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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Събрал духовните си устои до сетния предел на дадената ми от

Спасителя Сила, аз искам да ти предам това най-дълбоко и съдбоносно

послание, което касае сетнината на нашата вяра в Бога и смисъла на целия

ни живот като християни. Както вече си видял от заглавието на книгата –

става дума за благословението “Аминадав”. В предишната пророческа книга,

която написах, Господ едва загатна това библейско име със смисловия му

превод на български език, но без да влиза в подробности за Святата тайна,

в която то е обвито. И от думите Му успяхме само да разберем, че Аминадав е

духовно олицетворение на поколението, което ще участва в Грабването.

Аз бях сигурен в сърцето си, че не е възможно Исус просто да маркира

едно библейско име, без то да бъде изявител на Божията тайнствена

премъдрост. И като знаех, че именно такъв е божественият стил на моя

Небесен Спасител, доказан и потвърден в десетки пророчески книги, очаквах

с дълбок трепет и надежда Той отново да проговори на духа ми.

Междувременно – докато Божието домочадие вече получаваше книгата

за “Колесницата на Израил”, светът отново напомни на всички ни, че

лежи в лукавия. И не просто светът, но онези тщеславни църкви в САЩ,

които решиха, че Библията е вече отдавна прочетен теологически вестник,

а Господ Исус Христос едва ли не е свалил картите Си на масата, за да Си

поиграе на религиозен покер с така наречените “пророчески гласове”. А

тогава амбицираният и “помазан” проповедник Харолд Кемпинг се обърна

към цялото човечество от религиозното си радио “Family Radio Network” и

още шестдесет и шест радиостанции на територията на САЩ разпространиха

пророчеството му, че на 21 май идва краят на света. С църковната си

фондация, разполагаща с 120 милиона долара от дарения и пожертвувания,

въпросният г-н Кемпинг издигна над 2000 рекламни билборда в САЩ, с

които казваше на сънародниците си, че 21 май, 2011 е свещената дата на

свършека на света, когато 2 процента от населението на земята веднага

ще се възнесе на небесата, а останалите ще бъдат запокитени в ада.
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Същият този лъжлив проповедник излъга Америка и света не за първи, но

за втори път. Понеже първият му път беше в далечната 1994 година,

когато на 6 септември неговите запалени последователи напразно чакаха

Христовото Пришествие в една зала в град Аламида, щата Калифорния. А

за успокоение на вярващите, в дните преди 21 май, тази година, той заяви:

“В онзи момент (тоест, при първата му лъжлива дата – б.а.) все още не

бях успял щателно да проуча значителна част от Библията. Но сега имахме

възможност да свършим огромна допълнителна работа и Бог ни даде

неопровержими доказателства, че това наистина ще стане...“

Доколкото Бог даде доказателства, то те се оказаха с абсолютно обратен

знак за г-н Кемпинг. Тъй щото дори езичниците по целия свят разбраха, че

пророчествата му са религиозни лъжи със стръв за наивници. А пък пред

офиса му – ден след провала на поредното фалшиво пророчество –

спонтанно се събраха хиляди хора, за да протестират срещу лъжеца. Но и

този провал изобщо не трогна религиозния манипулатор. И той спокойно

каза, че пак имал грешка в изчисленията, а новата му закована дата за

свършека на света е 21 октомври, 2011 година.

Братко мой! Датата 21 октомври ще мине и замине, както много други

дати са минавали и заминавали. Но не в това е проблемът. Проблемът е

друг, а именно, че подобни лъжи надвисват като тъмна сянка върху душите

на много неутвърдени християни. Дяволът не спи, но подготвя света за

идещата погибел от бездната. А каква по-добра подготовка от тази –

човечеството да се умори от религиозни лъжливи предсказания? Няма ли

точно тогава да се сбъднат думите на Апостол Петър, който в посланието

си пише:

“Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат

подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти

и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се

поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на

създанието...” 1

Кой друг да дава фалшив кураж на подобни подиграватели, ако не

лъжепроповедници като г-н Кемпинг? И само него ли да ти дам за пример?

1 (2 Петрово 3:3-4)
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Нека посоча още един пример, който също се случи през последния месец.

Защото става дума за изповедга на един от най-големите физици на

човечеството – г-н Стивън Хокинг. Физикът, който посвети целия си

съзнателен живот в изучаване на черните дупки, на времето и физичните

процеси в безкрайната Вселена. Прикован от лоша болест в инвалидна

количка за десетки години, всепризнатият иначе учен, изказа доста глупава,

а всъщност – нечестива мисъл в интервю за британския вестник “Гардиън”,

която ще цитирам:

“Вярата, че ни очакват рай или задгробен живот, е приказка за хора,

които се страхуват от смъртта. Няма нищо, след като мозъкът ни угасне...”

Всъщност – нещастният телом и духом физик напълно потвърди Божиите

думи, които записах в една най-дълбока пророческа книга, наречена

“Сляпата дъщеря на Бога”. Думи, с които Бог Отец се обърна към

Науката, а аз ще ги повторя и тук:

“Но ето - понеже напълни очите си с всичките знания, с които

създадох Скинията Си, Аз няма да те оставя в Присъствието Си, но

ще те изгоня от Небето. Няма да си богиня, но ще бъдеш изгнаница,

вън от Царството Ми! А заради гордостта на погледа ти и презрението

в думите ти Аз сега ще те ослепя, за да не Ме видиш никога вече –

нито Мен, нито дъщерите Ми. И при все, че ще искаш да се върнеш

на Хълма Ми – Аз, Всемогъщият, няма да те пусна. Тази е съдбата

ти, че колкото повече Ме търсиш, толкова по-сляпа ще бъдеш. И

слепи оттук нататък нека да бъдат всички, които ядат плодовете

ти...”

Какво се е случвало с г-н Хокинг през всичките години, в които ден

след ден е залагал на търсенията си в Науката? Нищо повече от това, че е

придобивал част по част от слепотата й. И дотам се е сраснал със слепите

й зеници, че вече не е виждал мозъка си като Божие творение, но ето как:

"Гледам на мозъка като на компютър, който спира да работи, когато се

повредят компонентите му. Няма рай или живот след смъртта за повредените

компютри; това е приказка, създадена за хора, които се страхуват от

тъмното..."
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Ето така продължава интервюто си злощастният физик. Но ако поне

веднъж беше отворил Евангелието, за да освети сърцето си с думите на

Исус, то сигурно щеше да му просветне, че Божият Син не идва да спасява

мозъци от пръст, които приключват в пръстта, нито компютри и компонентите

им, но безсмъртните души и сърца на хората, които повярват в Него.

Защо този физик не е имал никакъв респект от Евангелието? И защо е

толкова различен във възгледите си от един Алберт Айнщайн например?

Не затова ли, понеже цял живот се е взирал в черните дупки на Вселената,

за да се изгуби в тях и разумът му, вместо да размисли колко велика и

премъдра е Скинията на Бог Отец? Ако имаше поне капчица божествен

разум – щеше да проумее, че Науката е безсилна пред Злото, понеже от

грехопадението насам му е пленница. Но в атеистичното интервю на г-н

Хокинг просто се сбъдна писаното в псалома:

“Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и

сториха гнусно беззаконие; няма кой да прави добро...” 2

И как тук да не продължа с последната масова истерия, която е

хвърлена като демонична пелена върху целия свят, и пълни от една година

вестници и списания с бомбастични заглавия:

“2012 – краят на света според календара на маите!”

Как изобщо никой от плиткоумните им драскачи не си зададе

възможно най-простички въпроси, за да се съхрани в Божията Истина? Как

съвсем искрено не се попита:

Ако тази цивилизация на маите е била угодна на Бога и Отца, то защо

е трябвало да изчезне от лицето на земята? Защо Творецът, у Когото е

Извора на Живота, и дава дъждове и родовити времена на всички народи

под слънцето, не е съхранил тези “прозорливи” маи, за да пребъдват и те

от поколение в поколение? Защо не е благоволил в календара им, ако той

наистина е бил пропит от Истина, Мъдрост и Святост? Не се ли е сбъднало

нещо друго с маите, с инките, а и с всичките изчезнали племена от

древността? Не са ли предизвикали Божии проклятия в битието си, понеже

са се покланяли на демони и божества, като са принасяли човешки

жертвоприношения в окултен транс, див фанатизъм и прегоряла съвест?

2 (Псалом 53:1)



7

Не загива ли и най-силната империя, когато моралните й устои рухнат?

Колко повече – когато и Божието Слово предупреждава на не едно или две

места, че родовете на нечестивите се отсичат, и поколенията им не могат

да се надяват на Божията Милост. И тези изчезнали маи, от чийто календар

днес светът е сграбчен в капана на всякакви конспирации, можем да открием

в писаното:

“Скърбите на ония, които заменят Йеова с друг бог, ще се

умножат; аз не ща да принеса техните от кръв възлияния. Нито ще

взема в устните си имената на боговете им...” 3

и още:

“Защото велик е Господ и твърде достохвален, Достопочитаем е

повече от всичките богове. Защото всичките богове на племената

са нищожества; а Йеова е направил небесата...” 4

Да се впечатлява ли просветеният от Духа християнин на шумните и

евтини знамения, с които дяволът клати света като прогнила маса с

изпочупени крака? Да дават ли ухо на смехотворни слухове онези, които

вече седма година стоят в Кръга на Солта с Божия пророк, а сърцата им

преливат от скъпоценната Манна на Господ Исус Христос? Да спорим ли

изобщо с нечестивци, на които им е скъп духът на света, а не Святият Дух

на Отца и Сина? Да бъдем ли сухи листа, блъскани и завличани от всякакъв

вятър на заблуда, когато Скъпоценният Камък от Сион ни е изградил като

твърди и тежки камъни?

Едва ли има смисъл да продължавам с други подобни примери, които

изобилстват в информационния поток. И не това е целта ми. Друга е

причината да говоря за всичко това. Причина, с която казвам на всичките

си братя и сестри, че краят на всичко изключително много наближи. И тази

последна пророческа книга, за която плащам цена от чрезмерно гонение

върху тялото ми и буря от гнусни чародейства против сърцето ми, може

наистина да се окаже най-последната, която пиша. Защото в нея Господ ще

даде на Званите, Избраните и Верните Си да изпият най-дълбоките глътки

от самото дъно на Златната Стомна със Скритата Манна. Понеже ни е нужно

Божието благословение, наречено “Аминадав”. За да се утвърдим като най-

3 (Псалми 16:4)
4 (Псалми 96:4-5)
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просветеното от Бога поколение, което ще заслужи Небесната привилегия

да участва в Мига на Грабването, без да вкуси физическа смърт.

И така, братко мой, приеми тази последна пророческа книга, като най-

скъпоценния дар, който Господ е давал на всички ни в Благостта Си и

Милостта Си. Защото след Мига на Грабването, когато колесницата ти

пресече Портите на Небесния Ерусалим, и ти за миг си спомниш, че светът

и земният живот останаха някъде долу, от устните ти ще се излее

възклицание към Царя на Сион:

“Благодаря Ти, Исусе, че изпълни духа ми със Скритата Си Манна, за

да ме сътвориш в Твоя Образ и Дух! Благодаря Ти, че приживе общувах

със слугата Ти във времето, когато всички търсеха своето си, а само

малцина – Исус Христовото! Благодаря Ти за благословението “Аминадав”,

с което Ти могъщо запечата сърцето ми в поколението на Грабването, за

Вечна Слава на Бога и Отца! Амин и Амин!”
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1. ВИДЕНИЕТО СЪС СВЯТИЯ ИМЕННИК НА БОЖИЯТА

МЪДРОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ако има щастие, което не мога да изкажа, и наслада, която не мога да

опиша, то те със сигурност се дължат на благоволението, с което моят

Господ ме изпълваше през всичките години, в които писах пророческите

книги, вдъхновени от Него. Стилът на Исус и Неговото неподражаемо

водителство ми бяха нежни тръпки от най-истинско блаженство и неизразима

радост. Защото вътре, в страниците на книгите, оставаха Христовите думи

на Вечен Живот. Думи, които не бих разменил за никакви блага или

богатства от този свят. Думи, които оживяват в сърцето ми всеки път,

когато чета и препрочитам това, което съм написал чрез Святия Му Дух.

Аз не мога да си представя как за мнозина читатели тези думи останаха

толкова обикновени, колкото са изреченията на вестник, който сутрин се

купува, а до вечерта остарява. Аз дори не искам да мисля върху съдбата

на човеците, които отказваха да се покорят на посланията Му или много

бързо ги забравяха, хвърляйки ги с душевно презрение зад гърба си. Но

изпълнен с Духа на Истината днес осъзнавам, че зад съпротивата на

богоотстъпниците винаги стоеше самият дявол и Сатана. При едни той

подейства с вятъра на съмнението, при други – с гонение и църковно

презрение, при трети – с наранена гордост и себелюбие, при четвърти – с

гнусни чародеяния, при пети – с прокобяване и стрели от най-отявлено

магьосничество.

Утехата, която ми остана от дългият път, извървян в слугуване и

Посвещение, беше тази, че Званите, Избраните и Верните на Завета

Господен устояха на всички гонения и възцариха Господните думи в

сърцата си. Само така мога да си обясня факта, че осемнадесет години

след първата ми написана книга все още имам приятели, застъпници и

поддръжници, които не престанаха да ми показват своята щедрост,

вярност и прекрасно братолюбие.
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Зная, че ще дойде ден, когато Исус ще погледне към тези чудесни

хора и ще им каже думите, които те цял живот са жадували да чуят:

“Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството,

приготвено за вас от създанието на света...” 5

И тези мои мили приятели ще разберат най-съкровената тайна на

Божието Спасение. Тази тайна, с която Сам Господ им казва, че цялото им

иждивяване за Царството е било изява на Отеческо благословение. Това

благословение ги е направило да вярват думите на Сина и да ги превръщат

в Дух и Живот. Това благословение от Отца е било Огънят, с който те са

утвърдили колелата на Небесните си колесници. Това благословение от

Отца е било Святата им саможертва и съразпването им с Исус на Кръста

Господен. А на такова дело е способно само поколение, родено от Святия

Дух, което е достигнало да се подвизава в мярката и ръста на Христовото

пълнолетие. И именно заради такива човеци Господ беше и остана

преизобилен във водителството на слугата Си.

И така, братко мой, сега се приготви да прочетеш видението, което

Исус разкри пред сърцето ми. Защото то е едно от най-извисените и

благодатни видения, което някога съм получавал от Него. Понеже не

минаха и две седмици от изпращането на книгата за “Колесницата на

Израил”, когато Той отново се сниши към сърцето ми и започна да ми

говори, казвайки:

“Слуго Мой! Виждам силната Вяра, с която очакваше Моето

ново идване към теб. И сега ти казвам, че ти наистина добре

познаваш Моя начин, по който ти говоря и посвещавам в тайните

на Спасението. Кажи Ми тогава:

Щеше ли да се примириш с мисълта, че Аз споменавам името

“Аминадав” и обвързвам с това име пророчески поколението на

Грабването, без да ти дам изобилен достъп и разбиране на скритото

в това име?”

“О, Исусе!” – отговорих развълнуван аз – “Ти ми даде да гледам на

тайните Ти като на врати в Святия Дух, зад които се открива ослепителната

Светлина на Твоето Спасение. И когато една врата е пред духа ми, аз съм

5 (Матея 25:34)
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щастлив, че мога да я прекрача, щом Ти ми я отваряш. Но ако вратата

остава заключена за духа ми, то тогава не мога да бъда удовлетворен,

защото в сърцето ми е останала голяма въпросителна. Не мога да спя и

постоянно ме изпълва мисълта:

Какво има там, зад вратата?

И как да не бих се молил за Присъствието Ти и да не бих очаквал

идването Ти, след като зная, че Ти нито веднъж не отказа на слугата Си

привилегията да участва в разкриването на Небесните тайни...”

“Точно така е, Стефане! Аз никога не идвам напразно към духа

ти. Всяка Моя среща с теб е среща за Спасение на човешките души.

А с колко ли власт и авторитет са заредени думите, които Отец Ми

изрече на сърцето ти преди видението с колесницата на Израил?

Помниш ли как Той ти каза:

“Сине човешки, който си един от пророците Ми! Дойде мигът в

живота ти, когато твоята дълбочина ще целуне Моята височина, и

твоето смирение ще прегърне Моята Мъдрост!”

Но ето затова водителството ти от Мен продължава и в тази

пророческа книга, за да се изпълнят думите на Всемогъщия, казани

за теб. Понеже какво ще ги ползва Божиите чеда да знаят, че са

поколението “Аминадав”, ако не знаят какво е същинското Божие

благословение, което е скрито в това име? И как Аз да се намеря

неусетно сред Моите Звани, Избрани и Верни, ако те самите не

могат да осъзнаят божественото откровение?

Виж отново записаното в “Песен на песните”:

“Без да усетя, очакването ми ме постави между колесниците на

благородните ми люде...” 6

Какво ще рече “благородни люде” слуго Мой?”

“О, Господи! Това означава, че те са родени от Благодатта на Святия

Дух. Защото “благороден” значи роден от Благодат...”

“Само така ли ти разбираш думата “благороден”? А ще приемеш

ли Моето разбиране, че става дума за род на Божията Благодат,

сиреч, за цяло едно поколение?”

6 (Песен на песните 6:12)



12

“Да, Спасителю мой! Защото “род” и “роден” са много близки в

същността си, въпреки, че в единия смисъл се касае за поколение, а в

другия – за отделна личност...”

“А какво има един род освен рождението си? Няма ли име, с

което се запечатва? Когато твоите деца се родиха и ти им стана

баща, то не получиха ли те от теб имена, с които да ги кръстиш?”

“Да, Исусе! Аз дадох имена на чедата си, според както бях воден в

сърцето си...”

“Ами тогава размисли и проумей, че и Бог дава имена на

родовете Си и поколенията Си. А кой от Моите Апостоли ти даде

благодатна насока за подобно разбиране...”

Думите на Исус ме накараха да се усмихна, защото и този път

божественият лъч на устните Му ме докосваше с нужния отговор. Ето защо

Му отговорих, казвайки:

“Господи мой! Апостолът Ти Павел ми даде тази благодатна насока за

разбиране. Защото в “Посланието към Ефесяните” той написа:

“...прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус

Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на

земята...” 7

“Ето, че стигна до главното, слуго Мой! До отправната точка на

видението, което ще ти дам. Защото, както прочиташ, от Моя Отец

носи името си всеки род на небесата и на земята. А там, където има

род и име, непременно ще има и родословно дърво. И сега ти Ме

последвай, защото ще ти дам да видиш Моето Родословно Дърво,

създадено от Святият Именник на Божията Мъдрост...”

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

двамата полетяхме към височините на Хълма Сион. А когато нозете ми вече

стъпваха след Него по улицата на Небесния Му Град, Той протегна ръката

Си напред и посочи Божието Светилище, като ми казваше:

“Върви след Мен, защото сега ще те въведа в най-голямата зала

в Небесния Ерусалим. Точно там се намира Именникът на Божията

7 (Ефесяни 3:14-15)
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Мъдрост, с която твоят Отец е създал родословните дървета на

всички родове на небесата и на земята...”

Вървях и слушах със затаен дъх думите на моя Господ, а сърцето ми

благоговееше в неизразим трепет, защото никога досега Той не беше ми

давал видение, свързано със Собственото Му Родословно Дърво. И ето, че

накрая Исус разтвори вратите на Светилището и се обърна към мен,

казвайки:

“Пристъпи след своя Господ и нека бъде внимателно сърцето

ти, за да не пропусне никоя подробност от видението, което ти

давам. Защото Залата, в която те въвеждам, трудно ще се побере в

представите ти...”

Ето, че Спасителят прекоси Божието Светилище, като стигна до другия

му край, а аз Го следвах. Така Той застана пред висока златна врата, на

която бяха изкусно издълбани буквите “Алфа” и “Омега”, а в самите тях

бяха вложени самородни диаманти. И като отвори вратата, с повелителен

Глас ми каза:

“Влез след Мене, слуго Мой!”

С вълнение пристъпих след Него, когато пред очите ми се разкри не

просто Зала в смисъла, който аз влагах, но огромно мраморно пространство,

гладко като огледало и приличащо на езеро при пълно безветрие.

Границите на Залата се губеха в далечината и едва сега осъзнавах какво е

имал предвид Исус, когато ме е предупреждавал за размерите й. А докато

още погледът ми свикваше с мащабите на Залата, Господ отново започна

да ми говори, казвайки:

“Сега се намираш в Залата, сътворена от Именника на Божията

Мъдрост. Тук са записани имената на всички родове, били те на

небесата или на земята. Ти все още не ги виждаш, защото Аз не съм

прострял ръката Си, за да ги освети Святият Дух пред очите ти. И ти

знай, че не е в намерението Ми да ти показвам всички родословни

дървета, понеже съдбите на Отец Ми са бездна голяма, която

човешки ум не може да схване и сърце не може да обземе. Но Аз

непременно ще ти покажа дървото, заради което ти се дава

видението. Защото става дума за Моето Родословно Дърво, в което
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Аз съм Коренът Давидов и Светлата Утринна звезда. Потомъкът и

Зорницата. Първият и Последният. Началото и Краят. Алфата и

Омегата. А ти сега гледай и не изпускай нищо от това, което ще

видиш...”

Докато още гледах, Исус простря Десницата Си към гладкият като

огледало мраморен под на Залата. И тогава пред очите ми блесна цялата

възвишеност на Небесното видение. В първия миг един централен светъл

лъч тръгна отсред нозете на Господ като пресече цялата Зала в дължината

й, а след това някъде в далечината се превърна в Звезда. А тогава по

протежението на лъча се явиха разклонения, които се превръщаха в

огромно Родословно Дърво. Така аз продължавах да гледам, когато сред

самите блестящи клонки се изписаха имената на родовете и поколенията.

Гледката беше толкова мащабна, Свята и величествена, щото всеки опит

да я проумея ми се изплъзваше. Но ето, че след едно време, продължило

може би час, цялото Христово Дърво грееше с лъчите си по мраморния под

на Залата. И самите му разклонения и имена пресичаха всичката Небесна и

земна, божествена и човешка история във времето. Точно в този момент

Господ се извърна към мен, а погледът Му беше изпълнен с Дух на Свято

откровение и тайнствена премъдрост.

“Виждаш ли Родословното Ми Дърво, слуго Мой?”

“Да, Господи! И духът ми е възхитен от мащабите му, защото никога не

съм виждал нещо подобно...”

В отговор Спасителят се усмихна и отново каза:

“Време беше да видиш, а не само да четеш. Защото едно е да

прочетеш в Евангелието за Родословното Дърво на твоя Господ, а

съвсем друго – да го видиш в Небето в Дух на Мъдрост и на

откровение. Но ти сега Ми кажи:

Видя ли как всяка клонка по Дървото Ми си има своето име, с

което е наречена?”

“Да, Исусе! Така напълно се обяснява, че това е Зала, свързана с

Именника на Божията Мъдрост...”

“А къде ти забелязваш Мъдростта на Отца в самите имена? Как

тя е свързана с тях?”
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“О, драгоценен мой Спасителю! Аз сега проумявам и разбирам, че

Божията Мъдрост е свързала имената на клонките по Дървото с Божия

Избор и с Божието Предузнание. Защото това са не просто имена, но

съдби, които се извършват така, както е заповядал Всемогъщият Бог. Тъй

щото – било човек, род или поколение – да вървят с Божията Съдба в

имената си...”

Господ поклати одобрително Главата Си в отговор на думите ми, а

след това отново продължи да ми говори, казвайки:

“Вярно Ми отговори, слуго Мой! Понеже всеки дух, преди още

да е бил роден и вдъхнат за съществуване, е изначално предузнат

от Мен и Отца Ми. Така той се ражда и идва в съществуване с името

си. Било, че става дума за Небесен дух – ангел, архангел, серафим

или херувим. Било, че става дума за човешки дух, който се ражда

на земята, за да животвори тялото, което Моят Отец му е отредил за

Съдба...”

“А значи ли това, Господи, че човеците на земята всякога носят имената,

с които Отец ги е нарекъл, когато вдъхва дух за живот?”

“Не, слуго Мой! Не винаги човеците на земята носят имената, с

които Отец ги е кръстил на небесата. И този конфликт можеш да

откриеш в грешната човешка природа и невъзможността на човека

всякога да се допитва до Създателя за най-съдбоносните решения в

живота си. Но ти непременно проумей, че посочените от Отца за

Спасение, свързано със свещенослужение, винаги носят имената,

които отговарят на съдбите им. И това се случва чрез благодатната

намеса на Святия Дух, Който внушава на родителите да дадат

точното име на Божия избраник. Ето така и в твоя живот, когато се

роди, ти бе наречен от родителите си с името “Стефан”, което

напълно отговаря на съдбата и служението ти пред Мене. Но Аз

сега искам отново да погледнеш на Моето Родословно Дърво и да

видиш една Свята закономерност, която се дължи на Божията

Мъдрост. Същината на самата закономерност е такава, че имената,

които в старозаветно време принадлежаха на отделни човеци, в

новозаветно време вече принадлежат на родове и поколения.
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Затова тръгни с Мен по лъчите на Моето Дърво и гледай, за да

разбереш всичко...”

Тръгнал след Господ покрай централния лъч, носещ Името Му, аз

вървях след Него, когато очите ми съзряха Святи клонки с имената на

Авраам, Исаак и Яков. А Господ, като ги посочи, казваше ми:

“Ето първите имена в родословието Ми, които в Новия Завет

вече бяха Свят Дух на родове и поколения. А сега виж как клонката

Яков роди клонката Юда и останалите й братя, които също се

превърнаха в родове и поколения на Свят Дух, защото на тях бяха

кръстени Портите на Правдата в Небесния Ерусалим. И всеки,

преминал през Портите, се изпълваше с Духа на имената им,

ставайки техен духовен приносител...”

Гледайки с възхищение на лъчистите клонки, аз с изненада извиках

към Исус, казвайки:

“Ах, Господи мой! Гледай колко силно блести и клонката Фарес...”

“Да, разбира се! И как няма да блести, след като и неговото име

се превърна в Дух на Свято благословение за последната Ми жива

пророческа църква на земята, Църквата-Рут. Помнят ли още Моите

люде видението с Фарес, за да им се потвърдят сегашните Ми думи?

Но ти върви още няколко крачки след Мен и виж библейското име,

заради което ти се дава видението. Защото след Фарес, Есрон и

Арам идва името Аминадав...”

С възторг аз изминах още няколко крачки по протежението на

Родословното Дърво, когато съзрях клонката Аминадав. Тя блестеше от

Святия Дух с всичката си сила. И тогава с вълнение попитах моя Господ:

“О, Исусе! Защо клонката на Аминадав блести толкова силно от лъчите

на Духа?”

А Спасителят ми отговори, казвайки:

“Четиридесет и два рода се простират от Авраам до Христа

Господен. Четиридесет и две клонки от великото Родословно Дърво

на Божия Син. Клонки в които блестят имената на Авраам, Исаак и

Яков. Рут и Давид. Соломон и Елиаким.
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Аз благоволих да изпълня сърцето ти със Святия Дух на много

от тези имена. Защото ти явих Хълма Мория на Авраам. Пролома

Ветил на Яков. Жетвата на последната пророческа Църква-Рут.

Давидовото Свято Миро от 23 псалом и Ключът на Давид в Рода на

Елиаким. Дори стълповете на Соломоновата Мъдрост и песента на

възкачванията му. Всяка от клонките блести със съдбата си от Бога

и Отца в Святия Дух. Но клонката с името на Аминадав е по-различна

от всички останали, защото в Божията Мъдрост тя отговаря на

поколението на Грабването. И затова е твърде съкровена и скъпа

на твоя Господ.

Нека Верните Ми знаят и запомнят, че всички родове и

поколения на благовестието, които са родени с Вяра в Името Ми,

непременно наследяват Божието Спасение в Небесния Ерусалим.

Понеже Коренът е Свят, за да са Святи и клоните, които се събират

при Светлата Утринна Звезда. Затова тази Зала е толкова голяма и

пространна, понеже след изливането на Святия Божий Дух на

земята всички повярвали в Името Ми и записани в Книгата на

Живота стават клони от Дървото Ми. Христови братя и сестри, които

са съграждани на Светиите и членове на Божието семейство. Но за

вас, Моите последни последователи на земята, родени от Божия

Пророчески Дух, остава подвизаването в Църквата Рут, в людете

Нееман и Закхей, в Рода на Елиаким и в Поколението Аминадав...”

Слушах със затаен дъх чудните думи на моя Господ, когато Той

изненадващо се наведе върху клонката Аминадав. И като ми даде знак да

се наведа до Него, с Глас на Посвещение ми проговори, казвайки:

“Виж сега как Моят Свят показалец ще докосне клонката

Аминадав, а отсред нея ще настъпят знамения, понеже тя ще се

свърже чрез родена от нея клонка към клонка от друго дърво. И ти

разбирай това като пророческо знамение на последното време, а не

последствие от вече преминали времена. Защото до Родословното

Дърво на твоя Господ са разположени и други родословни дървета,

върху които има Свято благоволение от Отца Ми – толкова могъщо,

колкото е и върху Моето...”
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В този миг Господ докосна клонката на Аминадав, а тя наистина се

простря с покълнала от нея клонка към клонка от друго родословно дърво

откъм дясната й страна. И ето, че връзката между двете нови клонки стана

твърде Свята, понеже лъчите им се вплетоха един в друг като се

превръщаха в бляскава огнена мълния. И самата мълния, като се стрелна

към централния лъч с Името Исус изсипа в него целия си заряд, който

премина по протежението му и стигна до сияйната Звезда в края на

Дървото. Това искрено ме изненада, тъй щото попитах Исус:

“Господи мой! Какво ми даваш да видя?”

А Спасителят ми проговори, казвайки:

“Сега ти давам да видиш колко голяма е Силата на Божието

благословение. Защото сам видя, че отсред името “Аминадав” се

роди клонка, която се свърза с клонка от друго родословно дърво.

А в свръзката между двете нови клонки се яви огнената мълния на

Грабването. И въпреки, че все още не разбираш видяното, то

цялото Ми знамение ще ти стане напълно ясно в следващото

видение, което ще ти дам в тази Зала. Защото е Небесно видение,

свързано с утробата на Божия Пророчески Дух.

А на всичките Си Верни братя и сестри Аз сега ще кажа:

Люде Мои! Вие, които сте Дух от Духа Ми, Кръв от Кръвта Ми и

лъчи от Светлината Ми! Непременно Ме последвайте в останалите

две видения, които ще дам на слугата Си. За да разберете защо

Моят Отец днес ви дарява с благословението “Аминадав”. Понеже

на всички вас ще дам да изпиете най-дълбоките глътки от Скритата

Ми Манна. За да се утвърдите в Святия Дух като Мои благородни

люде, които ще се въздигнат с огнени колесници при Царя на

Славата!

Аз, Господ Исус Христос от Хълма Сион, все още говоря и не

млъквам! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”
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2. ВИДЕНИЕТО СЪС СКРИТАТА МАННА И УТРОБАТА НА

БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

След толкова много написани пророчески книги с Христовото

водителство, аз отново съм на път да прогледна. И не просто да прогледна,

но да призная за сетен път, че при всяка среща с Исус съм като слепец,

който получава съвършения дар на зрението. Защото по какъв друг начин да

споделя неизразимата си почуда и удивление от видението с Родословното

Дърво на моя Господ?

Може би и друг път съм бил там, но с превръзка на очите. Или когато

пишех помазаните книги от Хълма Мория – тези за “Църквата-Рут” и

“Пастир мой”. Или може би “Ветил” и “Портите на Правдата”.

Не зная. Бог знае. Но да доживея тази най-чудесна привилегия – Сам

Господ да говори съкровено на духа ми в Божието Светилище и пред Своето

Родословно Дърво – това надминава всяко мое очакване и въображение.

Аз отново ще повторя и тук, че краят на всичко твърде много наближи.

И затова от днес до Мига на Грабването не бива да ни смущават или

объркват никакви трусове и беззакония, никое нечестие или демонично

утеснение. Защото дяволът отдавна изгуби битката с Хълма Мория, ако и

да се поруга със сърцето ми и да превърна мнозина човеци в мои яростни

неприятели. Това вече няма никакво значение, понеже Дъхът на Всемогъщия

мой Господ се превърна в Слово, с което Той заяви присъдата Си върху

нечестивия свят и влюбената в него блудница Вавилон.

Идва денят, часът и мигът, когато всеки ще разбере дали вярата му е

била искрена, просветена и благословена от Бога. Идва денят, часът и

мигът, когато за време, равно на една секунда, ще се случи обещанието,

което са очаквали стотици родове и поколения. Едни ще се намерят в

огнени колесници, теглени от прекрасни бели коне, чрез които ще влязат с

възторг през Портите на Небесния Ерусалим. Други изобщо няма да усетят

настъпилата промяна в света, защото ще пропуснат този свещен ден, час и

миг. И там някъде – след Грабването – светът бързо ще започне да
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потъмнява. Една след друга световните новинарски агенции ще започнат

да излъчват репортажи за спонтанно изчезнали хора, тук и там, без никаква

следа и причина. Един след друг мастити църковни теолози ще коментират

своите опровержения и доктринални обосновки, за да сведат чудото на

Божието обещание до необясним социален катаклизъм. Екстрасенси и

контактьори ще раздухат своите версии за масово отвличане на хора от

извънземна цивилизация. Но много скоро след това ще се появи Антихристът,

амбицираният човек на греха и син на погибелта, за да събере жетвата на

баща си, дявола, и да протегне хищните си нокти към народа Израил.

Аз не искам никой от Исус Христовите да се намери в някоя от

неразумните девици, които пред затворената Врата на Спасението викат

сърцераздирателно:

“Господи, отвори ни!”

Понеже Този Същият Господ държа Вратата Си отворена цели двадесет

века на света. И ако на някой не са му стигнали годините на изживения

живот да се покае и обърне към Истината, то защо измамно да се лъже, че

е способен на промяна – ден, седмица или месец след Грабването? Няма ли

такъв да си зададе твърде горчивите и закъснели въпроси:

“Защо бях толкова извратен да повярвам заблудата, а да похуля

Истината? Защо се доверих на свинете на лъжепророка Легион, които

изтъргуваха душата ми на дявола, а оплюх, похулих и намразих един

благодатен извор от Сион, който искаше даром да ми даде Водата, Хляба,

Виното, Маслото и Солта на Бога и Отца? Къде беше умът ми, за да

внимавам на Словото? Къде беше съвестта ми, за да жегне сърцето ми?

Къде беше Вярата, завещана ми от Божиите Светии?”

Братко мой! Приятелю на сърцето ми!

Няма по-голяма Благост и Милост от тази, която Спасителят днес показва

на всички, понеже Той предварително ни показва жестоката сетнина на

коравовратните, неблагодарните и извратените. Тъй щото ако някой е

тръгнал да върви към пропаст – да спре преди пропастта. Ако друг е

затънал с нозете си в нечестиво тресавище – да улови светлото въже на

Спасението, за да се измъкне. Няма и не може да има благочестив аргумент,

с който богоотстъпникът да си каже:
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“Аз ще си изляза от тресавището, но нека първом да се убедя, че този

пратеник, който ми протяга въжето в ръката си, е лично пратен от Бога?”

О, безумецо! Докато се уповаваш на подобна мисъл ти още повече ще

затънеш в компромиса с беззаконието! И никак няма да разбереш, че е

нужно да се насилиш, за да хванеш въжето. Защото от дните на Йоан

Кръстителя Божието Царство насила се взема, и които се насилят те го

грабват! Дори не просто да се насилиш, но да помолиш Бог да те дари с

Небесната Вяра, с която да Го вярваш, когато е проводил към теб слугата

Си! Защото ето тази Небесна Вяра е благословението “Аминадав”! И само

с това Божие благословение можеш да се намериш сред благородните

люде на Божият Син Исус Христос! Само с това благословение можеш да

бъдеш готов за Царството, понеже именно такъв е Святият Дух на Аминадав:

“Моят народ е готов!”

И Същият Този Дух ще откриеш в стиховете от “Откровението”:

“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;

защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е

приготвила...” 8

Ако Христовата Невяста се е приготвила, то какво да кажем за другите

невести? Пише ли в този пророчески стих, че и те също са се приготвили?

Нищо подобно! Те ще се съберат при заключената Врата и ще хлопат

настоятелно, но изобщо няма да им се отвори, защото Христос е Верен да

отстоява думите Си и притчите Си.

Разбираш ли, най-сетне, защо тази последна пророческа книга е

възможно най-скъпоценният Небесен Дар, който получаваш от Исус?

Именно защото тя е могъщо потвърждение в Завета за Вярност между

Младоженеца и Невястата. Понеже където има Младоженец и Невяста –

там има и Отец, Който ги съчетава и изрича благословия!

А самата Отеческа благословия, както казах по-горе, е тази:

Благословението “Аминадав”!

Оттук нататък идват Святите думи на моя Господ и Спасител при

Когото пребъдвах с духа си. Защото докато все още оставах с Него в

8 (Откровение 19:7)
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Залата при Родословното Му Дърво, Той отново започна да ми говори, като

казваше:

“Слуго Мой! Всичко по-горе, което написа преди видението,

което сега ще ти дам, е Свят Дух от сърцето ти. Свят Дух, с Който

съм те утвърдил да говориш Моята Истина и да изявяваш

тайнствената Ми премъдрост. И както по-напред вече писа в книгата

– Аз наистина ще дам на Моите Верни да изпият най-дълбоките

глътки от Скритата Ми Манна. Понеже от седем години ти пребъдваш

в Солта Господна и всички книги от този най-благодатен Кръг от

Божието Присъствие са Скрита Манна.

Да, Стефане! Твърде дълбока се оказа Стомната Ми за тебе, но

пък кой ли от Моите някога спря да Ми се моли, казвайки Ми:

“Давай ми, Исусе, от Скритата Си Манна!”

И ето – Аз точно това правя! Укрепявам, осветявам, докосвам,

изпълвам, променям, утвърждавам, изграждам, въздигам и

благославям всичките Звани, Избрани и Верни чеда на Завета Ми! А

ти, слуго Мой, си чешмата, през която Присъствието Ми протича, за

да изпълни сърцата, които са гладни и жадни единствено за Моята

Правда! Затова и сега, миг преди твърде Святото видение, което ще

ти дам, Аз отново ще извадя Стомната отсред мантията Си и ще ти

дам да пиеш от нея...”

След тези Свои чудни думи Исус се усмихна и бръкна в мантията Си,

като извади златната Стомна със Скритата Си Манна. И като ми я подаде,

казваше ми:

“Пий слуго Мой! За да се намериш могъщо просветен и помазан

да прогласиш благословената тайна на Аминадав!”

С вълнение взех Стомната от ръката Господна, като я надигнах към

устните си и отпих глътка от Скритата Манна. А Господ, виждайки, че вече

я свалям, отново каза:

“Още, още, още пий! За да бъдеш не просто изобилен, но

преизобилен за Моята Невяста!”

С дръзновение от Святия Дух аз надигнах Стомната към устните си,

тъй щото пак отпих не една, но три глътки. А тогава Божията Светлина с
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дъх на мед и кориандрово семе се разля до дълбочините на духа ми. И

като се надигна към главата ми, направи очите ми да светят, тъй щото

Светлината не влизаше, но излизаше от зениците ми. Това искрено ме

учуди. До възторг, който не можех да изкажа. Защото лъчите излизаха

през клепачите ми, подобни на снопове, а аз не можех да свикна с това.

Ето защо едвам успях да попитам Исуса:

“Ах, скъпоценни мой Учителю! Какво стори с Манната Си на духа ми,

та Светлината да не влиза, но да излиза от мен?”

В отговор Господ се усмихна и ми проговори, казвайки:

“Дадох ти да изпиеш най-дълбокото от Скритата Ми Манна,

Стефане! Защото ти предстои да видиш самата й същност. И да

разбереш от твоя Спасител, че именно тя е благословението

Аминадав и знакът на Отеческата благословия върху сърцата на

Званите, Избраните и Верните...”

Думите на Исус бяха заредени с толкова тежко помазание, щото усетих

как натовариха духа ми до краен предел. И тогава аз отново Го попитах:

“А как, Господи, ще разбера всичко това за Скритата Ти Манна?”

“Именно така, слуго Мой – като Ме последваш в тази Зала, за да

отидем пак до клонката Аминадав от Моето Родословно Дърво.

Защото в предишното видение ти видя как родената от нея клонка

се свърза с клонка от друго родословно дърво. Но сега ще видиш

нещата чрез Светлината в очите на духа си. Затова Ме последвай...”

Ето, че Спасителят тръгна, а аз Го последвах. Така стигнахме до

клонката Аминадав. И Той отново се наведе и я докосна с показалеца Си. А

тя пак роди клонка от себе си, тъй щото родената се свърза с клонка от

друго дърво. Но този път аз вече виждах името на клонката, родена от

Аминадав, понеже лъчите от очите ми я правеха явна и видима с името си.

Клонката се наричаше Елисавета. А клонката от другото родословно дърво

беше с името Аарон. Така във видението двете клонки се свързаха по

Божията Воля, а от тях започнаха да растат други клонки...

Докато още гледах, знамението с огнената мълния отново се повтори,

тъй щото с възторг и удивление видях как тя се стрелна към централния
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лъч от Родословното Дърво на Христос. Лъчът Исус. Това ме накара да

извърна поглед към моя Господ и да Му кажа:

“Ах, Исусе! Има дълбока и неизразима тайна във връзката между Аарон

и Елисавета. И тя не е свързана с древността на Израил, но с бъдещето на

Твоята Църква! Защото и този път огнената мълния се яви като Мигът на

Грабването, и се стрелна към Твоя централен лъч в Родословното Ти

Дърво!”

“Да, пророко Господен!” – каза Господ с насърчителен Глас –

“Наистина има дълбока и неизявена досега тайна на човешките

чеда. А пък ти си тук, за да я изявиш на Църквата, защото Отец Ми

те направи приносител на Мига на Грабването. И докато не я

изявиш – няма да излезеш от тази Зала. Затова се наведи с твоя

Господ и гледай на клонките Аарон и Елисавета, докато тайната

сама ти се разкрие...”

Паднал на коленете си, аз прегърнах нозете на Спасителя, като Му

казвах:

“Ах, Господи мой! Владико на душата ми! Достоен ли съм да проглася

тайната между Аарон и Елисавета?”

А Исус, като погали главата ми и се наведе до мен, казваше ми:

“Ако не беше достоен, то щеше ли да си с твоя Господ в Залата,

където влизат само Отец, Синът и Святият Дух? Не помниш ли

думите Ми, че Аз съм написал всичките пророчески книги в сърцето

ти още отпреди създанието на света?

Никак не се смущавай, но се одързости, понеже си платил цена

от чрезмерно гонение, за да спечелиш благоволението на Отца,

Сина и Святия Дух. Затова не просто гледай, слуго Мой, но остави

Светлината от Скритата Манна да гледа от очите ти!”

Отново гледах към клонките Аарон и Елисавета. И ето, че самата клонка

Елисавета се преобрази пред очите ми като утроба, в която се раждаха

Божии звезди. А пък клонката Аарон се преобразяваше в Стомна, пълна с

неизразима Светлина. И някъде дълбоко в мен едно пречудно и сладко

откровение се надигна и превзе мислите ми с ослепителна и завладяваща

Истина. Така се чух да казвам на Исус:
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“Господи мой! Тази клонка Елисавета е благодатен преобраз на утроба,

която ражда звездите на Божия Пророчески Дух. Името на Аароновата

спътница е същото, каквото беше и на майката на Йоан Кръстител –

Елисавета, за която в Евангелието пише, че също е от Аароновия род. Тя

бе посочена от Бога и Отца, за да роди в утробата си Йоан – приносителя

на Духа и Силата на Илия. И като знам от Святия Дух, че името Елисавета

ще рече “Бог е покривало” – разбирам защо тази велика тайна е стояла

покрита до последните години преди свършека на този свят. А в самата

клонка Аарон аз виждам благодатен преобраз на златната Стомна със

Скритата Манна, понеже именно на брата си Аарон пророкът Моисей каза

някога:

“Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор

манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви

поколения...” 9

И ето, скъпоценни мой Господи, изявената тайна във връзката между

клонките на Елисавета и Аарон:

Елисавета е утробата на Божия Пророчески Дух, която ражда Зорници,

когато бъде осенена от Скритата Манна, която Ти даваш на победителите в

Името Ти, според както Си обещал:

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На

тогова, който победи, ще дам от скритата манна...” 10

Точно затова, мой Спасителю, огнената мълния от връзката между

двете клонки се превръща в Миг на Грабването, който въздига до Звездата,

Която Си Ти Самият. Защото така се изпълняват условията за писаното от

пророк Малахия:

“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и

страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към

чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и

поразя земята с проклетия...” 11

9 (Изход 16:33)
10 (Откровение 2:17)
11 (Малахия 4:5-6)
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Докато изговарях последните си думи очите на моя Господ се изпълниха

с пламенна и изгаряща Любов. И Той, положил ръката Си на рамото ми, с

развълнуван Глас ми проговори, казвайки:

“Сега ти вече знаеш защо се роди в Духа Ми и беше посочен и

утвърден за пророк на Небето. Понеже разпечата тайната, за която

си бил посочен отпреди създанието на света. Тази тайна, с която

Духът и Силата на Илия непременно ще осенят утробата на

Елисавета, за да се родят звездите на Сион за вечни векове. Тази

тайна, с която Моите още повече ще поревнуват за пророческото

слово, за да им се сбъднат думите на Апостола Ми Петър:

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

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

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

ви...” 12

Тази тайна, с която Званите, Избраните и Верните разбират

защо са получили благословението “Аминадав”. Понеже как да би

имало утроба Елисавета, ако Отец не е посочил Аминадав да я

роди, за да стане съпруга на Аарон? Или как да има утроба за

Скритата Манна, ако Отец Ми не ви благослови с Вярата, с която да

Ме вярвате?

Това е благословението Аминадав – Вярата, с която всяко сърце

се превръща в утроба за Скритата Манна на Божия Пророчески Дух!

Ето, слуго Мой! Аз имам Завет с победителите в Името Ми и

затова съм обещал да им давам от Манната! И това покривало,

което до днес е скривало от вас тайната на Грабването, вече е

свалено, за да имате съвършената надежда, че вие сте Мои и Аз

съм ваш! Но ти, Стефане, виж сам, че от връзката между клонките

Аарон и Елисавета се раждат четири други клонки – Надав, Авиуд,

Елеазар и Итамар. Две от тях ще отпаднат от благословението

Аминадав, а другите две ще възвеличат Божия Пророчески Дух! И

нека на тези дълбоки и неизказани тайни бъде посветено следващото

видение, което ще ти дам в тази Зала!

12 (2 Петрово 1:19)
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А на всички Мои сега казвам:

Бъдете победители в Името Ми и утвърдете сърцата си като

утроби на Божия Пророчески Дух, за да изгрее отсред тях Зорницата!

Защото Скритата Манна е последният Аарон, а Елисавета е утробата,

която люби слугите, които са пратеници на Неизменния и Вечно

съществуващ Бог Отец!

Нему отдайте Слава, почит и благодарение за Светлината, с

която Той днес ви озари!

Аз, Господ от Хълма Сион, все още говоря и не млъквам!

Блажен и Свят всеки, който почита пророка Ми!

Той никак няма да изгуби наградата си!

Да, никак няма да я изгуби!”
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3. ВИДЕНИЕТО С ПРОСВЕТЕНИТЕ ОТ СКРИТАТА МАННА

И ОТПАДНАЛИТЕ В УМНОЖЕНОТО БЕЗЗАКОНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Ликувай славно в Господното Име и нека духът ти не престава да

благославя Този толкова изобилен и прекрасен наш Господ. Защото след

виденията в тази последна пророческа книга всеки от Верните Му ще знае

защо е пребъдвал ден след ден, месец след месец и година след година в

Божия Пророчески Дух.

Аз никога няма да престана да напомням на Божиите чеда колко

голяма Благост и Милост ни показа Господ през всичките изминали години.

Защото Той ни преведе през пет Благодатни Кръга на Божието Свято

Присъствие. А в последните седем години от Кръга на Солта Спасителят

изля в сърцата ни Скритата Си Манна.

Можеше ли слугата Господен да знае, че през цялото това време Исус

е давал на Верните си благословението “Аминадав”?

Разбира се, че не! И аз, като всичките ми братя и сестри, съм ходил с

вярване, а не с плътско виждане!

Можел ли съм изобщо да си помисля, че всичкото изобилие, дошло с

цената на безсънни нощи и ужасни демонични утеснения, е раждало във

всеки от нас Зорницата, за да бъдем наистина онова поколение, за което

пророк Даниил записа:

“Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които

обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове...” 13

Как би ми се искало да имах онази стопроцентова увереност, с която

да извикам към моя Господ:

“Исусе! Всички, които бяха посетени от Божия Пророчески Дух, до

един останаха Верни на Името Ти и Завета Ти!”

И ако ти, братко мой, би побързал да кажеш “Амин” на такова

възклицание, пак не аз, но Духът на Истината ще възпре устните ти, за да

замълчиш. Защото, освен Неговата Свята Вяра, аз съхранявам в сърцето си

13 (Даниил 12:3)
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и Неговата Памет. А Паметта е точно затова – да помни! Да помни не само

възлизанията и възкачванията на Господния слуга по пътеката на Святостта,

но също така да помни всичките хули, лъжи, укори, обиди, клюки,

предателства, опозорявания, чародейства, отстъпления и мръсотии, на

които се насити Божият пророк. И ако за преживелия покаяние има надежда,

че Бог опрощава греховете му и е Верен никога да не ги помни, то не така

стои въпросът с онези предатели и злотворци, чиито ножове продължават

да стоят забити до дръжката в гърба ми. Хора, които пиха Вода и Вино, и

ядоха Хляб, Масло и Сол от ръката ми, но въпреки това ме похулиха. Хора,

които ме изповядаха за брат в Христа, и проводник на Святия Дух, но

въпреки това изхрачиха всичката си религиозна злоба в лицето ми. Хора,

които престанаха да се взират в прицелната точка на горното от Бога

призвание в Исуса, но пък дебнеха да ме уловят в говоренето ми, да ме

злепоставят, ако бих ги изобличил, и дори публично да ме кълнат, за да

удовлетворят докрай злобата си. Те изобщо не се замислиха, че не са на

Духа Господен, ако и да си вярваха, че са. Понеже ако Господ беше на

техния дух, (в безумие говоря) отдавна да беше ме умъртвил с някоя остра

стрела. Може би ако знаех по-рано, че последният Аарон на света също

има своите Надав и Авиуд, аз по-леко щях да понеса предателствата и

измяната. Понеже щях да зная, че чуждият огън е главната причина за

злото, което тези нечестивци сториха на сърцето ми. Но затова пък утехата

и радостта ми са в Елеазар и Итамар. Понеже те не престават да ме обичат

и остават Верни при всякакви обстоятелства.

На това какво да кажа? Пропаднало ли е Божието Спасение? Смалил

ли се е Духът Господен? Престанал ли е Исус да върши чудесата Си в

сърцата на Званите, Избраните и Верните!

Не, не, и пак не!

Твърдата основа, положена от Бога и Отца, стои, и няма да помръдне,

ако ще Сатана да стовари върху нея целия си ад и всичките си порти!

Божият слуга няма да остане гладен, само защото някой някъде е решил да

отстоява черната си неблагодарност. И върху дома ми няма да надвисне

тъмната сянка на безпокойството от мизерия, недоимък и неизплатени

сметки, само защото десетина кърлежа са решили да смучат от служение
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“Мория”, а да даряват финансите си в църквите, които посещават. Защото

Господ, Святият, вижда всичко от Небето. И не е възможно никой да

потули и покрие беззаконието си пред Святия Му поглед, нито пък да Го

залъже с една молитва, в която се напомпва колко е свят, праведен,

щедър, искрен, благочестив.

О, безумецо! Отвори библията като огледало за сърцето си и се потърси

в страниците на Евангелието. И бъди сигурен, че образът ти ще е едно към

едно с фарисея, който се молеше, казвайки:

“Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители,

неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя

дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия...” 14

И на кого го даваш ти десятъка си, ако можеш да ми споделиш?

Заделеното от фарисеи не пълни ли касите на фарисеи? Те не се ли търсят

и намират едни с други по духа и дъха си? Лицемерието не намира ли

лицемерие? Гордостта не си ли търси гордост? Алчността не се ли погажда

с алчност? И изобщо:

Чуждият огън на Надав и Авиуд не търси ли безплодните пръчки от

Лозата, за да ги подпали и погуби? Какво повече да върши този огън,

освен да изпълни изреченото от Господните уста:

“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като

пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те

изгарят...” 15

Аз не се срамувам от Истината, дори тя да се оказва мъчителна за мен.

И затова от никой не крия, но дори в библиотеката на “Мория” в Интернет

съм изповядал, че нямам подкрепа от нито една църква и от нито един

пастор в България. Опровержение на изповедта ми досега не е последвало,

и едва ли е възможно да последва. Това обаче не ми е причина за малодушие

или отчаяние, защото аз ще остана Верен до смърт на убежденията си и на

книгите, които написах с водителството на Господ Исус Христос.

Без значение, че те ще останат като глас в пустиня, понеже именно

пустинята е любимо място на пророците Господни!

14 (Лука 18:11-12)
15 (Йоан 15:6)
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Без значение, че ще продължа да стоя на дъното на помийната яма,

която се напълни с гнусотии от религиозно отрицание, понеже и Еремия

затъна в ямата на царския син Мелхия!

Без значение, че в тъмницата на общоцърковното гонение се влоши

здравето ми, и преогорчи душата ми, понеже на ослепително светъл камък

от Сион такава съдба е напълно заслужена!

Значение има само и единствено Волята на Господаря ми Христос, в

Чието Свято Присъствие и в този миг оставам с духа си. И нека оттук

нататък Той да продължи с думите Си, понеже аз все така пребъдвах в

Залата на Родословното Му Дърво. И ето какво ми каза Исус:

“Слуго Мой! Никаква сянка да не надвисва над духа ти от

нечестието, което ти сториха потомците на Надав и Авиуд! Но вместо

това погледни към слънчевите Елеазар и Итамар, защото те се

подвизаваха във всяко иждивяване за Делото на Божия Пророчески

Дух! Пак ти казвам и повелявам на духа ти:

Скръбта да побегне от душата ти и радост нека се възцари в

сърцето ти, защото ти извърши Волята Ми, като превъзмогна над

съпротивата на дявола и омразните му духове и поклонници!

Ако предателите забиха нож в твоя гръб, то колко повече го

забиха в Моя гръб, след като уж казваха “Амин” на думите Ми в

пророческите книги, които ти дадох?

Ако неблагодарните лишиха душата ти от Плодовете на Лозата,

при все, че беше пратен да събираш именно Плодове, то колко

повече погнусиха Моята Душа?

Но ето – забележи внимателно в думите Ми и виж, че Надав

отговаря на предателите, а Авиуд – на неблагодарните! И на Надав

чуждият му огън е пламнал поради изобличението, което не успя

да понесе от Божия Пророчески Дух. Понеже духът на името “Надав”

ще рече “желаещ, от добра воля”.

Не идваха ли именно така предателите към Хълма Мория?

Не ти ли казваха:

“Желаем да получим тази или онази книга?”
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А когато ти очакваше доверие, приятелство и Вярност, получи

предателски нож в гърба! Тъй щото желанието им се превърна в

нежелание, и добрата им воля – в зла воля! Людете Надав са тези,

които направиха дървото зло, и плодът му зъл! Докато изгаряха

книгите ти – изгориха с чужд огън сърцата си! Те никак няма да

избегнат Божия Гняв, понеже отдавна са били посочени за

беззаконието си.

Но ти виж и безплодните люде Авиуд! Защото те са, които

бързаха да викат с висок глас “Слава на Бога! Слава на Бога!”

Понеже духът на името Авиуд ще рече “Той е моят Бог”, за да

подклажда именно тяхното религиозно самочувствие, че са Божии

чеда. И на тези човеци чуждият им огън пламна, когато бяха

изобличени за неблагодарността си, та още повече да разпалят

омразата си против тебе, слугата Ми, който ги хранеше и обличаше

със Светлина. Те забравиха Святите Ми думи в Евангелието, които

гласят:

“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така

ще бъдете Мои ученици...” 16

Когато очакваше от тях грозде, дадоха ти тръни!

Когато се надяваше на смокини, угнетиха те с репеи!

Не се бере грозде от тръни, нито смокини от репеи, слуго Мой!

Тръните и репеите са всякога приготвени за огън!

Ето така пламнаха в беззаконието си потомците на Авиуд!

И ако Аз не бързам да те заведа отново при Родословното Ми

Дърво, но ти говоря за тези две извратени поколения, то е, понеже

техните клонки ги няма в Моето Родословно Дърво на небесата, ако

и да са записани в Свещеното Писание. Те са се присадили на друго

дърво, Стефане. Дървото на смъртта и ада, чийто зъл корен е

самият дявол и Сатана! Защото на него Отец Ми е дал да опожарява

и завлича всички изсъхнали и зли пръчки, които някога са черпели

Дух и Живот от Божията Лоза!

16 (Йоан 15:8)
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Казвам ти, слуго Мой, че не беше възможно да преминеш по

пътя и съдбата си, без сърцето ти да пострада и духът ти да се

преогорчи от людете Надав и Авиуд! Защото тези люде бяха най-

коварната и жестока съпротива на дявола против твоето слугуване

на Небето! И нека думите Ми против тях бъдат дотук!

А ти сега Ме последвай, за да видиш другите две клонки,

родени от Аарон и Елисавета. Защото те са утехата ти, радостта ти,

и Божият Печат, че остават Звани, Избрани и Верни!”

С вълнение, което не мога да опиша, аз последвах моят Спасител,

Който отново вървеше по светлите линии на Родословното Си Дърво. Така

ние стигнахме до клонките на Аарон и Елисавета. А там Господ се наведе,

тъй щото аз коленичих до Него. И като простря показалеца Си, докосна

самите клонки. И тогава сред тях пак се яви Мълнията на Грабването. Но

този път Исус я задържа в Десницата Си, като ми казваше:

“Виж приятелю Мой, в Мълнията на Духа, колко прекрасни са

истинските приятели, които Сам Аз прибавих на сърцето ти!”

Погледнах към Мълнията, когато видях как две клонки се съединяваха

една в друга, съвършено свързани в Духа. И докато се питах коя клонка

кое име носи, Господ със съкровен Глас ми проговори, казвайки:

“Клонката, която виждаш отляво на Мълнията е на людете

Елеазар. А клонката отдясно е на людете Итамар!

Елеазар е името, което олицетворява Верните, понеже в смисъла

си гласи “Бог е моя помощ!” А Итамар олицетворява благодарните,

щедрите и преизобилните, понеже в смисъла си името му се

превежда като “Палмов остров”.

И ето, слуго Мой! Когато погледна на пътя, който извървя с

Мене, Аз виждам с теб Верните Си люде Елеазар! Те не се поклатиха

от никой вятър на омраза, презрение, одумване, чародейство, и

всякакво ужасно гонение, понеже Сам Отец им беше Помощ отгоре

и подкрепяше сърцата им с Праведната Си Десница! На тях се

сбъднаха великите стихове от пророк Исайя:

“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните

момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще
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подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и

няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат...” 17

И сега Аз на тях говоря в Мълнията Си:

Люде Елеазар! Блажени сте, че устояхте с пророка Ми във

времето на най-жестокото охладняване и всред вълните на

умноженото беззаконие! Вашата Вярност към Делото на слугата Ми

ви става огнен печат в Духа и Силата на Илия, и огнени колела, с

които сте готови за Мига на Грабването!

И ето, слуго Мой! Когато погледна Хълма, на който пребъдваше с

Мене, Аз вече го виждам като остров от палми, а всяка от тях е

някой от людете Ми Итамар!

Те са благодатните растения на Божията Правда, които се

извисиха високо пред Лицето на Отца Ми, защото бяха щедри,

плодоносни и жертвоготовни, а животът им се превърна в Небесно

благоухание в ноздрите на Всевишния!

И сега Аз на тях говоря в Мълнията Си:

Люде Итамар! Блажени сте, че нито за миг не търсехте своето

си, но пребъдвахте в онова, което е Исус Христово! Благословени

сте от Отца Ми, че иждивявахте чрезмерно за Делото на Божия

Пророчески Дух, давайки много често дори последното, което имахте!

Вашата изобилна щедрост ви направи палми, тъй щото да ви видя в

думите, които съм изрекъл за Възлюбената на Сърцето Ми:

“Това твое тяло прилича на палма. И гърдите ти на гроздове.

Рекох: Ще се възкача на палмата, ще хвана клончетата й; и, ето,

гърдите ти ще бъдат като клончетата на лоза, и благовонието на

дъха ти като ябълки...” 18

Благословени Мои! Клончета сте в ръцете Ми, защото Отец ви

утвърди като даващи и благодатни, за да заслужите велик дял в

Царството Ми!

А накрая, слуго Мой, ще се обърна към всички човеци, които

вече прочитат тази най-свята пророческа книга, и дано сърцата им

биха чули Гласа Ми:

17 (Исайя 40:30-31)
18 (Песен на песните 7:7-8)
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Подвизавайте се в Делото на слугата Ми, за да се уподобите в

поколенията Елеазар и Итамар, които са потомците, родени от

утробата на Божия Пророчески Дух! Защото Елеазар и Итамар са

Моите благородни люде с огнени колесници, които ще участват в

Грабването и ще влязат с възклицание в Сион!

Ако сте отстъпили – възвърнете се!

Ако сте съгрешили – покайте се!

Ако нямате Вярата Ми – поискайте я, за да ви я дам!

Днес и сега Аз все още призовавам и очиствам! Днес и сега Аз

все още съм отворената Врата на Хълма Мория, от Която блика

Благост и Милост! Утре се превръщам в Миг и ще накажа света за

злините му, и нечестивите за беззаконията им!

Аз, Господ от Хълма Сион, дадох виденията в тази най-свята

книга на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”
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