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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Нека Божията Благодат обгърне сърцето ти! Нека

Спасителят Христос протегне ръката Си към духа ти! Нека словото в тази

книга бъде за теб онова животворно изобличение, с което веднъж завинаги

ще се отделиш от всички онези, станали причина Любовта на Бога да не се

изявява сред християните. Когато времето стане студено, тогава всички

човеци реагират по един и същи начин. Те търсят някое топло място, където

да се спасят от студа или навличат топли дрехи, за да устоят на тежкия

климат.

Толкова естествено е да постъпят така, нали?

И ти самият постъпваш така и не правиш изключение от правилото.

А сега помисли, че тази житейска опитност е не просто вярна, но

универсална, тоест, ти можеш да я употребяваш не само за живота на

твоето тяло, но и за живота на твоя дух. Защото духът ти и сърцето ти

също искат топлина и търсят да я намерят.  И за свят, който лежи в лукавия,

е напълно естествено да бъде студен.

Преди две хиляди години на земята сред човеците дойде Бог. Той

дойде не просто да ги види и спаси. Той дойде да донесе на света нещо,

което човеците нямаха. Той им донесе Огъня. Помисли върху това. Защото

топлина има там, където има огън. А Исус слезе не просто в студен, но в

леден свят. Свят, затворен от собствената си завист и злоба, коравосърдечие

и омраза. Свят, обречен да остане пуст и погиващ. Свят, от който Господ

поиска да отдели всички, които повярват в Името Му и заживеят Словото

Му. Преди две хиляди години Исус каза:

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам,

ако се е вече запалил?” 1

Помисли какво наблюдаваш днес. Помисли и потърси онези огнени и

безпределно верни на Бога човеци, каквито Исус видя тогава, но иска да

види и днес. Защото думите на Писанието няма да преминат, но мнозина,

1 (Лука 12:49)
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които не им вярват, ще изчезнат като лъх. Защото Този наш Прекрасен

Спасител, хвърлил Огъня Си на земята, заяви и други думи:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на

мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде

спасен…” 2

Готов ли си да устоиш докрай? Готов ли си да проумееш дълбокото в

думите на Исус? Защото охладнява онова, което някога е било горещо.

Защото Господ с тези Си думи нямаше предвид света на езичниците, но

духовното състояние на последните църкви, в които Божията Любов просто

угасна. Забележи още, че Господ не говори за общества, а за личности.

Той не казва, че “които устоят докрай, те ще бъдат спасени…”, но, че

“който устои докрай, той ще бъде спасен…” Тези думи на Исус са може

би най-отговорните в целия Нов Завет и аз те моля да внимаваш на

словото в тази книга. Понеже през всичките години на моята вяра аз

наблюдавах охладняването и не можех да си го обясня. Знаех само, че

Господ го е предвидил, но нямах водителството на Святия Дух, за да видя

изначалните причини на самото охладняване. И тъй като пророческите

думи на Исус са пределно ясни и точни и говорят именно за устояване, то

и затова аз паднах на коленете си и дълго молех Господ да ми даде Слово,

с което да върна Огъня Му в сърцата на братята и сестрите ми. Тогава

Господ с пребогатата Си Милост слезе върху мен и ми даде да прогледна в

дълбочините на Пророческия Дух. Едва тогава сърцето ми се просвети и аз

разбрах, че причината за охладняването е в умноженото беззаконие. Може

би ще реагираш:

“Та Исус Сам говори за това в Евангелието! Какво ново ми казваш, след

като и аз знам, че поради умноженото беззаконие любовта на мнозинството

ще охладнее?”

Братко мой! Когато Господ посети нечие сърце, то разбира не просто

думите Му. То вижда цялата картина на нещата. Защото ако е вярно, че

Божият Огън охладнява, то знай, че дяволският огън се засилва. Огън се

възправя против огън. И ето затова аз написах тази книга. За да разбереш

кой е онзи дяволски огън, който разпалва и умножава всяко беззаконие.

2 (Матея 24:12-13)
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От заглавието на книгата ти вече си разбрал, че това е чуждият огън.

Чуждият на Аароновите синове. Чуждият огън, който стана причина Бог да

се разгневи и да погуби тези двамата за назидание и духовна поука на

всички поколения след тях. Но нека повече не те държа в неизвестност

относно всичко, което Господ Исус ми разкри за чуждия огън на Аароновите

синове и неговата духовна проекция в днешното последно време.

Вярвам, че след прочита на тази книга сърцето ти вече ще бъде

запалено от жарта на Божията ревност, която моят Господ раздуха и

разгоря с пълна сила, когато Святото Му помазание бликна в сърцето ми.

Бъди благословен!

Бъди просветен!

Бъди огнен за Господ!

Амин и Амин
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1. ВИДЕНИЯТА С ААРОН И СИНОВЕТЕ МУ

Искам да знаеш, братко мой, че когато Словото Ти говори за “огън”, то

ти говори за най-мощната изява на духовните сили в сърцето на човека.

Понеже огънят е стихия, която поразява. Огънят е стихия, която поглъща.

Огънят е сила, която променя всичко, което гори от него.

За десет години аз имах прекрасната привилегия да горя от един

вътрешен огън, който беше разпален от Самият Господ Исус Христос. Този

огън все още гори в мен и аз искам никога да не спре да гори. Но и той не

спира. Понеже Господ е верен да налива ново и ново масло в този огън,

така че вътрешно да изгарям при всяка среща с Него. А Пророческият Дух

на Отца се оказа мястото, където човек цял гори в Божията ревност и

въпреки това не изгаря. Пророческия Дух на Отца се оказа мястото, където

всеки Верен и Истинен, Зван и Избран от Бога, преживява съвършено

точните думи на пророк Еремия:

“Защото отворя ли уста, не мога да не викам; трябва да викам:

Насилство и грабеж! Защото словото Господно ми става причина за

позор и присмех цял ден. Но ако река: Няма да спомена за Него,

нито ще продумам вече в Името Му, тогава Неговото слово става в

сърцето ми като пламнал огън затворен в костите ми; уморявам се

да го задържам, но не мога. Защото чух клевета от мнозина;

навсякъде е трепет; обвинявайте! И ние ще го обвиним, думат

всички, с които аз живеех в мир, които гледат да се спъна, може би

той ще се помами в някаква погрешка, та ще надмогнем над него и

ще си му отмъстим...” 3

Викаш ли ти, братко мой, или не викаш? Виждаш ли насилието и

грабежите, обхванали като краста стотици и хиляди наемници и кариеристи?

Виждаш ли как дяволът изпраща силен и студен вятър, за да угаси Вечния

Пламък на сърцето ти? Нима ще му позволиш? Нима ще се уплашиш от

онези, които ще търсят да те уловят в думите ти и да намерят причина

против тебе? Та нали точно така и фарисеите търсеха причина против Исус

и все не намираха? Но ето затова те моля да отвориш широко сърцето си.

3 (Еремия 20:8-10)
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Защото Господ не спи и вижда всичката мерзост и запустение на погиващата

светска църква. И Верен на Любовта Си към нас Той изпраща именно онова

огнено слово, което ще запали и съхрани малкото Верни, за които този

свят не е достоен, нито пък те са достойни за света.

Когато Господ слушаше молитвата ми и желанието ми да получа

отговор на моето незнание, Той дойде при мен и ми каза:

“Укрепи сърцето си, защото Пътят трябва да се извърви докрай.

И колкото и да е студен вятърът на чародействата и омразата, който

духа към сърцето ти, Аз ще те пазя и закрилям. Понеже чрез тебе

ще дам на верните Си дълбоките тайни на Словото Ми. Онези

истини, които през вековете на църковната история бяха покрити

от пластове на човешко безразличие, човешка измама и човешки

доктрини. Защото днес Аз виждам как мнозина четат думите Ми, но

не ги живеят. Проповядват думите Ми, но в проповедите им липсва

Огънят на Святия Ми Дух, за да запали събранието. И Той няма да

се върне в нито едно събрание, докато причината за умноженото

беззаконие стои всред него. То е все едно да се опиташ да запалиш

мокри и прогизнали дървета. Колкото и да се опитваш, няма да

имаш успех. А в най-добрия случай ще получиш дим, но не и огън.

Тогава ще залюти на очите ти и вътре в себе си вече ще знаеш защо

са мнозина онези, които дразнят очите на Отца Ми. Но ти трябва да

разбереш истински дълбокото в Моите думи за охладнялата любов

на мнозинството. Затова нека те попитам:

Защо любовта на мнозинството охладня?”

“Господи, тя охладня поради умноженото беззаконие...”

Господ се усмихна тъжно. А после отново започна да говори, като ми

казваше:

“Какво разбираш под “умножено беззаконие”? Къде ти търсиш

първоизвора на това умножено беззаконие и какъв е духът на

самата дума “беззаконие”?”

Отговорих:

”Господи, беззаконие е, когато някой престъпва Божиите повеления и

влиза в конфликт с Неговата Воля?”
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“Това е едностранчивият поглед, който имаш върху духа на

думата “беззаконие”. А пълният поглед ще ти даде друга представа.

Защото Господ твоят Бог сега ти казва, че “беззаконие” ще рече и

това, че людете, които го проявяват, са без Закон. Помисли тогава

кога Господ даде Закона Си на людете Си Израил?”

“Исусе, това стана на Синайската планина, когато Отец извика Пророка

Си Моисей, за да му даде скрижалите със заповедите!”

“Добър отговор! Но ти помисли върху другото. Помисли в каква

духовна ситуация беше Израил, докато четиридесет дена чакаше

завръщането на Пророк Моисей от планината.

Не бяха ли в този момент израилтяните без Закон?

Те чакаха Закона, но бяха без Закон. Ето защо, когато Аз в

Евангелието ви казах, че ще се умножи беззаконието, имах предвид

именно това, че много църкви ще повторят стореното от Израил в

онези четиридесет дни. А какво стори Израил, докато чакаше

завръщането на Моисей? И какво правят днес много църкви, докато

чакат Моето завръщане?”

“Господи, докато Израил чакаше Моисея, людете станаха да играят и

да пеят, а междувременно Аарон им изля златното теле, като събра накитите

им...”

“Сигурен ли си в това, което твърдиш?”

“Да, Господи! Такъв е библейският разказ за онези събития...”

Исус поклати неодобрително главата Си и ми каза:

“Не, Стефане! Не е точно такъв библейският разказ. Ти така си

го разтълкувал, но Истината е малко по-различна и сега ще ти дам

да я видиш…”

След думите Си Господ ми даде видение. Аз стоях над самото място,

където беше пълно с хиляди израилтяни. Едни от тях крещяха, а други се

смееха. Над самото място, като тъмен облак над него, аз видях огромно

множество от демони, които като по даден сигнал наскачаха и започнаха

да се шмугват в сърцата на израилтяните. Тогава стана нещо странно.

Самите сърца започнаха да горят от огън. А огънят не просто гореше, но се

предаваше от човек на човек. И всичките тези запалени човеци започнаха
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да свалят златните си накити и да ги дават на Аарон. А братът на Моисей,

понеже беше твърде близо до огъня, също се подпали. Така в един момент

целият Израил гореше с изключение на двама, които бяха се изкачили на

хълма и гледаха отдалеч мерзостната гледка. Святият Дух ме подбуди да

зная, че това бяха Исус Навин и Халев. От въздействието на самия огън, аз

видях как всичките накити на израилтяните, които те донесоха на Аарон,

постепенно се превърнаха в златно теле, чрез умението на Аароновите

ръце, а човеците закрещяха:

“Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха от Египетската

земя…” 4

Така, докато стоях в самото видение, Исус докосна сърцето ми и ме

попита:

“Какво ще Ми кажеш сега? Аарон ли изля златното теле на

Израил? Не беше ли братът на Моисея дотолкова подпален от чуждия

огън на Израил, че просто да стане изпълнител на чужда воля? И

щеше ли Аарон да излее самото теле, ако не бе се поддал на

упорстването на людете и на самия чужд огън, който пламтеше в

тях?”

Чувствах се твърде недостоен пред Исус, защото разбрах, че съм бил

сляп. И аз, като наведох главата си, тихо Му казах:

“Не, Господи! Не Аарон, а самият огън изля златното теле. Аарон

просто беше проводник на този огън, но ако не беше огънят, то не би се

стигнало до извайването на златния идол …”

Исус ме погледна с голяма Милост, а после ме прегърна, като каза:

“Да не отпада сърцето ти, когато Господ твоят Бог те изобличава

или ти показва слепотата ти. Но ти по-добре още повече затвърди

знанието си от това видение, като си спомниш какви думи каза

Аарон на Моисея…”

Пред очите ми вече стоеше библейският текст и затова казах на Господ:

“Исусе! Ето, че Аарон казва на Моисея:

“Да не пламне гневът на господаря ми; ти знаеш, че людете

упорстват към злото. Понеже ми рекоха: Направи ни богове, които

4 (Изход 32:4)
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да ходят пред нас; защото тоя Моисей, човекът, който ни изведе из

Египетската земя, не знаем, що му стана. И аз им рекох: Който има

злато, нека си го извади; и така те ми го дадоха. Тогава го хвърлих

в огъня; и излезе това теле…” 5

А Исус продължи:

“Виждаш ли писаното? Виждаш ли, че Аарон се плаши да не

пламне гневът на Моисея? Това не ти ли показва, че един огън се

плаши от друг Огън? Защото Моисей им носеше скрижали, написани

с Огъня на Отца Ми, а очите му видяха златен идол, сътворен от

огъня на дявола. Виждаш ли също така, че Аарон просто хвърли

златото в огъня, но не Аарон, а самият огън извая златния идол?

Затова и Аарон казва: “Тогава го хвърлих в огъня и излезе това

теле…” Ако го беше направил по собствената си воля, а не от

въздействието на чуждия огън, той би казал: “Изваях това теле…”

Но думите му са абсолютно точни. И ако и той да си послужи с

резец и даде образ на златото, пак не той, но огънят на дявола, от

който пламтяха людете и самият той, бе същинският творец на

златното теле. Ето затова Аз ти дадох видението с Аарон, за да

разбереш, че днес беззаконието дословно се повтаря. Защото

човеци, нямащи Моя Огън, но имащи изобилие от дяволски огън,

подпалват сърцата на мнозинството. Така самият огън извайва

последните златни телета. Това е най-успешната атака на Сатана

против народа и обществото на Бога, понеже в нея вината се

разпределя между всички. Понеже всички заедно участват в огъня

и носят общо последствията си. Ако беше един, биха го отстранили,

понеже би се различавал от тях. Но когато всичките горят от

чуждия огън, то тогава единствената алтернатива за Моите е да се

отделят изсред тях, за да не погинат.

Виж и следващото видение, което ще ти дам. Понеже то е

видение, свързано с двама от синовете на Аарон, които някога като

гледаха как баща им си послужи с чуждия огън, решиха, че и те

могат да постъпят по същия начин…”

5 (Изход 32:22-24)
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Така, докато Господ говореше, очите на сърцето ми вече се пренесоха

в друго видение. Там аз виждах Господната скиния, обвита от Славата на

Бога, и двама човеци, които нямаха вътре в сърцата си присъствието на

Господната Светлина. А вместо това вратите на сърцата им бяха така

отворени за властта на тъмнината, че докато приготвяха богослужебните

си съдове, силни и мощни демони им надвиха и влязоха в тях. След това

вътре, в сърцата на човеците, лумна същият огън, който в предишното

видение беше изваял златното теле. Двамата свещенослужители така и не

забелязаха дяволската атака, но бяха спокойни и самоуверени. И когато

запалваха кадилниците си, тогава аз видях как не земен и физичен огън,

но самият духовен огън на дявола се докосна до благоуханния тамян и го

подпали. В следващия миг двамата влязоха в скинията, при шатъра за

срещане. А там една огромна Светла Ръка се спусна над скинията, и като

се сви в юмрук, се стовари върху сърцата на Аароновите синове, които

тутакси паднаха мъртви на земята. Видението ме остави без дъх. Не можех

дори да си представя колко категоричен бе Божият гняв. Защото Светлата

Ръка буквално взриви сърцата на човеците и самите демони, които ги бяха

обсебили. Обърнах се към моя Господ с ужасения си поглед, а Той докосна

главата ми и ми каза:

“Днес дори не можеш и да си помислиш, че е възможен такъв

Гняв от Отца Ми, но измамното успокоение на последните потомци

на Аароновите синове ще им послужи за собствената им погибел.

Понеже в онези древни времена Божият Огън се стоварваше с гняв

над огъня на дявола, а днес Отец Ми търпи до последно. И като си

помислиш, че всяка сълза на огорчение от очите на Отца Ми,

поради блудството и мерзостта на църквите, се трупа и събира, то

каква ще е сетнината на Божия Гняв, момчето Ми? Ако сълза се

събира със сълза, то няма ли да станат много сълзи?”

“Господи мой, вярната пословица казва, че капка по капка става на

вир…”

“А няма ли многото вирове да се превърнат на езеро? И не е ли

именно това огненото езеро, което гори с жупел?
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Но ето, твоят Господ и Бог говори, и праведни думи излизат от

устата Му! Кажи на всички и нека знаят Истината за Божия Гняв

против дяволския огън:

Огненото езеро е трупаният Божий Гняв против всички, които

си послужиха с чуждия огън на Аароновите синове! Огненото езеро

е възмездието от Отца Ми за всички, в които гореше огънят на

дявола и те пожелаха да запалят с него мнозина!

Помисли тогава какъв е Моят Огън, за да разбереш и огънят на

дявола…”

“Господи Исусе! Твоят Огън е Божията Любов. Всеки, който люби Бога

и ближните, има Твоят Огън и гори в него…”

“А не остава ли тогава огънят на дявола да е любовта към

света?  Не затова ли охладня Моята Любов и Моят Огън, понеже

мнозинството се подпали и зарази от другия огън? И ако някога

Израил свали златните си накити, за да му извае огънят теле, то

това злато от Сион ли дойде или от света? Богатствата на света Мои

ли са? И Аз ли ги дадох в ръцете на последните отстъпници от

вярата?”

“Не, Господи Исусе! Даде им ги Мамон, понеже му се поклониха. А

така в сърцата им влезе другият огън...”

“Виж тогава, момчето Ми, какви думи ви написа Апостолът Ми

Йоан. Защото е вярно, че който има Моя Огън, той люби Мен и Отца

Ми. Но още в Ранната Ми Църква дяволът започна да подклажда

своя огън. И това накара Йоан да запише:

“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой

света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света,

похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на

живота, не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите

похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века...” 6

А сега виж същото предупреждение, но в Духа на видението,

което ти разкрих:

6 (1 Йоаново 2:15-17)
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“Не допускайте в сърцата си дяволския огън, нито каквото и да

е, което гори от него. Ако има някой дяволския огън, той няма

Огъня на Отца Ми. Защото всичко, което гори от дяволския огън -

похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота,

не е в Огъня на Отца Ми, но е от света. И дяволският огън

преминава, и всичко, що гори от него, а който гори от Огъня на

Отца Ми, пребъдва до века...”

Ако никой от Моите досега не е прочитал Йоановите думи с

такъв Дух и по такъв начин, нека побърза да ги прочете именно

така. Защото не друг, но дяволският огън беше причината Моята

Любов да охладнее. Защото Любов се възправя против любов и

огън се възправя против огън. Днес е последното време, когато в

смъртоносен сблъсък ще се срещнат Огънят на Отца Ми и огънят на

дявола. Залогът е Спасението на вашите души. Онези, които като

Аарон допуснат дяволския огън до себе си, непременно ще се

оприличат на двамата му сина, които носеха в кадилниците си чужд

огън и Отец Ми в ревнивостта Си ги уби. А онези, които се отделят

изсред нечестието, както някога го сториха Исус Навин и Халев, ще

бъдат посочени и утвърдени от Отца Ми, защото Той ще каже на

такива същите думи, които каза и за Халев:

“Но понеже слугата Ми Халев има в себе си друг дух, и той

напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която

влезе, и потомството му ще я наследява…” 7

Също така и онези Мои люде, които имат в себе си друг дух,

различен от духът на охладнялото мнозинство, то на такива Сам

Отец Ми ще даде да възвестяват до свършека Неговия Огън. И ето

така разпечатвам пред теб духовния прочит на станалото с Аарон и

синовете му. Духовен прочит, който земните и плътските няма да

приемат, защото са уловени от буквата, която убива. Те никога

няма да видят онзи пламнал огън в подножието на Синайската

планина, който бе същинският творец на идола.

7 (Числа 14:24)
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Но с това Моята среща с теб не приключва, защото са мнозина

онези, които са затворили Стария Завет и не искат да познаят

дълбочините на Пророческия Дух. Мнозина са човеците, за които

Господ никога не е бил Началото и Краят, Алфата и Омегата. На

такива Аз ще дам знамения с чуждия огън на Аароновите синове и

в Новия Си Завет, за да няма никой извинение в Деня на Моето

Съдилище…”
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2. ВИДЕНИЕТО С ПЕТЪР

Братко мой, от последните думи на моя Господ аз разбрах колко е

наскърбено Сърцето Му. Защото в хиляди църкви, зовящи се Христови,

можеш да намериш само купища от теология и празнодумство, но не и

Христовият Огън. Една бледа и осакатена вяра, стигаща до сметкаджийския

шепот:

“Ако аз посея толкова, Той колко ще ми даде да пожъна?”

Той наистина скоро ще даде на всеки да пожъне в пълна степен

беззаконието си. Но не в това е въпросът. Въпросът е друг. Въпросът е:

Имаме ли ние от Огъня на Отца? Имаме ли ние от онзи Огън, от Който

пламтеше къпината, и въпреки това не изгаряше? Имаме ли ние онази

мъдрост на Святия Дух, с която да разберем, че ако Отец реши да призове

израсналия в Египет Моисей именно чрез горяща къпина, то го направи,

защото до мига на Неговия избор, Моисей беше именно такава къпина,

сиреч, бодлив човек, който в яда си дори уби египтянин? И ако в началото

на призива Моисей беше бодлива къпина, то помисли като какъв привърши

той живота си. Не казва ли Словото за него, че бе най-кроткият измежду

човеците? Ето това може да направи Божият Огън с една къпина, а колко

повече - когато ти, вдъхновен от Словото Му, се оставиш завинаги да

гориш от Любовта Му.

Както се убеди от думите на моя Господ, Той реши да ми покаже

знамения и от Новия Завет, свързани с чуждия огън на Аароновите синове.

Защото за този чужд огън писаха много от Христовите слуги и Апостоли.

Апостол Юда видя как чуждият огън влиза в сърцата на мнозина и затова

насърчи вярващите, пишейки им:

“...други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други

показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от

осквернената от плътта дреха...” 8

Апостол Яков видя същия дяволски огън в друга роля - като такъв,

който запалва устата. И затова писа:

8 (Юдово 23 ст.)
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“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите

телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва

колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла...” 9

Ти виждал ли си братко как дяволският огън запалва езика на някого?

Ако не си виждал, то се приготви да видиш, защото видението, което Исус

ми даде, показваше именно силата на дяволския огън, на чуждия огън на

Аароновите синове.

И така, когато Исус ми даде видението, Той Самият не беше до мен, но

аз вътрешно знаех, че ще бъде участник в самото видение. Намирах се

пред красива каменна къща и в този миг видях как моят Господ, пребит и с

окървавено лице, беше прихванат от двете Си страни от стражи, които Го

вмъкваха в самата къща. Отвън пред къщата имаше достатъчно голям двор

и в самия двор - мнозина човеци. Те викаха шумно и се подиграваха на

Господ, а след това се кикотеха. Не беше трудно да забележа, че всички те

имаха демони в сърцата си. Така пред очите ми се повтори същото

знамение, което видях и при Аароновите синове. Защото шумната тълпа се

събра в центъра на двора и запали там огън. Но това не беше огънят, с

който да сгреят ръцете си. Не! Един друг огън, който излезе от собствените

им сърца, направи около тях огнище и те го подпалваха с още по-обидни и

зли думи към Исус. Така огънят се разгоря и стана огромен. Тогава видях

Петър, който се приближи до огъня и седна при злите човеци. А пламъците

на огъня буквално нападнаха Петровото сърце, така че то се поддаде и

започна да гори. В този миг една от жените се изправи и приближи до

Петър, като каза на висок глас, така че да я чуят всички:

“И тоя беше с Него…” 10

А Петър, който вече гореше от чуждия огън, също така високо извика:

“Жено, не Го познавам...” 11

След малко друг, който буквално беше опожарен от чуждия огън,

отиде до Петър и с мазна и хитра усмивка каза провлачено:

“И ти си от тях…” 12

9 (Яков 3:6)
10 (Лука 22:56)
11 (Лука 22:57)
12 (Лука 22:58)



17

А Петър, който още повече допусна огъня в сърцето си, заръкомаха с

ръцете си, като казваше:

“Човече, не съм...” 13

Не мина време и за трети път дяволът изпращаше огъня си към

Петровото сърце, защото трети човек, като хвана с ръце главата му и го

гледаше, твърдо каза:

“Наистина и тоя беше с Него, защото е галилеянин…” 14

А Петър, допускайки огъня в най-вътрешното на сърцето си, с вълнение

извика:

“Човече, не зная що казваш…” 15

В този миг пропя един петел, а Господ, Който излизаше от къщата на

първосвещеника, погледна на Петър. И от сърцето на Исус излезе Огнен

Пламък, който с такава сила се заби в сърцето на Петър, че огънят на

дяволът угасна. А Петър, като скочи, избяга от властта на чуждия огън,

държейки с две ръце главата си и раздиран от горчиво ридание…

Не зная, братко мой, дали някога Господ те е вдигал в Живото

Евангелие, но смея да твърдя, че нещата бяха удивително точни. Тогава

Исус направи видението да се прекрати и само след миг беше при мен,

като ме попита:

“Разбра ли сега какъв огън бяха наклали онези, които Ме хулиха

и оплюваха? Разбра ли какъв беше огънят сред онези, които Ми

сплетоха трънения венец? Разбра ли какъв е огънят на всяка хула и

злоба?”

“Да, Господи! Това беше чуждият огън на Аароновите синове! Това бе

огънят на дявола. Огънят на всяка омраза и презрение към Тебе и Името

Ти…”

“А трябваше ли ученикът Ми Петър да върви подир Мен издалеч,

на което свидетелстват три от Евангелията, когато можеше ревностно

да застане до своя Господ? Трябваше ли да сяда сред човеци,

разпалили такъв огън? Не казва ли всичко това “Евангелието от

Лука”, където е записано:

13 (Лука 22:58)
14 (Лука 22:59)
15 (Лука 22:60)
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“А Петър вървеше подире издалеч. И когато бяха наклали огън

насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между

тях…” 16

Ти можеш ли да седиш до онези хора, чиито уста се отричат от

твоя Господ и даже Го презират? Би ли седял до човеци, които са

наклали чужд огън?”

“Не, Господи! Да не бъде! Аз никога няма да седна до сърца, чийто

пламък показва, че са влюбени в света, а не в Тебе…”

А Господ продължи с въпросите Си:

“Какво ли тогава ще да се е случило с Петър, та да запише

евангелистът, че е седнал не просто до огъня, но до самия пламък:

“И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в

него и рече: И тоя беше с Него...” 17

Няма ли тогава да се подпали езикът му и да Ме предаде, както

и стана?”

“Да, Господи! Защото Словото Ти е Дух. И ако някой е воден от Святия

Ти Дух той непременно ще познае до какъв пламък беше седнал Петър.

А така думите на Апостола Ти Яков стават съвършено ясни:

“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън…” 18

“Не просто огън, Стефане! Но чужд огън… Огън, който пълзи

към сърцата и ги кара да се отрекат от Мене, като повторят в дух и

дело думите на Петра:

“Жено, не Го познавам…”, “Човече, не зная що говориш...”

И ако мнозина днес виждат как Господ техният Бог отново е

поруган и пребит от слугите на последния Синедрион, то защо като

Петър сядат до пламъка на хулители и отстъпници? И ако мнозина

днес се отричат от Мен и не Ми позволяват да ги погледна и доведа

до покаяние, то как утре такива ще искат дял от Небесното Царство?

Няма ли да ги посоча и да им кажа:

16 (Лука 22:54-55)
17 (Лука 22:56)
18 (Яков 3:6)
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“Истината ви казвам, не ви познавам, понеже и вие не Ме

познахте. Идете вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола

и неговите ангели!”

Защото днес, когато Храмът Ми е окупиран от Ааронови синове,

носещи чуждия огън и проповядващи финансов просперитет и

любов към света, няма един, който да стане и напусне събранията

им. Няма един, който да се почувства изобличен и да излезе изсред

дяволския огън. Понеже виж отново как Словото говори, че Петър

беше не просто край огъня. Той беше вътре в огъня на дявола. Но

когато го погледнах и освободих, то тогава той излезе вън…

“И излезе вън, та плака горко…” 19

Можеш ли да си на двора на къщата, а едновременно с това да

излезеш вън? Та не си ли навън, след като не си в къщата на

първосвещеника, а на двора? Но когато на този двор поклонниците

на дявола са запалили неговия огън и ти си влязъл в самия огън, за

да гориш в него и да се отричаш от Спасителя си, то непременно се

налага да излезеш вън и да плачеш горчиво!

Ето защо вече не призовавам, но заповядвам:

Излезте изсред поклонниците на златните телета и плачете

горко, нежели Отец Ми ви покаже Милост и Аз ви възстановя!

Излезте вън от демоничните сборища на Вавилон, станали

свърталища на всякаква мерзост и нечистота! Излезте вън от онзи

огън, който ви кара да обичате търговията на света, конференциите

на света, дипломите на света, парите на света и гордостта на света.

Защото до последно и двата огъня ще горят и търсят своите си.

Защото до последно Отец ще търси хора с духа на Исус Навин и

Халев, а дяволът - хора с духа на Надав и Авиуд. Защото до

последно огънят на дяволът ще ражда златни телета, а Огънят на

Отец - примера на Седрах, Мисах и Авденаго.

Ето, Аз днес съм отново разпнат, похулен и презрян от

тщеславната църква. И очите Ми гледат към всички, които стоят в

чуждия огън, който ги измами. На всички тях казвам:

19 (Лука 22:62)
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Приемете Ме, и Аз ще ви простя! Върнете се към първия си

Огън и спомнете първата си любов! Днес е мигът и сега е часът,

когато ви посещавам чрез Словото, дадено на пророка Ми! Който

приеме думите Ми в тази книга, той ще и да разбере, че Вавилон

никога не се е уголемявал, освен чрез огън! Който приеме думите

Ми, той ще и да разбере, че тази последна Вавилонска кула, която

днес строи лукавият, е успешна именно защото мнозина човеци са

пръст и глина, която дяволът хвърля в своя огън, за да прави

тухлите на своя последен строеж! Който приеме думите Ми в тази

книга, той ще и да разбере, че има време и съдба за всяко зло и за

всяко беззаконие. Понеже Отец Ми вече отвори древното Си Слово,

за да заяви на всички, които носят чуждия огън:

“Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или

непожънати класове, или ниви, то който е запалил огъня непременно

ще плати…” 20

Или бъдете тръни, запалени с чужд огън, от които никой не

бере Плода на Лозата! Или бъдете кръстени в Моя Огън, за да устоите

докрай! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

20 (Изход 22:6)
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