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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Паднал на колене пред моя Господ и Бог, аз отдавам всичкото си

благодарение, възхищение и благоговение пред Него за пророческите

видения, които ми бяха разкрити в тази книга. Да твърдя, че тя се роди

лесно, значи да бъда неискрен, но аз ще ти спестя описването на цялото

ужасно угнетение и демоничните отмъщения, които ме сполетяха след

написването на знаменателната книга “Ерихон”. Истината е, че гръмливият

Глас на Всемогъщия Отец разруши най-твърдите крепости на дявола, на

които се крепи цялото му религиозно царство. И аз вярвам, че оцелелите

след разрушението на Ерихон непременно ще потърсят Спасителя, за да се

съградят на Канарата и да бъдат съвършено водени от Божия Свят Дух.

В дните след написването на последната пророческа книга, Исус

отвори път за нозете ми извън България. И Божии чеда, Верни на Духа Му,

поревнуваха за лично общение с мен. Така срещата между мен и тях се

състоя, а общението беше запечатано по чудесен начин от Божието

благоволение. А тогава Господ ми даде да видя, че след изхода си от

религиозното робство на дявола, чедата Му все още изпитват остър

недостиг от духовни водители и помазаници, които да ги утвърждават и

приобщават в Делото на Божия Пророчески Дух.

“Можеш ли да ни бъдеш пастир?” – попитаха ме тогава Божиите чеда.

И аз трябваше да им отговоря, че мястото ми в Божия Свят Дух е твърде

специфично и отговорно, за да напускам призванието си от Отца и Сина.

Казах им още, че винаги мога да им бъда на разположение със съвети и

поуки, напътствия и увещания, видения и откровения. Но за стоенето и

пребъдването им в Господа, както и за ежедневното им устояване на

изпитанията и трудностите, Исус непременно ще промисли нужните Си

помазаници. Ето така, от общението с моите Верни приятели, аз вече

знаех, че от Духа ще се роди една последна и най-свята пророческа книга.

Книга, която ще бъде не просто отговор от Бога, но библейски изявена

пророческа програма за последните Божии помазаници, които ще се
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погрижат за въвеждането на цялото Божие домочадие в небесните места, и

в оня Свят Кръг на Божието Присъствие, където ще се състои Сватбата

между Младоженеца и Невястата.

Помисли именно върху това, братко мой! Защото, колкото до стоенето

ми като слуга и пророк на Господ Исус Христос, аз наистина имам с какво

да се похваля и нямам причини да се срамувам от делото си, утвърждавано

в последните четиринадесет години. Но когато стане дума за останалите

духовни призвания, то там наистина се усеща недостиг. И този недостиг не

е по друга причина, а именно поради факта, че длъжността на пастирите,

благовестителите и учителите беше присвоена от Вавилонския дух, който

запечата самите призвания с уродливо клеймо на продажност, лицемерие и

угнетяващ религиозен контрол. А самото клеймо стана причина делото на

служение “Мория” да бъде определено като противно на пастирския,

благовестителския и учителски авторитет в църквите.

Но може ли човеци, които се изживяват като първенствуващия Диотреф,

да бъдат пастири по Божието Сърце? Може ли демонизирани от Мамон

човеци, които проповядват финансов просперитет и вяра в парите, да

бъдат счетени за благовестители на Исус? Може ли, най-сетне, гримирани

теолози и късогледи книжници, обсебени от духа на Езавел, да бъдат

истинно потвърдени като слуги на Небесния Учител?

Сам разбираш, че Мечът на Божия Пророчески Дух трябваше да се

развърти против цялото отпаднало от Бога християнство, понеже истинският

Заветен прицел не е в християнството, а в Господ Исус Христос, и

Спасението не принадлежи на вярващите църкви, а на Вярната Му Църква.

Така, докато този Меч се въртя през годините и пронизваше сърцата на

демоничните врагове, оцелелите отсред Вавилон се отделиха от мерзостите,

които докарват запустение и изцяло възложиха упованието си на Спасителя,

Който беше силен да им говори чрез пророка Си. Но точно сега идва едно

ново и последно време. Време, в което Божият пророк ще получи подкрепата

на своите Аарон и Ор. Време, в което Сам Господ ще премине сред

редиците на Сионовите чеда, и Духът Му ще бъде като пророк Самуил в

дома на Есей – за да възлее Святото Си миро върху къдриците на людете

Давид. Защото е вярно и сигурно, че колкото и Небесна Сила да е влял
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Исус в духа ми, пак Делото Му ще се нуждае от много люде по Божието

Сърце. Те може да нямат призвание и помазание да пишат книги и да

изявяват видения, но непременно ще имат сърца на утешители и слово на

увещатели. Те може да не стигнат в пътя си до Божия Свят Олтар, нито да

станат могъщи ходатаи в духовния пролом. Но непременно между тях ще

има една Тавита, която да приготвя бели дрехи за Божиите младенци, и

един Тимотей, който ще разпалва Огъня на Божията ревност в събранието.

Иска ми се да разбираш всичко това, за което ти пиша. И сега се моля

Богу да проумееш, че Делото на Божия Пророчески Дух е дело на всичките

Божии люде, оцелели отсред Вавилон. И пророкът Господен написал

всичкото духовно изобилие, не го е направил за себе си, за да спасява

собствената си душа, но е приел да стане жертва на Божия Свят Олтар

заради всичките Сионови пленници, които Бог е издирил и възвърнал към

Себе Си чрез пророческите книги от Хълма Мория.

И така, братко мой, докато молитвата още беше на устните ми, и не

бях отронил дори една дума към моя Господ и Бог, Сам Той се сниши и

проговори на сърцето ми, като ми казваше:

“Слуго Господен! Смири съвършено душата си пред Лицето на

твоя Господ! Понеже след рухването на Ерихонските крепости

настъпва същинското време за Делото на Божия Пророчески Дух. В

това време Аз ще издиря и събера при Себе Си всичките оцелели

Сионови пленници, които са познали Истината и тя ги е направила

свободни от Вавилон. И както вече ти говорих в предишните книги,

така и тук ще ти потвърдя, че непременно ще има могъщ духовен

тласък от Святия Дух, Който ще събере Църквата Ми в последните

два Кръга на Божието Присъствие, а именно – в Кръговете на

Маслото и Солта. Това ще бъде не просто Изход за Божиите Избрани,

но раждането на един цял духовен род, който е пророчески изявен

и запечатан в Святото Слово на Отец Ми, Всемогъщия. Във времето

на раждането на този род Святият Ми Дух ще се нарече Елиаким, а

Силата Му да възвръща, спасява и въздига ще бъде Ключът на

Давид.
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И сега ти казвам, слуго Мой, че в Господната Година на

Сионовото състезание ти тича по-усърдно от другите и Сам Отец Ми

те посочи за настойник на най-святата Му от всичките Святи тайни

на Словото Му – тайната, с която на света ще се яви родът на

Елиаким, който ще се въздигне до Сион с Ключа на Давид.

Затова сега говоря на всичките Божии чеда, и който има уши –

нека слуша, и който има очи – нека види, и който има сърце – нека

повярва и приеме Святото Слово от устните на Оня, Който е Коренът

и Потомъкът Давидов, Светлата утринна звезда!

“Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ;

който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не

отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата,

които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила,

пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми...” 1

Това най-свято обещание, дадено в древността на пророка Ми

Йоан, днес ще ви бъде разкрито в Дух и Истина от слугата Ми

Стефан! Внимавайте, вие големи, и вие малки! И слушайте Гласа

Господен всички вие, които се наричате с Името Ми! Елиаким стои

пред вратите на сърцата ви, и Ключът на Давид блести в ръката Му!

А Словото на Моя Бог и Отец е сиянието на Славата, която говори за

Божия Избор с думите:

“В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, и

като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс ще предам

властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на

ерусалимските жители и на Юдовия дом. И ще положа на рамото му

ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря,

и ще затваря и никой няма да отваря; и ще го закрепя като гвоздей

на твърдо място; и той ще бъде славен престол на бащиния си дом;

и на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, - чадата и

внуците, всичките малки съдове, от съдове като чаши до всичките

съдове като мехове...” 2

1 (Откровение 3:7-8)
2 (Исаия 22:20-24)
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Блажен и Свят всеки, който с цялото си сърце поревнува да

бъде от рода на Елиаким! Защото Елиаким ще рече “Господ на

въздигането” и родът Елиакимов ще бъде род на въздигнатите! И тъй,

смирете се всички под мощната Десница на Отца Ми, за да ви

възвиси своевременно! Защото днес Младоженецът ви чака в Двора

Господен, при Маслините Господни, при събора на първородните,

на които съм дал Вечен Живот!

Бъди родът на Елиаким, Църкво Моя! И като коленичиш пред

Славата на Името Ми – протегни ръце да вземеш Ключа на Давид,

който единствен отключва Вратата към Сърцето на Сина, и Вратата

към Сърцето на Отца! Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, все още

говоря и не млъквам!”

След тези последни думи Господ ме загърна в Благостта Си. За да ми

разкрие в Съвършена пълнота най-дълбоката и Свята тайна, благовестена

на човеците от пророк Исайя и пророк Йоан – тайната за рода на Елиаким

и Ключа на Давид.

Въздал всичката Слава и благодарение за тази книга на Исус, аз те

призовавам, скъпи ми братко, да повярваш на всеки ред от написаното, и

да бъдеш от Рода Господен, на когото принадлежат великите дела, които

ни въвеждат във Вечното Царство на Отца, Сина и Святия Дух!

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО, СВЪРЗАНО С ВЕЛИКИЯ ДУХОВЕН ПРЕХОД

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Още в началото на моето призвание и избиране от Господа, аз

получих от Него изрични указания за това, че ще трябва изцяло да Му се

доверя, и в никакъв случай и по никакъв начин да не доразвивам

видението за личната си съдба по човешки. Помня онзи ден, в който

Господ ми показа как е избрал неколцина човеци по света, а между тях бях

и аз. В самото видение всички ние бяхме облечени в дрехи на военни

пилоти, и притежавахме по един чудесен изтребител. И щом изпълнихме

заповедта на Исус да се качим в самолетите си, от Небето долетя могъщ

ангел, който държеше бели кърпи в ръката си. Така той мина и сложи

кърпите като превръзки на очите на всичките пилоти, включително и на

мен.  А когато аз дръзнах да попитам Господ как ще управлявам самолета с

превръзка на очите, Той отговори на мен, а и на всички останали:

“Тези самолети са Божии изтребители, които се управляват от

Мене. Аз съм, Който живея в сърцата ви, и вие ще Ми се доверите,

за да управлявам служенията ви за Небето! Защото за вашата

длъжност пред Небето Отец Ми отдавна е заявил чрез пророка Си:

“Ако Вавилон би се издигнал и до небето и утвърдил на високо

силата си, пак ще дойдат от Мене изтребители върху него, казва

Господ...” 3

И тъй, имайте Моята Вяра в Бога, и излетете в небесата, всеки с

призванието си!”

Минаха повече от тринадесет години от това видение, дадено ми от

Исус. Но ето, че в края на миналата година Господ реши да свали

превръзката от очите ми и да ми покаже, че летейки в Святия Дух, аз бях

се издигал все по-високо и високо. И самолетът ми, ръководен от Него, бе

преминал последователно през пет различни Кръга от Божии Присъствия,

за да остане завинаги в последния пети кръг като свидетел на Бога и Отца.

И едва тогава разбрах колко дълбок е смисълът да стоя с превръзка на

очите. Защото самата превръзка ме беше предпазила от заблудата да

3 (Еремия 51:53)
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счета, че всеки от предишните четири кръга е последен. Аз трябваше да

прелетя не един или два, но всичките пет Кръга на Бога. И тръгвайки от

Кръга на Водата – да стигна до Кръга на Солта.

Имаха ли обаче всички останали християни тази Господна превръзка

на очите си? Приближаваха ли се към Бога, за да се приближава и Той до

тях? Имаха ли постоянното дръзновение от Святия Дух, за да пристъпват

към Престола на Благодатта, за да спечелят всичкото Божие благоволение?

Истината е, че без превръзка на очите християнинът винаги развива

видението за съдбата си по човешки. И ако е бил в Кръга на Водата, той би

казал:

“Бог свидетелства на Водата, и на нищо друго, освен на нея! Елате и

пийте от Живата Вода, братя и сестри в Господа!”

Ако би се подвизавал да стигне до Кръга на Хляба, вероятно би

изповядал:

“Исус е Вода и Хляб! Елате в служението ми, Божии чеда, за да ядете

и пиете, защото Бог свидетелства само на Водата и Хляба!”

И ако все пак такъв би достигнал и до Кръга на Виното, то тогава

свидетелството му би се променило, и той би заявил:

“Във Водата и Хляба е чудесно, но във Виното е най-голямата Божия

Слава! Съберете се всички около мен, защото Бог свидетелства на

страданието ми, и на гонението, което преживях за Него!”

Само че страданието и гонението имат една крайна цел, която се

нарича “смърт по Бога” и съразпване с Него на Неговия Кръст. Защото

оттатък Кръста идва един още по-славен Кръг, който е Кръгът на Маслото.

А след него – един най-вътрешен Кръг, който е Кръгът на Солта.

Сам разбираш, братко мой, че човешкото християнство няма как да

отиде в Кръговете след Кръста Господен. Защото там, след Кръста, няма

служения на човеци, но само и единствено служение на Христос.

“Вече не аз живея, но Христос живее в мен!” – ни написа Апостол

Павел.

Защо Исус му даде да свидетелства с такава изповед?
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Именно защото след Кръста няма човешки служения. И там, след

Голгота, стават абсолютно валидни думите на Апостола, казани за Бога и

Храма Му:

“Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е

Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,

нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал

нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот и дишане и

всичко...” 4

“Какъв Храм тогава Му е нужен на Бог Отец? Или какво служение Го

удовлетворява?” – би попитал ти.

Прочети отговора, братко мой, понеже е Свят Дух от сърцето ми:

Бог Отец се нуждае единствено от Храма Си Христос и се удовлетворява

единствено от служението на Първосвещеника Си Исус!

А Този Храм и Този Първосвещеник оживяват и стават твърде реални

само след Голготския Кръст.

Сега разбираш ли, че за грабването на Църквата наистина ще е

необходим тласък от Святия Дух, тъй щото Божиите чеда да се намерят в

Кръга на Маслото? А кой Божий слуга свидетелства за Кръга на Маслото?

Кой възпя Бога в прекрасния псалом, където записа:

“Помазал Си с миро главата ми; чашата ми се прелива.

Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на

живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен...” 5

“Давид, разбира се!” – би възкликнал ти. Ами тогава просто разсъди и

проумей, че ако Господ се явява на Вярната си Църква като Оня, у Когото

е Давидовия Ключ, то Той я чака именно в Кръга на Маслото, за да се

ожени за нея. Защото завинаги в Дома Господен могат да живеят само

слугите Господни и Невястата Христова. Колкото до останалите невести, те

в пълна степен ще се окажат неразумни, понеже нямат Масло в светилниците

си и ще се намерят във външната тъмнина, блъскащи напразно по Вратата,

заключена с Ключа на Давид.

“О, да не бъде, слуго Господен! Аз искам Ключа на Давид, за да

отключа Вратата и да пребъдвам във Вечността с Исус!” – ще извикаш ти.
4 (Деяния 17:24-25)
5 (Псалом 23:5-6)
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Ако наистина думите ти са искрени и родени от Духа Господен в сърцето

ти, то тогава се приготви да приемеш с вяра виденията в тази пророческа

книга. Защото с тях Господ ще те заведе на правилното място, където да

очакваш съдбоносния миг на грабването и преминаването през Вратата на

Вечността.

А сега нека ти разкрия и самото видение, което получих от Исус.

Защото с него Спасителят ще ни въведе в същината на тази пророческа

книга. Ето какви думи ми проговори Господ, миг преди самото видение:

“Слуго Господен! Помниш ли след коя книга Аз свалих

превръзката от очите ти, за да ти покажа всичките Божии Кръгове,

през които премина с Моята Вяра?”

“О, Исусе! Това беше след чудесната книга за Божията Вечност, когато

Ти ме заведе оттатък старото творение, и чак след хилядолетния Милениум

и Деня на Страшния Съд. Там Ти ми показа как цялата Божия Вселена

очаква откриването ни като Божии синове...”

“Значи, както сам се убеждаваш, Аз свалих превръзката ти

едва тогава, когато със служението си пред Бога и Отца ти беше

преминал от Началото до Края, от Алфата до Омегата, и от първия

Кръг на Водата до последния Кръг на Солта. Нали така?”

“Така е, скъпоценни мой Господи!”

“А когато един слуга, пълен с Благодат и Истина, е извървял

Пътя от Началото до Края, то няма ли да дойде миг, когато

Господарят му да поревнува за всички останали, които трябва да

извървят Пътя? Не поревнувах ли така и Аз, когато те вдъхнових

със следващите книги, които ти дадох?”

“Да, Исусе! Ти твърде много поревнува за Църквата Си. И плодовете

на Ревността Ти бяха няколко последни Святи книги, свързани с Твоето

Масло, с Твоята Твърдост, и с Твоя Образ на слуга. За да дойде и

знаменателната книга против крепостите на Ерихон, в която Ти заяви, че

Пътят пред Божия Пророчески Дух вече е открит...”

“А за какво е открит един Път, ако не за великия Преход, който

предстои? Не разбираш ли, че самолетът ти се движи в Божия Дух

точно на времето си и мястото си? И ако наистина Бог е отворил
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Пътя, то няма ли в Святия Дух да има духовен тласък, който да

доведе Божиите чеда от Хляба и Виното до Маслото и Солта?”

“Непременно ще има такъв тласък, Исусе!” – отговорих с вълнение аз.

А тогава, с огнен трепет в Гласа Си, Господ ми проговори, като казваше:

“Дойди след Мене, слуго Мой! Защото сега ще ти дам да видиш

великия духовен преход на Църквата Ми! Той непременно ще

отговаря на Пътя, който събудените от Пророческия Дух девици ще

извървят със запалени светилници!”

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

пред очите ми се появи видение, което вече ми беше давано.

Аз отново виждах хилядолетната къща на човешката християнска

религия, от която излязоха разумните и неразумните девици. Разумните

девици бяха напълнили светилниците си с Масло от Божия Пророчески Дух,

тъй щото те светеха и разпръскваха мрака. Докато неразумните девици

нямаха Масло в светилниците си и това ги накара да кажат на разумните:

“Дайте ни от вашето Масло, защото нашите светилници угасват!”

А тогава разумните в отговор им казаха:

“Няма да ви дадем от Маслото си, да не би да не стигне за нас и за

вас. Но вие отидете при вашите търговци и си купете!”

Сигурни, че търговците им имат нужното Масло, неразумните девици

се отделиха от разумните и тъмният религиозен мрак бързо ги погълна. А

тогава стана знамение. Защото от Небето прокънтя Гласът на Бог Отец,

Който казваше:

“Слез върху разумните Ми девици, Святи Душе! И бъди за тях

Елиаким, Който ще утвърди Божиите водители като родът на

въздигнатите пред Господа!

Нека всички те се облекат в дрехите на Божията Слава и да

бъдат стегнати в пояса на Христовото водителство! Тези, които

определям за бащи на Ерусалимските жители, нека носят дрехата

на Авраам! Тези, които определям за чеда на бащите, нека носят

дрехата на Давид! Тези, които са чеда на чедата, нека бъдат внуци,

които следват Давид, както сам той следва пътя на отеца си

Авраам! А бащите, чедата и внуците – всички до един – нека бъдат
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запечатани в Божията Сила с Ключа на Давид, който отваря и

никой не може да затвори, и затваря, и никой не може да отвори!”

Миг след Святите думи на Отца, от Небето се отвори Врата, и Святият

Дух, уподобен на Бял Гълъб, полетя към разумните девици, носейки Ключа

на Давид в крачката Си, и Святите Небесни дрехи и пояси в Крилата Си. И

ето, че Гълъбът се сниши до моя Господ и разумните девици. И тогава Исус

взимаше Небесните дрехи от Крилата на Гълъба, като обличаше с тях

девиците. След това Той взе и поясите, като стегна всяка от девиците през

кръста й. А когато стори всичко това, Исус взе в Десницата Си Ключа на

Давид. И като го обърна към Сърцето Си, извика със силен Глас:

“Божии разумни девици! Аз съм Вратата към Отца! И никой не

дохожда при Отца, освен през Мен! И понеже всички вие отключихте

сърцата си за Гласа на Божия Пророчески Дух, Който ви събуди с

думите:

“Ето, Младоженецът иде! Ставайте да Го посрещнете!”

То затова сега Младоженецът ще ви направи род на въздигнати

от Бога! И като се превърне във Врата към Отца, ще ви призове да

преминете през Него с Ключа на Давид, както и Синът премина

през Вратата на Отца със същия Ключ!”

След тези думи Исус се преобрази на Златна Врата. И тогава Самата

Врата проговори на девиците, казвайки им:

“Отключете Ме и преминете през Мене в Славата на Отца Ми!”

Чули Гласа Господен, девиците коленичиха пред Вратата. И като се

изправиха, отключиха я с Ключа на Давид, и преминаха през Нея. А когато

го сториха, дойде миг Вратата отново да каже – този път на мен и

останалите пратеници на Отца:

“Девиците преминаха през Мене, за да станат родът на Елиаким!

А сега, вие слуги Господни, които излязохте от Дома на Отца,

преминете последни през Вратата. И най-последният от вас нека Я

заключи след себе си от вътрешната Й страна, за да не преминат

вече през Нея девиците, които не се покориха на Гласа на Божия

Пророчески Дух, но останаха с празни и незапалени светилници...”
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Чули Гласа на Вратата, аз и останалите слуги Господни преминахме

през Нея. И Вратата изрично ме посочи като последният, който да превърти

Давидовия Ключ от вътрешната Й страна и да Я заключи. И ето, че Белият

Гълъб обгърна Вратата с Крилата Си, като Я въздигна в небесните места –

до самия Небесен Ерусалим и пред Божието Светилище. Така всички онези

девици, преминали през Христос, влязоха в Тронната Зала на Бог Отец, за

да Му свещенодействат. И Самата Врата се преобрази, тъй щото пред мен

отново застана Господ, като ми казваше:

“Слуго Мой! Всичко, което видя в това видение, ще се сбъдне

точно така, както го видя. А този Ключ на Давид, който сега държиш

в ръцете си, непременно ще ти бъде разкрит в Дух и Истина от

Господа. За да разбере Вярната Ми Църква как се отваря Сърцето

на Сина, и как Синът отваря Сърцето на Отца. Защото, без всякакво

съмнение, преминалите през Вратата, непременно ще попаднат в

последните два Кръга на Божието Свято Присъствие – на Маслото и

Солта.

И ако людете Давид непременно ще бъдат свидетели на

Маслото, понеже са отключили Сърцето на Сина, то людете Авраам

непременно ще бъдат свидетели на Солта, понеже Синът в сърцата

им е отключил Сърцето на Отца! Но всичко това Аз ще ти дам да

видиш в едно следващо твърде скъпоценно видение, свързано с

отворените Врати в Божия Свят Дух!

Блажен и Свят оня слуга Господен, който плати цената, за да

превърне вярата си в Ключ на Давид! Такъв непременно ще бъде

мъж по Сърцето на Отца и Сина!”

След тези думи на Господ видението се прекрати, а аз седнах да го

опиша и дам като Свята надежда за всичките Божии чеда. Амин и Амин!
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2. ВИДЕНИЕТО С ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА СВЯТИЯ ДУХ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

В много пророчески книги Господ ми даваше да свидетелствам за

Личното Му благоволение върху сърцето ми, както и за мощното помазание, с

което бях воден в областите на Божията Слава. Да кажа, че това

благоволение е дошло просто ей така, значи да сбъркам. И да твърдя, че

Божието Масло се среща навсякъде по Пътя на Вярата, значи да те излъжа.

Истината е, че както за благоволението, така и за помазанието се плаща

цена. И то такава цена, за която човеците бързат да запушат ушите си и да

затворят очите си. Но ето, че точно в тази книга Святият Дух ме накара да

мисля върху въпрос, който никога не бях си задавал, а именно:

“Бях ли един от тези, на които Господ Исус подари Ключа на Давид?”

Не говоря просто за това, че във видението с великия духовен Преход

Исус ми заповяда да заключа Вратата отвътре. Но смисълът на въпроса ми

беше такъв, щото да осъзная, че през всичките години на моето слугуване

пред Бога аз бях отключвал скъпоценните Врати в Святия Дух. И влизайки

дълбоко в Сърцето на Отца, и в Сърцето на Сина, свидетелствах за Тях по

неповторим и уникален начин. Всъщност, за слуга, който излиза от Божия

Дом, за да занесе Небесните дарове на Църквата, едва ли би било по-

естествено да се помисли, че притежава Ключа на Давид. В крайна сметка,

били земни или Небесни, всички слуги имат ключове за домовете, в които

прислужват на господарите си. Така и аз имах и продължавам да имам

Ключът на Давид в сърцето си, и зная, че Бог е силен да потвърди тази моя

изповед в сърцата на всичките Си чеда. В противен случай едва ли бих се

подвизавал мощно за моя Бог на попрището си. Но сега за първи път

усетих в духа си, че Съвършеното Божие намерение, свързано с Ключа на

Давид, е той да стане духовно благословение и притежание на всички

Божии водители, които Святият Дух е нарекъл “род на Елиаким”. Това в

никакъв случай не означава, че тези Божии помазаници ще повторят моя

път или примера и словото на собственото ми свидетелстване. Но имайки

Ключа на Давид, те непременно ще извървят определения за тях път, за да

изявят на Божието домочадие своя духовен пример и своите Небесни
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свидетелства. А подобна перспектива наистина ме изпълва с радост и

дълбоко сърдечно задоволство. И дори тук бих повторил думите на пророк

Моисей, като моля Бог да ги зачете за искрени и Верни:

“Дано всичките Господни люде бъдат пророци, та да тури

Господ Духа Си на тях!” 6

Вярвай ми, братко мой, че когато с години храниш Божието домочадие

с Божията Манна, то тогава всеки от Верните създава силни връзки със

сърцето ти. Връзки на благодарение, на щедрост, на жертва, на истинско

приятелство. Връзки на очакване, на моление, на упование, на застъпване,

и най-вече – на искреност и съвършено доверие. Тези връзки с времето

започват да тежат. И тежестта в никакъв случай не е досадна, но

благословена. Но ти сега си представи, че сърцето на пророка носи не

една или две, но десетки и дори стотици връзки, които имат съдба

постоянно да се увеличават. Представи си също, че Словото на Божия

Пророчески Дух, което е духовен товар, започва да опъва връзките в

сърцето ти. Става така, че вече се чувстваш духовно отговорен за братята

и сестрите. И самата отговорност, освен като връзка, започваш да

чувстваш и като Кръст, който си длъжен да носиш през целия си живот на

слугуване. Сам можеш да предполагаш за каква тежест и усилие става

дума. Стоиш на Хълма Господен, вързан от сърдечните връзки с братята и

сестрите си, и по изричната Воля на Господ започваш да издърпваш всички

нагоре. Било, че едни с радост вървят, а други с упорство се опъват – ти

продължаваш да дърпаш. И към всичко това непременно прибави яростта и

съпротивата на дявола, която ежедневно трябва да понасяш, защото

лукавият няма почивка, а в духовната битка няма уволнение...

Как тогава да не поискам още двама, трима или четирима до мен на

Хълма? Как да не поревнувам пред Господа, тъй щото Той да утвърди и

прибави още слуги за Святото Си Дело? Един Моисей, който беше вдигнал

ръцете си, за да даде Бог победата на Израил срещу Амалик, не се ли

нуждаеше от подкрепа? Не отмаляваха ли ръцете му по време на битката?

И не изпрати ли Бог Аарон и Ор, за да държат ръцете му въздигнати,

докато Всемогъщият даде победата?

6 (Числа 11:29)
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Но ето затова, в края на попрището ми, Исус наистина е промислил да

утвърди и въздигне мощни застъпници и последователи в Делото на Божия

Пророчески Дух. Не просто хора, които са решили, че служение “Мория” е

издателство, а пророческите книги се получават с пращане на десятък, но

истински приятели на Божия пророк, които имат в сърцата си същия Ключ,

който има и той. Защото никакъв абонамент няма никак да ползва никой. И

в мига на Грабването Исус няма изобщо да се вълнува кой колко пророчески

книги е прочел, или дали си е направил една чудесна библиотека от сто и

шестдесет Небесни дара. Друго ще потърси Господ в съдбовния миг, и

други въпроси ще се родят в устните Му:

“Ако Аз влязох в сърцето ти чрез пророческите книги на

слугата Си, то защо и ти не влезе в Сърцето Ми, като поревнуваш и

платиш цената да притежаваш Ключа на Давид? Ако Аз превърнах

слугата Си в жертва Свята и благоуханна, за да промислям Водата,

Хляба, Виното, Маслото и Солта за сърцето ти, то защо ти не

проумя, че този Господен Хълм Мория се нуждае от жертвата на

целия ти живот и от посвещението на цялото ти сърце? Ако Аз те

издърпах от духа на света със Святите въжета, дадени на слугата

Ми, то защо ти даде много повече от живота си на духа на света, а

не на Духа Господен?”

“Но аз четох, Господи! Четох, четох, четох! Всичките книги на пророка

Ти ги знам наизуст. Помня всяко видение, и съм си записал всичките Ти

най-святи послания!” – ще отговори някой. А тогава Исус отново ще попита:

“А защо Аз пропуснах да те забележа, сякаш, че съм бил сляп и

глух? Оня, който е направил окото, не вижда ли? Оня, който е

сътворил ухото, не чува ли? Защо нито веднъж не те видях, нито те

чух да хлопаш по Вратата Ми, та дано бих ти отворил? Защо нито

веднъж не пожела Ключа на Давид, който отваря, и никой не

затваря, и затваря, а никой не отваря? Нима лъжовно си заблудил

сърцето си, че Господ се впечатлява от четене? Да четеш ли

трябваше думите Ми или да ги живееш? До удоволствие ли

трябваше да те водят виденията Ми или до покаяние? До душевно

възгордяване ли трябваше да стигнеш с всичкото Ми Небесно
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изобилие или до Съвършено Смирение в духа и сърцето си? Тегота

и досада ли трябваше да бъдеш за пророка Ми или един, който

освежава сърцето му, когато вижда, че слугата Ми е предаден на

изкупващо всеизгаряне?”

Братко мой! Тези въпроси не са мои, но Господни. Сам Исус ги постави

в духа ми и заповяда да ги напиша в тази книга, защото те ще бъдат

изговорени против отстъпниците в един най-съдбоносен миг. Мигът след

Грабването на Църквата, когато Вратата при Пътя вече ще е заключена

отвътре. А отвън няма да има нито един, който да притежава Ключа на

Давид, за да Я отключи. И това не е сценарий, за който никога не си чувал.

Напротив – чувал си и дори многократно си го прочитал в “Евангелието от

Матея”:

“После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи!

отвори ни. А Той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви

познавам...” 7

“Не ви познавам!” – това са най-страшните думи, записани в Новия

Завет на Господ Исус Христос. Те не са обърнати към езичниците на света,

нито към друговерците от другите световни религии. Те касаят единствено

тези, които са били твърде сигурни в Спасението си от Исус, и са

пропилели всичкото Божие благовремие, когато Господ ги е чакал да

преминат през Него и да отключат Вратата на Сърцето Му. За едни от тях

Вратата на Исус е била вратата към местната им църква, където да седнат

на столовете си и да се упражняват в аминосване и алелуйстване, докато

дипломираният им наемник тъпче всичко Свято и благовонно с краката си.

За други от тях Ключът на Давид е бил ключът на новото им “БМВ” или

ключът, с който да си отварят трезора в някоя банка. И докато те са

пропилели годините на живота си, за да отиват от поклон към поклон пред

дявола, Исус е въздигнал Своите Си на Хълма Мория, и ясно им е дал да

видят Ключа на Давид в сърцето на слугата Му, който с Дух на усърдие и

постоянство яви на Божието домочадие всичките Святи Кръгове на Божието

Присъствие.

7 (Матея 25:11-12)
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Не е ли безумие, братко мой, Господ да държи прострян към сърцето

ти Ключа на Давид десетки години, а ти, вместо да протегнеш ръка и да го

вземеш, да разпиляваш душата си всред всички мерзости на Вавилонското

запустение? Не е ли тотално помрачение да извърнеш главата си от

Спасителя и да Му покажеш гърба си, понеже са ти по-скъпи човешките

учения и човешкият контрол, а не Вярата на Давид и Жертвата на Авраам?

Ще обвиняваш ли тогава Господ пред заключената Врата на Вечния Живот,

когато в собствената ти ужилена съвест Той ще ти яви, че те е чакал

твърде дълго, но ти си нямал боголюбие и ревност в сърцето си, за да се

обърнеш? Ще крещиш ли пред заключената Врата за още един шанс,

когато лекомислено си пропилял стотиците хиляди шансове в живота си?

Не разбираш ли, че за разлика от поколенията преди нас, които винаги

достигаха при Бога през вратата на физическата смърт, на нас ще бъде

отредено да се явим пред Него през Вратата на Вечния Живот? Нима си

забравил писаното от Павел:

“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...” 8

“Ние, които сме останали живи...” – казва Апостолът. И той не

пише това заради себе си, понеже още тогава е знаел, че пророчеството е

далечно и не касае древните. Но го е написал заради всички нас, които

живеем днес и сега. Защото пред вратата на телесната смърт човек има

много повече шансове, отколкото пред Вратата на Живота. Усещайки, че

идва мигът на смъртта му, човек би се причестил, би помолил Бога за

опрощение, би измил сърцето си с покаяние, за да има очи да се срещне

със Създателя си.

Но как да усетиш мигът на Вечността? Или кой да дойде и да ти каже:

“Грабването ще стане на този и този ден, в този час, минута и

секунда!”

8 (1 Солунци 4:16-17)
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Не е ли по-добре да заложиш на една Небесна сигурност, имайки този

печат в сърцето си, че Ключът на Давид отваря, и никой не затваря? Ако

си отворил Вратата на Христовото Сърце, то ще има ли кой да я затвори,

след като изрично е записано за Давидовия Ключ, че “никой не затваря”?

Но ако не си отворил Вратата на Спасението, то няма ли да се сбъдне

другото, писано за Давидовия Ключ, а именно, че “затваря, и никой не

отваря”? Разбираш ли колко съдбоносно е всичко това, за което ти пиша?

И проумяваш ли, че Един Бог, за Когото Яков писа, че и “до завист

ревнува за духа, който е положил в нас”, няма по никакъв начин да

допусне нечестивите да живеят с Него, нито пък ще изгуби праведните,

които Му уповават? Но ето затова Господ не дава покой на клепачите ми,

но налага върху плещите ми тежък товар за Спасението на людете Си.

Защото вече е дошло времето да се яви родът на Елиаким. Онзи Елиаким,

за който Всемогъщият пророкува чрез пророка Си Исайя, който записа:

“В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, и

като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс ще предам

властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на

ерусалимските жители и на Юдовия дом. И ще положа на рамото му

ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря,

и ще затваря и никой няма да отваря...” 9

За последен път тези думи на Отца бяха загатнати и потвърдени от

Господ Исус Христос в “Откровението на Йоан” и в обръщението към

ангела на Филаделфийската църква, където чрез Святият Дух заяви на

пророка Си Йоан:

“До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва

Светият, Истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и

никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря. Зная твоите

дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може

да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето

слово, и не си се отрекъл от името Ми...” 10

“Ето, поставих пред тебе отворени врата...” – казва Господ на

вестителя Си. И само водените от Дух на мъдрост и на откровение ще
9 (Исаия 22:20-22)
10 (Откровение 3:7-8)
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проумеят, че Бог отново ги препраща към древното Си пророчество,

дадено на Исайя, за да ги утвърди в рода на Елиаким. Защото на никой

друг род на земята Отец не е давал, и няма да даде Святата привилегия да

отвори най-важните Врати в Небесното Царство – Вратата към Сърцето на

Сина и Вратата към Сърцето на Отца. И какво повече да кажа или напиша,

освен да продължа с благодатните думи, които Исус проговори на сърцето

ми, миг преди да ми даде видението, което е по-скъпоценно от всички

други видения, давани ми от Него. Ето какво ми каза мояТ Господ и Цар:

“Слуго Мой! Вярвай думите Ми, че днес и сега в Небето е

празник и тържество заради Словото, което ти се дава, и заради

Давидовия Ключ, който ще заблести сред страниците на тази най-

свята пророческа книга. Казвам ти Истината, и Святият непременно

ще я потвърди на братята и сестрите Ми, че видението, което сега

ще ти дам, е Същинският Ключ на Давид, който Божиите люде

трябва да приемат в сърцата си. Защото Святият Ми Дух наистина

започва въздигането и утвърждаването на рода на Елиаким.

Този Ключ беше причината Аз да те направя преизобилен за

Църквата Ми! Този Ключ беше причината всякога да намираш

неограничен достъп до Божието Светилище, и до Огъня на Божия

Свят Олтар! Този Ключ беше причината Отец Ми да те нарече

пророкът на Сион и да те посочи като слуга по Сърцето Си! И пак

този Ключ Аз днес искам да дам на всичките Верни Божии чеда – за

да отворят Сърцето Ми, и да преминат през Мене до Сърцето на

Отца Ми! Защото тогава не Ние ще направим обиталище във вашите

сърца, но вие ще си направите обиталище в Нашите Сърца!

Помисли тогава и Ми кажи:

Кое е по-скъпоценно за Вярата? Бог да Си направи обиталище в

сърцето на човека, или човек да си направи обиталище в Сърцето

на Бога?”

“О, Исусе! Второто е неизмеримо по-скъпоценно! Защото при него не

само човек вярва в Бога, но и Бог вярва в човека! Понеже само оня, в

когото Бог би повярвал, би живял в Сърцето Му!”



22

“А как Бог би повярвал в човека? Или как човек завинаги би

спечелил Сърцето Му?”

“О, скъпоценен мой Господи! Това става само и единствено с Ключа на

Давид! Той е разковничето, смисълът и начинът да отключим Божието Сърце!”

“Не просто разковниче, смисъл и начин, слуго Мой!” – отговори

Исус с вълнение в Гласа Си. А след това, като ме прегърна, допълни твърде

съкровени думи:

“Ключът на Давид е Моята Вяра, с която Аз живея в Сърцето на

Отца! А също така и Вярата на Отца, с която Той живее в Моето

Сърце! Всеки, който има Моята Вяра, отключва Сърцето на Отца!

И всеки, който има Вярата на Отца, отключва Моето Сърце! И ето

тук на Църквата Ми се открива най-дълбоката тайна на Небесното

Царство! Тайната да станете родът на Елиаким и да притежавате

Ключа на Давид, с който да живеете едновременно в Отца и Сина

чрез Святия Дух! А ти сега искаш ли да видиш самия Ключ на

Давид, като Вярата на Отца в Мене, и като Моята Вяра в Отца Ми?”

Братко мой! След хиляди скъпоценни думи, които бях чувал от устните

на моя Господ и Бог, тези последните бяха всичко, към което се бях

стремил през всичките години на слугуването ми. Всеки удар на сърцето

ми намираше смисъла си. Всяка въздишка и стон намираха облекчението

си. Всяка рана и болка намираха сетнината си. Всяко притеснение и

гонение оправдаваха цената си. И аз, паднал на колене пред моя Господ и

Бог, обгърнах с ръце нозете Му, като Му казвах:

“Настина ли, Господи мой, ще свалиш превръзката от очите ми, за да

видя Ключа на Давид, който е действал мощно в мен, без да мога да го

проумея? Наистина ли съм заслужил да позная онова, което е твърде

дълбоко, и е останало недоизказано през годините? Кой съм аз, че така да

ме обичаш? И кой е слугата Ти, че да го обдаряваш с всичката Си

неизразима Любов?”

“Ти си Нашият приятел, Стефане!” – отговори ми Исус, и с още по-

съкровен Глас продължи, като казваше:

“Аз и Отец Ми нямаме много приятели, които да стоят на Хълма

Мория, и да горят като жертвени юнци на Божия Свят Олтар! Аз и
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Отец Ми нямаме много слуги, които всичко да счетоха за измет,

само и само Нас да придобият! Аз и Отец Ми нямаме много пророци,

в които едновременно да припознаем както Вярата на Давид, така и

Вярата на Авраам! Аз и Отец Ми нямаме много сърца, които да са се

превърнали в Жертва и Принос, давайки даром всичко, що имат, за

да се възцарява Троицата в сърцата на човеците! И затова сега ти

казвам, че както Отец Ми те нарече приносител на Наследника на

Завета, така сега ще те нарече приносител на Ключа на Давид,

Негов благодатен потомък на Елиаким, който със Словото на личното

си свидетелство, мощно помазано от Отца и Сина, ще докосне рода

на въздигнатите и ще стане духовна опора на участниците в

грабването. На онази църква на братската любов, която ще има

Ключа на Давид и отворените Врати на Небесното Царство. А сега,

пророко Господен, последвай твоя Господ във видението, което ти

се дава...”

С огромно вълнение и благоговение, които нямам думи да опиша, аз се

възправих до Исус и Го последвах. Така Той скоро ме въведе в Двора

Господен, сред Благодатните Маслини на Царството. И като посочи най-

плодородната отсред Маслините, вече ми казваше:

“Тази Маслина, която сега ти посочвам, е Давид! Това е Божият

помазаник, който вярно и истинно изповяда за себе си:

“А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом; уповавам

на Божията милост от века до века...” 11

И ти, слуго Господен, като гледаш на Маслината, потърси

Ключа на Давид, с който се отключва Сърцето на Сина, като изцяло

се уповаваш на Вярата, с която Моят Отец Ми вярва...”

Послушал Исус, аз пристъпих към Маслината, за да открия Ключа на

Давид. И тогава от дълбочините на духа ми проговори Сам Отец, като ми

казваше:

“Както вярвам в Сина Си, така вярвам и в тебе, слуго Мой!

Приеми тогава, че с Моята Вяра Аз нарекох Сина Си “Коренът и

11 (Псалом 52:8)
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Потомъкът Давидов, Светлата Утринна Звезда!” И с тази Моя Вяра в

Сина Ми потърси пред Маслината Ключа на Давид!”

Послушал Вярата на Отца в сърцето си, аз погледнах към Маслината,

за да потърся Ключа на Давид. И тогава сърцето ми властно започна да се

тегли от самия ствол на Маслината. И не просто от ствола, но от

благословената Небесна почва под ствола. Така, паднал на колене пред

Маслината, аз започнах да изравям с ръцете Небесната почва, искайки да

намеря именно Корена Давидов. И колкото повече изравях почвата,

толкова повече потъвах пред Маслината, докато накрая се намирах в нещо

като ров. А когато ровът покри целия ми ръст от главата до петите, отсред

Небесната почва заблестя Ключът на Давид. И в мига, когато го хванах в

ръцете си, пред сърцето ми се яви Коренът Давидов, Който беше Исус. И

ето, че Самият Корен ми проговори, като казваше:

“С Вярата на Отца Ми ти разрови Небесната почва и се сниши

пред Маслината, за да намериш Корена й. И така изцяло се намери

в Моя Образ на слуга, който е по-нисък от всички, които биха

тръгнали да растат за Божията Слава. И ето това е Силата в Ключа

на Давид – да намериш Корена и да се уподобиш в Него. Защото

само където се явява Коренът Давидов, там покълва и произрастява

Потомъкът Давидов.

Ти влезе в Сърцето на Сина, слуго Господен, ставайки корен в

почвата на Божието Слово, за да слугуваш смирено на тези, които

ще се нарекат растения на Божията Вечна Правда! И понеже се

смири с Вярата на Отца, ставайки съобразуван с Мене, то виж и

следващото, което Ключът на Давид ще стори за тебе. Защото Аз

съм не само Коренът и Потомъкът Давидов, но и Светлата Утринна

Звезда. А за тези, които се смиряват до Корена, ставайки корени,

непременно има съдба от въздигане в рода на Елиаким. И за тази

съдба Апостолът Ми Петър написа:

“И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси

своевременно...” 12

12 (1 Петрово 5:6)
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Докато още Коренът говореше на сърцето ми, Ключът на Давид засвети

твърде бляскаво в ръцете ми, и Небесна Сила ме въздигна от Корена

твърде нависоко, тъй щото се намерих в присъствието на ослепителна

Звезда. И тази Звезда, имаща също Образа на Исус, отново ми проговори,

като казваше:

“Тези, които се смиряват до Корена Давидов, имайки Вярата на

Отца в сърцата си, отключват Моето Сърце и се възвисяват в

Светлината на Славата Ми! В Светлината на Зорницата, за която

истинно свидетелства Апостолът 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...” 13

Ето така и ти, слуго Господен, имайки Вярата на Отец Ми в

Мене, получи Ключа на Давид, за да влезеш в Сърцето на Сина! И

като прие образ на слуга, за да станеш Корен Давидов, роди

Давидови потомци. И като роди потомците, скоро беше въздигнат в

Съвършената Светлина на Божия Пророчески Дух, за да

утвърждаваш сърцата им като Зорници Господни!”

След тези думи на Светлата Утринна Звезда, Духът отново ме върна в

Двора Господен, и пред моя Господ. И Той, като се усмихваше, хвана от

ръцете ми Ключа на Давид, и нежно го положи в сърцето ми, като казваше:

“Ключът за Сърцето Ми е вътре в сърцето ти, и той завинаги ще

бъде в теб! Защото Отец Ми те изпълни с Вярата, която е имал и

има за Сина Си! И с тази Вяра ти стана по-нисък от Маслината, за да

намериш тлъстия Корен, от Който произрастяват дърветата на

Божията Правда, и да се извисиш до Светлата Утринна Звезда,

Която просветлява сърцата на Божиите чеда!

Но ние с теб нека от Двора Господен да отидем при жертвените

юнци, поставени на Божия Свят Олтар. Защото там Синът ще ти

даде Вярата Си, с която да влезеш в Сърцето на Отца...”

13 (2 Петрово 1:19)



26

Послушал Исус, аз Го последвах до Божия Свят Олтар, където съзрях

неколцина жертвени юнци. И тогава Господ, посочвайки една от жертвите,

която гореше с Огън на пределна Святост и боголюбие, ми каза:

“Тази е Жертвата на Божия човек Авраам, който принесе сина

си Исаак на Хълма Мория! И ти сега, като пристъпиш към Жертвата,

потърси и тук Ключа на Давид, като послушаш в сърцето си Вярата,

която Синът има в Отца Си...”

С трепет и неописуемо благоговение аз пристъпих към Жертвата на

Авраам, когато усетих как Вярата на Исус започна да говори от дълбочините

на духа ми, казвайки:

“Както вярвам в Отца Си, така вярвам и в тебе, слуго Мой!

Приеми тогава, че Аз съм Господното Слово, което с Вярата Си

нарече Отца “Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов”! И ако

Синът имаше Вяра в Отца, та да слезе на земята и да изкупи

човешкия род, то потърси сега именно тази Вяра в Жертвата на

Авраам...”

Чул думите на Христовата Вяра в сърцето си, аз прострях ръце към

Жертвата на Авраам, а Огънят на Жертвата пламна в пръстите ми. И ето, че

животът ми, едничкият ми живот, се превърна в Исаак. И аз с пламнали

ръце го извадих от сърцето си, опитвайки се да го съединя с Жертвата на

Авраам, казвайки на Бога и Отца:

“Отче Мой! Вярвам в Тебе така, както Ти повярва твоят Приятел

Авраам! Принасям живота си пред Тебе така, както Авраам принесе най-

скъпото, което имаше! Вярвам Ти с Вярата на Твоя Син, Който се уподоби в

Жертвата на Авраам, и стана овен на Хълма Мория, вплел роговете Си в

тръните на човешкото битие! Тъй щото Ти, Отче, върна на Авраам сина му,

като го замести със Сина Си! И възкреси жертвата му, преди още той да я

беше принесъл във всеизгаряне! Авраам видя в това Божия Ден, и се

възрадва! И аз сега, Отче Мой, с Вярата на Сина Ти стоя на Твоя Свят

Хълм, готов да пожертвам всичко що имам!”

Докато още Огънят пълнеше думите на устните ми, а животът ми

стоеше в ръцете ми, протегнат за пожертвувание върху Жертвата на

Авраам, всред самия ми пожертван живот се появи Ключът на Давид. И
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Жертвата на Авраам, върху която го полагах, се преобрази в Агнеца

Господен. А тогава Сам Отец простря огнените Си ръце към Святия Олтар,

и ме обгърна с тях, като ми казваше:

“Ти си Мой приятел, сине човешки! Защото повярва на Бащата с

Вярата на Сина Ми! И с Ключа на Давид, явил се в жертвата ти,

отключи Сърцето Ми! Вземи сега тази Свята Вяра на Сина Ми и я

изяви всред човешките чеда! Защото Аз съм Бог Авраамов, Бог

Исааков и Бог Яковов! И ако Жертвата на Авраам беше Исаак, то

плодът на Исаак стана Яков! Ония, които Ми вярват с Вярата на

Авраам, непременно ще имат сетнината на Яков! Защото Вярата на

Авраам е Вярата на Сина Ми! Вяра във Възкресението! Вяра, че Бог

е силен да хвърля воал на нетление и Вечен Живот върху всяка

Жертва за Името Му и Завета на Словото Му!

Докато Отец още ми говореше, прегърнал ме с пламенните Си ръце,

отсред самата Жертва се въздигна Небесно сияние. И духът ми видя Яков,

заспал на Камък, а върху него се спускаха по Небесна стълба Божиите

ангели. И докато гледах, Отец отново ми проговори, казвайки:

“Аз скоро ще отворя Ветил за всички вас, за да ви въздигна при

Себе Си! Блажени тогава людете, които са имали Вярата на Сина

Ми, за да отключат Сърцето Ми! Те непременно ще насядат с

Авраам, Исаак и Яков в Небесното Царство! И Ключът на Давид

всякога ще свети от сърцата им! А ти, Божий приятелю, и слуго

Господен, когото съм нарекъл пророкът на Сион, иди сега и

свидетелствай истинно за Вярата на Отец в Сина, и за Вярата на

Сина в Отца! Защото сетнината на тази Вяра, и на Ключа Давидов,

ще бъде Възкресението на праведните!”

След последните думи на Отца, Исус се приближи към мен, като ми

казваше:

“Запиши това най-свято видение на книга! И кажи на всичките

Ми Верни, които ще въздигна като род на Елиаким, че Ключът на

Давид има двоен прицел, свързан с Духа и Силата на Давид, и с

Духа и Силата на Авраам! Прицелът на Духа и Силата на Давид е

Небесният Ерусалим, където ще бъдат въведени с Вяра всички
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Божии чеда за времето на Сватбата. Прицелът на Духа и Силата на

Авраам е Хълмът Мория, където в Отеческата Святост ще бъде

утвърден последният Божий Храм на земята. А връзката между

Хълма Мория и Небесния Ерусалим непременно ще бъде проломът

на Ветил, през който ще се осъществи Грабването на Църквата.

Ето, Църкво Моя! Явих ти Ключа на Давид в сърцето на слугата

Си! Явих ти Моето Сърце и Сърцето на Отца Ми! Вземи този Ключ и

плати цената да бъдеш въздигната пред Мене, като род на Елиаким!

Защото този род непременно ще отваря Врати, които никой няма да

затвори, и ще заключва Врати, които никой няма да отвори! А за

всичко това Аз ще говоря на пророка Си в следващите видения!

Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, все още говоря и не

млъквам!”
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3. ВИДЕНИЕТО С РОДА НА ЕЛИАКИМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Едва ли мога да дам простор на всички неизказани думи, които

изпълват духа и сърцето ми след видението, което Господ ми даде да

преживея в Небесния Ерусалим. Тогава със сигурност тази пророческа

книга би набъбнала от хваление и славословие към Отца, Сина и Святия

Дух. Аз обаче, както съм бил научен от Исус, ще оставя Духът да изпълни

сърцата с всичката радост и благоговение, с всичкото тържество и Небесно

благословение. И като надигна към устните си златната стомна със

Скритата Манна, ще отпия най-дълбоките глътки от Божията Тайнствена

Премъдрост, назначена да изявява Божията Слава и великолепие.

Няма смисъл да те питам дали би пожелал друго толкова чудесно

благословение, каквото е Ключът на Давид, защото съм сигурен, че той е

най-скъпоценният дар на Божието Царство. Макар преди много години

вече да бях писал за този Ключ в книгата “Лаодикия и Филаделфия” и

няколко години по-късно в книгата “Дойдете вие, благословени от

Отца Ми!”, смея да твърдя, че тогава Господ още ни е щадял, и не е

разкривал напълно ослепителната Светлина, свързана с Давидовия Ключ.

Той ни е чакал да пораснем, да се утвърдим и да бъдем готови, и едва

тогава наистина да ни разкрие Съвършения достъп, който получаваме с

Небесния Дар. А аз вярвам, че точно днес е денят, часът и мигът, когато

ние ще се превърнем в род на Елиаким и Всемогъщият Отец ще изпълни

древното слово, благовестено от пророка Му Исайя. Защото след рухването

на Ерихонските крепости Пътят пред Божия Пророчески Дух вече е открит,

и оцелелите наистина ще бъдат загърнати от Божията Благост и Милост, и

облечени в дрехите и стегнати с поясите на Небесното Царство.

Преди да те въведа в скъпоценното видение, което Господ даде на

сърцето ми, аз искам да отворя дума тук за вярата. Не просто за нашата

вяра в Бога, но за Неговата Вяра в нас. Защото между едната и другата

вяра съществува разлика, равносилна на пропаст. И ако едните стоят от

едната страна на пропастта, другите се намират от другата й страна.

Как да разбираш това ли? Ето как:
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Още стоят живи и сякаш току-що изречени думите, които Господ ми

проговори преди близо девет години, когато пишех книгата против

“Златното теле на църквата”. И там моят Спасител изрече едно най-

свято предупреждение, което гласеше:

“Кажи на братята и сестрите Ми, че последното време е време

на битка между образи. Моят Образ срещу образа на звяра.

Истината срещу лъжата. Божието помазание срещу сатанинското

засеняване...”

Как разбираш Господните думи, братко мой? Как проумяваш това, че

последното време е време на битка между образи? Защото аз ще ти кажа,

че смисълът на всяка вяра е именно в утвърждаването на образа от духа,

който я вдъхновява. И през тези години, в които аз се изпълвах с Образа на

Исус, трябваше да водя жестока битка с много други образи. С образите на

телето, лъва и орела. Със златния човешки образ, станал причина църквите

да се превърнат в място за кариеризъм, лицемерие и първенствуване. С

образите на насилници, търговци, предатели, сластолюбци, чародеи, и

всякакви религиозни манипулатори. С образите на политици, шоумени,

“звезди”, съблазнители, изкусители и прочие отвратителни безумци.

Боже мой, колко много образи се втурнаха против сърцето ми, за да

воюват против Образа на Исус! Светът се втурна със светските си образи,

искайки да ме направи светски човек. Религията се втурна с религиозните

си образи, искайки да ме направи религиозен човек. Тщеславието се

втурна с тщеславните си образи, искайки да ме покрие с печата на

мерзостта и отстъплението от Завета на Господа. Но всички тези образи се

разпиляха като прах пред вятъра, и като дим пред вихрушката. Защото

Исус беше Верен да съхрани Образа Си в мен, и Истинен да порази всяка

лъжа, която би се опитала да прониже сърцето ми.

Зная, че ще ме попиташ защо започвам размишленията си именно с

образите, родени от една или друга вяра. А аз, братко мой, ще ти кажа, че

родът на Елиаким, е род на Съвършения Божий Образ, който в едни ще се

яви като Давид, а в други ще се яви като Авраам. А и двата образа, родени

от Святия Дух, ще бъдат Съвършен отпечатък от Образа на Исус. Защото
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има две най-скъпоценни изяви на Христовия Образ, които събират в себе

си смисъла на Давидовия Ключ. И тези изяви са:

Слугуването и пожертвуванието!

Слугуването е, което принадлежи на Давид. И то е свързано със

смирение и кротост, и с незлобие и ревност.

Пожертвуванието е, което принадлежи на Авраам. И то е свързано с

покорство и послушание, и с упование и боголюбие.

А ти, братко мой, ако наистина от цялото си сърце искаш да се утвърдиш

в рода на Елиаким, помисли върху въпросите, с които ще те попитам:

Кой днес ти проповядва слугуване, и сам се превръща в Корен

Давидов, за да възрастяват потомците на Божията Правда? Има ли изобщо

такива, съвършено предадени на Божието Дело човеци, които да не търсят

своето си, но онова, което е Исус Христово? Има ли слуги, които биха

ридали пред Бога и биха разкъсали дрехите си пред Него, ако в един

момент имената им са станали твърде видими? Има ли такива боголюбци,

които с плач биха казали на Господаря си:

“О, Исусе! Направи ме невидим, за да бъда Твой слуга! Защото когато

аз съм невидим, Ти Господи ставаш видим в събранието! Защото смисълът

на един корен не е да се вижда той, но да произрастява Твоят Образ от

делата му! Зачети ми, Святи мой Господи, изповедта на Йоан Кръстител, че

Ти трябва да растеш, докато аз се смалявам и снишавам! Не давай никога

на слугата Ти да се надигне, но въздигай Сам Себе Си, Господи! Защото

родът на Елиаким – това Си Ти, Който Си въздигнат в сърцата на човеците!”

И ако така стоят нещата със слугуването, то какво ще ми кажеш за

пожертвуванието? Колцина са човеците, преминали с Неговата Вяра

оттатък пропастта, та да приемат в сърцата си, че по-блажено е те да се

пожертват за людете, отколкото людете да се пожертват за тях? Колцина

са Божиите юнци, които са готови да приемат смърт, когато Бог излива над

стадото Живот? Къде изобщо ти видя смърт по Бога всред събранията,

които посещаваше, и всред църквите, които шумно възклицаваха, че са

Негови девици? Къде изобщо сърцето ти съзря Огъня на всесъжението,

който е предал на всеизгаряне жертвата на Авраамовия потомък? На каква

жертва изобщо са способни костюмираните и лицемерни лидери, които са
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забравили подпухналите от ходене нозе на Апостолите, след като всички те

се возят с луксозни автомобили? На какво боголюбие са способни църковни

величия, които се гнусят да споделят дома на вдовицата и бедната й трапеза,

а си заплащат нощувките в реномирани хотели и храната в изискани

ресторанти? На каква жертва е способно нахаканото пасторче, което бърза

да си повдигне стандарта на живот, като сменя малката квартира под наем

с нов петстаен апартамент в центъра? На какво иждивяване е способен

маститият църковен лидер, чиито пухкави ръчички забравят какво е

химикалка и лист, понеже вече има на разположение две секретарки? Или

на какво братолюбие е способен наемникът, който не приема да го наричаш

приятелски по име, но държи да му изговориш титлата и фамилията, и да

го потърсиш в указаните пред офиса му приемни дни и часове?

Всичко това са образи, братко мой! Образи, родени от вяра, която не е

Исус Христовата! Образи, родени от духове на Сатана! Образи, които са

твърдe силни да съблазняват и покваряват човешките сърца. И ако в

изминалото време сърцето ми се превърна в една непрестанно кървяща

рана от хиляди забивани стрели и всякакви хули, укори и опозорявания, то

е, защото Образът в сърцето ми никак не намираше съгласие и разбиране с

образите, които се проповядват в църквите. Току виж, че вярващите скоро

биха се отказали от образа на наемника, за да потърсят Образа на слугата.

А тогава какво ще стане с бизнеса на този наемник? Или какво ще се случи

с търговията му? Но ето затова гнусният църковен Вавилон никога няма да

престане да храчи, да бълва и излива потоци от помия срещу Божия слуга

от Хълма Мория. Но за тези, които веднъж вече са били просветени от

Божия Пророчески Дух, и са вкусили от великите дела, които въвеждат

бъдещия век, аз ще продължа да се подвизавам в попрището си. И не

просто ще се подвизавам, но ще увелича Радостта в Сърцето на Господаря

си, и ще изявя всичките Му думи на Вечен Живот. А сега, братко мой, нека

ти запиша думите, които Исус ми проговори, миг преди да ми разкрие

видението с рода на Елиаким. Ето какво ми каза Той:

“Слуго Господен! Никак да не отпада сърцето ти относно

всичките противни на Бога образи, които те мразят и не могат да те

понасят. Защото те мразят не тебе, а Мен! Защото Аз съм Образът,
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който е възцарен в сърцето ти! И Този Образ боде като мъчителен

трън нечистите съвести на хиляди наемници, лицемери и кариеристи!

И сега отново ще потвърдя на всичките Ми братя и сестри

думите, които записа по-горе, а именно, че между Моята Вяра и

религиозната вяра на християнската религия има пропаст, която е

твърде дълбока и страшна, до огнените челюсти на самия ад. И

между Моя Образ и образите, поощрявани от великата блудница,

няма никакъв мост, никакво съгласие и никакво споразумение!

Защото какво споразумение да има между Мен и Велиала? Или

какво съгласие да има между Мен и Мамон? И най-вече – какъв

мост да има между Божия Свят Храм и идолите?

Не проумяват ли Моите, че е време разделно, време на

разкъсване, когато всеки ще определи сетнината според образа в

сърцето си? Да държите ли тогава на душевните си връзки с

човеците в мерзостта, или здраво да се вържете с въжетата на

Моето Възнасяне?

Да останете ли род, роден от човешки брътвежи и съскане на

ехидни, или да направите последното усилие на сърцата си, за да

бъдете родът на Елиаким? Да държите ли всякакви други ключове,

които са абсолютно безполезни за сетнината ви във Вечността, или

вдъхновени от Мене да поревнувате за Ключа на Давид?

И ако разумните биха казали “Амин” на думите Ми, то нека сега

те Ме последват! Защото Аз съм Верният и Истинен свидетел, Който

ще ви разкрие как да употребявате Ключа на Давид, и да бъдете

родът на Елиаким!

А ти, слуго Мой, сега Ме последвай! Защото ще те въведа в

Небесния дом на Апостола и Пророка Си Йоан. За да ти дам да

видиш как в един от пергаментовите му свитъци заблестява Ключът

на Давид, и се открива родът на Елиаким...”

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

духовно се въздигнах с Него до Небесния Ерусалим, и скоро нозете ми вече

вървяха след Исус по златните улици на Божия Град. Не зная колко

вървяхме, но някъде много близо до Божия Дворец на Святостта, аз видях



34

дом от бял мрамор. И Господ, като отвори вратата на дома, ме подкани,

казвайки:

“Влез след Мене! Защото сега те въвеждам в дома на слугата Си

Йоан...”

С радост пристъпих след Спасителя, като заизкачвах стълбите на

дома. Така ние влязохме в една от стаите, която ме заплени и покори с

излъчване на вълни от Святост и Божия Любов. Самата стая грабваше

сърцето ми като прегръдка, или по-скоро като шепа. Чувствах се толкова

блажен и загърнат, щото можех да стоя в нея с часове...

Но ето, че Исус пристъпи до библиотеката на самата стая. И като взе

един от пергаментовите свитъци, поставени на нея, се приближи до мен,

като ми казваше:

“Ключа на Давид направих явен в сърцето ти! И сега ще го

накарам да заблести, понеже му предстои да отваря Врати, които

никой няма да затвори...”

Докато Господ още ми говореше, Святият Дух изпълни съвършено

всичките ми помисли и целия ми дух. А аз, нетърпелив, попитах Исус,

казвайки:

“Как Ключът на Давид ще подейства отсред мене, Господи? И какво се

готвиш да ми покажеш?”

Слушайки думите ми, Спасителят сърдечно се разсмя. А след това,

приближил пергаментовия свитък до очите ми, започна да го разгъва пред

мен. И ето, че думи върху пергамента пламваха като огнени. И Врати се

явиха зад пламналите думи, като ги направиха да пръскат искри от

Благодат и Истина. И докато аз гледах, останал без дъх от знамението,

Исус отново ми проговори, като казваше:

“Хайде, слуго Господен! Извърши очакването на твоя Господ!

Защото думите от пергамента на Йоан пламнаха по причина на

Давидовия Ключ, който положих в сърцето ти. Виж Вратите, които

отваря Ключът! И прочети пламналите думи, понеже са свързани

именно с рода на Елиаким...”

С огромно вълнение, което ме заливаше като река, аз отворих устните

си, за да прочета пламналите думи. А те гласяха:
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“Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради

Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е

отначало. Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах

вам, дечица, защото познавате Отца. Писах вам, бащи, защото

познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте

силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия...” 14

Докато още прочитах думите от Апостолското послание, Вратите зад

думите заблестяха като Слънцето в Силата Си. И аз, озарен от блясъка им,

едвам успях да изрека на Господа:

“О, скъпоценни мой Исусе! Виждам родът на Елиаким и отворените

Врати от Ключа на Давид! Виждам как Небесни лъчи от тези Йоанови думи

ме препращат до пророчеството на Исайя, което гласи:

“В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, и

като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс ще предам

властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на

ерусалимските жители и на Юдовия дом. И ще положа на рамото му

ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря,

и ще затваря и никой няма да отваря...” 15

Тези дечица и младежи, за които пише Апостолът Ти Йоан, непременно

са жителите на Небесния Ерусалим, а бащите, към които се обръща слугата

Ти, непременно са олицетворение на Отеческия Избор върху Елиаким, чрез

който Отец става “един баща на Ерусалимските жители и на Юдовия

дом”. И аз сега разбирам, че в Ранната Ти Църква Ключът на Давид е бил

твърде познат и употребяван...”

“Точно така е, слуго Мой! Ранната Ми Църква беше Църква на

братската Любов и род на Елиаким! Тя беше Църквата на Началото!

Но ако Аз, твоят Господ, съм Алфа и Омега, Началото и Краят, то

няма ли, щом такова е било Началото Ми такъв да бъде и Краят Ми?

Няма ли родът на Елиаким в Началото да бъде и родът на Елиаким в

Края? И има ли друга Църква на земята, на чиито чеда да съм

обещал, че ще ги направя стълпове в Храма на Моя Бог, и люде,

които ще избавя от времето на изпитанието, което идва да помрачи
14 (1 Йоаново 2:12-14)
15 (Исаия 22:20-22)
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света? Но ето затова Моите трябва много да внимават в думите,

които сега ти говоря, и които по нов и благословен начин се

откриват чрез Ключа на Давид. Виж тогава отново думите върху

пергамента на Апостола Ми Йоан, и с Мъдрост от Святия Ми Дух

постави всяко от поколенията на посоченото му от Бога място.

Започни с първия от пламналите стихове. Какво ти казва той?”

“О, Исусе! Първите пламнали думи гласят:

“Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради

Неговото име...”

“А кои са тези дечица, слуго Господен? Не са ли това

християните, които още стоят в Кръговете на Водата, Хляба и

Виното? Не се ли нуждаят дечицата от Вода, за да се измият, от

Хляб, за да пораснат, и от Вино, което в Образа Ми е Кръвта, която

ги очиства от греховете им?”

“Да, Исусе! Така е! И аз виждам как думите в Йоановото послание са

въжета, които да издърпат дечицата след Кръста на Голгота...”

“А там, след Кръста, дечицата още ли са останали дечица? Няма

ли да пораснат под Съвършената грижа на бащите, които ходят в

Духа и Силата на Авраам и са силни в пожертвуванието?

Но ти виж следващия от пламналите стихове. Какво гласи той?”

“О, Господи! Думите в следващия стих гласят:

“Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало...”

“А Кой е Този, Който е отначало? Не е ли Отец Ми? И ако

бащите познават Отец, то те не са ли отворили Вратата на Сърцето

Му с Ключа на Давид? Не са ли утвърдени пред Него в Духа и

Силата на Авраам, който беше наречен “Отец на множество народи”?

Сега разбираш ли, че всеки от тези бащи, според пророчеството за

рода на Елиаким, наистина ще бъде “един баща на Ерусалимските

жители и Юдовия дом”, понеже от сърцето му ще прелива Любовта

и Вярата от Единия Отец на небесата?

Така ли е, пророко Господен?”

“Да, Господи мой! Наистина е така! И аз съм съвършено запленен от

думите на Мъдростта Ти!”
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“Виж тогава пламналите думи от следващия стих. Какво гласят

те?”

Погледнах към следващите думи, а след това казах на Исус:

“Господи мой! В следващите думи заблестява помазаникът Ти Давид,

слугата по Сърцето Ти! И за всички, които се намерят в Духа и Силата на

този Твой слуга, Апостолът Ти е записал:

“Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия...”

Господ се развълнува от думите ми и ме прегърна. А след това със

съкровен Глас ми проговори, казвайки:

“Кажи на чедата Ми да не търсят в слугата Ми Давид

войнственият мъж, силен да убива филистимци! Но вместо това да

намерят в него смирения Божий слуга, който с Моя Образ победи

лукавия! Защото силата на лукавия е в измамните образи, които

ражда в сърцата на богоотстъпниците. Но Силата на Бога е в Образа

на Сина Му, станал вдъхновено и Образ на Давид. Защото на образа

на сатанинската гордост, Давид противопостави Образа на Моето

Смирение! На образа на сатанинското насилие Давид противопостави

Образа на Моето Незлобие! На образа на сатанинския ужас Давид

противопостави Образа на Моята Ревност, с която пръсна челото на

Голиат! На образа на сатанинската ярост Давид противопостави

Образа на Моята Кротост! На образа на сатанинското хулене и

злословие Давид противопостави Образа на псалмопевец и Небесен

хвалител, имащ всичките струни на Отеческото благоволение!

Виждаш ли, Църкво Моя, колко много дяволски образи победи

Давид? И защо го направи? Именно защото беше мъж по Сърцето

Ми, който отключи Вратата Ми и по Небесно право Ключът придоби

неговото име!

Виж, най-сетне, и последните пламнали думи от стиховете на

Апостола Ми Йоан. И като ги прочетеш заедно, проумей в сърцето

си що ще рече родът на Елиаким...”

С вълнение погледнах към останалите пламнали думи и ги прочетох

пред Господа. А те гласяха:
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“Писах вам, дечица, защото познавате Отца. Писах вам, бащи,

защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи,

защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте

лукавия...” 16

“Забелязваш ли промяната, слуго Господен!” – ме попита Исус и

продължи да ми говори, като казваше:

“Виждаш ли как дечицата, на които се простиха греховете, в

един момент вече познават Отца? Това не е ли могъщ духовен

преход? Не е ли извървян Път от един цял духовен род? И не е ли

Съвършеното доказателство от Ключа на Давид, че бащите и

младежите непременно ще привлекат и приобщят всички Божии

чеда в последните два Кръга на Божието Свято Присъствие?”

Никога сърцето ми не беше слушало толкова пълноводна и пречудна

Божия Мъдрост, която така да се лее от устните на моя Господ. Ето защо,

паднал пред нозете Му, аз Му проговорих, казвайки:

“О, Исусе! Чуден мой Спасителю! Моля Те да ме употребиш за

раждането и утвърждаването на Твоя род на Елиаким! Защото сега очите

ми виждат, ушите ми чуват, и сърцето ми узнава, че с Ключа на Давид ние

ставаме Твоите най-силни, най-благословени и най-благодатни поколения!

Поколението на бащите Авраам, които пребъдват в Кръга на Солта, и

стават жертвени юнци, силни да раждат чеда в пророческото благовестие!

Поколението на младежите Давид, които пребъдват в Кръга на Маслото, и

като помазаници Господни строшават челюстите на старовременната змия!

Поколението на чедата, които ще бъдат както Исаак от Авраам, така и

Соломон от Давид! Защото ще бъдат изведени с мир, и Небесен смях ще

озари лицата им! За да се изпълни словото на оня псалом, който казва:

“Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме

като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и

езикът ни със пеене. Тогава казаха между народите: Велики неща

извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от

които се изпълнихме с радост...” 17

16 (1 Йоаново 2:12-14)
17 (Псалом 126:1-3)
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Послушал думите ми, Исус погали с ръка главата ми. А след това ме

възправи, и с твърде съкровен и Свят Глас ми проговори, като казваше:

“Аз никога не съм преставал да те употребявам за рода на

Елиаким, слуго Мой! Ти носиш Ключа на Давид в сърцето си от

мига, в който Ми се покори и прие да бъдеш слуга, запечатан в Моя

Образ! И като влизаше в Моето Сърце и в Сърцето на Отца Ми,

вършеше всякога онова, което е угодно на Троицата!

Но за свидетелство на цялата Ми Църква, че си посоченият от

Бога, Аз за сетен път те възкачих от Слава в Слава! За да покажа на

цялото Божие домочадие, че си избраният от Отца и Сина! Камъкът,

в когото ще се съкрушат всички, които сами избират себе си, без да

са платили цената да пребъдват в Моя Образ и в Образа на Отца Ми!

Затова сега Коренът и Потомъкът Давидов ще се обърне към

Църквата Си! И на всички Божии чеда ще кажа думите:

Люде Божии! Днес Господ ви призовава да бъдете родът на

Елиаким, който е старозаветното име, с което Отец Ми е кръстил

новозаветната Филаделфийска Църква!

Днес Господ ви дава Ключа на Давид и ви призовава да платите

цената, за да го употребявате мощно в Святия Дух, като отваряте

Сърцето на Сина и Сърцето на Отца, имайки този стремеж – да се

подвизавате в Духа и Силата на Авраам и в Духа и Силата на Давид!

Днес Господ ще извърши съдби сред нечестивите вавилоняни и

ерихонци, които презряха Образа Му и стъпкаха Завета Му! Защото

ще пратя людете Си Авраам да заявят Отеческата присъда против

лъжеапостолите и лъжепророците! И като заключат Вратата на

Спасението, никой от нечестивите няма никак да я отключи! Защото

ще пратя и людете Си Давид да заявят Христовата присъда против

лъжепастирите, лъжеблаговестителите и лъжеучителите! И като

заключат Вратата за Грабването, никой от нечестивите няма никак

да я отключи! И в Деня, Часа, и Мига, когато неразумните и

безвъзвратно закъснелите дойдат да блъскат по заключената Врата,

тогава непременно ще си спомнят тази Свята пророческа книга, и

ще узнаят, че Господ е пророкувал чрез слугата Си!
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А ти, слуго Мой, възрадвай душата и сърцето си! Защото си

приятел Господен, и голяма е наградата ти на небесата! И защото

още веднъж ще те въведа в дома на един от слугите Си! За да ти

дам Скритата Манна от пророчеството на Исайя!

Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, все още говоря и не

млъквам!”
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4. ВИДЕНИЕТО С ДВАТА ГВОЗДЕЯ ОТ ПЕРГАМЕНТА НА

ПРОРОК ИСАЙЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

Сърцето ми се изпълва с блаженство, и духът ми с неизразима радост

при мисълта, че Духът на тази пророческа книга ще се превърне в Ключ на

Давид, и Сам Господ ще даде на Верните Си най-скъпоценния от Небесните

Си дарове. И аз вярвам, че е дошло времето всички заедно да заблестим

като скъпоценни камъни на Царството.

Бяха години в живота ми, когато едно съмнение се опитваше да ме

огъне и да вкара малодушие в сърцето ми. То беше свързано със слабостта

на помислите ми, че съм просто човек. Че ще дойде ден и час, когато

изворът ми ще пресъхне и силата ми ще намалее. Че ще дойдат дни и

години на живота ми, когато просто ще бъда забравен, въпреки доброто,

благоугодното и Съвършеното, което съм дал на Църквата през годините

на младостта си. А сега вече разбирам, че всичките ми опасения са били

напразни и нищожни. Защото има нещо в живота на Божия слуга, което

няма да пресъхне - и това е Божията Вярност. Защото има нещо в сърцето

на Божия слуга, което винаги ще търси неизявеното – за да го изяви, и

неотключеното – за да го отключи. И това е Ключът на Давид.

Заради този Ключ са си стрували и ще продължат да си струват

всичките ми угнетения, гонения и яростни сатанински отмъщения. Защото

болката ще си остане вътре в мен, но Словото на Божия Пророчески Дух

ще действа мощно навсякъде по земята.

Заради този Ключ си е струвало всичкото ми иждивяване, усърдие и

безсъние, както и всичките удари на сърцето ми, с които съм искал да

пребъдвам в слугуване и пожертвувание пред моя Господ. Защото вътре в

мен Исус е предавал всичко на смърт, за да може от Божието Светилище да

се излеят потоци от Живот. И при все, че душата ми вика пред Бога за

почивка и освежаване, поради огъня на всеизгарянето, пак духът ми пее и

тържествува в дълбочините си, че Господ не ме послуша, но ми се довери,

като знаеше, че ще издържа всеки товар за Небесното Царство.
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Да, братко мой! Става дума именно за товар!

За онова Божие Спасение, за което някой трябва да се превърне в

Божий юнец, докато Божията Десница се простира, за да издирва и

завързва сърцата с Небесните въжета от Хълма Сион. Защото за рода на

Елиаким, и за Съвършеното Божие намерение, свързано с въздигнатите от

ГосподА, пророк Исайя е записал и това:

“И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде

славен престол на бащиния си дом; и на него ще окачат всичката

слава на бащиния му дом, - чадата и внуците, всичките малки

съдове, от съдове като чаши до всичките съдове като мехове...” 18

Можеш ли да си представиш това?

Един гвоздей, закрепен на Канарата, опънат от връзките на Божията

Слава! И благодарение на здравото му закрепяване става възможно чедата

и внуците да се възкачат на Господния Хълм. И всичките съдове – от

малките чаши до големите мехове – могат спокойно и сигурно да се

доверят, че гвоздеят ще ги издържи, докато се изкачват по височините на

богопознанието и Святостта.

Аз наистина поревнувах да бъда този гвоздей, закрепен на твърдо

място, и платих през годините цената, за да има Светлина и Благодат в

Господния Храм, както и Свята надежда за Спасение на Божиите чеда. И

при все, че само малцина пожелаха да се вържат със Святите връзки,

дадени ми от Господа, пак това не е причина, та да имам малодушие или

отчаяние в сърцето си. Защото Хълмът Сион не е за всички, и Небесният

Ерусалим няма претенциите да бъде свърталище на всякакви духове, души

и сбъркани учения. И най-вече – защото самото Исаево пророчество за

Елиаким има двоен прицел, ревниво покрит от Божията тайнствена

Премъдрост. Разкриването на този двоен прицел ще бъде задача на

последното видение от тази Свята пророческа книга. Затова нека сега да

ти предам думите, които Господ проговори на сърцето ми, миг преди да ми

разкрие и самото видение в дома на слугата Му Исайя. Ето какво ми каза

Исус:

18 (Исаия 22:23-24)
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“Слуго Мой! Ти извърши съвършено повеленията на Господаря

си, и смири душата си, докато Аз отварях врати за Святото Си Дело.

И сега напълно ти подобава, за да ти кажа:

Влез в Радостта на Господаря си!

Но преди още да си влязъл в Моята Радост и духът ти да се

възрадва от наградата, която ти се дава, Аз искам да ти дам едно

последно видение. Защото с него всеки от рода на Елиаким ще

разбере мястото си в Божия Свят Дух, както и смисъла да употребява

Ключа на Давид. Защото Отец Ми е твърде Свят и прецизен в

съдбите Си, за да допусне каквато и да било изненада от враговете

Си. Понеже, ето, Аз ти явих рода на Елиаким, и ти дадох Ключа на

Давид – нещо, което не съм правил с други Мои слуги от времето на

Ранната Ми Църква!

Но тщеславните църкви няма никак да се съгласят с Истината

от думите Ми. Тъкмо обратното – те всички вкупом ще извикат:

“Защо този пророк от Хълма Мория така се възвишава над

Божиите паства? Не говори ли Бог колкото на него, толкова и на

нас? Ако той е Авраамов потомък – не сме ли и ние чеда на Авраам?

Ако той е Давидов помазаник – не сме ли и ние Давидови

помазаници? Ако той е гвоздей, закован на Канарата, не сме ли и

ние гвоздеи, заковани на Канарата? И ако той е от рода на Елиаким

– колко повече ние сме от същия род? С тази разлика, че той е в

конфликт с всичките църкви и вярващи, докато ние сме с тях в

чудесно разбирателство!”

И точно тук Царят на Сион ще каже на всички тях:

“Не роптайте и не се чудете! Защото Мъдростта непременно се

оправдава от делата си! И колкото църкви има на земята – толкова

и претенции ще има, че всички слушат Гласа Ми, вярват в Завета

Ми, и се управляват от Духа Ми! Но Аз сега ще направя да влезе в

ушите ви нещо ново. И като въведа пророка Си в дома на Исайя, ще

му дам да прочете свещения свитък с пророчеството за рода на

Елиаким, тъй щото прочитът ще доведе нечестивите до пълно

избезумяване, а Верните на Бога – до съвършена утеха!
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А ти, слуго Господен, сега Ме последвай!”

Слез тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото духът

ми се извиси с Него до Небесния Ерусалим. Така аз отново вървях с Исуса

по улиците на Града, когато стигнахме до дома на Пророк Исайя. Вече бях

влизал в този дом от предишни видения, така че отдалеч го познах. И ето,

че когато вече бяхме в стаята на Божия Пророк, Господ взе един от

свитъците и го разгърна пред очите ми, като ми казваше:

“Гледай и чети, слуго Господен! И нека Ключът на Давид в

сърцето ти точно сега да ти яви покритото от Божията тайнствена

Премъдрост!”

Погледнах към пергаментовия свитък, когато думите на пророчеството

пламнаха от Божия Огън. И самите думи, написани от Исайя, гласяха:

“В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син, и

като го облека с твоето облекло и го стегна с твоя пояс ще предам

властта ти в неговата ръка, и той ще бъде един баща на

ерусалимските жители и на Юдовия дом. И ще положа на рамото му

ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря,

и ще затваря и никой няма да отваря; и ще го закрепя като гвоздей

на твърдо място; и той ще бъде славен престол на бащиния си дом;

и на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, - чадата и

внуците, всичките малки съдове, от съдове като чаши до всичките

съдове като мехове. В оня ден, казва Господ на Силите,

закрепеният на твърдо място гвоздей ще отслабва, и ще се счупи, и

ще падне, и товарът, който висеше на него, ще се срине; защото

Господ е изговорил това...” 19

Последните думи от Божието пророчество бяха твърде изненадващи.

Те сякаш напълно зачеркваха целия род на Елиаким. И това ме накара да

попитам моя Господ:

“Как да разбирам този внезапен край на пророчеството, Исусе? Защо

след всичко славно и чудесно, което Отец е изговорил за Елиаким, следва

край, в който закрепеният гвоздей отслабва, чупи се и пада, а товарът му

има съдбата да се срине?”

19 (Исаия 22:20-25)
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В отговор Исус ми проговори, като казваше:

“Не си ли узнал, че Мъдростта на Отца Ми е двояка в

проницателността си, за да доведе нечестивите до пълно

избезумяване? Но ти сега проумей, че самото пророчество е с двоен

прицел, и касае две различни поколения.

Първото поколение, което е родът на Елиаким, непременно ще

бъде гвоздеят, закован на твърдо място, на което ще се окачи

всичката Божия Слава! Но освен поколението на Небето, което е

родът на Елиаким, има още едно поколение на земята, което е

родът на Антихрист! И двете поколения проповядват, че са Исус

Христови, но едното от тях непременно е фалшиво, и именно за

него е краят на пророчеството. А и на двете поколения непременно

свидетелстват гвоздеи. И ти, слуго Господен, като вземеш сега от

сърцето си Ключа на Давид, докосни с него стиховете, свързани с

гвоздея на Елиаким, за да видиш скритото на самия гвоздей...”

Послушал Господ, аз взех от сърцето си Ключа на Давид, като

докоснах с него пламналите стихове, които гласяха:

“...и ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде

славен престол на бащиния си дом; и на него ще окачат всичката

слава на бащиния му дом, - чадата и внуците, всичките малки

съдове, от съдове като чаши до всичките съдове като мехове...”

А когато го сторих, отсред самите стихове се яви Кръстът на Голгота.

И виждайки себе си, съразпнат с Божия Син, аз се чух да казвам:

“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос

живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с

вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си

за мене...” 20

А тогава Исус с пламенен от вълнение Глас ми проговори, казвайки:

“Ето го гвоздеят на Елиаким – да съразпнеш себе си с Господа!

Тогава непременно си закрепен на Канарата! И не ти, но Аз,

Който живея в тебе, съм силен да удържа товара от чедата и

внуците, и на всичките съдове – от малките чаши до големите

20 (Галатяни 2:20)
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мехове! Но Моят Отец, като е видял Началото и Краят, не е спрял

само с пророчество за гвоздея на Елиаким. Но е продължил със

следващото пророчество, което е свързано с гвоздея на Антихрист

и касае изключително отстъпилите от Завета Ми църкви. Затова ти,

слуго Господен, докосни сега и следващите пламнали думи с ключа

на Давид, и виж скритото, което ще се открие от втория гвоздей...”

С огромно вълнение преместих Ключа на Давид върху следващите

пламнали думи, които гласяха:

“В оня ден, казва Господ на Силите, закрепеният на твърдо

място гвоздей ще отслабва, и ще се счупи, и ще падне, и товарът,

който висеше на него, ще се срине; защото Господ е изговорил

това...”

А когато Ключът докосна стиховете, отсред тях отново се появи

Голготският Кръст и разпнатия на него Исус. И ето, че една безумна

блудница, застанала пред Него, сладострастно размахваше гвоздей и

многократно пробождаше нозете и ръцете на Господ, като се омайваше от

удоволствие при вида на проляната Му Кръв. И Небесна присъда излизаше

със Светлина от раните Господни против блудницата, като заявяваше за нея:

“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили

от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух и са

вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от

великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали,

невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато

разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват...” 21

И докато аз гледах, а болка беше сграбчила гърлото ми, Господ протегна

ръката Си към пророчеството на Исайя, тъй щото в шепата Му паднаха

двата гвоздея. И Той, като остави пергамента встрани от Себе Си, хвана

гвоздея на Елиаким в десницата Си, и гвоздея на Антихрист в левицата Си.

А след това с твърде силен и ревностен Глас възвести, казвайки:

“Аз съм Канарата на Божието Спасение! И тези два гвоздея в

Мене бяха забити!

21 (Евреи 6:4-6)
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Закрепения в Мене гвоздей на Елиаким непременно ще

въздигне и утвърди рода на Елиаким – в Духа и Силата на Авраам, и

в Духа и Силата на Давид! Този гвоздей ще удържи Спасението на

Божиите люде, и няма да се огъне, нито да се пречупи! Защото

Силата му е Христос, Който живее в съразпнатите с Него!

Закрепения в Мене гвоздей на Антихрист непременно ще се

счупи и падне! И целият му тщеславен товар ще се срине! И като се

срине – ще напълни огнените челюсти на ада! Защото беззаконието

му е в образа на звяра, който се поругава с Образа на Сина! А

осъждението му е в надписа на Пилат, и в измамата на великата

блудница да си вярва, че е царица и не е вдовица!

Днес и сега Коренът и Потомъкът Давидов ви призовава да си

дадете сметка на кой от двата гвоздея сте възложили упованието

си, и сте благословили с доверието на сърцата си!

Днес и сега Коренът и Потомъкът Давидов ви призовава на

Свято пожертвувание и слугуване – за да бъдете като Авраам на

Хълма Мория, и като Давидови Маслини в Двора Господен!

Днес и сега Ключът на Давид все още отваря Вратата към

Сърцето на Сина, и Вратата към Сърцето на Отца! И тези Врати няма

никой никога да затвори за рода на Елиаким!

Днес и сега Ключът на Давид вече затваря Вратите на

Спасението и Грабването пред великата блудница! И тези Врати

няма никой никога да отключи за рода на Антихрист!

Блажени и Святи човеците, които повярват на виденията в тази

най-благословена пророческа книга! Те непременно ще бъдат родът

на въздигнатите, родът на Елиаким!

Проклети и отхвърлени довека човеците, които похулят Моята

Вяра и Вярата на Отца Ми! Те непременно ще допълнят мярката на

бащите си!

Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, дадох тези видения на

пророка Си! Аз, Светлата Утринна Звезда, явих Зората Си за

последния Божий род на земята – родът на Елиаким!

Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
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