, че Твоето слово все още 

продължава напред. Греховете на този човек бяха измити от чрез кръвта на 

Агнето.” 

Докато гледах, книгата беше дадена на друг ангел. Това небесно същество 

имаше дълга красива коса. Книгата беше поставена върху един поднос, който 
ангела носеше. Ангелите се поздравяваха един друг и викове на слава се 

издигнаха. 

Ангелът, който ме съпровождаше каза: 

- Ела и виж славата на твоя Бог! 

С него започнахме да пътуваме с бърза крачка по коридорите на Небето. 

 

КНИГАТА НА ЖИВОТА НА АГНЕТО 

Отново стоях пред престола на Бог. Скъпи мои, там имаше свирещи рогове и 

звук от гърмящи тромпети. Облак от слава, слава Шакайна, осветяваше цялата 
област около престола. 

Имаше много светкавици и гръмотевици. Аз можех да чуя множество от 
гласове, казвайки: 

- Славата на Бог! Алелуя! 
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Аз гледах тази мощна сцена и видях ангелът да слага книгата на олтара 
пред Бог и да се покланя ниско. Гласът на Бог отекна високо във въздуха и все 

пак успях да чуя всяка дума. Бог каза: 

- Още една душа беше изкупена от кръвта на Моя Син. Още един 

човек получи вечното спасение чрез кръвта на Моя Син. 

Всички камбани на Небето звъняха! Цялото население викаше! Аз се 

поклоних и започнах да хваля Бога. 

Видях Книгата на Живота на Агнето (Откровение 21:27) върху олтара на Бог 

и видях от облака да се подава една ръка и да отваря книгата, оставена там от 

ангела. След това името на този човек беше написано в Книгата на Живота на 
Агнето. Слава на Бог! Светии, нашите имена също са записани със сигурност в 

Книгата на Живота на Агнето. 

Докато гледах тази мощна сцена, ангелът на Бог каза: 

- Ела и виж славата на Бог! 

Незабавно, аз бях отведена от Небето със скоростта на светлината. Докато 

пътувахме с ангела, аз си мислех за един пасаж от Исая: 

 

Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина и богатства скрити в скривалища, за да познаеш, 

че Аз съм Господ, Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти. Заради Яков 

служителят Ми и Израил избрания Ми Призовах те по името ти, Дадох ти почтено име, 

ако и да Ме не познаваш. 

(Исая 45:3-4) 

 

РЕКАТА НА ЖИВОТА 

В следващата сцена от моето видение, аз гледах как Господ приведе 
светиите през Реката на Живота. О, Реката на Живота тече от престола на Бог и 

на Агнето (Откровение 22:1). Докато светиите минаваха през Реката на Живота, 

аз можех да ги чуя да викат: „Слава на Бог!” 

Тогава видях безбройно общество от светии, които бяха облечени в най-

белите, най-славните роби, които някой някога е виждал. Аз си спомних, че Йоан 
бе писал това: 

 

Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия, облечени в бели дрехи, кои са и от 

къде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които 

идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. 

(Откровение 7:13-14) 

 

ПРЕД ПРЕСТОЛА 
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Отново ми беше позволено да отида пред престола на Бога и да стана 
свидетел на велика и вълнуваща сцена. Можех да чуя звука от тромпети, като 

стоях пред престола на Бог. Нямам думи да опиша съответно въодушевлението и 
благоговението, които почувствах. 

Дванадесет ангели стояха и служеха ред престола, облечени в неописуеми 
одежди. Най-доброто, което мога са изкажа е, че отпред на гърдите на дрехата 

им имаха закрепени скъпоценни камъни. Отгоре на главите им имаше някакъв 
небесен материал от славни цветове. Дългите им роби завършваха със златен 

кант. 

Тромпетите изсвириха, съобщавайки за светиите, които идваха един по 
един, за да застанат пред Бог. Безброй светии, ангели и небесни същества 

оформяха огромна публика. Всички те прославяха Бог. 

 

 

ИЗКУПЕНИТЕ 

Изкупените от всички векове бяха славни и прекрасни. Те бяха истински 

хора – не дим от пушек или облаци, плаващи в пространството. 

Навсякъде, където погледнех, виждах Божиите ангели да хвалят 

непрекъснато Неговото величие. 

Стоейки пред престола, аз чух велик глас да казва: 

 

Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам 

Бог, техен Бог, ще бъде с тях. 

(Откровение 21:3) 

 

Тогава видях облак от слава, пълен със светкавици, гръмотевици и гласове. 

Видях ръката на Бог да се подава от облака и започна да изтрива сълзите от 
очите на светиите. Словото, което казва: „Бог ще изтрие всяка сълза от очите им” 

(откровение 21:4). 

Аз чух Бог да казва: 

 

И смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. 

…Ето, подновявам всичко. 

(Откровение 21:4-5) 

 

Бог каза на събраните светии: „Виждам, че вашите имена са записани в 
Книгата на Живот на Агнето. Добре дошли в радостта на Господа.” 

Още веднъж в ума ми дойде друг стих: 
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Хубаво, добри е верни слуго! В малкото си бил верен, 

над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 

(Матей 25:21) 

 

С тези думи Господ постави златни корони върху главите на всички Негови 

осветени. 

Аз знаех, че всички благословения на Бог ще продължат да текат към 
изкупените. Аз знаех, че те никога няма да свършат! 

 

 

---------------------------------------------------------- 

ХРАНИЛИЩАТА НА НЕБЕТО 

Аз вярвам, че Исус Христос ми откри Небето по начина, по който го 

направи, за да ми даде баланс. Той знаеше, че аз преминах много пъти през Ада 
и преживяването му беше толкова ужасно, че Той ми даде благословението да 

видя Небето. 

На едно от посещенията ми в Небето, аз бях видяла складовете 

(хранилищата) на Бога. Ангелът на Господа ми каза: 

- Ела и виж славата на твоя Бог. 

Ангелът беше много хубав и висок. Неговите крила в цвета на дъгата бяха 
във формата на триъгълници. Той ми каза, че Бог му е дал инструкции и той ще 

ми покаже части от Небето. 

Ние започнахме да се издигаме в атмосферата и отново минахме през входа 

на Небето. Аз видях плодови дървета с прекрасни плодове. Видях семейства 
облечени в прекрасни роби, ходещи нагоре надолу по хълма, хвалещи Бога. 

Околната среда беше наситена с най-прекрасната музика, която някога 
искате да чуете. Небесната музика е проявление на радост. Тя е свидетелство за 

щастие, доказателство да радост. 

Аз съм чувала великолепни хорове и страхотни групи, които творят и 
изпълняват прекрасна музика тук, на земята. Но, светии, нищо тук долу не може 

да се сравни с величието и красотата на музиката и пеенето там. 

Небето беше симфония от музика. Представете си, ако можете, милиони 

съвършено покриващи се гласове, пеейки звучно небесни мелодии! Никой не 
пееше фалшиво. Всичко беше в съвършена хармония. 

Струнни инструменти акомпанираха прекрасно заедно с тромпети и други 
видове музикални инструменти. Те всички се смесваха с гласовете на изкупените 

светии, които хвалеха Бога с възторжена радост. Звука на инструментите, както и 
пеещите гласове бяха пречиствани и направени съвършени от силата на 

Всемогъщия Бог. 
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О, беше славно да чуя прекрасната хвала към Бог. Гласове, без качества за 
пеене или несъвпадащи на земята ще пеят в прекрасна хармония на Небето. Ние 

всички ще бъдем щастливи там. Дори десет хиляден хор ще бледнее пред 
великата и красива музика на Божият небесен град! 

Вълна след вълна от невероятни химни на хвала се издигаха над пейзажа и 
през небесните улици. Това беше толкова всеобхватно, че за известно време не 

можех да чуя нищо друго. 

Накрая, ангелът каза: 

- Ела и виж славата на Бог! 

Аз си спомням да вървим през най-зелената трева, която можете да си 
представите. 

Там имаше огромни групи цветя на определени места в тревата. Цветята 
бяха великолепни и малко приличаха на рози. Всяко растение имаше поне един 

цвят, който имаше прекрасни венчелистчета. И, светии, цветята като че ли пееха! 

 

КОНЕТЕ НА НЕБЕТО 

Пътувайки с ангела, ние минахме през място, където имаше красиви бели 
коне. Аз си спомних, че съм чела в Откровение за конете и как един ден Исус ще 

възседне бял кон, водещ армията от Небето, които също ще яздят бели коне: 

 

След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше 

Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха 

много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в 

дреха, опръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в 

бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. 

(Откровение 19:11-14) 

 

Тези коне изглеждаха толкова благородни – като мраморни фигури от 
шахмат. Те приличаха на големи статуи, които бяха изсечени от скални блокове, 

но бяха истински и живи. Копитата им бяха гигантски. Те бяха чисто бели и много 
царствени. 

Една жена, облечена в красива роба се усмихваше и говореше на конете, 
насочваше ги да си сгъват коленете в хваление към Бога. Всички, по едно и също 

време, сгъваха дясното си копито и коленичеха и хвалеха Бог! 

Аз си помислих: „О, колко е прекрасно!” И си спомних, че четох в Библията, 

че всяко същество на небето и на земята ще почете и ще хвали Бог: 

 

В Себе си Се заклех, (Праведна дума излезе из устата Ми, и няма да се повърне), че пред 

Мене ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в Мене. 

(Исая 45:23) 
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Защото е писано: "Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони 

пред Мене и всеки език ще славослови Бога" 

(Римляни 14:11) 

 

Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в 

Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, 

и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. 

(Филипяни 2:9-11) 

 

И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в 

тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и 

почит, слава и господство, до вечни векове. 

(Откровение 5:13) 

 

Навсякъде имаше мир, радост и щастие. Можех да чуя хора да хвалят Бога. 

Изведнъж, ангелът изчезна и до мен стоеше Исус. Той ми се стори много 
висок и носеше роба, която беше различна от всички останали роби. 

Неговите пронизващи очи бяха прекрасни. Той имаше красива подрязана 
брада и много плътна коса. Аз си спомням как Го гледах и си мислех, че 

нежността в очите Му е отвъд всяко описание. Прелестта на Благословения 
Спасител беше велика и чудесна. 

Всичко в мен искаше да Го хвали, да Му се покланя и да се преклони пред 
Царя на царете и Господа на господарите – Исус Христос. Слава и сила се издига 

навсякъде около Него. 

 

СКЛАДОВЕТЕ С ИЗЦЕЛЕНИЯ 

Забелязах, че Исусовите очи се изпълниха с тревожен поглед. Аз попитах: 

- Исусе, какво има? 

- Дете, виж! 

Той махна с ръка към една сграда, където аз видях широк отвор. От отвора 

излязоха слава и сила – вълна след вълна от сила. 

Аз попитах отново: 

- Исусе, какво е това? 

- Дете, виждаш ли изцеленията в тези складове? 

- Да, Господи. 

- Всички тези благословения чакат Божиите хора. 
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Страданията в този живот наистина са трагични. Колко  болести, физическо 
нещастие, уродливост и подобни болести хора страдат тук, на земята. 

Вие го виждате навсякъде. Просто повървете нагоре-надолу по коридорите 
на някоя болница или медицински център. Посетете болничните отделения за 

заразни болести, за душевни отклонения, интензивните и спешните отделения и 
другите места, където се грижат за хора в ужасна болка и непоносими физически 

и умствени болести. 

Болестта е резултат от падението на Адам и Ева в Едемската градина. Това 

е едно от последствията на греха. Някои виждат болестите като 

неприятност(неудобство, беля, напаст), трагедия за човешкото състояние, или 
просто като част от нормалното съществуване. В действителност, това е 

проклятие от Сатана. 

 

ИЗЦЕЛЕНИЕТО В НЕБЕТО 

Нуждата от изцеление е поразителна. 

Болестта е изопачаване на Божията воля. Тя е неестествен елемент в 

Божията икономика. Тя не произхожда от Бог; тя не идва от Небето. Грехът е от 
зъл източник, а не от добър. 

Когато отидем на Небето, всички болести и страданието ще изчезнат 
завинаги. Павел пише за последното изкупление на нашите тела: 

 

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със 

славата, която има да се открие към нас. Защото създанието ревностно чака откриването 

ни като Божии синове. 

(Римлянини 8:18—19) 

 

И най-лошото физическо страдание в този живот не е достойно за 

сравнение с огромната прекрасната слава, която ще последва на Небето. Там, с 
съвършени тела, ние ще почиваме в Христос без повече болка или физическо 

страдание. И все пак, Той също така иска ние да бъдем изцелени сега. 

Едно от имената на Бог в Библията е Ехова-Рафа, което значи „Господ, 

нашия Изцелител”. Бог е направил специален завет за изцеление със Своите 
хора. Той обеща на Израел: 

 

Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което Му е угодно, и 

слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от 

болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 

(Изход 15:26) 
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Въпреки че болестта е част от проклятието на греха, Исус премахна 
проклятието за вярващите чрез Неговото изкупление на греха. Раните и 

синините, които Христос изстрада платиха цената за греха. Той стана нашият 
Спасител. Но Неговото страдание направи много повече от това да плати за 

греха: то установи и доказа Исус като Изцелител! 

 

Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на 

Него дойде наказанието докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. 

(Исая 53:5) 

 

Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за 

греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 

(1 Петрово 2:24) 

 

ИЗЦЕЛЕНИЕТО Е ЗА ДНЕС 

Изцелителното служение на Христос не свърши, когато Той бе взет пред 

учениците Си на небето. Деяния на апостолите е продължение на „всичко, което 
Исус вършеше и учеше от самото начало” (Деяния 1:1). 

Исус показа изцелителното служение на земята и учеше, че изцелението е 
част от привилегиите на царството. Преди да се върне при Баща Си, Исус даде 

инструкции на вярващите да отидат и да изцеляват болните. Той каза: 

 

И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици 

ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; 

на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 

(Марк 16:17-18) 

 

Исус още ни каза: 

 

И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако 

поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. 

(Йоан 14:13-15) 

 

Изглежда че Христос изчезна и аз продължих с ангела измежду складовите 
помещения. Мислех си: „Господи, колко са много тези складове”. 

Исус проговори на духа ми: „Дете, когато ти се молиш за някой на земята, 

моли се за тях в Моето име. Запомни, че не ти вършиш изцелението, а Аз. Помоли 
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Ме да изцеля око или крак и Аз ще го направя. Помоли Ме да оправя криви 
крайници или да изцеля болно тяло и Аз ще ги изцеля.” 

„Каквото и да поискаш от Мен, искай в Мое име и Аз ще го направя. Аз имам 
отговорите, чакащи в тези складове.” 

Исус подчерта, че благословенията в тези складове бяха за Неговите хора и 
за грешниците на земята. Аз си спомних, че Той каза, че много скоро ще има една 

лавина от изцеления по света. 

Аз си помислих за изцеленията, които вече се появиха на земята и си 

помислих: „Господи, колко си прекрасен за това, че оправяш нашите тела!” 

Когато остаряваме, нашите тела започват да се изхабяват или се влошават. 
Това е естествения ефект от греха и ние никога няма да бъдем напълно свободни 

от тези последствия. Но Бог не желае да прекараме нашите късни години 
приковани на легло и неефективни. Той иска да ни поддържа активни и 

продуктивни. Исус умря, за да бъдем ние здрави. 

Исус Христос, Божият Син, проля кръвта си, за да бъдем ние спасени от 

Ада. Ако ние вярваме, че Исус Христос е Божият Син, ние имаме надежда. 
Надеждата за душите ни е в Исус. 

Исус Христос страда, заради изцелението на нашите тела. Нашата 
привилегия, нашето благословение и нашата надежда за цялост и благополучие 

са в Исус. Той е надеждата за нашето физическо благополучие. 

Светии, на Небето има складове с неизискани благословения. Те са готови 

да бъдат представени на Божиите хора, които искат с вяра и в името на Исус! 

Когато беше на земята,веднъж Господ каза: „Аз отивам да ви приготвя 

място”(Йоан 14:2). Мястото, което Той ни приготвя е на Небето. То е прекрасно 

място с много прекрасни неща. 

Докато ви свидетелствам в тази книга и когато говоря за Небето, мислите за 

това място изпълват душата ми с трепет. Благодаря на Бога за прекрасното слово, 
което е дал на нас – Неговите деца! 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

РЕДЪТ В НЕБЕТО 

Небето е заето място. То е пълно с движение и с вълнение. Ангелите винаги 
правят неща; те винаги са въвлечени в полезни, усърдни инициативи. 

Една от целите на тази книга е да ви каже как аз видях ангелите да работят 
на Небето. Те са щастливи и пълни с радост – никога изморени, никога тъжни. Те 

винаги хвалят Бога.  

Изкупените светии на Небето също са много заети. 
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Те винаги имат да свършат някаква работа. Каква точно е тя – аз не зная. 
Но можете да бъдете сигурни, че никой не е свободен в тази приказна страна. 

Светиите са заети с вид работа, която никой на земята не преживявал. Те са 
заети в стимулиращи, развеселяващи, реализиращи задачи. Те продължително 

хвалят Бог и вършат неща, които Бог има за тях. 

Когато видях ангели да идват с рапорти от земята, те идваха на Небето от 

цялата земя. Те са били на много служби и много молитвени събрания.  

Докато наблюдават нещата на земята те винаги държат в ръцете си бял лист 

хартия, който изглежда като свитък, със златни краища. Тогава те се връщат на 

определено място в Небето и споделят своите рапорти с други ангели. 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕТО НА НЕБЕТО 

На едно място в Небето аз видях свят мъж, който беше облечен в прекрасна 

славна бяла роба. Веднага си спомних този стих: 

 

Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; 

Защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда 

Като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, 

И като невеста накитена с украшенията си. 

(Исая 61:10) 

 

Хората, които видях в Небето имаха отличителни белези и бяха от всяка 
нация на земята. Писанието казва: 

 

След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи,  от всеки 

народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени 

в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си. 

(Откровение 7:9) 

 

Друго нещо, което остави дълготрайно впечатление в мен беше фактът, че 

Небето е такова подредено място. Всичко, което беше готово, беше винаги 
направено старателно, правилно и с най-висока степен на превъзходство. Никоя 

работа не беше дребна; никой продукт не беше беден; никоя дейност – 
посредствена. 

Когато аз видях семейства да ходят по святите хълмове на Небето и да 

хвалят Бог, то беше такава красива гледка. Техните радост и щастие бяха 
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неограничени и без задръжки. Изглежда те винаги ходеха и вършеха чудни неща 
в Господното присъствие. 

Всичко беше правено по едни подреден начин, независимо дали го правеха 
по отделно или на групи. То беше съвършено във всеки смисъл на думата. Всички 

изменения и промени, с които сме запознати на земята са непознати в рая на Бог. 
Съвършена радост и мир изпълват сърцата, душите и телата на всички, които са 

там. 

 

СЪВЪРШЕН РЕД 

Божествен, съвършен ред и цел характеризират всичко, което се случва на 
Небето. И ангели и светии постоянно са въвлечени в отлична, щастлива служба. 

Никой не бездейства. Никой не е отегчен. Божии деца, също като ангелите и 
небесните същества, служете на Бог ден и нощ завинаги. 

Когато ние получим новите небесни тела след възкресението на светиите, 
ние никога няма да се уморим или да изгубим силата си. Ние никога няма да се 

изтощим. Нашите свръхестествени, прославени тела никога няма да изгубят 

силата си. Във вечността, времето е спряно и обстоятелствата не опустошават 
умът, волята или тялото. 

За да се включим в службите и насладите в Небето, ние трябва да имаме 
небесно естество. А това се случва, когато се новородим – ние ставаме 

„участници в божествената природа” (2 Петрово 1:4), както обяснява Петър: 

 

Неговата божествена сила ни даде всяко нещо, от което  имаме нужда за живот и 

святост чрез нашето знание за Него, който ни призова с Неговата собствена слава и 

добрина. Чрез тези Той ни даде Неговите много страхотни и скъпи обещания, така че чрез 

тях вие можете да участвате в божествената природа и да избегнете покварата в света, 

причинена от лоши желания. 

(2 Петрово 1 : 3 - 4 NIV) 

 

Архитектурата на Небето беше замислена и изградена във вечното минало 
от вечния Бог. В една част аз видях как изглежда един квартал от небесния град. 

Сградите бяха много големи и върху покрива на всяка имаше огромна, 
внушителна корона, направена от много скъпоценни камъни. Аз не знам колко 

хора живееха в тези величествени здания, защото не влизах вътре. Но те бяха 
грандиозни и просторни, отвъд всичко виждано на земята. 

Аз си помислих за това как Писанията казват, че когато ние работим на 
земята за Исус, ние натрупваме съкровища на небето (Лука 18 : 22). Аз си 

спомних тези стихове : 
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И двадесет и четиримата старейшини, които седяха пред Бог на техните тронове паднаха 

на лицата си и се покланяха на Бога, казвайки: "Ние Ти даваме благодарност, о, Господи 

Боже Всемогъщи, Този, който е и Който беше и Който идва, защото Ти придоби Своята 

голяма сила и царуваш." Нациите бяха ядосани, и Твоят гняв дойде, и времето на мъртвите, 

които ще бъдат съдени, и че Ти ще наградиш Твоите слуги -  пророците и светците, и тези, 

които се страхуват от Твоето име, - малки и големи, и ще разрушиш тези, които 

разрушават земята." 

(Откровение 11:16-18) 

 

Защото действително голяма е наградата ви на небето. 

(Лука 6:23) 

 

И, ето, Аз идвам бързо, и Моите награди са с Мен, за да дам на всеки, според неговата 

работа. 

(Откровение 22:12) 

 

 

КОЛЕСНИЦИТЕ НА БОГ 

Като се преместихме в друга част на Небето, Господният ангел ми каза: 

- Ела и виж славата на твоя Бог! 

Ангелът ми показа Божиите колесници. Колелетата им бяха толкова 

огромни, че бяха трудно описуеми. Те бяха с вградени по тях диаманти, 
скъпоценни рубини и смарагди. 

Всяка колесница имаше най-малко по две колелета от всяка страна. Отпред 
колесниците бяха ниски и отворени като шейни. Те като че ли бяха обгърнати в 

огън, но никога не изгаряха. 

 

КАЧЕСТВЕНИ ТЕЛА 

Всички лица на хора, които видях на Небето изглеждаха славни и 
прекрасни. Никой нямаше никакъв белег и те всички изглеждаха сияещи и 

хубави. 

Аз съм чувала хора да казват: „Е, ние просто ще бъдем някакъв си облак от 

дим.” Не, ти няма да бъдеш облак от дим. Ти ще имаш телесна форма и лице. 

Библията казва: 

 

Около трона бяха 24-ри трона и на тях видях да стоят 24-ри старци, облечени в бели роби; 

и те имаха корони от злато на главите си. 

(Откровение 4:4) 



БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА НЕБЕТО Мери К. Бакстър 

 

~ 39 ~ 
 

 

Патриарсите на Небето са прекрасни светии на Бог, които са починали и са 

отишли там преди нас. Бог им е дал вечен живот. Аз ги видях такива, каквито ще 
бъдат, когато получат своите нови прославени тела след Възкресението. 

Светии, вие ще бъдете невероятно щастливи на Небето. Когато аз бях на 
Небето, спомените за дома бяха далеч. Там нямаше никаква тъга, никаква печал, 

никаква скръб. Аз се наслаждавах на радостта в Господа и благоговеех пред 
Неговата красота. 

На Небето няма никаква тъмнина. Там навсякъде има само слава, мощ и 

сила, особено когато се приближавате до трона. Реката на Живота извира изпод 
трона; тя беше прекрасна и приличаше на море от стъкло: 

 

И той ми показа чистата вода на Реката на Живота, чиста като кристал, извираща от 

трона на Бог и Агнето. 

(Откровение 22:1) 

 

Докато вървях, ангелът каза: 

- Ела и виж славата на Бога! 

Светии, с много бърза крачка, аз бях отведена от ангела на място, където 

високата хвала към Бог и музиката изглежда растяха по сила и звук. Това беше 
най-прекрасната музика, която вие някога бихте искали да чуете. Навсякъде 

имаше звук на радост и викове. 

Господният ангел каза: 

- Приближаваме трона. 

Аз си помислих, „О, Боже, колко е славно и колко е прекрасно!” 

 

КОГАТО БОГ ГОВОРИ 

Когато Бог говори, изглежда, че 12 огромни ангела – всеки от тях висок 

4,57 м – стоят пред трона. Как само надуха тромпетите си! 

Красиви скъпоценности украсяваха предниците на техните дрехи. С 
музиката и с всичко, което правеха и казваха, те влияеха на атмосферата. 

Изглежда те приготвяха пътя за Господа да говори. 

Аз можах да видя гъст облак да обвива могъщия трон, когато Господа 

проговаряше или обявяваше послание. 

 

И от трона излизаха светкавици и гръмотевици и гласове. Пред трона горяха седем лампи,  

които са седемте Божии Духа. 

(Откровение 4:5) 
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Тогава сила ще се надигне от трона. В средата му, Всемогъщият Бог обитава 

в обла от слава. 

Когато Бог проговори, гласът Му звучеше „като много води” (Откр. 14:2), но 

аз разбирах всяка дума. Веднъж Бог започна да говори за кръвта на Своя Син. 
Той говореше за това как кръвта на Неговия Син беше пролята з хората на 

земята. Той каза, че кръвта на Исус Христос, Неговия Син, може да ни изчисти 
всеки грях (1 Йоан 1:7) и Той отправи тази покана: 

 

Който е жаден, нека да дойде; и който желае, нека да вземе безплатно подарък от Водата 

на Живота. 

(Откровение 22:17 NIV) 

 

Бог каза, че кръвта на Неговия Син беше пролята да изкупи мъжете и 
жените от греховете им. Той каза, че слагането на Неговия Син на кръста, за да 

даде вечен живот Му е струвало всичко и че кръвта на Неговия Син плати цената, 
за да ни изкупи. 

 

В Него ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощение на греховете, според 

богатството на Неговата Милост. 

(Ефесяни 1:7) 

 

В Когото имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощение на греховете. 

(Колосяни 1:14) 

 

Исус Христос… ни обикна и ни изми от греховете ни със Собствената Си кръв. 

(Откровение 1:5) 

 

Когато бях на Небето беше толкова вълнуващо да чуя Божия глас. Въпреки 
че беше мощен рев, Божият глас беше приятен. Аз можех да разбера всичко, 

което казваше. 

Аз продължавах да си мисля, „О, Боже, колко си прекрасен! Ти приготвяш 
всички неща. Ти направи всичко за нас, Господи! Ние дори не можем да започнем 

да мислим за нещата, които Ти си приготвил за нас, които Те обичаме” (1 
Коринтяни 2:9). 

 

НЕБЕТО – РЕАЛНО МЯСТО 
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Спомням си, че си мислих, „Небето е реално. Тези хора са истински. Тези 
ангели са истински. Всичко това е прекрасно и реално и един ден аз ще наследя 

това, като продължа да служа на Бога.” 

Да говоря за Небето и величието на Бог е радост за мен. Аз Му благодаря от 

цялото си сърце, че мога да Му служа. Благодаря на Бог, че Исус Христос спаси 
душата ми от окаяния Ад. Аз благодаря на Бог, че съм новородена, измита в 

кръвта, дете на Царя и че Исус Христос е мой Господ! 

Ако ти не си новороден, ти се нуждаеш да бъдеш спасен от греховете си. 

Нуждаеш се да помолиш Исус Христос да дойде в сърцето ти и да спаси душата 

ти. 

Повярвай, че Той е Син на Бога. Повярвай, че Бог Отец Го изпрати а земята, 

че Той беше роден от девицата Мария и че Той е светия Син на Бога, изпратен да 
ни изкупи от Ада. И най-вече, ти се нуждаеш да повярваш, че Исус плати 

единствената приемлива жертва(цена) за твоя грях, когато умря на кръста. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

КАКВО СТАВА С ДЕЦАТА 

В библейските дни Исус говори за малките деца. Той каза: 

 

Оставете малките деца да дойдат при Мен и не ги спирайте, защото на такива е 

Небесното царство. 

(Матей 19:14) 

 

Исус каза също тези неща: 

 

Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното 

царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното 

царство. 

(Матей 18:3-4) 

 

Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да 

влезе в него. 

(Марк 10:15) 

 

Който приеме едно от тези дечица в Мое име и Мене приема;  и който приеме Мене, приема 

не Мене, но Този, Който Ме е пратил. 

(Марк9:37) 
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Още, в Стария завет се казва: 

 

Разкажете това на чадата си и чадата ви нека го разкажат на своите чада, И техните 

чада на друго поколение. 

(Йоил1:3) 

 

Тази част от Небето наистина ще развълнува много хора. Мнозина ще го 
критикуват, но аз знам, че Бог ми го показа. То стана по време на едно от моите 

посещения на Небето. 

Аз бях с един огромен ангел с мощни оцветени с дъга, с форма на 

триъгълник криле. Ангелът носеше бяла блестяща дреха и косата му беше като 
предено злато. Изгледа му беше прекрасен и славен. Навсякъде около него 

имаше светлина и сила. 

Той каза: 

- Ела и виж славата на Бога. Бог каза, че аз трябва да ти покажа 
мястото, където отиват децата и какво става с тях, когато умрат. 

Искам да изясня нещо още от сега. Когато Господ Исус ми показа Ада, аз не 
видях никакви деца. Там нямаше нито малки деца, нито юноши, за които да си 

спомня. 

Това може да се разминава с теорията на другите хора, но аз ще ви кажа 

това, което Божият ангел ми показа за Небето и Ада и мястото, където отиват 

децата. 

Аз хвалех Бога и пътувах с ангела. Ние бяхме на високо във въздуха, когато 

спряхме и ангелът каза, „Аз трябва да ти покажа тези неща”. 

 

ЗАПОМНЯНЕТО 

Когато бях с Господния ангел се случиха много неща, които не мога да си 

спомня сега. Не ми бе позволено да запомня някои от нещата. Имаше много 

събития по време на моето пътуване до Небето – те ми бяха показани, но не мога 
да ги кажа. Обаче, това, което ми бе позволено за запомня е достатъчно да ме 

мотивира да ви разкажа за Небето! 

Данаил имаше пълно разбиране на всичките си видения и сънища. Обаче, 

когато Господ ме заведе на Небето – о, Боже, - там имаше такава сила и слава! 
Случваха се необясними за мен неща, а аз бях водена само да определени части 

от Небето. Най-прекрасната част за мен бе тази за бебетата и малките деца. 

 

НЕРОДЕНИТЕ ДЕЦА 
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Когато ангелът на Бог каза, „Ела и виж!”, той махна с ръка във въздуха и се 
появи видение на болница. Видях жена в родилната зала да ражда бебе. 

Ангелът на Господа ми каза: 

- Тя има спонтанен аборт. Бебето й е само на 3 месеца. 

Бях заведена на мястото и два прекрасни ангела се появиха до леглото на 
жената. В ръцете си държаха нещо като кошче от бял мрамор и перли. Това бе 

най-прекрасното нещо, което някога съм виждала. То бе отворено в средата и 
затварящо се в краищата. 

Ангелите хвалеха Бог. Аз можех да ги чуя. Когато жената направи аборта, 

духът на бебето – като пара се издигна от мъничкото бебче. Ангелите на Бог го 
хванаха, поставиха го в кошчето, затвориха капака и издигнаха ръцете си към 

небето. Ангелите започнаха да викат хвала на Бога. Те Го приветстваха и Го 
издигаха като Цар на царете и Господ на господарите, Създател на всичко на 

небето и земята. Те викаха, „На Бог да бъде славата!” 

Когато минаваха покрай нас, те отново казаха: 

- Ела и виж! 

Ние отново влязохме през портите в Небето. О, Боже! Това изглеждаше като 

най-прекрасната част от Небето! Аз не бях идвала в тази част на Небето, нито бях 
минавала през нея. 

Аз си спомнях минаването през различни части от Небето. Бях 
придружавана от ангелът, който ме съпровождаше. Ние отидохме толкова на 

високо, че аз отново можех да видя престола и аз можех да чуя виковете и 
хвалата към Бога. Изглежда този път ние приближавахме откъм лявата страна на 

престола. 

Аз си спомних идването тук и мислех, „О, Боже, колко прекрасен си Ти. 
Колко прекрасен си Ти.” Навсякъде имаше от славата и виковете и високата 

хвала към Бог. 

Вие знаете, че Писанията говорят толкова много за ангелите. Ето няколко 

примера: 

 

Благославяйте Господа, вие ангели Негови, Мощни със сила, които изпълняват словото Му, 

Като слушате гласа на словото Му. 

(Псалм 103:20) 

 

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя. 

(Псалм 34:7) 

 

А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали 

камъка, и седна на него. Изгледът му беше като светкавица, и облеклото му бяло като сняг. 

(Матей 28:2-3) 
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Исус говори за това, че е бил носен от ангели до Небето: 

 

Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташа и бе 

погребан. 

(Лука 16:22) 

 

АНГЕЛИТЕ НА БОГА 

Има много справки за ангелите в словото на Господа. Аз просто си мислех 

как Неговото слово доказва нещата отново и отново. Но когато на някой е дадено 
откровение, то просто дава по-голяма светлина върху словото. 

Моето първоначално призвание в Бог е сънища, видения и откровения. 
Моето свидетелство е, че аз съм просто слуга на Господа и обичам да разказвам 

тази история за децата. 

О, славата, която видяхме и гласовете на хвала, които чухме! Около 
престола имаше светкавици и гърмежи и една дъга. Там, в облака от слава, който 

покриваше престола, имаше образ на Мъж. 

Ангелите поставиха кошчето, което носеха пред престола и се поклониха. 

Върховете на крилете им се издигнаха нагоре. Викове на „Слава” и „Алелуя” и 
„Слава на Бога!” отекнаха навсякъде на Небето. 

Отново като че ли бяхме на огромна арена. Огромни ангели надуваха 
тромпети, като че ли обявяваха нещо. 

Сега, аз не видях Бог, но видях Неговото „подобие”, точно както Мойсей Го 
видя. (Виж Изход 33:17-23.) Тогава видях една ръка да отваря кошчето. Сигурна 

съм, че това бе Божията ръка. 

Скъпи мои, казвам ви, ако само можехте да видите славата и силата на Бог 

така, както Той ми се яви на мен! Неговата сила беше толкова ослепителна и 
прекрасна и чудна! 

Аз видях ръката идваща от облака и отваряща кошчето. Тя извади тази 

малка душа от кошчето и я сложи на олтара. Тогава видях ръце да правят нещо 
на тази малка душа. 

Когато задачата бе завършена, започна да се появява най-прекрасната 
съвършена форма на човек. Тя продължи да се развива, докато стана най-

красивия млад мъж, който някога съм виждала. 

 

ПОД БОЖИИТЕ ГРИЖИ 

На Небето няма следи от дефекти или белези от греха. Спомних си стихът за 
сътворението на Адам. Тогава Господ каза: 
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На това място няма несъвършенства. Всичко, което бе загубено при първият 
Адам беше възстановено при вторият Адам. 

Аз твърдо вярвам, че единствените следи от греха на Небето ще бъдат 
белезите на Исус – ръцете, нозете, ребрата Му. Това ще бъде за вечен спомен, че 

нашият благословен Господ плати цената за нашето изкупление. 

Тогава аз видях това, което разбирах че е главата на Бог – тя приличаше на 

вълна (Откровение 1:14). Една чудна трансформация стана, когато Бог дъхна 
върху това малко бебе и то стана напълно съвършено създание. 

Ангелите започнаха да викат и да хвалят Бога. Докато гледах това мощно 

изявяване на Божията сила, всички въпроси относно това, какво се случва с 
бебетата и децата, напълно изчезнаха. Сега, без съмнение знам, че те са в 

Божиите ръце, които ги усъвършенстват. 

Тогава ангелът и аз започнахме да се издигаме високо, високо нагоре към 

едно място в Небето. Там навсякъде имаше прекрасни дървета с всякакви видове 
плодове по тях. Видях цветя с всякакво описание. Можех да видя всички видове 

птици – някои бяха невиждани до сега. О, красотата на Небето е неописуема! 

Ние отидохме още по-високо до друга част. Аз можех да чуя виковете на 

слава. Един голям ангел стоеше до една порта, облечен в дълга бяла роба. Той 
стоеше зад бюро. Той взе златна книга от бюрото и я подаде на друг ангел. 

Ангелът, който получи книгата я отвори и линии от блестяща, блещукаща 
светлина излязоха от нея и започнаха да проблясват. Това ми напомни за 

милиони фойерверки, пуснати едновременно. 

След това видях родители и членове на семейства, които започнаха да се 

движат наоколо и да се навъртат около определени индивиди. Те започнаха да 

викат и да скачат. Аз не можех да разбера какво става. 

Ангелът ми каза: 

- Тези възлюбени са разпознали своите членове на семейството. 

Тези, които са били осакатени, парализирани или са починали 

преждевременно сега са в перфектно състояние. Те са били направени 
здрави(завършени)! 

В Небето ти ще познаваш всички. Ти ще познаваш Авраам, Исаак и Яков. 
Ще познаеш Мойсей и всички пророци. Ще познаеш всички последователи от 

Новия завет. 

На Небето ще познаваш всяка личност. Ти ще познаваш, точно както Бог 

познава теб (1 Коринтяни 13:12). Ти ще имаш много обширно знание. 

Ангелът ми каза: 

- Ела. Ти ще влезеш през портата. 

Това беше най-прекрасната врата, която съм виждала на Небето. Бе 

проектирана като градинска порта, с дърво около нея, но бе направена с нещо, 

което приличаше на бял камък или мрамор. Красиви цветя растяха на всякъде 
наоколо. 
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Ние минахме през портата и станахме свидетели на всичката прекрасна 
радост и събиране на всички от Божието семейство. 

 

НЕБЕСНО СЪБИРАНЕ 

Цар Давид знаеше много добре, че когато малките починат преждевременно 

поради каквато и да е причина, техните души отиват на Небето, където 
вярващите членове на семейството им ще се съберат с тях един ден. Когато 

неговият син, който беше заченат при извънбрачната връзка с Витсавее умря, 
Давид искрено се покая за греха си и стана ясно, че Бог му прости (Псалм 32:5). 

Понеже Давид намери утеха в знанието, че той ще прекара вечността с Бог (виж 
Псалм 23:6) и че той отново ще види сина си (2 Царе 12:23), той можеше да 

утеши Витсавее в нейната скръб. 

Ето библейския запис на събитието: 

 

Тогава Давид каза на Натан: Съгреших Господу, А Натан каза на Давид: И Господ 

отстрани греха ти; няма да умреш. Но понеже чрез това дело ти си дал голяма причина на 

Господните врагове да хулят, затова детето което ти се е родило, непременно ще умре. 

Давид, прочее, се моли Богу за детето; и Давид пости, па влезе та пренощува легнал на 

земята. И старейшините на дома му станаха и дойдоха при него, за да го дигнат от 

земята; но той отказа, нито вкуси хляб с тях. И на седмия ден детето умря. И слугите на 

Давид се бояха да му явят, че детето бе умряло, защото думаха: Ето, докато детето бе 

още живо говорехме му, и той не слушаше думите ни; колко, прочее, ще се измъчва, ако му 

кажем, че детето е умряло! 

Но Давид, като видя че слугите му шепнеха помежду си, разбра, че бе умряло детето; 

затова Давид каза на слугите си: Умря ли детето? А те рекоха: Умря. Тогава Давид стана 

от земята, уми се и се помаза, и като промени дрехите си, влезе в Господния дом та се 

помоли. После дойде у дома си; и, понеже поиска, сложиха пред него хляб, и той яде. 

А слугите му казаха: Що е това, което ти стори? Ти пости и плака за детето, докато беше 

живо; а като умря детето, ти стана и яде хляб! 

А той рече: Докато детето беше още живо, постих и плаках, защото си рекох: Кой знае? 

може Бог да ми покаже милост, и детето да остане живо. Но сега то умря. Защо да 

постя? Мога ли да го върна назад? Аз ще ида при него, а то няма да се върне при мене. След 

това, Давид утеши жена си Витсавее. 

(2 Царе 12:13-14, 16-24) 

 

Един Господен ангел ми каза: 

- От времето на зачеването, едно бебе е вечна душа. Ако е абортирано 
или спонтанно падне или някак си умре, Бог знае за това. Той е дал на 

ангелите си да се грижат за него. 

Ние носим техните малки души на Небето и Бог ги завършва. Без 

значение дали е било абортирано или е умряло естествено. То бива 
оформено и формирано до съвършенство чрез могъщата ръка на Бог. 
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Ако родителите на тези деца живеят праведно в Исус Христос, когато 
дойдат на Небето, те ще се съберат отново и ще познаят своите скъпоценни 

любими хора. Те ще ги посрещнат при славните порти! 

 

 

------------------------------------------------------------- 

ПОКЛОНЕНИЕТО ОКОЛО ПРЕСТОЛА 

Сега, аз хваля Бог за възможността да запиша видението си за Небето. То 
постоянно гори в моето сърце. Много хора ме насърчиха да напиша това 

свидетелство и да споделя видението за Небето, което Бог ми даде. 

Аз споделих небесното видение, точно както и преживя-ванията в Ада в 

много църкви, където съм служила. 

Аз искам да споделя с вас някои други сцени, които видях в Небето. Аз 

искам да знаете, че Небето е реално. Ако сте загубили някои любими хора, 
някои, които са отишли на Небето преди вас, то те ще ви посрещнат при славните 

порти. Искам да насърча сърцата ви, защото ние имаме благословена надежда в 

Исус Христос. Той отиде на Небето да приготви място за нас там. 

Ангелите, които видях изглеждаха много големи и мощни! Те носеха 

блестящи, лъскави роби, които излъчваха огромно количество светлина. Те бяха 
могъщи и искрени. Те стояха в готовност да се покорят на Бога. Беше очевидно, 

че могъщите ангели, които видях при всяка перлена порта бяха пазещи. 

Когато видях мечове до всеки ангел, си помислих, „Е, слава на Бога! 

Алелуя! Бог със сигурност защитава своите деца!” 

 

БОЖИИТЕ АНГЕЛИ 

Вие знаете, библията говори толкова много за ангелите, с много отправени 
пасажи към тях. Удивително е, че сме склонни да не забелязваме неща, които 

Божието слово доказва отново и отново. Обаче когато на някой е дадено 
откровение, то дава повече светлина върху предмета. 

Ето малко повече примери за това, което Библията казва за ангелите: 

 

Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. 

На ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. 

(Псалм 91:11-12) 

 

Но той ми каза: Господ, пред Когото ходя, ще изпрати ангела си с тебе и ще направи 

пътуването ти успешно. 

(Битие 24:40) 
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И видях друг силен ангел, които слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше 

дъга,  лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. 

(Откровение 10:1) 

 

След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се 

просвети от неговата слава. 

(Откровение 18:1) 

 

Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като 

ангели на небесата. 

(Марк 12:25) 

 

И яви Му се ангел от небето и Го укрепяваше. 

(Лука 22:43) 

 

Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят 

спасение? 

(Евреи 1:14) 

 

Също така, казвам ви, има радост пред Божите ангели за един грешник, който се кае. 

(Лука 15:10) 

 

Отново ми бе позволено да вляза през Небесната порта и аз си спомних, че 

бях погълната от чувства на радост и мир, които бяха там. О, славното пеене и 

хваленията! Светии, мисля, че никой няма да може да го опише добре, защото 
земята никога не е била такава. От Едем, земята никога не е преживяла мирът, 

радостта и останалото, което е на Небето. 

В Небето няма болест. Там няма инвалидни колички. Няма неспособност. На 

Небето няма зарази. Времето е съвършено и прекрасно. Там няма корупция. Няма 
лъжи. Няма и грях, защото Бог няма да позволи и един грях да влезе през 

портите на Небето. 

 

ВЕЛИКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Ние, аз и ангелът, който ме водеше, се придвижихме много бързо. 
Подминахме много плодни дървета, които растяха покрай Реката на Живота. 

Всяко едно от тях беше обсипано с красиви плодове.  
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Докато се движехме, ние като че ли станахме част от музиката. През цялото 
време на Небето аз чувах музика и тя винаги беше нова. Аз чувах постоянно 

музикално хваление да се издига в почит и хвала на Бога. 

Ангелът на Бог ми каза: 

- Ние отиваме през престола, за да видим поклонението на Бог. 

По пътя, изглежда като че ли стотици хора идваха от всички части на 

Небето. Те отиваха да се поклонят на Царя на царете и на Господа на 
господарите. 

 

ПОКЛОНЕНИЕТО НА НЕБЕТО 

Докато се придвижвахме, изглежда като че ли стотиците станаха хиляди, а 

хилядите – неизброимо множество. Те идваха от различни части на Небето. Явно 
ние отивахме към голяма област-арена, за която говори Йоан: 

 

Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше поставен на небето, и на 

престола седеше Един. И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около 

престола и дъга, наглед като смарагд. И около престола имаше двадесет и четири 

престола, и видях, че на престолите седяха двадесет и четири старци, облечени в бели 

дрехи, и на главите им златни корони. И от престола излизаха светкавици и гласове и 

гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове. 

Двадесетте и четири старци падат пред седящия на престола, и се кланят на Онзи, Който 

живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: Достоен си, Господи 

наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради 

твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. 

(Откровение 4:2-5; 10-11) 

 

А облаците! Най-прекрасните облаци се носеха на талази пред и около 
престола. Почти във формата на гъбения облак при атомна експлозия, всеки 

облак беше смесен със слава и прекрасни цветове. 

Над всичко това се издигаше заслепяваща дъга. Невъзможно е да си 

представите интензивността на Божията сила. 

Аз знаех в сърцето си, че образа на мъж, който видях в облаците 
представяше Бог. 

Преди хиляди години, Бог искаше да сътвори човек по Свой образ и Той го 
направи. 

 

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. 

(Битие 1:27) 
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Бог буквално взе прахта от земята и направи човек. Помислете за силата на 
Бог, която е присъствала там: 

 

И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; 

и човекът стана жива душа. 

(Битие 2:7) 

 

И тогава, понеже Адам беше сам – „Но помощник, подходящ за човека не се 
намери.” (Битие 2:20) – Бог го приспа дълбоко. Бог отвори Адам, извади едно от 

ребрата му и оформи от него една жена. Бог оформи Ева, компаньонка и 
партньорка за цял живот, която също беше по Божият образ (Битие 1:27). Каква 

слава е дадена на човешките същества да бъдат създадени по Божият образ! 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ЦАРЯ 

Свидетелствата за Небесното поклонение показват красотата и святостта на 
Бога. Когато пристигнахме на сборното място, аз можех да видя хора и ангели 

навсякъде. Бях впечатлена от това, че всичко се вършеше с ред. Навсякъде, хора 
и ангели хвалеха Бога. 

Реката на Живота течеше от Божият престол. Тя беше като море от стъкло, 
като море от кристал, но течеше. 

Светии, тогава аз отново видях коне. Големите бели прекрасни коне 
изглежда като че ли бяха направени от мрамор. Те бяха прекрасни и никой от тях 

нямаше дори петно. Бяха елегантни, като фигурки от шах, но бяха истински. 
Белите одеала върху гърбовете им бяха хубаво стегнати със златни кантове по 

ръба. В устата им имаше златни юзди. По краката им и дори по опашките им 
имаше орнаменти. Тези коне стояха в готовност пред престола. 

Аз забелязах, че дванадесетте ангели, стоящи пред престола имаха 
тромпети и музикални рогове до себе си. Техните падащи, блестящи дрехи бяха 

украсени със злато и вградени големи рубини и всякакви видове великолепни 

камъни. 

Внезапно, аз видях много музикални инструменти. Те бяха най-ефектните 

инструменти, които някога може да си представите. О, красотата на Небето! Там 
имаше много арфи. Аз потърсих да видя кой стоеше зад музикалните 

инструменти. 

Помислих си, „О, слава на Бога! Алелуя!” 

 

ПРИЗИВ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ 

Светии, тогава Святия Дух много ясно ми показа нещо. Жената, която 

стоеше в центъра на групата от коне стоеше неподвижно. Тогава ангелите, 
стоящи пред престола, един по един, вземаха тромпет или рог и започваха да го 
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надуват. Когато надуха тези рогове – о, появиха се звуци на радост и висока 
хвала! Някой в небето високо прокламира: 

- Сега е време за поклонение на Царя на царете и на Господа на 
господарите за Неговите славни дела и Неговата славна сила към хората на 

земята. 

Време е да Го издигнем и да Му се поклоним с песен, с танци, да Му се 

поклоним с музика и да Му се поклоним за Неговата доброта. 

Той е Бог. Той е Цар на царете и Господ на господарите. Той е 

Изкупителят на човечеството. 

Светии, тромпетите звучаха, докато те прокламираха тези неща. Тогава 
ангелът, четящ свитъка спря и беше даден сигнал. 

Веднага прекрасните коне се поклониха. Сгънаха копита и наведоха главите 
си в редица на хвала към Господното име: 

 

В Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните 

същества. 

(Филипяни 2:10) 

 

Всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в 

тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение 

и почит, слава и господство, до вечни векове. 

(Откровение 5:13) 

 

Тогава конете започнаха да се въртят и изправят пред Господа. Те правеха 

всякакъв вид неща, за да увеличат хвалението и поклонението на Бога. О, само 
да бяхте го видели! И Бог се наслаждаваше на тяхното поклонение към Него. 

 

МОТИВИРАНЕ ЗА ХВАЛЕНИЕ 

Светии, аз мисля, че ние не осъзнаваме колко обича Бог нашето хваление. 

Когато ние преминаваме през изпитания, оскърбления и беди, Бог иска ние да Го 
хвалим. Ние Го хвалим не заради мъките или заради изпитанията, а защото ние 

Го обичаме. Когато ние Му се покланяме, ние го правим заряди Него, а не заради 
себе си. Когато Го хвалим за мощните дела, които Той е направил за нас, ние 

променяме нашия фокус от себе си към Бог. В процеса на поклонение, ние 
осъзнаваме, че Той е този, който може да разреши проблемите ни и ние можем да 

Му се доверим, че ще дойде и ще ни помогне. Така, ние всъщност печелим, 
когато истински хвалим и се покланяме на Бога. 

 

НАГРАДАТА НА ХВАЛЕНИЕТО 



БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА НЕБЕТО Мери К. Бакстър 

 

~ 52 ~ 
 

По това време всички небесни музиканти започнаха да свирят и дойде друга 
група от поклонници. Хиляди гласове запяха в почит и хвала към Исус. Издигнаха 

се звуци от славно викане. То звучеше навсякъде в Небето. Като че ли с часове 
звънеше хвалението към Бог! 

Колко е прекрасно да слушаш и да бъдеш посред хваление към Бога! Там, в 
центъра на отекващите, великолепни звуци, земята ми изглеждаше толкова 

далеч. Тъгата и бедите изглеждаха толкова далеч. Ужасите на Ада изглеждаха 
толкова далеч. 

 

МОЕТО НАЗНАЧЕНИЕ ОТ БОГ 

Както и да е, аз знаех в себе си, че имах да върша нещо за Бога. Ангелът 

Господен ме докосна и ме изпълни сила. 

Той ми каза: 

- Дете, Бог ти позволи да видиш тези неща, за да ги разкажеш и да ги 
запишеш. Откровенията, виденията и сънищата ти бяха дадени, за да 

разберат хората, „нещата, който Бог е приготвил за тези, които Го обичат и 

пазят заповедите Му” (1 Коринтяни 2:9; Второзаконие 7:9). 

Светии, тогава аз чух Божият глас! Само звукът от гласа Му ме изпълни с 

екстаз. Той звучеше като гръм, но аз можех да разбера какво ми казваше. 

Аз паднах на лицето си и започнах да се покланям и да хваля Царя на 

царете и Господа на господарите. 

 

НЕБЕСНИ ПИСАНИЯ 

Когато се върнах на земята и започнах да размишлявам над многото неща, 
които Бог ми показа, аз погледнах в Божието слово. И навсякъде, където 

разгърнех, аз четях неща за Небето и Божието величие. 

Искам да споделя някои от тези стихове с вас: 

 

Ти си Господ, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата, и цялото им множество, 

земята и всичко що е на нея, моретата и всичко що е в тях, и Ти оживотворяваш всичко 

това; и на Тебе се кланят небесните войнства. 

(Неемия 9:6) 

 

Бог не е ли на небесните висоти?Облаци Го покриват, та не вижда. И ходи по свода 

небесен. 

(Йов 22:12, 14) 

 

Защото Той надникна от Своята света височина, 

От небето Господ погледна на земята. 
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(Псалм 102:19) 

 

Господ е поставил престола Си на небето; 

И неговото царство владее над всичко. 

(Псалм 103:19) 

 

Нека хвалят името на Господа; 

Защото само Неговото име е превъзнесено, 

Славата Му е над земята и небето. 

(Псалм 148:13) 

 

Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки 

хиляди тържествуващи ангели. 

(Евреи 12:22) 

 

 

---------------------------------------------------------- 

СВЯТИТЕ СЪЩЕСТВА НА НЕБЕТО 

Това е истинско описание на моите преживявания. Още веднъж Господният 

ангел дойде до мен и ми каза: 

- Виж славата на твоя Бог! 

Незабавно аз бях отведена на Небето през една от портите. Всяка една от 

портите беше направена от изящна перла, с рисунка върху нея. Красотата на 
Небето е зашеметяваща! Ние прекосихме Реката на живота и аз можех да чуя 

виковете на хората по бреговете на реката и хвалението им към Бога. Аз бях 
отведена до Божия трон, описан в 4 глава на Откровение. О, какви викове и 

какво поклонение! 

Светии, аз видях трона на Бог, точно както го описва Святото писание. 

Около него имаше дъга. Беше заобиколен от облак на слава и великолепието на 
Божията сила. Аз чух гласове, видях светкавица и чух гръм. Аз видях 

божественото проявление на Божията сила! 

 

И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем 

огнени светила, които са седемте Божии духове. И пред престола имаше като стъклено 

море, подобно на кристал, а всред престола и около него четири живи същества, пълни с 

очи и отпред и отзад. 

(Откровение 4:5-6) 

 



БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА НЕБЕТО Мери К. Бакстър 

 

~ 54 ~ 
 

Както гледах, чух множество гласове на много ангели около трона. Ангелите 
там бяха неизброими. Тогава видях четирите небесни същества и 24-те стареи. 

Тази сцена също е описана от Йоан в Откровение: 

 

И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и 

числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди). 

(Откр. 5:11) 

 

И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и 

паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бог. 

(Откр. 7:11) 

 

ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА 

В това пътуване до Божия трон, аз видях 4-те живи същества, които са пред 

Божия трон. Това бяха съществата, описани в Божието слово. 

Всички небесни същества имат големи очи – някои са отпред, а други – 

отзад. Те могат да виждат пред себе си и зад себе си. Те наистина бяха огромни 
като нищо, което съм виждала до сега на земята. 

Всяко от тях имаше 6 крила. Едно имаше лице на лъв. Второто същество 
имаше лице на теле. 

Третото имаше лице на човек. Представете си, ако можете, много високо 
същество със 6 крила. То имаше човешко лице. А четвъртото живо същество беше 

като летящ орел. 

Тези очарователни същества постоянно викаха: „Свят, свят, свят, Господ 

Бог Всемогъщи.” 

Тъй като преди това не бях виждала нищо подобно, те ми изглеждаха много 

странно. Но аз знаех, че Бог беше сътворил тези святи същества в Небето. Аз 

хваля Бог за Неговите могъщи дела и Неговата могъща сила. Бог е величествен 
Бог! Като гледах тези същества, те започнаха да хвалят Всемогъщия Бог и да Му 

се покланят. 

Аз искам да разберете, че след като видях небесните същества на Бог във 

видението ми, аз направих проучване за тях и открих изумителното описание на 
Йоан в книгата Откровение на това, на което станах свидетел. Ето как ги описва 

Йоан: 

 

И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около 

него четири живи същества, пълни с очи и отпред и отзад. Първото живо същество 

приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице, и 

четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И четирите живи същества, имащи 
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по шест крила, бяха пълни с очи отвън и  отвътре; и те не престават денем и нощем да 

казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщи, Който бе и Който е, и Който ще бъде. 

(Откр. 4:6-8) 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА 

Библията ни казва за тези същества и за техните задължения. Те 
непрекъснато дават почит и хвала на Бога. Заедно с 24-те стареи, покланяйки се 

на Господа е тяхното основно занимание: 

 

Четирите живи същества… не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е 

Господ Бог Всемогъщи, Който бе и Който е и Който ще бъде. И когато живите същества 

принасят слава, почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни 

векове, двадесетте и четири старци падат пред седящия на престола и се кланят на Онзи, 

Който живее до вечни векове и полагат короните си пред престола, казвайки: Достоен си, 

Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и 

поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. 

(Откр. 4:8-11) 

 

И (4-те живи същества и 24-те стареи) пеят нова песен: Достоен си да вземеш книгата и 

да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога 

човеци от всяко племе, език, люде и народ. Направил си ги да бъдат царство и свещеници на 

нашия Бог и те ще царуват на земята. 

(Откр. 5:9,10, NIV) 

 

И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и 

числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди) и казваха с висок 

глас: 

Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и 

могъщество, почит, слава и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята и 

под земята и по морето и всичко що има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на 

престола, 

и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове. И четирите 

живи същества казаха: Амин! И старците паднаха, та се поклониха. 

(Откр. 5:11-14) 

 

И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; 

и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки: Амин! благословение, 

слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. 

Амин. 

(Откр. 7:11-12) 
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И двадесетте и четири старци и четирите живи същества паднаха, та се поклониха на 

Бога, Който седи на престола, и казаха: Амин! Алелуя! И от престола излезе глас, който 

казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи. 

И чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алелуя! Защото Господ, нашият Бог, 

Всемогъщият, царува. 

(Откр. 19:4-6) 

 

В Откровение са описани и още някои задължения на живите същества: 

 

И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха 

пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите 

на светиите. 

(Откр. 5:8) 

 

И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата и чух едно от четирите живи 

същества да казва като с глас от гръм: Ела и виж! 

(Откр. 6:1) 

 

И от храма излязоха седемте ангела, които държаха седемте язви, облечени в чисти и 

светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси. И едно от четирите живи 

същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее 

до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой 

не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела. 

(Откр. 15:6-8) 

 

Аз видях неизброимо множество от ангели как започнаха да се покланят на 

Господа. Аз чух и преживях незабравима сцена, когато се присъединиха старейте 
около трона. Аз също се включих към поклонението на Царя като си мислех, „О, 

колко прекрасно е да видя силата на Всемогъщия Бог!” 

 

 

---------------------------------------------------------- 

СЛАВИТЕ НА НЕБЕТО 

Когато Исус Христос ми откри Небето, аз бях водена там 10 пъти чрез 
силата на Всемогъщия Бог. Това се случи веднага след посещението ми в Ада. 

Божествените визити започнаха през Великденските празници. Исус ми се 
явяваше от 2 до 5 ч. всяка нощ, 30 нощи, показвайки ми къде отиват тези, които 
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Го отхвърлят. Преди да видя Небето, Той ме заведе в центъра на земята и ми 
показа дома на мъртвите. Аз написах „Божествено откровение за Ада”, където 

описвам моите преживявания в Ада. След тези 30 пътувания до дълбините на 
ужас, Исус ме води 10 нощи на Небето и ми показва славите му. Допълнително, 

имаше много други посещения от Господа. 

Това е истински запис на това, което ми се случи. Духът на живия Бог ми 

откри всичко, което ви казвам. 

Когато Исус Христос ме водеше на тези пътувания, аз бях очарована, 

защото на Небето няма никаква тъга, нито смърт, нито умиране, няма и скръб. В 

Небето има само радост, мир, щастие и плодовете на Духа са навсякъде. 

Също така бях очарована и от ангелите на Бога, които бяха с хиляди. Някои 

имаха криле, а други – не. 

На всяко от моите пътувания до Небето аз забелязах, че ангелите бяха 

винаги заети. Те постоянно изпълняваха задачи и се грижеха за детайлите. На 
мен ми изглеждаха като че ли всеки ангел имаше точни задачи и определена 

работа за свършване. Но те винаги хвалеха Бога и вършеха задълженията си 
щастливи. 

Всички ангели са постоянно заети със задълженията си. Например, когато 
на Небето дойдат нови души, ангелите ги посрещат и веднага ги водят до Реката 

на живота. Ангелите при-дружават новите души до място, където други ангели ги 
обличат с дрехи на спасение, които са робите на праведност. Тогава ангелите –

водачи ги водят до стая с корони, където всеки получава корона. 

Всички тези неща са изпълнявани в прекрасен, съвършен ред. Ангелите са 

съвършено щастливи, докато вършат всичко. 

На Небето изобщо не видях камбани, но ги чувах да звънят постоянно. Беше 
ми казано, че всеки път, когато звъни камбана, на земята се спасява една душа. 

Това се нарича „славите на Небето”. 

 

НЕБЕСНИ МЕБЕЛИ 

Аз забелязах, че през пътуванията ми до Небето, виждах прекрасни маси. 

Не знам как да ги опиша точно. 

Понякога на земята аз виждам Викториански или някакъв друг стил мебели 
със сложни орнаменти по тях. Вие вероятно сте виждали такива прекрасни 

орнаменти като маса до стената, покрай която сте минали или маса с ваза или 
книга върху нея. Е, аз виждах такива маси навсякъде на Небето, само че те бяха 

дори по-изящни. 

Също така навсякъде имаше книги и много други неща. 

 

НЕБЕСНИТЕ ЗАПИСИ 
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Светии, знайте, че всеки път, когато давате пари, всеки път, когато плащате 
десятък, всичко, което правите за Божията слава се записва на Небето. Спомням 

си това толкова добре, защото когато Господ ми показваше Своите мощни слави и 
сили, ми направи впечатление, което не ще бъде изтрито от ума ми. 

През моите пътувания забелязах, че много ангели дойдоха на Небето с 
рапорти от цялата земя. Те отиваха в определена стая, където управляваше 

ангелът, който записваше. Ангелът-посланик прочиташе рапорта, а записващия 
ще попита: „Ти свидетел ли си? Видя ли как се случи това?” когато рапорта е 

потвърден, бива записан в книга. Накрая тези книги се занасят пред трона на 

Бог. Но преди това, преминават през специален процес. 

Аз ясно си спомням, че Духът на Бог се движи постоянно на Небето. Това 

беше по-велико, от всичко на земята. Нещата на земята са копия на нещата, 
които са на Небето, но те са само техни сенчести отражения. Невероятна музика, 

неограничена хвала и други слави, които земята не може да си представи, 
изобилстват на Небето. 

Бог иска хората да Го хвалят. От книгата Битие до Откровение, Бог изразява 
Своето желание за семейство, което Го обича. 

Когато четете тази книга, помнете, че Небето е място, което Бог е приготвил 
за онези, които Го обичат. Един ден аз ще отида там. Един ден вие ще отидете 

там, ако сте новородени, ако сте се покаяли за греховете си и сте приели Исус 
Христос в сърцата си. 

Той може да измие греховете ви със Своята скъпоценна кръв. Нека да ви 
кажа за кръвта на Агнето, скъпоценната кръв на Исус. 

ИЗЧИСТВАЩАТА КРЪВ 

По-рано описах стаите със записите, но сега искам да обрисувам друг 
аспект. Много ангели стоят на определени места в стаите със записите. Пред себе 

си те имат златни кошници. Това също е част от „славите на Небето”. 

Пред ангелите имаше много книги на купчини. Някои от маркерите в 

книгите изглежда бяха послания от земята. Всяко послание трябваше да бъде 
проверено от големия записващ ангел. 

Аз видях други два ангела, които донесоха послания от земята. Всеки път, 

когато някой се новородеше, имаше ново послание, когато някой истински се 
спасяваше от греховете си като приемаше Исус Христос в сърцето си. Когато 

някой истински се покайваше за греховете си и молеше Исус да бъде негов 
Спасител и Господ, беше записвано, че този човек беше предал живота си на 

Господа. 

Ангелите със златни кошници взеха всеки по една книга от многото. Всеки 

ангел държеше в ръката си нещо, което приличаше на окървавен плат. Червеният 
плат беше смесен със слава, светлина и сила. То не беше кърваво или нещо 

такова – то беше прекрасно! 

Всеки ангел поставяше избраната книга през себе си и започвайки от 

първата страница, той изтри записаното с напръсканото с кръв парче плат. С 
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Божиите насоки, ангелът изтриваше старата история на този грешник и 
записваше, че той или тя току що са били новородени. 

 

Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, И няма да си спомня за 

греховете ти. 

(Исая 43:25) 

 

Деца, словото на Бог е истинско. Бог наистина прощава греховете ни. Беше 
толкова красиво да видя как ангелът изтриваше страниците. Алелуя! Бог 

изчиства досието на всеки един от нас! 

Когато видях това славно нещо, аз чух светиите да пеят в слава: 

 

О, само кръвта на Исус може да измие моите грехове. 

О, кръвта на Исус може да ме направи цял днес. 

О, само кръвта на Исус може ме изчисти днес. 

 

И след това чух ангелите да пеят тази песен: 

 

Още едни бе изкупен чрез кръвта на Агнето. 

Още един бе спасен от ръката на дявола 

Чрез кръвта на Агнето. 

Още едни бе спасен от Ада чрез кръвта на Исус Христос. 

 

Никога не се срамувайте да призовавате силата на кръвта на Исус Христос. 

Той проля кръвта си преди 2000 години, за да измие греховете ни и от тогава тя 

не е изгубила силата си! Исус победи дявола „веднъж завинаги, когато принесе 
Себе Си”(Евреи 7:27) и отиде на кръста заради нас. 

Исус остави славата Си. Роди се от девица. Даде живота Си, за да можем 
ние да бъдем изкупени чрез Неговата скъпоценна кръв. Той направи това, за да 

не отидем ние в Ада – ужасното място, което Той ми показа. 

Скъпи приятели, Евангелието е истинно. Колко се радвах, когато видях 

ангелите да измиват цялата стара история от всички книги. Те изтриваха старите 
грехове и всички мръсни неща. Всички стари неща изчезнаха; кръвта на Исус ги 

изтри всичките. 

 

ОЛТАРИТЕ НА БОГ 
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Аз обичам олтарите на Бога. Когато отидох в една изпълнена с Духа църква, 
там имаше красив олтар, където, знам са се проливали много сълзи. 

В Стария Завет, Бог многократно заповядваше на хората Си да отидат и да 
срутят всички стари езически олтари. Ето един пример: 

 

И да съсипете жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите 

им, да съсечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова 

място. А спрямо Господа вашия Бог да не постъпвате така. 

(Второзаконие 12:3-4) 

 

Божиите хора се отърваха от греховните олтари, които не даваха хвала на 

Него. Те премахнаха олтарите, които не Го почитаха и не Го боготворяха, а след 
това те построиха и поддържаха олтари само за поклонение пред Него. Ето 

пример от тези инструкции. 

Само Исус може да направи това за теб. Ти сам не можеш. 

 

И в същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та 

съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при 

него. После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и 

вземи втория вол, та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш. 

(Съдии 6:25-26) 

 

 

ДНЕШНИТЕ ОЛТАРИ 

Когато проповядвам по цялата страна си мисля за олтарите на Бог. Когато 

ние идваме до олтара отпред и изливаме сърцата си пред Бога, ние не се 
срамуваме от Него. Посветеният олтар е място, където ние можем да бъдем в 

Божието присъствие, където ние можем да извикаме към Него и да изповядаме 
греховете си, молейки Го да ни прости. 

Там много от нас чувстват Неговото чудно присъствие! Ние знаем, че Той 

може да отговаря на нашите молитви. През цялото време ние можем да усещаме 
Неговите ръце около нас. В олтарите в църквите има нещо хубаво – 

старовременните олтари на Бог. Там можеш да отидеш и да коленичиш или 
просто да се покланяш на Бога. Ти можеш да Го хвалиш и в къщи, разбира се. 

Можеш да го правиш в колата. Можеш да Го хвалиш навсякъде. Но, нека да ви 
кажа нещо: олтарът е определено място за среща с Бог, където за общуваме с 

Него интимно. 

Когато старозаветните пророци правеха олтари за Бог, те викаха към Него и 

се покайваха за греховете на хората, както и за собствените си грехове. На 
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олтара те се покайваха и принасяха кръвни жертви заради народа и Бог 
приемаше техните жертви. 

Ние вече не трябва да принасяме жертви, след като Христос направи 
максималната жертва за нашите грехове като проля Своята кръв. Все пак, ние все 

още се нуждаем от покаяние, когато сме изобличени за грях и едно от най-
добрите места да направим това е на олтара. Когато видим посветен църковен 

олтар, ние трябва коленичим до него и да се молим, ако е възможно. 

Да има олтар е от голямо значение. Ние имаме нужда от него в домовете си, 

за да можем да говорим с Бог и да имаме място, където просто да бъдем с Него. 

Винаги казвам на хората, когато проповядвам: „Не се срамувайте да 
дойдете до олтара. Бог ще ви срещне тук.” Да, той може да ви срещне на вашето 

място. Но въпреки това, има нещо в свещения често използван олтар, където 
можеш да смириш себе си, да вдигнеш ръце и да кажеш: „Боже, ето ме. Вземи ме. 

Употреби ме за Твоя слава.” 

 

ДА МУ СЕ ПОКЛАНЯМЕ ИСКРЕНО 

Ти трябва да си честен във всичко, когато се молиш с цяло сърце. Бог търси 
хора, които да Го обичат и да Го хвалят. Бог търси хора, които ще се обърнат от 

нечестивите си пътища и ще се върнат при Него. Той търси хора, които ще Му се 
покланят в Дух и истина. 

 

Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си, та се помолят и потърсят 

лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще 

простя греха им и ще изцеля земята им. 

(2 Летописи 7:14) 

 

Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; 

защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се 

покланят, с дух и истина трябва да се покланят. 

(Йоан 4:23-24) 

 

Бъди честен с Бог. Бъди искрен с Него. Когато отиваш пред олтара и 

коленичиш, не казвай: „Мими сгреши”, или „Петьо го направи.” Но кажи: „Боже, 
аз сбърках. Аз имам нужда от прошка.” Тогава, прости на тези, против които 

имаш нещо – прости им. 

 Светии, Господ търси да освободи хора, така че слепите очи да се отворят 

и ушите да чуят какво Духът има да казва на църквата (Откровение 2:7). 

О, славите на Небето! Само ако можехте да видите какво ви очаква там! 
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Ние минаваме през много изпитания и борби в нашия ежедневен живот. 
Понякога изглежда, че врагът се опитва да открадне всичко от нас, но Бог ни 

дава търпение да издържим и накрая – победата. В живота има много 
удоволствия, но в нашия Господ има мир и сигурност. 

Ако ти не си в добра, стабилна църква-дом, те съветвам бързо да си 
намериш такава, където проповядват истинското Божие слово и вярват в силата 

на Всемогъщия да трансформира животи и сърца. Намери си църква, където 
вярват в силата на Святия Дух. Там ще бъдеш учен на Божията мъдрост и можеш 

да бъдеш освободен от твоите беди, тъга и скръб. 

Знаеш ли, че е важно да се срещаш с Божии хора. Библията ни казва да се 
събираме заедно (Евреи 10:25). Не се опитвай да бъдеш сам. Бог те обича и има 

Божии светии, които също те обичат. 

 

СЛАВИ, ОЧАКВАЩИ РАЗКРИВАНЕ 

Друга част от славите на Небето включваха някои тайни, които очакват да 

бъдат разкрити. На мен не ми беше позволено да ги видя. 

Обаче, при едно от пътуванията, аз видях прекрасни къщи и жилищни 
сгради. През това място минахме много бързо. Тогава бях заведена там, където 

видях ангели да вършат всякакъв вид задачи. Изглежда те идваха от земята по 
определен начин и минаваха през портите с хартия в ръце. 

Понякога ангелите държаха книги, в които пишеха. Те отиваха на 
определени места в Небето с техните рапорти. Тогава рапортите биваха сваляни в 

книги, за да се запазят за награжда-ването на светиите. Когато ти отидеш на 
Небето, ти ще бъдеш награден за това, което си направил за Исус Христос. Ето за 

това пиша тази книга. Записвам виденията си за Небето заради Исус Христос и за 
Негова слава и почит. 

Искам да разберете част от тайните на Небето, които Бог ми показа. Мога да 
ви кажа само това, което видях, защото тайните ми бяха разкривани само от 

части. Библията казва, че сега „знаем от части и от части пророкуваме” (1 
Коринтяни 13:9). 

Слава на Бога, когато достигнем крайната си цел – нашия последен дом – 

ще намерим отговор на всичките си въпроси; всичките ни молитви ще бъдат 
отговорени и най-съкровените ни желания ще бъдат изпълнени! 

 

---------------------------------------------------------- 

ВИДЕНИЯ ЗА АНГЕЛИ В ДЕЙСТВИЕ 

В тази глава ще ви разкажа за моите видения на ангели на работа. Искам да 

разберете част от прекрасните нища, които Бог ми показа. Искам да споделя с 

вас радостта и насладата от това, да знаеш какво те очаква, когато работиш за 
Господа. 
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Бог е прекрасен да открие „тайните Си на Своите слуги, пророците” (Амос 
3:7). Желанието Му е да открие тези неща на тези, които ще бъдат чувствителни 

към Неговите откровения и които ще изявят Неговите послания. 

 

Така казва Господ, Царят на Израел, Неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм 

първият, Аз и последният, И освен Мене няма Бог. Откак съм настанил древните люде кой 

може да прогласи, както Аз? Нека възвести това и Ми го изложи; нека им известят идните 

и бъдещите неща. Не бойте се нито се страхувайте; не възвестих ли ти Аз от древността 

и ти показах това? И вие сте Ми свидетели – Има ли бог освен Мене? Наистина няма 

канара: Аз не познавам такъв. 

(Исая 44:6-8) 

 

Тогава Господ ми отговори, като каза: 

 

Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, За да може да се чете бързо. 

(Авакум 2:2) 

 

Има много примери в словото за това, как Бог иска да ни разкрие неща чрез 

Неговите определени представители. Словото на Бог е вярно и истинно. 

Според Библията, Даниел имаше видение от Господа: 

 

Даниел имаше сън и видения минаваха през ума му, докато си лежеше в леглото. Той записа 

съдържанието на съня си. 

(Даниел 7:1, NIV) 

 

Йоан също имаше видения от Господа и му беше казано да ги запише: 
„Каквото видя, запиши го в книга” (Откровение 1:11). 

Исая беше велик пророк със съдбоносни послания за Юда, поради своите 
видения и смелостта му да ги каже. Неговата книга започва така: „Виденията на 

Исая, син на Амос, които той видя, отнасящи се за Юда и Ерусалим” (Исая 1:1). 
Езекиил беше призван и помазан за пророческо служение, защото видя видения 

от Бога (Езекиил 1:1). 

Бог, в Своята безкрайна благодат, Му се видяло подходящо да избере мен и 

да ми покаже виденията Си. Слава на Бог за това. Когато се моля или 
размишлявам, търсейки Бог за определени неща, ми е позволено да видя тайните 

чрез Духа. Той ми разкрива определени неща. 

Моя призив от Бог е да получавам сънища, видения и откровения и да ги 

разказвам на другите. Като Господна помазана слугиня, аз просто описвам 
нещата, които Той ми показва. Аз вярвам, че това е моята библейска роля. 
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РАЗКРИВАНЕ НА БОЖИЯТА ИСТИНА 

В началото на това преживяване, Господ Исус Христос ми се яви и ми 
показа Ада. Той се появи в блестяща бяла роба, пълен със светлина и сила. На 

мен Исус ми се видя висок около 1,83 м. Брадата Му беше като че ли подредена. 
Плътната Му коса падаше леко върху раменете Му. Неговите прекрасни очи бяха 

пронизващи. 

Най-близкият образ до този, който видях в моите видения е портретът, 

показващ Христос до Стената на Плача, молещ се за юдеите и Израел. Исус 
Христос има толкова много любов и състрадание към нас, както го изобразява 

художника, че Той преминава големи пространства, за да покаже на един човек 
Ада и Рая и предстоящите неща. 

 

ОГНЕНИ КОЛЕСНИЦИ 

Да видим какво казва Библията: 

 

И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ 

отвори очите на слугата та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около 

Елисей. 

(2 Царе 6:17) 

 

Когато бях на Небето, аз видях огнени колесници, управлявани от ангели. 

Те бяха огромни превозни средства и чудни в своето величие. 

 

 

ОТКРОВЕНИЯ ОТ БОГА 

Вижте този библейски стих за ангелите: 

 

И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха 

при тях. 

(Деяния 1:10) 

 

Как може някой да чете това и да не вярва? Бог открито показа ангели на 
Своите хора, когато Исус се възнасяше към небето. 

Светии, ние трябва да осъзнаем, че Бог иска да открие Своите славни сили 
и прекрасните Си дела в тези последни дни. Бог има видения за нас. Той иска да 

ни предаде тези истини, така че да ние да бъдем развълнувани и да се 
наслаждаваме на работата си за Него на тази земя. 
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ЧУДЕСА В ЦЪРКВАТА 

Известно време след тези видения, аз служих в една църква. Аз се бях 

молила и размишлявала. Онази вечер в църквата, аз видях ангели навсякъде. 
Всички те имаха златни мечове в ръцете си. 

Духът на Бог ми проговори. Той много ясно ми каза: 

 

- Дете, когато дойде време за молитва за хората, Аз искам да изцеля 
определени физически проблеми. Аз искам това да бъде знак в твоето 

служение, че свидетелството за Ада е истинско. Давам ти думата Си, че ще 
дам чудеса и знамения и ще извърша чудеса, когато Евангелието на Господ 

Исус Христос се проповядва. 

 

Аз толкова са развълнувах! В духа си аз видях един ангел с голяма книга, 
записвайки неща, докато проповядвах. Изглеждаше, че ако тавана се отвори, аз 

ще мога да видя видение на Божия трон. Ангелите се радваха и хвалеха Бога. 

 

РАЗЧУПВАНЕ НА РОБСТВОТО НА ГРЕХА 

Когато дойде време за призива от олтара, аз видях ангелите да ходят из 
събранието, побутвайки хора да излязат пред олтара и да дадат сърцата си на 

Господа. Когато виждах ангелите да докосват сърцата на отделните хора, най-
черните грехове се разпенваха и излизаха от сърцата, когато те коленичеха и се 

молеха на Бога. О, това беше прекрасно! 

В моя дух аз можех да видя окови, които бяха увити около хората. Когато 
хората получаваха прошка, ангелите изглежда чупеха веригите, разбиваха ги и 

ги изхвърляха. Връзките падаха, когато хората издигаха ръцете си и изповядваха 
греховете си пред Бога. 

Викове и плач се издигаха навсякъде от душите, които биваха 
освобождавани. Беше прекрасно. На много от моите служби по целия свят, Бог 

правеше велики чудеса като това и започнаха да се случват прекрасни 
освобождения като това. 

Аз хваля Бог за Неговите чудеса и знамения. Аз знаех, че ангелите работят, 
помагайки ми в служенето на Господ Исус Христос. 

 

РАЗЧУПВАНЕ НА РОБСТВОТО 

Искам да ви кажа нещо друго. Когато Писанията се изговарят, Словото като 

че ли изскача от страниците и приема формата на меч. Този меч ще прониже 
тялото на човек и ще отиде точно до проблема, за да го изцели. 
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Славата на Бог беше навсякъде! Аз бях изумена. Хвалех Бог за 
благословенията от Небето на земята и за това красиво откровение за Неговото 

слово. 

 

---------------------------------------------------------- 

СЛОВОТО НА БОГ 

На многото служби, на които съм била, аз съм виждала много красиви неща, 

които ангелите правят. 

Вие, разбира се, знаете, че ангелите са служебни духове на Господа, 

изпратени да служат на наследниците на спасение. (Виж Евреи 1:13) 

Веднъж видях един служител да пророкува. Докато проро-куваше, Бог 

отвори очите ми за видя един ангел над главата му. Ангелът изливаше на главата 
му масло примесено с огън от един рог. След това видях сърцето на този човек 

във видение. То беше пълно с Библията – Божието Слово. Словото излизаше от 
сърцето му, през гърлото и през устата му. Когато стигна до въздуха, то се 

превърна в двуостър меч. 

Друг ангел записваше какво казваше мъжът на Бога. 

Аз си помислих: „О, Боже, това наистина е Твоето Слово, достигащо до 

хората”. 

Тогава видях един от ангелите да държи Святото Писание. Когато мъжът 

започна да проповядва Божието слово, думите като че ли изскачаха от 
страниците на Библията. Те щяха да минат през сърцето му и да излязат от устата 

му. Докато това се случваше, думите от Библията ставаха двуостър меч. 

Когато служителя се молеше за болните, Господ ми позволи да видя тъмни 

петна върху белия дроб, върху крак, върху сърцето или там, където беше 
болката. Мечът на Словото щеше да стигне до нараненото място в тялото и щеше 

да се образува топлина около него. Много пъти, когато хората се молят за 
изцеление, те казват: „О, аз чувствам топлината на Духа”. 

Беше ми позволено да видя в духа как болестта наистина бива изгорена 
напълно в тялото на човек. Беше толкова красиво как откровението от Божието 

слово започва да работи. Докато гледах, нови клетки и нова кожа започна да 

израства там, където беше старата, аз започнах да хваля Бога. 

По-късно, като говорех с някои от тях, те казваха: „Аз бях чудно изцелен 

днес”. 

Тук – на земята – ние виждаме само от части и от части знаем. Ние виждаме 

и знаем само това, което Бог позволява. Това, което аз видях, беше само това, 
което Бог позволи и аз Му давам цялата слава и почит и чест. 

 

ДОБЛИЖАВАНЕТО ДО ТРОНА 
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Аз започнах да виждам важността и нуждата от пророци в днешния свят, 
както беше в библейско време. Започнах да виждам важността от цялото 

петкратно служение, за което се говори в Ефесяни: 

 

И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други 

пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да 

се усъвършенстват светиите. 

(Ефесяни 4:11-12) 

 

Аз видях колко е важен всеки един от нас в тялото Христово. 

Библията ни казва, че ние „можем да пристъпваме с дръзновение към 

престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да 
помага във време на нужда” (Евреи 4:16). Словото ни уверява, че ние имаме 

„дръзновение да влезем в Светилището, чрез кръвта на Исус” (Евреи 10:19), 
понеже „според закона почти всичко се изчиства с кръв и без проливането на 

кръв няма прощение” (Евреи 9:22). 

Приятели, мога да свидетелствам, че това е истина. Кръвта на Исус Христос 

изкупва душата. Неговата кръв и Словото Му работят заедно в благодат. 

 

Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием 

милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно. 

(Евреи 4:16) 

 

ПОМОЩ НА ВРЕМЕ 

Колко често ние се нуждаем от голяма помощ? Разболяваме се, минаваме 

през сърдечни болки, разводи, любими хора умират, дете се изгубва в света. 
Изглежда от никъде не идват пари, а ние се нуждаем от помощ. В такива времена 

ние дръзновено отиваме пред трона на Бог и се молим: „Боже, нуждаем се от 
Твоята помощ.” 

Бог ми даваше във видение сцени от земята, всеки път, когато светиите 
извикваха към Господа за помощ, словото на Бог беше там. Един ангел имаше 

огромна библия в ръката си. Тогава видях, че ангела отвори Словото и го бутна 
пред лицето на Сатана. Сатана беше там под формата на зъл дух или змия. Когато 

ангелът отвори Писанията, дяволът буквално падна назад, крещейки, защото 
знаеше, че ангелът използва двуострия меч срещу него. 

Сега, искам да ви кажа, че нещата, които виждах в духа си, не винаги се 
случваха в църквата, където служех. Аз можех да видя неща в духа си, които 

можеха да се появяват далеч от мен. Понякога аз не знаех къде или кога се 
случваха. 
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Благодаря на Бога, Исус победи Сатана веднъж завинаги на кръста, така че 
ние да имаме свобода и живот. Сега ние можем дръзновено да отидем към тръна 

на благодатта където и да сме. 

 

ПОМАЗАНИЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ 

Божията милост и благодат е истинска и е там да изцели всяка болест и 
болка чрез Неговото свято Писание. Искам да бъдете насърчени днес в словото на 

Бога. 

Ако сте в нужда, отидете смело пред трона на благодатта и искайте Бог да 

ви помогне. Ангелите на Бога са „служебни духове, изпращани да слугуват на 
ония, които ще наследят спасение” (Евреи 1:14). 

Аз знам това от Писанието и го вярвам. Освен това, аз знам, че това е факт. 
Виждала съм го много пъти в духовната област. Когато призовем Господа, Бог 

изпраща ангелите да ни помогнат в силата и мощта на Неговото слово и Неговия 
Дух. 

Когато демоните са били изгонени от някой на служба, аз виждам злия дух 

да излиза като тъмна сянка или видение. Когато е извикано името на Исус, аз 
виждам ангелите да взимат този зъл дух и го връзват с вериги. Когато видях това, 

си помислих: „Боже, колко е прекрасно Твоето слово да освобождава тези 
обладани от демони хора от злите сили”. 

Това прави Словото на Бога. Това прави словото на Исус Христос. Само в 
Неговото име – името на Исус Христос – ще проработи това. 

Извикайте към името на Исус Христос. Той ще ви спаси. Ще бъдете 
новородени, освободени от греховете си и ще имате вечен дом в Небето. 

 

 

 

СИЛАТА НА СЛОВОТО 

Веднъж бях в Малайзия. Хората бяха толкова гладни за Господа и аз знаех 
чрез присъствието на Бога, че там ще има мощно движение на Бога. Когато 

славата на Бога започна да пада върху нас беше като дъжд. 

Святия Дух се движеше посред нас и спасяваше хора. Хората падаха на 

земята от столовете си, когато приемаха Господа. Когато силата на Бога ги 
докосваше, много души биваха освобождавани. О, какви бяха радостта и 

присъствието на Бога там! Словото на Бог се проповядваше и то освобождаваше 
хората. 

Как огладняваха хората за Бога! Те искаха да бъдат новородени и искаха 
Исус Христос в живота си. Силата на Божието слово е невероятна! 
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НАД КАКВО ДА МИСЛИМ 

Ето друг цитат, над който да помислите: 

 

Тогава ангелът Божий, който вървеше пред израилевото множество, се дигна и дойде след 

тях; дигна се облачният стълб от преде им и застана от зад, и дойде между Египетското 

множество и Израилевото; на едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, 

така, щото едните не се приближаваха до другите през цялата нощ. 

(Изход 14:19-20) 

 

Деца на Бога, не знаете ли, че Бог иска да върши и днес чудеса, както е 

вършил и вчера? Поради някаква причина, ние сме елиминирали привилегиите, 

които Бог има за нас. Ние сме пренебрегнали всички прекрасни неща на Бог. 

По земята ни има телепати и всякакви видове магьосници и вълшебници. Те 

задоволяват в сърцата на хората. Хората търсят съвет и насоки за живота си от 
всякакви източници. 

Обаче, аз ви казвам, че Бог е реален и истинен. Той не иска ние да 
следваме медиуми. Той не иска да вижда злото на магьосниците и окулта в света. 

Бог говори срещу окулта и преследва подобните духове в словото Си: 

 

Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачки; не ги търсете та да се 

осквернявате чрез тях Аз съм Господ вашият Бог. 

(Левит 19:31) 

 

Ходенето при медиуми или при телепати за помощ и водителство е 

погрешно и е грях. В замяна на това, Божиите ангели са истински и са изпратени 
да служат на нас, които сме наследници на спасението. 

 

Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе 

да те пазят във всичките ти пътища. 

(Псалм 91:11) 

 

Във всичките им скърби Той скърбеше и ангелът на присъствието Му ги избави; поради 

любовта Си и поради милосърдието Си Той сам ги изкупи, дигна ги и носи ги през всичките 

древни дни. 

(Исая 63:9) 
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Навуходоносор продумвайки, рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, 

който изпрати ангела си и избави слугите си, които, като уповаха на него, не послушаха 

думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, 

освен на своя си Бог. 

(Данаил 3:28) 

 

МНОЖЕСТВО ОТ АНГЕЛИ 

Когато Господ Исус ми даде откровението да Ада, аз можех да виждам с 
моите духовни очи, че около целия ми дом словото на Бог беше изписано във 

въздуха. 

Навсякъде около моя дом имаше голямо събрание от ангели. Някои стояха и 

разговаряха помежду си. Друга група имаше много властен поглед и изглежда 

наблюдаваха. Ангелите около къщата в третата група стояха с гръб към къщата, 
опрели крилата си едно в друго. Последната група беше съставена от големи 

ангели, всички от които изглеждаха като войни! Всеки от тях имаше меч в себе 
си. Дори ако сянка се опиташе да припари до моя дом, те изваждаха мечовете си 

и защитаваха семейството ми. 

Запомнете, “Меча на Духа... е Божието слово” (Ефесяни 6:17). Словото ще 

излезе пламтящо и ще отиде срещу врага. Той ще бъде изпепелен и ще стане на 
пепел. 

Сетих се за един стих: “Нечестивите... ще бъдат пепел под стъпалата на 
нозете ви” (Малахия 4:3). Продължавам да се удивявам, когато виждам Божието 

слово в действие. 

Когато Бог изпрати словото Си, ангел освободи Петър от затвора: 

 

И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побутна 

Петър по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му. 

И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: 

Облечи дрехата си и ела след мене. И Петър излезе и вървеше отзад, без да знае, че 

извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. А като 

преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и 

тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се 

оттегли от него. 

И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина знаят, че Господ изпрати ангела си 

и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха. 

(Деяния 12:7-11) 

 

АНГЕЛИТЕ И СЛОВОТО 

Има много стихове, където ангели се явяват на хора: 
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Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Йосифе, сине 

Давидов не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 

(Матей 1:20) 

 

Тогава Господ отвори очите на Валаама, и той видя ангела Господен стоящ на пътя 

с изваден меч в ръката си; и преклони глава и падна на лицето си. 

(Числа 22:31, NIV) 

 

Тогава Яков отиде по пътя си и ангели Божии го срещнаха. 

(Битие 32:1) 

 

И тя вижда два ангела в бели дрехи седнали там, където бе лежало Исусовото тяло, един 

откъм главата, и един откъм нозете. 

(Йоан 20:12) 

 

А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от 

Ерусалим през пустинята за Газа. 

(Деяния 8:26) 

 

Защото ангел от Бога, чийто съм аз и комуто служа, застана до мене тая нощ и рече. 

(Деяния 27:23) 

 

Като християни, ние се нуждаем да разберем колко много сме защитени. 
Ние трябва да разберем, че Бог е снабдил за нас всичко в Неговото свято слово. 

Когато се нуждаем от помощ, ние можем да отидем смело при Него.  При трона на 
благодатта, в името на Исус Христос, ние Го молим за помощ. Когато ти и аз 

молим за помощ, Той винаги се отзовава. Той обича да ни помага, когато ние 

пазим Неговите заповеди и Му служим. 

---------------------------------------------------------- 

ИДВА НОВ СВЯТ 

Много дни след моето последно пребиваване в Ада, аз бях безнадеждно 

болна. Аз спях на светло през нощта. Нуждаех се  библията да е винаги с мен и 
постоянно я четях. Душата ми беше в силен шок. Аз още преживявах някои неща 

от това, което изгубените души изтърпяват, когато отидат в Ада. 

Исус ще каже: “Мир, утихни!” (Марк 4:39) и мирът ще залее душата ми. 
Въпреки това, след миг аз отново крещях истерично от страх. 
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През това време, аз знаех, че никога не съм сама и че Исус е винаги там. 
Въпреки това, дори и да знаех това, понякога не усещах присъствието Му. 

Понякога бях така уплашена от това да се върна в Ада, че дори и Исус да беше 
близо до мен, пак ме беше страх. 

Когато се опитвах да споделям моето преживяване в Ада с хората, те не ме 
слушаха. Аз ги умолявах: “Моля ви, покайте се, преди да е станало твърде 

късно.” На всеки му беше трудно да повярва, когато им казвах за мъченията, 
които понесох, както и това, което Исус ми каза да напиша за Ада. 

Господ ме уверяваше, че Той е Господ, Който изцелява. Дори аз да не бях 

убедена, че напълно ще се възстановя, бавно, но сигурно пълното изцеление 
дойде. 

 

РАЙ ОТ МИР 

И ето, че отново се случи. Отново аз бях с Господ Исус и ние се носехме 
високо в небето. Исус каза: 

- Искам да ти покажа любовта и добротата на Бога и части от Небето. 

Искам да видиш удивителните дела на Господа, които са твърде прекрасни 
за гледане. 

Един ангел ме посрещна и ми каза: 

- Виж добротата и милостта на Господ, твоя Бог. Неговата милост е 

вечна. 

Там имаше такова чувство на любов и нежност в този ангел, че почти не 

заплаках, когато той заговори отново: 

- Ето силата, мощта и величието на Бога. Нека ти покажа мястото, 

което Той създаде за децата. 

Изведнъж пред нас се показа огромна планета, изглеждаше голяма, колкото 

земята. 

 

И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море 

нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен 

като невеста украсена за мъжа си. 

(Откровение 21:1-2) 

 

Следващото нещо, което чух беше гласът на Отец, казвайки: 

 

- Отец, Сина и Святия Дух са едно. Отец и Синът са едно и Отец и 
Святия Духа са едно. Аз изпратех Своя Син на кръста, за да не се изгуби 

никой. 
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Аз ще ти покажа мястото, което направих за Моите деца. Аз дълбоко 
Съм загрижен за всички мои деца. Загрижен Съм, когато майка изгуби 

детето си дори когато плода на утробата бива изхвърлен преди времето му. 
Виждате ли, Аз зная всичко и Съм загрижен. 

От самото начало има живот в утробата, Аз знам. Знам за убиването на 
бебета, докато са още в утробата на майка си – абортираните животи, които 

са нежелани и прекратени. Аз зная за мъртво родените и тези, които са 
родени с критични недостатъци. От момента на зачатие те всички са души. 

Моите ангели слизат долу и носят децата при Мен, когато те умрат. На 

Небето те са обичани и стават съвършени същества. Аз им давам съвършени 
тела ш възстановявам липсващите части. 

 

На цялата планета витаеше чувството да бъдеш обичан и съвършено 

съществуване. Всяко нещо беше съвършено. Тук и там сред сочната зелена трева 
и басейните с кристално чисто вода имаше мраморни и изящно полирани дървени 

пейки за сядане. 

Навсякъде, на където погледнех, имаше деца, вършещи някаква дейност. 

Всяко дете носеше съвършено чиста бяла роба и сандали. Робите им бяха толкова 
бели, че блестяха във великолепната светлина на планетата. Изобилните цветове 

навсякъде караха белите робите на децата да изпъкват. Ангели пазеха входа и 
имената на всички деца бяха написани в книга. 

Аз видях децата, че изучават Божието слово и музика от златна книга. Бях 
учудена да видя как всякакъв вид животни идваха до децата или стояха до тях, 

докато те бяха в това ангелско училище. 

Там нямаше сълзи и тъга. Всяко нещо беше свръх-красиво. Навсякъде 
имаше радост и щастие. 

След това ангелът ми показа друга планета, която светеше като огромна 
светлина пред мен. Светлината светеше с блясъка на милион звезди и всичко на 

планетата беше красиво и живо. В далечината видях две планини от чисто злато, 
а близо до мен имаше две златни врати със закрепени на тях диаманти и други 

скъпоценни камъни. 

Аз знаех в сърцето си, че това е новата земя и че градът, лежащ във 

великолепие пред мен беше Новият Ерусалим – градът на Бог, както ще дойде на 
земята. 

 

ОТНОВО НА ЗЕМЯТА 

Бързо, аз се връщах към старата земя, но тя беше, както когато ще бъде 

след Голямата скръб, но преди последните огньове на Армагедон да я очистят 
накрая. В тази сцена, по-горе видях и Ерусалим, столицата на Милениума. 

В моето видение, видях хора да идват от близо и далеч, отправяйки се към 
този град. Тук Цар беше Исус и всички народи донасяха пред Него подаръци и Му 

отдаваха почит. Той не само беше Цар, но беше познат като Цар на царете! 
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Исус ми даде тълкование на моето видение и по-голяма яснота за това, 
което се случи там. 

- Скоро Аз ще се върна и ще взема с Мен на Небето първо праведните 
мъртви. След тях ще са тези, които са останали живи – те ще бъдат уловени 

от Мен във въздуха. 

След това, Антихрист ще царува на земята за определено време и ще 

има скърби, каквито е нямало преди, нито ще има след това. 

И тогава Аз ще се върна с Моите светии, и Сатана ще бъде хвърлен в 

бездънната яма, където ще остане за 1000 години. През тези 1000 години, 

Аз ще царувам на земята от Ерусалим. 

Когато Милениума свърши, Сатана ще бъде пуснат за определено 

време и Аз ще го победя чрез блясъка на Моето идване. Старата земя 
премина. 

Ето, ще има нова земя и Новият Ерусалим ще слезе от горе и Аз ще се 
завърна завинаги. 

 

---------------------------------------------------------- 

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС 

 В друго видение, аз видях завръщането на Господа! Аз чух призива Му като 
звук от тромпет и глас на архангел (1 Солунци 4:16). Цялата земя се разтресе и 

от гробовете излязоха праведните мъртви да посрещнат своя Господ във въздуха. 

Изглежда като че ли за часове аз чувах тромпетите да тръбят. Земята и 

морето предадоха своите мъртви (Откровение 20:13). Господ Исус Христос 
застана на върха на облаците в одежди от огън. О, каква славна сцена! 

Отново чух звука на тромпетите. Докато гледах, тези, които бяха живи и 
оцелели на земята се възнесоха да се срещнат с тях: 

 

Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе 

заедно със Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем 

живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще 

слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в 

Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати 

заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с 

Господа. 

(1 Солунци 4:14-17) 

  

Аз видях изкупените като милиони точки светли точки, събиращи се на едно 

място в небето. Там имаше ангели, които им даваха най-чисто бели роби. Имаше 

велика радост. Отговорността на ангелите беше да служат и те бяха навсякъде, 
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давайки специално внимание на възкръсналите. На изкупените беше давано ново 
прославено тяло и те бяха трансформирани във въздуха. 

Голяма радост и щастие изпълваха небесата и ангелите пееха: “Слава на 
Царя на царете!”. 

 

ТЯЛОТО НА ХРИСТОС 

В това видение, аз виждах голямо духовно тяло в небесата. Това беше 

тялото на Христос, което лежеше по гръб, докато кръв капеше на земята. Аз 
знаех, че това представлява закланото тяло на Господа. Тялото ставаше все по-

голямо и по-голямо, докато обхвана небесата. В него влизаха милиони изкупени 
светии. 

Аз гледах удивена как милиони се изкачваха по едни стълби към тялото и го 
изпълваха, като започваха от стъпалата, през краката, ръцете, стомаха, сърцето 

и главата. 

Когато се изпълни, аз видях, че тялото беше пълно с хора от всички краища 

на земята. С мощен глас те хвалеха Господа: 

 

И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, 

защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, 

люде и народ и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници и те царуват на земята. 

(Откровение 5:9-10) 

 

Милиони бяха събрани пред престола и аз видях ангели да донасят книги, 
от които си прочитаха присъди. Там имаше престол на благодатта и на мнозина 

бяха раздадени награди. 

Тогава, както гледах с удивление, тъмнина покри лицето на земята и 

навсякъде имаше демонични сили. Безбройни зли духове бяха освободени от своя 

затвор и разлети по земята. Чух друг силен глас да казва: 

 

Затова, веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, 

защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. 

(Откровение 12:12) 

 

 

ГНЕВЪТ НА БОГА 

Аз видях разгневен звяр и той изливаше отровата си върху цялата земя. Ада 

се тресеше от яростта му и от бездънната яма излязоха роящи се орди от зли 
създания да почернят земята с неизброимата си численост. 
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Мъже и жени бягаха викайки през хълмовете, в пещерите и в планините. И 
по земята имаше войни, глад и смърт. 

Накрая видях в небето огнени коне и колесници. Земята се  тресеше, докато 
“слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв” 

(Откровение 6:12). 

Един ангел провъзгласи: 

- Чуй, о, земьо, Царят идва! 

Тогава Царят на царете и Господа на господарите се появи в небето. Заедно 

с Него, в цялото си величие, бяха светиите от всички векове, облечени в най-

чистото бяло. Аз си спомних, че “всяко око ще Го види” (Откровение 1:7) и “всяко 
коляно ще се поклони... и всеки език ще изяви” (Римляни 14:11), че Той е 

Господ. 

Тогава ангелите извадиха своите сърпове и пожънаха зърното (виж 

Откровение 14:14-19), което е краят на света. 

Аз си помислих, “Ние трябва да се обичаме един друг. Трябва да стоим 

здраво в истината и да поправяме децата си в светлината на скорошното идване 
на Христос. Със сигурност, Царят идва!”. 

 

---------------------------------------------------------- 

ПОСЛЕДНАТА ДУМА НА ГОСПОДА:  

БЪДЕТЕ ГОТОВИ 

Исус ми каза: 

- Покай се и ще бъдеш спасена, защото Божието царство 

наближи. Моята воля и Моето слово ще се изпълни. Приготви пътя за 
Господа. 

След това прокламира: 

 

На ония, които имат богатство на тоя свят, заръчай да не високоумствуват, нито да се 

надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се 

наслаждаваме. 

(1Тимотей 6:17) 

 

- Кажи им да ходят в Духа и няма да се изпълват със страстите 

на плътта (Галатяни 5:16). “Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: 
понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. Защото, който сее за 

плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от 

Духа ще пожъне вечен живот.” (Галатяни 6:7-8). 

А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, 

сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, 
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ревнувания, ярост, партизанства, раздори, разцепления, завист, 
пиянства, пирувания и там подобни; за които ви предупреждавам, че 

които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А 
плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 

милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива 
неща няма закон. И тези, които са разпнали плътта заедно със 

страстите и похотите й. (Галатяни 5:19-20). 

Исус продължи: 

Когато се изпълни словото на Бога, тогава ще дойде краят. 

Никой човек не знае деня и часа, когато Човешкият Син ще се завърне 
на земята. Дори и Синът не знае, но само Бащата. 

Словото бързо започва да се изпълва. Ела като малко дете и 
нека да те очистя от делата на плътта. 

Кажи Ми: “Господи Исусе, ела в сърцето ми и ми прости 
греховете. Аз знам, че съм грешник и се покайвам за греховете си. 

Измий ме в кръвта си и ме очисти. Аз съгреших против небето и пред 
Теб и не съм достоен да се наричам син. Аз Те приемам чрез вяра като 

мой Спасител.” 

Аз ще ви дам пастори според Моето сърце и аз ще бъда вашият 

Пастор. Вие ще бъдете Мои хора и Аз ще бъда ваш Бог. Четете словото 
и не забравяте да се събирате заедно. Предайте Ми целия си живот и 

Аз ще ви закрилям. Аз никога няма да ви забравя, нито ще ви оставя. 

 

БЪДЕТЕ ГОТОВИ ЗА СРЕЩАТА С БОГА 

Скъпи мои, от дълбините на сърцето си, аз споделих много от виденията и 

откровенията за Небето, които всемогъщият Бог ми даде чрез силата Си. Искам да 
обобщя моите мисли като изразя колко много Бог ви обича. Той показа Своята 

грижа и голяма любов като ни изпрати Своето мощно слово и ни дава откровения 
в тези последни дни. 

Скъпи деца, ние трябва да бъдем готови да срещнем Господа. Ние трябва да 
очакваме постоянно Неговото идване. Вие и аз знаем бедите, времената и 

сезоните, в които живеем. Никога няма да има ера като тази. 

С цялото си сърце ви подтиквам да сте готови, “защото не знаете нито деня, 

нито часа, в който Човешкият Син идва” (Матей 25:13). Исус Христос се завръща! 

Спомняте ли си, когато говорех за светиите, които сега са на Небето? 

Божият ангел ми каза, че ако живеем праведно в Исус Христос, ние ще срещнем 
нашите възлюбени при славните порти, когато влизаме. 

Приехте ли това прекрасно послание в сърцето си? 

Аз говорих за книги и записи, които ангелите правеха. Всичко, което 
правим за Исус се записва и нашите награди на Небето ще бъдат много по-

големи, отколкото са на земята. Ангелите записват нашите дела. 
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Много пъти евангелисти, проповедници, учители и други водачи трябва 
временно да напускат домовете си, децата си и партньорите си, за да носят 

кръста за Исус Христос. Господ вижда и знае всичко за това. 

Също така, Той знае за многото пъти, когато ние отиваме някъде и към нас 

не са се отнесли като към Божии деца. Понякога ние сме пренебрегвани, но все 
още сме деца на Царя. 

Въпреки това, Бог иска да бъдем слуги на слугите. Той иска да си служим 
едни други, както Той служи на нас. 

Светии, Бог не ни е обещавал градина с рози. Въпреки че не ни е обещал 

разкош тук долу, ние можем да имаме благословения, богатства и материални 
неща, ако Бог позволи. Обаче, ние можем да ги имаме като вземем кръста си и 

следваме Христос. 

Аз искам да сте готови. Ако никога не сте приемали Исус Христос като ваш 

Господ и Спасител, вие можете да се спасите според Святото писание: 

 

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, 

който вярва в Него, но да има вечен живот. 

(Йоан 3:16) 

 

Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог 

Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с 

устата прави изповед и се спасява. Защото "всеки, който призове Господното име, ще се 

спаси". 

(Римляни 10:9,10,13) 

 

Молете се моля с тази молитва сега: 

 

Татко, в името на Исус Христос, аз идвам при Теб, какъвто съм. Аз съм 

грешник, Господи. Аз съгреших срещу Небето и против Теб. Аз Те моля, Господи 
Исусе, да ми простиш и да дойдеш в сърцето ми и да спасиш душата ми. Нека да 

бъда новороден от Духа на живия Бог. 

Аз Ти давам живота си, Господи Исусе. Аз вярвам, че Ти си Божият Син. 
Вярвам, че Ти си Исус Христос, Който бе изпратен да спаси душата ми от Ада. Аз 

Ти благодаря и Те хваля и Те почитам за това, че ме изкупи чрез скъпоценната Си 
кръв.  

 

Ако сте се молили с тази молитва с мен и наистина повярвахте това, за 

което се молехте, сега вие сте спасени. Вие приехте Исус Христос в сърцето си. 
Започнете да Го изповядвате с устните си и Го хвалете. 

За Бог да бъде цялата хвала и почит! 
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---------------------------------------------------------- 

ЗА АВТОРА 

Мери Катрин Бакстър е родена в Чатануга, Тенеси. Тя била донесена в 
Божия дом. Докато била още млада, майка й я учела за Исус Христос и Неговото 

спасение. 

Катрин се новородила на 19 години. След като служила на Господа няколко 

години, тя се отдръпнала назад. Духът на Бога не я е пускал и тя отново се 
върнала и предала живота си отново на Христос. Тя все още Му служи вярно. 

В средата на 60-те, Катрин се мести със семейството си в Детройт, Мичигън, 
където живее за известно време. По-късно се местят в Белвил, Мичигън, където 

започва да получава видения от Бога. 

Служители, водачи и светии говорят с уважение за нея и нейното служение. 
Службите й са пропити с движението на Святия Дух и се случват много чудеса. 

Дарбите на Святия Дух с демонстрация на сила се изявяват на нейните събрания, 
както тя е водена от Духа на Бога. Тя обича Господ с цялото си сърце, ум, душа и 

сила и преди всичко желае да печели души за Исус Христос. 

Тя наистина е посветена слугиня на Бога. Нейното призвание е специфично 

в областта на сънищата, виденията и откровенията. Тя беше ръкоположена за 
служител през 1983-та в Божия църква на пълното евангелие в Тейлър, Мичигън. 

Сега тя служи в Националната църква във Вашингтон. 

През 1976-та докато живееше в Белвил, Исус й се явява в човешки образ, 

във видения, в сънища и чрез откровения. От тогава, тя е имала много посещения 
от Господа. По време на тези посещения Той й показва дълбочините, степените, 

нивата и мъченията на изгубените души в Ада. Също така тя получава и много 
видения на Небето, на Голямата скръб и за последното време. 

През един период от живота й, Исус й се появява 40-сет нощи подред. Той й 

открива ужасите на Ада и славите на Небето. Той й казва, че това послание е за 
целия свят. 

 

Ние, като деца на Бога, бяхме преобразени и направени нови чрез чудото 

на възраждането. 


