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КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!

От Името на Господа на Силите и според изричната Му заповед аз ти

предавам думите на моя Бог и те моля да коленичиш пред Него. Моля те да

паднеш по лице и с дух на смирение да приемеш Господните изобличения

в тази книга. Защото Господ няма да говори още много дълго. Понеже

всякога, когато Той е говорел, людете са беззаконствали и са ходели в

собствените си пътища. Всякога, когато Всемогъщият е изпращал пророците

Си, людете са пирували, заслепени от себеправедност и безнаказаност.

Скрити под покривалото на греха, те са мислели, че Бог непременно ще се

съобрази с тяхната представа за изобличение и наставление. Скрити под

измамното самочувствие на гордостта те са си мислели и продължават да

мислят, че Отец и пръста Си няма да помръдне, без да се съобрази с

тяхното мнение.

О, окаяни и нещастни! О, помрачени и странни люде, лишени от всяко

благочестие и пълни с нечестие и разврат! Нима не знаете, че Праведният

Съдия оставя нечестието не само да покълне, но и да се разцъфти? Нима

не знаете, че всички нечестиви цъфтят, само, за да бъдат изтребени от

лицето на земята? Нима не знаете, че колкото повече плевелите бъдат

оставяни да се уякчават в почвата си, толкова по-дълбоки стават корените

им, които всмукват от отровния дъх на ада? Ето защо растежът на всеки

плевел е тясно свързан с неговото проклятие. И колкото по-малко Господ

се намесва, та дано би изкоренил земното растение, толкова повече това

растение живее със самочувствието, че е небесно.

Но идва ден, идва час и миг на последна проверка. Идва времето,

когато всички, които са мразели изобличението, ще умрат. Идва времето

Господ да погледне от Небето и да прибере малцината при Себе Си, а

мнозина да приготви за Деня на Своя Гняв.

Искам да знаеш, скъпи ми братко, че Словото на Живия Бог не може

да бъде осуетено. Точно обратното - то е така изговорено и заповядано,

щото да осуети всяко суетно надигане и превъзнасяне пред Лицето на
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Бога. И колкото повече от людете се отдалечава часът на покаянието и

смирението, толкова повече наближава буреносният облак на Господния

Гняв. А най-жестоката картина, която Исус разкри пред моето сърце, беше

тази, че днес човеците бързат да ускорят времето на възмездието...

Те не просто не се покайват! Не! Те навиват пружините на Божия

часовник с такова беззаконие, щото нищо чудно, че стрелките се движат

все по-бързо и по-бързо. И за разлика от беззаконните, които нямат ум и

представа как би реагирал Бог, Той има не само представата. Той има

Словото, изговорено точно за днешното време. Той има думите и погледа,

в които смирените и мъдрите ще видят края на всяко беззаконие и

наградата на всяко благочестие.

Преди да ти разкрия дълбочините на посвещението, в което ме постави

Господ Исус, аз искам да ти напомня някои неща, които може би си

забравил или никога не си знаел. Затова нека започна с това, че падналото

човечество обича падналия Луцифер. И не само го обича, но винаги е било

готово да извърши очакванията му. Преди хиляди години на едно поле в

земята Сенаар се събрали множества от човеци. Те били блудни и безпътни.

Те нямали ясна представа как да построят бъдещето си, нито имали всред

себе си Божии помазаници и пророци, които да им дадат виделина и

простор. Затова пък тези огромни множества имали юзди, с които демоните

на Луцифер впримчили собствените им страсти и похоти. Така, в крайна

сметка, в онова древно време, настъпил миг, когато тези множества

решили да направят предизвикателство към Твореца. И там, на огромното

и широко поле в Сенаарската земя, те си рекли:

“Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня…” 1

Без съмнение, много човеци биха завидели на предприемчивия дух,

който имали тези хора. Но кой от завиждащите би забелязал, че желанието

на тези човеци се е родило поради огъня? Понеже всички множества горели

от един и същи огън. Те го забелязвали помежду си, усещали пламъците

му, но не знаели как да употребят горещината му. Те изобщо нямали на

представа кой разпалва този огън и какво е неговото предназначение. Но

ето, че този, който бил разпалил огъня, вече имал твърдото намерение да

1 (Битие 11:3)
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предизвика Бога. Човеците не знаели, че това бил Луцифер, падналият от

Небето син на огъня и светлината. Човеците не знаели, че този огън, който

горял всред тях, бил най-усилното и мощно действие на дявола върху

човешкия род. Човеците не знаели, че огънят винаги владее над нещата,

които горят и превъзмогва над тях. Те не си давали сметка, че Творецът е

лишил падналите човеци от Своите живи води. Те не проумявали, че

живеят всред сухи места, където огънят е най-силен. Затова не само, че се

покорили на внушенията на Луцифер да правят тухли, като ги изпичат в

огъня, но стигнали в беззаконието си дотам, щото да организират много

строителен материал в едно дело, за което и Библията казва:

“И рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да

стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем

по лицето на цялата земя…” 2

Така, след взетото решение, те започнали да събират тухлите, изпечени

в огъня и да ги слепват със смола, за да реализират намерението си. Тук

искам да разбереш първата дълбока истина, която ще стане основа на

цялото изобличително слово в книгата. Истината е тази, че падналото

човечество винаги ще иска да се качи там, откъдето е паднало! А в това си

желание падналите ще станат изпълнители на една воля. Волята на

падналия. Аз няма да ти разказвам в подробности онова, което ти и сам би

прочел в библейския разказ. Не в това е целта ми. Защото явното в

Библията е явно. Но когато стане дума за скритото, то тогава Сам Бог ще

се намеси, за да просвети сърцето ти. Понеже онази древна Вавилонска

кула разгневи Небето и Бог слезе, като размеси езиците на човеците и ги

разпръсна по лицето на земята. Но там, при самия строеж в земята Сенаар,

останаха белези. Както когато видиш строителство на нов блок. Защото

блокът е построен, но дълго след това около него остават белезите на

строителната работа. Така и след строежа на древната Вавилонска кула

останаха белези. Човеците не знаят за тези белези. Те не знаят, че днес,

миг преди свършека, миг преди Второто Пришествие на Господ Исус Христос,

отново се строи и завършва една гигантска Вавилонска кула, пред която

някогашната кула е дребна и съвсем незначителна кутийка. Тази последна

2 (Битие 11:4)
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Вавилонска кула е твърде явна. Всичко в света около теб говори за нея. Но

докато замаяните човеци само гледат кулата и цъкат с език от размерите й,

на мен Господ ми даде да видя нещо друго. Нещо, от което се роди тази

книга. Господ ми даде да видя белезите, които останаха от строежа на

някогашната кула. Белези, които днес Луцифер използва максимално, за

да си довърши грандиозния проект.

Какви са тези белези?

Ами виж, братко мой, че стиховете в Книгата Битие разделят строежа

на Вавилонската кула на два етапа:

Първи етап: Етап на замисъла

Втори етап: Етап на изпълнението

Повечето от нас се вълнуват единствено от етапа на изпълнението. Те

имат ограничен поглед, който стига само до това, че човеците построили

кула, а Господ ги разпръснал...

Но я виж етапа на замисъла. Понеже кой тръгва да строи кула, без да

пресметне разноските? Кой тръгва да строи жилищен блок, без да докара

на мястото на строежа кран и да направи строителна площадка?

Когато сърцето ми беше напоено от Святия Дух и аз започнах в

дълбочина да размишлявам върху строителната площадка на дявола и за

неговия замисъл в построяването на кулата, то тогава Господ Исус дойде

към сърцето ми. Ето думите, които Исус ми каза:

“Аз искам да ти дам онзи пророчески поглед, с който ясно да

видиш каква бе някога строителната площадка на Вавилонската

кула. Защото тя е същата и днес. И вие няма да бъдете успешни

против началствата и властите на нечестието в небесните места,

ако не насочите Меча на Пророческия Дух именно в разбиването на

строителната площадка на дявола. Понеже мнозина Мои служители

размахват Меча на Словото Ми против етажите на последната

Вавилонска кула, без да размислят, че ако унищожиш една стена,

дяволът ще построи две. Моите размахват мечовете си против

Вавилонските крепости, без да размислят, че ако падне една

крепост, дяволът ще въздигне още по-голяма. И това е така, защото

всеки се взира в кулата, а не в строителната площадка до нея…
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В тази книга ще дам помазание и Сила на Моите, за да насочат

Словото Ми против мястото, където се приготвя строителния

материал, а не просто против самия строеж. Така Аз непременно ще

лиша лукавия от възможността да строи кулата си.

Блажени и Святи онези, които се смирят и се оставят да бъдат

водени от Моята ръка. Защото сега ще ти дам видение, което ще ти

обясни всичко…”

След последните Си думи Господ докосна с ръка сърцето ми и пред

очите ми се разкри видение. Аз виждах днешната Вавилонска кула, която

се издигаше високо, а върховете й пореха облаците. Тогава Исус ми каза:

“Не се впечатлявай от кулата. Защото Сатана разчита именно

на респекта от неговото творение. По-скоро - погледни натам,

където сега сочи ръката Ми...”

Действително, че докато кулата респектираше очите, Господ изобщо

не й обърна внимание, защото Той беше прострял ръката Си и ми посочваше

място при самата основа на кулата. Тогава забелязах, че там беше лумнал

силен огън, а отстрани на огъня бяха строени редици от хиляди човеци. В

следващия миг Исус ме приближи в самото видение, така че двамата с Него

бяхме до самата строителна площадка на дявола. И там, всред силния огън

аз видях демоничен началник, който имаше невероятна притегателна сила.

Той държеше в ръката си златен жезъл и когато го вдигаше, посочваше

човеците от стотиците редици на площадката. При посочването, от жезъла

на демоничния началник излизаше огнен лъч, който докосваше сърцето на

посочения, а човекът тръгваше към огъня. При влизането в огъня ставаше

така, че естеството на човека се превръщаше във вид на изпечена глина, а

след излизането от огъня този, образно казано, глинен човек, лягаше на

огромна преса, построена отстрани на лумналият огън. Тази преса смачкваше

глинения човек отгоре и отстрани. След това от калъпа на самата преса

специално обучени демони изваждаха готова червена тухла. Видението

беше ужасно, защото за първи път разбрах каква беше самата демонична

технология за изработването на тухлите за Вавилонската кула. Тогава Исус

ми каза:
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“Забележи внимателно демоничния началник всред огъня. Той

се нарича Молох и е главният снабдител на Вавилонската кула.

Неговата постоянна длъжност пред Луцифер е именно тази - да

вкарва в демоничния огън човеци със старото паднало Адамово

естество и след това силата на този огън да извърши с тях

невъзвратимо покваряване и изпичане. Излязъл от огъня, такъв

човек попада в мощната преса на Вавилонското нечестие, където

чрез фалшиви доктрини той завинаги бива формиран като тухла от

Вавилонската кула…”

Слушащ думите на Исус аз напълно разбрах цялата трагедия на

човеците, които биват въвлечени и изгорени от огъня на Молох. Затова

казах на моя Господ:

“Исусе! Нима искаш да кажеш, че строителната площадка на Вавилон

е мястото, където се подвизава Молох, а неговият огън превръща човеците

в тухли?”

“Точно това искам да ти кажа, момчето Ми. И не само това.

Защото тази скверна тухларна на дявола си има име, с което Господ

я е кръстил. Име, което Господ е изявил в Свещеното Си Писание.

Защото именно тук е Тофет. Именно тук е тухларната на дявола,

която Господ твоят Бог е видял като долина на Еномовия син. Най-

страшното в тази долина е огънят на Молох. Огън, който мнозина не

разпознават, нито могат да победят. Затова казвам на всички и

който има ухо да Ме чуе, нека Ме чуе.

Огънят на Молох създава тухлите на Вавилон!

И битката на Моите помазаници днес Аз насочвам не против

крепостите на кулата, а против огъня, с който те се създават!

Служител, който не може да победи огъня на Молох, не е Мой

служител! Защото такъв е слуга на Молох и всякога работи за

мерзостта на Тофет. Затова долината на Еномовия син ще бъде дял

на всички нечестиви, които се наричат с Името Ми, без да имат Моя

Огън. А сега нека те заведа в познаване на огъня на Молох. За да

укрепя чрез Словото, което ти давам, малкото живи, които чуват

Гласа Ми…”
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След последните Си думи Господ направи видението с Вавилонската

кула да се прекрати. И аз едва тогава разбрах в каква тайна ме беше

посветил моят Господ. Това беше тайната за действието на онзи началник

на Луцифер, който всякога е прегарял съвестите на човеците и е носил

огромни печалби на тъмните сили. Внимавай във всичко, което ще ти се

открие в тази книга. За да бъдеш победител над огъня на Молох.

За да бъдеш мъздовъздател над тухларните на Вавилон.

Амин и Амин!
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1. ВИДЕНИЕТО С ОГЪНЯ НА МОЛОХ

Братко мой! Аз вярвам, че ти вече си убеден в една неоспорима

истина. Истината, че там, където има строеж с тухли, непременно ще има и

тухларна. А където е тухларната, там ще е и огънят.

Непознаването на духовните реалности е донесло такава трагедия за

човеците, щото няма да е силно, ако ти кажа, че мнозина са станали

жертви на Злото. В крайна сметка, тази тухларна на дявола, която Господ

Исус ми разкри с името “Тофет” напълно оправдава името си. Защото “Тофет”

ще рече “жертвеник”. А жертвеникът е мястото, където се принасят жертви.

Мнозина изобщо не могат да разберат, че ако в духовния свят има война

между Светлината и тъмнината, то непременно както едната, така и другата

страна ще иска да привлече човеци към себе си. И не само да ги привлече,

но да ги сплоти и мобилизира в изпълнението на нейната воля. В това

отношение огънят е средството, с което става както самото привличане,

така и самото сплотяване.

Преди две хиляди години на земята дойде Господ Исус Христос. Той ни

донесе Огънят на Отца и ни обеща, че ще ни кръсти в него. И кой от нас

може да забрави думите, с които Божият Син ясно определи мисията Си:

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

ако се е вече запалил?” 3

Но колко от християните разбраха, че ако Господ хвърля на земята

Своя Си Огън, то е, за да ни опази от огъня на Молох? Колко от нас

разбраха, че Божият Огън е Любовта на Отца, която свързва всички в

съвършенство? Колко от нас проумяха, че ако човек отхвърля Божия Огън,

то непременно ще намери огъня на Молох?

В това отношение Библията е абсолютно категорична. Тя ни показва,

че много човеци не са обичали Бог и Неговата Святост, но са търчали да

влязат в огъня на дявола. Тя ни показва, че когато Израил вървеше против

Божията Воля и открито се бунтуваше на Господ, то тогава не отделни

израилтяни, но самите Израилеви царе вършеха примера на мерзостта и

гнусното зло. Аз ще ти покажа някои такива примери, само, за да разбереш,

3 (Лука 12:49)
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че Молох наистина е един от най-успешните демонични началници. Виж,

например, какво вършеше Ахаз, синът на цар Давид:

“Ахаз бе двадесет години на възраст когато се възцари, и

царува шестнадесет години в Ерусалим; но не върши това, което бе

право пред Господа, както баща му Давид, но ходи в пътищата на

Израилевите царе, направи още и леяни идоли за ваалимите. При

това той кади в долината на Еномовия син, и изгори от чадата си в

огъня, според мерзостите на народите, които Господ беше изпъдил

пред израилтяните. И жертваше и кадеше по високите места, по

хълмовете и под всяко зелено дърво…” 4

Виж сега какво стори и Манасия след баща си Езекия:

“Манасия бе двадесет години на възраст когато се възцари и

царува петдесет и пет години в Ерусалим. Той върши зло пред

Господа, според мерзостите на народите, които Господ изпъди пред

израилтяните. Устрои изново високите места, които баща му Езекия

беше съборил, издигна жертвеници на ваалимите и направи ашери,

и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше. Също

издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал:

В Ерусалим ще бъде Името Ми до века. Издигна жертвеници и на

цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.

И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още

упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше

омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове;

той извърши много зло пред Господа та Го разгневи...” 5

А сега забележи, че и цар Давид и цар Езекия бяха ревностни за Бога

и попадаха под Неговото благоволение. Но за разлика от тях децата на

чреслата им постъпиха разтлено и се върнаха назад. Това трябва да те

убеди, че твърде често в служението към Бога липсва приемственост и не

винаги онези, които поемат щафетата от добрите състезатели, остават добри

като тях. Същото е и днес. Днес в Църквата също липсва приемственост.

Липсва онази ревност, с която дързостни и ревностни за Бога човеци

извикваха съживление и реформация. А когато Огънят на Бога се изгуби и
4 (2 Летописи 28:1-4)
5 (2 Летописи 33:1-6)



12

вместо него се възцарят човешките авторитети и традиции, то със сигурност

можеш да очакваш проблем. Днес проблемът пред Църквата е един и той

се нарича “огън на Молох”. Огънят, с който някога човеците в Сенаарската

земя разгневиха Бога. Огънят, който Надав и Авиуд сложиха в кадилниците

си и влязоха в Божията скиния, за да бъдат поразени от Божия Гняв.

Огънят, който днес повече от всякога разпалва страстите и похотите, за да

стане родител на онова извратено поколение, което прегърна тщеславието

на живота и реши, че завинаги е умито в Кръвта на Исус.

Виденията, с които ще продължи тази книга, в пълна степен ще ти

покажат колко голяма е измамата в църквите на последното време. Защото

моят Господ Исус не се задоволи само с това да ми даде фокус върху огъня

на Молох. Той ме направи свидетел на самите демонични церемонии, с

които днешните тайни служители на Сатана опожаряват сърцата на човеците.

Затова сега аз ще продължа със самите видения в реда, по който Господ ги

разкри на сърцето ми.
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2. ДУХОВНАТА МАСТУРБАЦИЯ В ОГЪНЯ НА МОЛОХ

Братко мой! Нека никак да не те стряска заглавието на тази първа

демонична церемония. Защото за извратен дух като дявола мастурбацията

е нещо като визитна картичка на неговата активност. Ако никога не си бил

запознаван със значението на тази дума, то ще ти кажа нейното значение

и на български. А то е “самозадоволяване”, известно още и като “онанизъм”.

Когато Господ ми даде първото видение върху огъня на Молох аз бях

шокиран от чудовищните размери на пораженията, които този огън оставя

върху човешките души и сърца. А сега нека да ти кажа какво всъщност

видях.

Господ вдигна духа ми при Себе Си и ме скри дълбоко в Присъствието

Си, за да наблюдавам всичко онова, което се извършва на демоничната

церемония, без това да влияе върху сърцето ми. Аз виждах онзи огромен

лумнал огън, както и в първото видение пред Вавилонската кула. Този път

обаче нещата изглеждаха малко по-различно. Аз виждах огромно множество

от голи хора, събрани около огъня на Молох. Те викаха и подскачаха

възбудено, защото усещаха горещината на огъня, макар че все още не

влизаха в него. И като гледах всичко това, аз попитах Исус:

“Господи, какво става тук? И защо всички тези човеци са голи пред

огъня на Молох?”

А Исус ми отговори:

“Не може да не са голи! Всички до един са голи, защото не са

се облекли с чистия и светъл висон на благовестието. А като

вземеш в предвид и това, че тук са събрани човеци, посочени от

Луцифер да бъдат покварени и осквернени, то сам можеш да

разбереш, че князът на всяко блудство непременно иска голи

човеци за церемониите си. Тези, които са събрани тука, до един са

забравили думите, с които ви предупредих, като казах:

“(Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите

си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му)…” 6

6 (Откровение 16:15)
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Но когато си отишъл на такава демонична церемония и си един

от нейните участници, то всякакво чувство за срам вече е изчезнало.

Затова забележи как ще започне церемонията на Молох…”

И действително, докато Исус ми говореше аз забелязах, че сред голите

хора се появи Молох със златния си жезъл в ръка. Той беше усмихнат и

твърде доволен. Затова вървеше бавно и величествено към пламналия

огън. Така, само след миг Молох вече беше влязъл в огъня и стоеше всред

него. Тогава той вдигна с ръка жезъла си и извика:

“Кой от всички вас иска от помазанието ми? Кой иска да го посоча?”

Голите човеци се развълнуваха и неистово закрещяха:

“Посочи мен! Посочи мен!”

Тогава Молох протегна жезъла в ръката си и от жезъла излезе огнен

лъч, който докосна сърцето на един от голите човеци. Така голият човек,

като ръкомахаше весело, излезе всред тълпата, която с радостно дюдюкане

го приветстваше за избора му от Молох. А голият човек продължи към огъня,

теглен от властната сила на дявола. Така, след като вече беше влязъл в

огъня и стоеше пред Молох, той падна, като се поклони на демоничния

началник. А Молох с властен глас му заповяда:

“Излей ми семето си, за да го помажа и потвърдя с моя огън…”

Без да чака повторна заповед човекът започна да мастурбира с половите

си органи, което накара Молох да се усмихне с дълбоко задоволство. Миг

след това семето вече течеше из човека, а Молох, като го улови в ръката

си, каза с висок глас, та всички да го чуят:

“Ето семе достойно за мен, което ще заредя със силата на моя огън...”

След думите си нечестивият дух докосна с жезъла семето и то запламтя.

А той се обърна към поклонника си, като му каза:

“Отвори устата си и изпий обратно семето си. Защото от днес нататък,

когато проповядваш, моето семе ще излиза от устата ти. Моето семе с моя

огън. И с това семе аз ще зачевам в сърцата плода на моя бог...”

След думите на Молох видях как поклонникът му изпи обратно горящото

си семе. А след това силно извика “Алелуя”. И със самото извикване от

устата му навън изхвърчаха капчици, които бяха огнени. Така поклонникът

излезе от огъня на Молоха и се върна при екзалтираната тълпа, като
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продължаваше да крещи “Алелуя”. А онези огнени капчици от

пожертваното му семе попадаха върху сърцата на другите и ги правеха да

лумват от дяволския огън. Напрежението от гледката върху сърцето ми

беше голямо и само това, че Исус стоеше до мен, ми даваше стабилност и

устойчивост. В следващия миг Господ ми каза:

“Това, което видя тук, цели да ти покаже как днес се раждат

проповедниците на светския дух. Проповедниците на просперитета,

които изливат семето си по всички лъскави конференции на пазара

Вавилон...”

“Господи, а как да разбирам самата мастурбация на поклонника? Защо

Молох изискваше от него да му покаже семето си?”

Тук Исус отговори:

“Словото на всеки дух е неговото семе. И както има семе за

плътта, с което се раждат човеци по плът, така има и семе на духа,

с което се раждат човеци по дух. И когато дяволът иска да поквари

човешкия дух, то това става именно чрез огъня. Огънят е този,

който подпалва думите в човека. Спомни си тук какво ви писа Яков:

“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето,

съвсем малко огън, колко много вещество запалва! 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...” 7

Колкото до мастурбацията, то изискването на Молох за нея е

именно, за да се яви, че това са човеци, търсещи духа на дявола, а

не духа на Бога. Понеже Господ твоят Бог никога не ти дава слово

за собствено задоволяване, но слово чрез Святия Дух за обща

полза. Когато думите в сърцето ти не са за обща полза, но само и

единствено за собствено възвеличаване и обогатяване, то тогава ти

си станал пътник именно към този огън. Защото всички тук бързат

да се самозадоволяват, та огънят на Молох да прегори сърцата им и

да влезе във вътрешностите им.

7 (Яков 3:5-6)
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Понеже кой от голите човеци в това видение е чел или помни

думите на Отца Ми? Кой от тези онанисти и мастурбатори си е

направил труда да отвори “Левит” и да прочете думите на строгостта

Божия, която изрично заповядва:

“Който от израилтяните, или от заселените в Израиля

чужденци, даде от семето си на Молоха, непременно да се умъртви;

людете на земята да го убият с камъни. Също и Аз ще насоча

лицето Си против оня човек и ще го изтребя изсред людете му,

защото е дал от семето си на Молоха, та е омърсил светилището Ми

и е осквернил святото Ми Име. И ако по какъв да е начин людете на

земята затворят очите си, за да не видят тоя човек, когато дава от

семето си на Молоха, и не го убият, тогава Аз ще насоча лицето Си

против тоя човек и против семейството му, и ще изтребя изсред

людете им него и всички, които го последват в блудството, за да

блудстват след Молоха...” 8

Но ето затова, понеже не се зачита, нито се помни Словото на

Отца Ми, нито пък се изпълнява по Дух, ето по тази причина много

църкви днес са станали блудници и на земята отново разцъфтя

нечестието на Содом. Затова кажи на всички, които са открили себе

си в това видение, да паднат по очи и да плачат денем и нощем, за

да им покаже Отец Ми милост и отново да ги съживи от смъртта, в

която са умрели. Защото Тофет ще продължи да действа до края. И

на този демоничен жертвеник мнозина ще намерят собствената си

погибел. Колкото до онези, които са на път към Тофет, Аз, Господ и

Бог Исус Христос, казвам:

Побързайте да се облечете със светлия и чист висон на

благовестието! Побързайте да съблечете стария човек, тлеещ по

измамителните страсти, за да се облечете в Моята правда и Святост!

Защото онзи, който е гол, а не облечен, вика дявола при себе си и

нечестието му никак не закъснява да се яви.

А колкото до всички онези, които обичат капките на всяко

тщеславно мастурбиране, то те ще получат заслуженото въздаяние

8 (Левит 20:2-5)
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на своето нечестие. Понеже от каквото бъде победен някой, на това

и роб става. И ако мнозина днес не могат без шумния блясък на

тщеславните конференции, то е, понеже в сърцата им вече е влязло

чуждо семе с чужд огън. И те непременно участват на втората

демонична церемония, която ще ти покажа сега...”

След думите на Господ аз отново бях върнат във видението с огъня на

Молох, за да видя там следващата демонична церемония.
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3. ХВЪРЛЯНЕТО НА МЛАДЕНЦИ В ОГЪНЯ НА МОЛОХ

Братко мой! Искам да знаеш, че от тези видения с огъня на Молох аз

разбрах колко слаби сме като човеци. Понеже, когато мислим и говорим по

човешки, когато разсъждаваме и обобщаваме по човешки, тогава просто

ставаме пленници на собствените си заблуди. Години наред аз виждах Злото

в много уродливи форми и си мислех с калъпа, присъщ на всеки човек.

Знаех, че някъде по света има сатанински синагоги, в които поклонници на

дявола извършват черни литургии. Знаех, че някъде по света се извършват

ужасяващи зверства и насилия. И като пленник на човешката си ценностна

система, отсичах:

“Ето там Злото е най-силно! Там дяволът е най-жесток. Там ужасът е

най-голям…”

Но ти сам помисли!

Може ли да е голям онзи ужас, който е явен?

Не е ли явността на този ужас негова собствена уязвимост?

Защото когато мнозина човеци видят явния ужас, те биха сторили всичко

съобразно възможностите си, за да го прекратят. И това се случва. Понеже

престъпниците все още пълнят затворите, а психопатите - лудниците. Но

кой от нас знае, че това е изкуственият параван на дявола, неговата ефектна

фасада, която така да хипнотизира човешкия поглед, тъй че да останат

скрити истински ужасните и уродливи неща?

Понеже е ужасно, когато се убива човек или изнасилва девойка...

Но колко по-ужасно е, когато се убива Христос и се изнасилва църква?

Разбираш ли сега, че ние не можем да стоим безучастни и да се

задоволяваме с някакви мимолетни успехи против силите на Злото?

Разбираш ли, че най-силното Зло и най-големият ужас в действителност са

тези, които нито се виждат, нито регистрират? Понеже, кажи ми, кой

досега ти е говорил за този огън на Молох? Кой ти е разкривал долината

на Еномовия син? Кой ти е показвал същината на мерзостта и мястото на

най-ужасните грехове и престъпления против Бога и човеците?

Ако започвам с всички тези думи и въпроси, то е, понеже видението от

моя Господ продължи с покъртителна сцена. Аз видях как духът Молох
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вдигна жезъла си, за да се възцари тишина. А след това с възможно най-

лукавия и преправен глас извика към тълпата:

“Покажете ми дечицата си, и не ги възпирайте да дойдат при мене,

защото на такива е небесното царство...”

Думите му имаха огромен ефект върху тълпата. Тогава сред множеството

се появиха мъже и жени, които държаха малки деца в ръцете си. Те

излязоха пред останалите и се завтекоха към огъня. Като ги видя, Молох

изпита истинска наслада. Мога да кажа, че лицето му беше най-щастливото

лице на тъмен дух, което някога Господ ми беше показвал. Това лице

излъчваше изключително удовлетворение, двойно по-голямо от нормалното

му изражение. А Господ Исус, като ме погледна и видя учудването ми, каза:

“Не се учудвай, че Молох е толкова радостен и удовлетворен.

Защото той също чете Библията и знае много от духовните закони.

А един стих от Словото сега го прави твърде щастлив...”

“Кой е този стих, Господи?”

“Това е стихът, който и Аз също много обичам. Това е стихът на

навременното инвестиране. Стих който гласи:

“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще

се отклони от него, дори когато остарее...” 9

Помисли тогава, че Молох, като се преправя на Мен, иска да му

доведат всички младенци и малки във вярата. Той винаги е искал

това. Той искаше това някога. Той иска това и днес. А някога Отец

Ми говори за демоничния апетит на Молоха, макар, че малцина

прозряха колко са съдбоносни думите Му. Защото Отец Ми говори

на Израиля чрез пророка Си, като каза:

“Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей

се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се

намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря

си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой

баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;

защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и

9 (Притчи 22:6)
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поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред

тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог…” 10

И ако астролозите, гадателите и запитвачите на духове

останаха в света, пак това не изчерпва огъня на Молоха. Защото в

църквите влязоха чародеите и омаятелите. А с тях влезе и огънят

на Молоха. Затова виж във видението какво ще сторят безумните

пред безумния!”

Така отново бях във видението и гледах как човеците влязоха с

децата си в огъня на Молох. И там стана нещо, което в първия момент бе

странно за мен. Огънят просто обхвана малките телца на децата, и те

лумнаха твърде силно. Ефектът от лумването им беше такъв, какъвто би се

получил, ако някой хвърли в запален огън бензин или нафта. Миг след

това Молох възторжено извика:

“Ако не станете като тези най-малките, никак няма да влезете в

небесното царство…”

А след думите му стотици човеци бързаха да навлязат в огъня, понеже

не горяха така силно, както малките. Тогава отново попитах Исус:

“Господи, какво става? Защо малките лумнаха толкова силно? Та те

сякаш, че два пъти по-силно горят от възрастните…”

А Исус ми отговори:

“Не казах ли някога Аз на сърцата, пълни с огъня на Молоха,

едни Мои думи, които напълно ще ти обяснят видяното на тази

церемония? Спомни си думите Ми…”

Докато Исус ми говореше в сърцето ми вече бяха изплували точните

думи на Господа към книжниците и фарисеите, когато Той им казваше:

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото море и

суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане

такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас…” 11

Тогава Господ отново започна да говори на сърцето ми, като казваше:

“Разбираш ли сега, че когато някой е малък във вярата или

дори младенец, той лесно може да бъде подведен от всеки вятър на

10 (Второзаконие 18:9-13)
11 (Матея 23:15)
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учение, по човешката заблуда и в измамителните хитрости на

дявола?

В това отношение децата лумват повече, защото са искрени и

доверчиви, с отворени сърца за всичко, което ще им се предложи.

Затова очите Ми днес наблюдават мерзост след мерзост и зло след

зло. Защото преди още да са засмукали биберона с чистото духовно

мляко, много младенци вече са кръстени в друг дух, друг Исус и

друго благовестие. Преди още да са преживели истинско покаяние,

което довежда до смирение и духовен растеж, мнозина вече са

хипнотизирани от един фалшив Исус, който им говори, че смисъла

на вярата в него е просперитет и благоденствие на земята. Преди

още младенците да са познали Пастиря и Учителя Христос, те вече

са уловени от пастири и учители, които открито проповядват дух на

Езавел и дух на Мамон.

И не е ли това видение с младенците ясно изявено и от

Апостола Ми Петър? Не каза ли той във второто си послание, че

внедрените от Молох в Църквата имат за цел именно това:

Да принасят на жертвеника на Молоха малките във вярата!

Виж какво говори този Мой слуга…”

Пред очите на сърцето ми заблестяха думите на Христовия Апостол.

Думи, които показват именно слугите на Молох и тяхната длъжност пред

Тофет:

“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между

вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни

ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще

навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват

техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще

се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи; но

тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното

погубление не дреме…” 12

и още:

12 (2 Петрово 2:1-3)
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“…наближаващи да получат заплатата на неправдата, люде,

които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и

позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при

вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват

неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са

предадени на проклетия...” 13

Най-после, дълбоко в духа си и сърцето си аз разбирах пълнотата на

тези стихове. Разбирах, че едничкото желание на Сатана винаги е било

това - да улови чрез покварените си служители младенците. Да улови

доверчивите. Да улови онези, в чиито сърца понятието “църква” винаги е

било равносилно на “святост”. Защото такива, като са прекрачили прага на

църквата, са мислели, че влизат в Дом Господен. А вместо това са попаднали

във вертепа на шайка извратени проповедници, чийто единствен смисъл на

живот, в дух и дело, са келепирът и далаверата. Затова аз с голяма болка

в сърцето си питах Исус:

“Господи, всичко, което ми показваш, е вярно и истинско. То отвори

очите ми за най-невидимата и подмолна работа на дявола в църквите на

последното време. Но кажи ми, Исусе, как да бъдат опазени малките? Как

да разберат, че вярата в Теб няма нищо общо с този свят? Как да разберат,

че ако не се отрекат от себе си и не вдигнат кръста си, то никак няма да

стигнат до Небето?”

Исус тъжно се усмихна. А после каза:

“Не е във Волята на Отца Ми да загине ни един от малките.

Затова днес Небето ви разкрива тези тайни. Защото ревността на

Отца Ми ще направи така, щото Моите думи в тази книга, а и във

всички други, да докоснат всички сърца, които Той е записал за

живот. И на тези сърца Аз ще кажа:

Гледайте на Мене, защото Аз съм Начинателят и Усъвършителят

на вярата ви! Аз ви спасих, Аз ви родих, Аз ще ви изцеля и Аз ще ви

освободя! Който гледа на Мене, той търси Моето Лице! Който търси

Моето Лице, той ще се отрече от своето си лице и ще си спомни

думите на прекрасния псалом, които гласят:

13 (2 Петрово 2:13-14)
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“Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, моето сърце Ти каза:

Лицето Ти ще търся, Господи…” 14

Колкото до нечестивите и извратените, които се оглеждат в

огледалото на собствения си егоизъм и харесват лицата си, то огънят

на Молох ще се окаже за такива фатален. Затова виж следващата

демонична церемония, за да разбереш какво извършва Тофет с

лицата на човеците, които не искат да вървят с Мен...”

14 (Псалом 27:8)
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4. КАК ЛИЦЕМЕРИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЛИЦЕПРИЯТИЕ?

Братко мой! Верни ми приятелю!

Разтърсен ли си до основите на сърцето си? Приемаш ли думите на

Господ или си решил дълбоко в себе си, че няма какво да променяш в теб

или около теб?

Хората, видели нещо ужасно, носят спомена от видяното с години.

Понякога дори с цената на душевна травма. А какъв спомен трябва да нося

аз в душата си от видяното при Тофет? Как да издържа мерзостите в

долината на Еномовия син? Да седна ли да оплаквам орисията на човеците,

когато всеки миг бездействие носи печалба на дявола?

Не, братко мой! Аз ще надувам тръбата все по-силно, даже някой да

хърка и да си прегръща възглавницата. Аз ще надувам тръбата, та дано

звукът й пропищи толкова оглушително, че да събуди и най-закостенялите

умове. Защото утре, при събора на първородните, когато Господ ни вземе

при Себе Си, ще има хиляди и милиони, които ще скубят косите си, понеже

са останали отвън. Но дълбоко в себе си ще трябва да признаят, че във

времето, когато Божието дълготърпение ги е чакало да се покаят и Бог е

изпращал слугите Си, те са предпочитали лъскавия станиол на един

тщеславен шоколад вместо горчивото лекарство на духовното изцеление. А

ще има и други, които ще осъзнаят, че това слово ги е променило и в

пълна степен се е оказало съдбоносно за тях. И те са се намерили на

точното място, защото тръбата ги е събудила на точното време.

Когато Исус ми даде да видя следващата демонична церемония, аз

разбрах колко скъпо ще платят всички, които обичат театъра. Тук не става

дума за земен театър и аз искам да освободиш ума си от всички земни

неща, нито пък да правиш аналогия с тях. Тук става дума за това, че един

чувствителен процент от вярващи са решили в сърцата си, че вярата е

театър. И че в този театър има толкова по-голяма печалба, колкото по-

убедително излъжеш зрителите, че си онова, което не си. А ти сам знаеш,

братко мой, че никоя лъжа не е от Истината. И ако някой е в Истината, то и

Истината е в него.
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А сега нека да ти кажа какви бяха непосредствените ми впечатления

от тази демонична церемония. Аз отново бях във видението с огъня на

Молох, но този път гледката бе по-различна. Аз наблюдавах същите онези

голи хора, но този път някои от тях бяха сложили маски на лицата си.

Отдалеч аз не можех добре да видя какви са маските, но Господ ме

приближи в самото видение, като ми каза:

“Наблюдавай театралната постановка, която започва. Защото

има да научиш твърде много от тази демонична церемония. Като

начало виж маските на тези човеци…”

Погледнах на маските на човеците и се изумих. От всяка една маска

сякаш, че ме гледаше Господ. С тази разлика, че на маската Той беше

застинал и безжизнен. Все така учуден, попитах Исус:

“Господи, какво става тук? Та тези човеци са сложили маски на лицата

си и твърде убедително имитират, че притежават Твоя Образ…”

“Точно така е. Тези човеци не са се отрекли от собствените си

лица. Но затова пък не искат да се отрекат и от привилегиите на

Спасението чрез вяра. Те искат да останат земни, но да придобият и

Небесното. Те искат дял на земята, но също така и дял в Небето.

Затова са решили, че могат да излъжат Отца Ми, като са сложили

тези маски с Моя Образ. Но Аз никъде не казах, че Моят Образ ще е

маска, която скрива стария образ. Такъв вариант не е от Мене.

Такъв вариант е удобен само за онзи тъмен режисьор, който както

от всичко, така и от вярата направи шоу-спектакли. Затова знай от

Мен, че ето така изглеждат лицемерите. Те не искат да се откажат

от стария си образ, но всякога са готови да демонстрират и новия.

Затова забележи какво ще се случи с лицемерите...”

След думите на Исус аз вече бях във видението и наблюдавах ухилената

физиономия на Молох. Той също държеше маска в ръката си и побърза да

я сложи на лицето си. А в следващия миг извика към тълпата поклонници:

“Кой от вас ще възлезе на святия ми хълм? Кой от вас ще обитава при

поглъщащ пламък?”

И понеже тълпата мълчеше, той отново извика:

“Само онзи, който има моя образ...”
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След думите на Молох огънят се разгоря твърде силно, така че го

освети, за да види тълпата, че и той е със същата маска, както я имат

някои от тях. Затова съблазнитеният дух извика с властен глас:

“Всички с моя образ нека се приближат и влязат в огъня ми...”

След думите му човеците с маските се приближиха и влязоха в огъня.

А огънят на Молох подпали маските и това имаше ефект на допълнително

осветяване. След много малко време маските на човеците изглеждаха

твърде убедителни, понеже светеха с измамна светлина. А Молох, видимо

доволен от ефекта, отново извика:

“Който служи на тези мои скромни братя и сестри, на мен служи.

Затова нека всеки от вас счита другия по-горен от себе си…”

Думите на демоничния началник бяха заредени с такава доза лукавство

и хитрост, щото те имаха отзвук върху цялата тълпа. И когато човеците с

маските излязоха от огъня, то тогава сред тълпата се появиха хора с нови

маски, които падаха да се поклонят на избраните от Молох. Ставаше така,

че едни човеци с маски се покланяха на други човеци с маски. А твърде

скоро цялата тълпа си осигури маски, а видението заприлича на демоничен

маскарад. И затова Господ Исус ми каза:

“Не се чуди на онова, което наблюдаваш. Такова видение Аз

все още не бях давал на Мои слуги, но сега го давам, за да стане

ясно на всички как се ражда лицеприятието. Затова сега Господ

твоят Бог отваря устата Си, за да заяви ясни и правдиви думи:

Всяко лицемерие, което мине през огъня на Молох, се превръща

в лицеприятие! А лицеприятие ще рече, че една лицемерна маска

се покланя и отдава слава на друга лицемерна маска!

Помисли и Ми кажи: Ако някой има Моя Образ, а и друг също

има Моя Образ, то какво би сторил първият спрямо вторият?”

“Господи, всеки, който има Твоя Образ, ще търси да се покори и поклони

на Твоя Образ! Образ се търси с образ и аз вярвам, че точно затова Ти ни

заповяда да бъдем слуги на братята и сестрите си. Вярвам също, че Твоят

Образ е причината Царят да каже в притчата Ти на Своите Си:
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“Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои

братя, на Мене сте го направили…” 15

“А как тогава стои въпросът с маските? Няма ли всеки, който е с

маска, да търси да се поклони на човек с маска? Не се ли търсят

маска с маска точно така, както се търсят и образ с образ?”

“Да, Господи! Така е!”

“Знай тогава, че огънят на Молох е смъртоносна примка и

капан за лицемерните. Той така ги запечатва с демоничния си

контрол, че непременно лицемерието довежда до лицеприятие, и

маската - до поклон. Защото когато не гориш от Огъня на Божията

пречистваща Любов, та да изградиш Господния Образ в сърцето си,

но измамно покриеш душата си със стихове и обещания, за които

не си платил цена от себеотричане, то дяволът ще те забележи и ще

те въвлече в собствения си огън, та никога повече да не свалиш

маската на лицемерието си, но да търсиш други лицемери, за да им

се кланяш. От многото мерзости, дошли в Храма, тази е от най-

големите. Защото лицемерие, което се превръща в лицеприятие, не

говори в полза на Истината, но отваря още по-големи врати за

огъня на Молох. Затова си припомни какво говореше Апостол Яков

за лицеприятието…”

“Господи мой! Яков писа в посланието си думите:

“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ

Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви

човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с

оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите

дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха

речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли

различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии?” 16

Тук Господ продължи да ми говори, като казваше:

“Значи, както сам забелязваш, лицеприятието си има прицел. И

неговият прицел са богатите. Защото лицемерните имат вид на

благочестие само отвън. Но когато трябва да постигнат своето си,
15 (Матея 25:40)
16 (Яков 2:1-4)
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било то печалба или каквато и да е корист, то те са готови на

всякаква мерзост, за да постигнат копнежите си. Понеже ти никога

няма да видиш лицеприятие към бедняк. Такъв не се е поклонил на

Мамон, та да привлича около себе си лицемери. Виж обаче, когато

поклонът е сторен и са дошли богатствата и славата, то тогава в

пълна степен Сатана е подготвил човеците за следващата демонична

церемония в долината на Еномовия син.

Затова нека ти покажа и нея...”
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5. КАК СРЕБРОЛЮБИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В АЛЧНОСТ?

Знаеш ли, братко мой, че твърде често ние обичаме да играем роля на

първооткриватели? И тази наша склонност е заредена с рискове от падения и

кризи. Ние не искаме да се вдъхновим от опита и поуките на други преди

нас, но решаваме, че нашият живот е по-специален случай, който се

нуждае от ново проучване и експериментиране. Аз не зная колко голямо

би било падението на вярващите, ако не държаха в ръцете си Свещеното

Писание. Но Слава на Бога! Ние имаме споделената опитност и помазано

слово на Божии слуги, които преди нас са минали по пътя, който и ние

трябва да извървим. Само че мнозина в това последно време не искат да

вървят по пътя на Павел и Тимотей. Мнозина не искат да се вдъхновяват от

Петър и Йоан. Мнозина не желаят пътя на Христовите последователи.

Мнозина са така хипнотизирани от богатството, разкоша и просперитета на

една шепа религиозни кариеристи, щото за тях е твърде изкусителна

мисълта да минат по пътя, който е осигурил на някого пари, власт и слава.

Когато Словото Божие ни говори за Любов, то говори за единствено

възможната Любов. За единствено възможния Огън в Святия Дух на Отца,

който може да ни пречисти, освети и запали за Божиите дела. Ти няма да

откриеш на нито една страница в Библията слово за друга любов, освен

Божията. Но непременно ще откриеш други думи, свързани с друга любов

и друг огън. Думи като “користолюбие”, “сребролюбие”, “страстолюбие”,

“сластолюбие”. И за мнозина “любовта” в тези думи е станала много по-

желателна от Любовта на Отца.

През всички години, в които Господ ме е водил, за да давам думите Му

на църквите, аз винаги съм желаел едно и също нещо - в Храма Господен

да се възцари Божията Любов. Но мнозина не разбраха, че тази Любов не

търпи други любови. Мнозина изобщо не се замислиха, че Божият Огън не

търпи огъня на Молоха. И когато аз, бидейки изпълнен с тази Любов, която

дава, без да търси своето си, съм плакал пред Отца и съм Го питал защо

няма промяна и защо Храмът е пълен с чуждия огън на Аароновите синове,

то тогава Отец е надничал от висините Си и ми е казвал думите, които е

говорил на пророка Си Езекиил:
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“А колкото за тебе, сине човешки, твоите люде приказват за

тебе при стените и вратите на къщите, и като говорят един на друг

всеки на брата си, казват: Дойдете сега та чуйте що е словото,

което излиза от Господа. Те дохождат при тебе както дохождат

людете, та седят пред тебе като Мои люде, и слушат твоите думи, но

не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но

сърцето им отива след печалбите им. И, ето, ти им си като любима

песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото

слушат думите ти, а не ги изпълняват. А когато настане това, (и ето

иде), тогава ще познаят, че е имало пророк между тях...” 17

Знаеш ли, братко, какво значи с устата си да показваш много любов, а

сърцето ти да отива след печалбите ти?

Това означава, че нищо от тази любов, която си показал чрез устата

си, няма никак да те ползва. Затова искам да внимаваш на всичко, което

ще се открие в тази демонична церемония. Защото тя е една от най-

страшните. Тя погуби Юда Искариотски. Тя и днес погубва сребролюбците.

А сега нека ти кажа как се разви видението с огъня на Молох. Аз

отново виждах същата тълпа. Но този път всред огъня на Тофет имаше два

духа. Единият беше Молох, а другият Мамон. Нямаше как да не разпозная

духът на Мамон, защото Господ Исус ми беше дал да го осъдя на съдебен

процес в пророческо видение. В този момент Господ ме докосна, за да

внимавам и аз забелязах, че Молох се наведе вътре в самия огън като

коленичи пред Мамон. А Мамон, като хвана жезъла на Молох, извика със

силен глас пред тълпата:

“Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно. Досега не сте

искали нищо в мое име. Искайте и ще ви дам, за да бъде радостта ви

пълна…”

След тези думи Мамон вдигна жезъла си и посочи един гол поклонник,

като му заповяда:

“Приближи се при огъня, сине мой!”

Така поклонникът се приближи, а Мамон, като бръкна в мантията си,

извади от там лъщящ сребърник и го подаде на поклонника. Поклонникът,

17 (Езекиил 33:30-33)
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като коленичи пред Мамон, взе сребърника и го сложи в сърцето си. И в

този момент стана нещо необикновено. Защото самият сребърник, поради

огъня на Молоха, който гореше в него, подпали и самото сърце на човека.

Това беше малко пламъче, но достатъчно, щото да бъде забелязано. Така

поклонникът тръгна да се връща при тълпата, която при вида на пламтящия

сребърник в сърцето му започна да дюдюка и да вика “Алелуя”. Но чудно,

защото едва приближил се при останалите, поклонникът отново се обърна

към огъня на Молоха и плахо направи две крачки към него. Това никак не

убягна от погледа на Мамон, който отново го попита:

“Кажи, сине мой! Защо отново се обръщаш? И искаш ли нещо от мен?”

“Да, Исусе!” - отговори поклонникът и продължи:

“Имам силното желание да ти служа. Затова те моля да увеличиш

благоволението си към мен...”

Мамон се усмихна и като протегна ръка му каза:

“Ела, не бой се. Дойди при мен, и аз ще те направя никога повече да

не си отруден и обременен. Покажи сребърника, който ти дадох…”

Поклонникът бръкна в сърцето си и извади сребърника. А тогава Мамон

му каза:

“Хвърли този сребърник в най-вътрешното на огъня, там където огънят

е най-силен и така ще получиш отговора ми…”

Поклонникът хвърли сребърника в огъня на Молох, при самите нозе на

Мамон и самият сребърник стана цяла купчина от сребърници. А Мамон,

като ги повдигна, с усмивка каза на човека:

“Вземи, това е моето изобилие за теб…”

След думите му човекът започна да събира сребърниците с шепи и

пълнеше сърцето си с тях. И понеже монетите горяха от огъня на Молох, то

стана така, че огънят им се пренесе в сърцето на човека, а аз вече виждах

не малко пламъче, а огромен пожар, чиито огнени езици горяха по цялата

осанка на поклонника. Така, прибрал купчината сребърници, с мощни викове

“Алелуя” и “Исус е Господ” поклонникът отново тръгна да се прибира към

тълпата. Но едва приближил се, отново се обърна. И този път Мамон улови

погледа му и го попита:

“Има ли още нещо, сине мой?”
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“Да, господи!” - отговори поклонникът.

“Отвори сърцето си и ми говори!” - каза Мамон. А поклонникът, явно

насъбрал достатъчно дързост, каза:

“Аз вече мога да извърша много за теб, господи. Но аз искам

действително да те прославя като Господ на най-великия просперитет.

Затова те моля:

Продължавай да увеличаваш благоволението си към мен…”

Тогава духът на Мамон, като протегна ръце, му каза:

“Ти си от чедата на Авраам. И затова ще ме познаеш като Ел-Шаддай.

Приближи се тука и хвърли всичките сребърници, които получи, в моя

огън…”

Така поклонникът, който вече тичаше, отново влезе в огъня и трескаво

заизважда всичките си пламтящи сребърници, като ги хвърляше в най-

вътрешното на огъня. А Мамон, като разтвори мантията си, направи така,

че започнаха да се изсипват купища с пари, а поклонникът му трескаво ги

събираше. В този момент Исус ми каза:

“Наблюдавай внимателно всичко, което се случва. Защото на

тази церемония ти става ясно как сребролюбието се превръща в

алчност. Затова виж какво ще стори Мамон спрямо поклонника си,

докато същият събира користите си...”

Обърнах отново погледа си към Мамон и забелязах, как, неусетно за

цялата тълпа, от ръкава му изпълзя змия и се шмугна в сърцето на

поклонника. Колкото до човека, той беше напълнил сърцето си с всичките

сребърници, и пак сърцето му не се напълваше. А пожарът в него вече

ставаше силен и блестящ като волтова дъга. Тогава попитах Исус:

“Господи, как е възможно толкова много сребърници да влязат в едно

сърце и пак то да не се напълни?”

А Исус каза:

“Нали видя змията, която изпълзя от ръкава на Мамон? Спомни

си тогава от виденията при съдебния процес против този дух, че

именно това е алчността. Помисли тогава възможно ли е да се

насити едно алчно сърце? Възможно ли е да каже “стига” при

всичкия този огън на Молоха, който пламти в него?”
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Думите на моя Господ бяха така премерени, щото без съмнение познах

в тях стиха от “Притчи”, който гласи:

“Три неща има, които са ненаситни, дори четири, които не

казват: Стига! Адът и неплодната утроба, земята, която не се

насища с вода, и огънят, който не казва: Стига…” 18

Видял стиховете в сърцето ми, Господ с твърд и сериозен Глас добави:

“Верни са стиховете от “Притчи”! И затова предупреждавам:

Всеки, който влиза в огъня на Молоха, е движен от силата на

ада. Всеки, който държи сребърници в сърцето си, ще има завинаги

безплодна утроба! Всеки, който пусне змията на алчността в сърцето

си, ще е като земя, която не се насища с вода! И всеки, който се

поклони на Мамон, ще бъде подпален от огъня, който не казва

“Стига!”.

Нека знаят всички, които се наричат с Името Ми и имат Духа

Ми, че всяко сребролюбие води до смърт и погибел. И както

уловеният от хазарта не може без него, но разпилява имота си,

докато умре, така уловеният от демоничната доктрина на финансовия

просперитет, е обречен да умре от властната прегръдка на парите.

Затова нека никой не казва, че вярва в Мен, но по-скоро нека

изпита сърцето си в думите Ми, за да разбере дали Ми е Верен.

Защото днес Волята на Отца Ми за всички, които ще наследят

Царството не е “вярващи в Бога”, но “Верни на Бога”. Затова нека

ти покажа и петата демонична церемония. Защото там изпитът е

твърде съдбоносен...”

18 (Притчи 30:15-16)
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6. КАК ВЯРНОСТТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРЕДАТЕЛСТВО?

Братко мой! Ако искам да запомниш нещо от предишната демонична

церемония, то се състои в едно изречение:

“Вярата е за сърцето, а парите - за портмонето!”

Няма място в сърцето ти за парите на света. Бог не е създал затова

твоето сърце, нито сърцето на който и да е човек. Но има един извратен и

паднал херувим, повлякъл след себе си милиарди Небесни служители. За

него най-важното е да превръща сърцата на човеците в спестовни книжки

на своето лукавство. А после да събира всичко с лихвите.

Господ допълнително работи в сърцето ми, за да разбера онова, което

щеше да се случи на петата демонична церемония. Защото едно от нещата,

на които ние като човеци никога нямаме отговор, са въпросите:

Как може някой да обърне верността в предателство? Как може някой,

когото си обичал като брат, да ти забие нож в гърба? Как може някой, от

когото си получавал плодът на Духа, в един миг да се превърне в неверен

лък и коварна стрела?

Аз не съм сърцеведец. Господ е, Който издирва и вижда помислите и

намеренията на човешките сърца. И понеже днес е време на най-голямото

предателство и отстъпление от Божията Истина, то и затова аз исках по-

дълбоко посвещение по въпроса за верността и предателството. Тогава

Господ докосна сърцето ми и ми каза:

“Стефане, всичко, с което можеш да обясниш Вярността, се

крие в Огъня. Огънят е, който утвърждава Вярността. Някога,

когато с Отец Ми създавахме началствата, властите и силите, Ние

утвърдихме едно прекрасно място в Небето. Място, където кръстихме

в огнена Вярност всички Небесни служители. Това беше място на

огнени камъни. Там ходеше Луцифер преди бунта и падението си.

За това място говори Отец Ми чрез пророка Си Езекиил, като каза

на Сатана:

“Така казва Господ Йеова: Ти си печат на съвършенство, пълен

си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в

Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; със сард,
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топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и

със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била

приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше

херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше

на Божия свят хълм; ти ходеше всред огнените камъни…” 19

Мнозина изобщо не разбират какво са тези огнени камъни.

Мнозина изобщо не знаят, че камъкът олицетворява утвърдените

неща, заповядани за вечни векове. Но когато Луцифер надигна

сърцето си и поиска да мери себе си с Твореца, то тогава Отец Ми

извърши онова, за което отново пророкът Му Езекиил пише:

“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден,

догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти

търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши;

затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих

отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се

надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради

блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да

те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония,

чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе,

който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на

всички, които те гледат…” 20

Забележи внимателно думите на пророка. Забележи, че Отец

Ми извади Огъня Си изсред Луцифер и го обърна на пепел по

земята. Ако Огънят на Отца създава Вярността, то как мислиш?

Беше ли верен засеняващият херувим на Отца Ми?”

“Не, Исусе! Той презря Вярността и се превъзнесе поради амбициите

си!”

“Помисли тогава, че ако Отец Ми е извадил Огъня Си от сърцето

на Луцифер, то вътре е останала празнота, която не може дълго да

продължи, но непременно ще бъде запълнена с нещо друго. И ако

Отец Ми извади от Луцифер Огъня Си, то с какво Луцифер ще

напълни празнотата на сърцето си?”
19 (Езекиил 28:12-14)
20 (Езекиил 28:15-18)
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Отговорът се яви сам на устата ми. И затова казах:

“Господи, след бунта и падението си Сатана си създаде друг огън.

Негов огън, който да отговаря на извратената му същност. И аз вярвам, че

Ти ме водиш в тези дълбочини, за да разбера, че именно това е огънят на

Молох...”

“Точно така, момчето Ми. Огънят на Молох замести Огънят на

Отца в сърцето на Сатана. Именно затова дяволът всякога е искал

човеците да преминават през неговия огън. И ако Огънят на Отца те

води до вярност, то до какво ще те доведе огънят на Молох?”

“Господи, огънят на Молох ражда предателството. Защото Луцифер е

първата личност, предала Отца. Той е първият предател и неговият копнеж

всякога е бил човеците да стават предатели. Точно затова Сатана влезе в

Юда, да го направи предател. Той просто напълни сърцето му с неговия си

огън. Той на три пъти успя и с Апостол Петър, който се грееше на чуждия

огън. Но аз не разбирах това, докато Ти не ми показа всичко в дълбочина...”

“Виж тогава с какви думи Отец Ми днес се обръща към всички

ви. Защото с Неговите думи непременно ще разберете къде гори

огънят на Молох. Защото с Неговите думи непременно ще стане

явна пред очите на сърцата ви долината на Еномовия син...”

След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, а пред

очите ми изплуваха думите на Отца, които бяха като сълзи от любящото Му

Сърце:

“Тоя е народът, който не слуша Гласа на Господа своя Бог,

нито приема наставления;

честността изчезна и се изгуби от устата им.

Острижи косата си, дъщерьо ерусалимска, и хвърли я, и плачи

със силен глас по голите височини; защото Господ отхвърли и остави

поколението, на което се разгневи. Защото злодейците сториха това,

което бе зло пред Мене, казва Господ; поставиха мерзостите си в

дома, който се нарича с Моето Име та го оскверниха. И издигнаха

високите места на Тофет, който е в долината на Еномовия син, за да



37

горят синовете си и дъщерите си в огън, нещо, което не съм

заповядал, нито Ми е дохождало наум...” 21

И тогава Исус ми каза:

“Виж кои ще преминат през огъня на Молох в петата демонична

церемония. Защото именно това са чедата на предателството. Чеда,

които постъпиха разтлено, та оставиха Господните пътища. А ето и

първите, които ще влязат в огъня. Те са първи и в Словото на Отца

Ми. Затова нека отново ти ги кажа:

“Тоя е народът, който не слуша Гласа на Господ своя Бог!”

След думите на Исус аз вече бях във видението с огъня на Молох и

така забелязах как към огъня тръгнаха човеци, които запушваха ушите си

с дланите на ръцете си. Над тях, в небесните места виждах архангел, който

викаше със силен глас, но те не го чуваха. Зад тях, на около стотина метра

аз видях Господни тръбачи в бели мантии, които пронизително надуваха

тръбите си. Но те отново не чуваха. Това бяха обречени хора. Хора, които

никога нямаше да преживеят грабване от Исус, нито Спасение. Те не

чуваха гласът на архангела, нито Божията тръба. Те просто тръгнаха към

огъня на Молоха и до един влязоха в него. А там, вътре, в самия огън, вече

свалиха длани от ушите си, защото Молох ги бе излъгал да слушат неговия

глас и да го приемат като Божий. Тогава Исус отново ми каза:

“Виж вторите, които ще влязат в огъня. Защото и те са предатели.

Те са вторите в Словото на Отца Ми. Затова нека отново ти ги кажа:

“Тоя е народът, който не приема наставления от Божиите

пророци!”

Погледнах отново във видението и забелязах как към огъня на Молох

тръгнаха човеци с мрачни погледи. А тогава забелязах в тях изненадващи

подробности. И те бяха такива, щото вратовете на тези човеци сякаш не

бяха от жива плът, но от мед, която лъщеше на самия огън. И въпреки, че

отново зад тях аз чувах тръбите на пророците, тези хора не можеха да се

обърнат, понеже медните им вратове не позволяваха никакво обръщане. И

когато всички до един влязоха в огъня на Молох и пламнаха от него, то

тогава медта по вратовете им изчезна и погледите им станаха весели и

21 (Еремия 7:28-31)
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радостни, сякаш че бяха преживели новорождение. Така за трети път Исус

ми каза:

“Виж сега и третите, които ще влязат в огъня. Защото те освен,

че са предатели, са и убийци. И тяхното беззаконие е по-голямо от

беззаконието на предишните. Те са последните в Словото на Отца

Ми. И Аз ги посочвам, като казвам:

Тези са убийците Ми, които Ме пробождат с гвоздеите на

мерзостта, понеже честността изчезна и се изгуби от устата им!”

Така отново бях във видението и нещата, които видях, ме ужасиха. Аз

виждах човеци, от чиито уста стърчаха кървави гвоздеи. Те маршируваха

със стегната крачка към огъня на Молох, а по пътя се обръщаха наляво и

надясно. Когато изричаха думи, гвоздеите се изстрелваха из устата им и

пронизваха сърцата на човеците, които ги слушаха. А те протягаха ръка,

взимаха си гвоздеите и отново ги пъхаха в устата си. Само след миг и

последните влязоха в огъня на Молох. А този огън за сетен път разтърси

тълпата с фалшиви знамения. Защото кървавите гвоздеи моментално се

превърнаха в златни мечове. А Молох с удоволствие, което е невъзможно

да се предаде, нито да се опише, каза:

“Тези са моите помазаници, които имат меча на духа ми и в тях е

моето благоволение…”

Чула думите му, тълпата пощуря. И сред подсвирквания, дюдюкания и

възгласи “Алелуя” помазаниците на Молох бяха приети от мнозинството с

огромно задоволство. Погнусата ми от видяното беше върховна. Затова

паднах на колене пред Господ, като Му казах:

“Моля Ти се, Исусе! Избави от огъня на Молох всички, които е възможно

да се избавят. Не давай сън и почивка на пророците Си, докато не застанат

в пролома и Отец не простре ръката Си от Небето. Защото всичко, което Ти

ми показа тук, е ужасно. То е една голяма трагедия, която сякаш ме

намери неподготвен…”

Исус ме погледна с поглед, в който беше събрано всичко. Този поглед

ми говореше, че Словото е Алфа и Омега и на него нито може да се притури,

нито може да се отнеме. Този поглед ми говореше, че Господ отдавна е

видял това беззаконие. А моят Спасител, уловил мислите ми, каза:
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“Аз ти дадох виденията с огъня на Молох, за да докосна всички

сърца, които искат да бъдат докоснати. Аз познавам Моите и Моите

също Ме познават. Затова всеки от Моите ще разбере, че Господ му

е говорил чрез тази книга.

Колкото до изкуплението или осъждението, Спасението или

възмездието, то знай, че Тофет отдавна е приготвен. За Мене е

приготвен. Защото Отец Ми е създал дори и нечестивия заради Себе

Си. Защото има време и съдба за всяко непокорство. А днес е час и

миг преди Дъха Господен. Защото с Дъх Господен Отец създаде

човека по Своя Образ и Подобие и пак Дъх Господен ще унищожи

нечестивия, който е изгубил Образа на Всемогъщия...”
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7. “ЗАЩОТО ТОФЕТ ОТДАВНА Е ПРИГОТВЕН...”

Или за Дъха на Господ против жертвеника на Молох

Скъпи ми братко! В мои предишни книги аз съм молил Бога да не ми

разкрива цялата уродливост на покварените от дявола, като винаги съм

изтъквал пред Исус мотива, че Той много ни обича и щади сърцата ни. Сега

разбирам, че цялата ми нагласа да ограничавам Господния поглед върху

Злото и цялото ми нежелание да моля Исус за пълно откровение и пълнота

са били погрешни. Затова сега се покайвам пред Бога и заявявам пред

Него молбата си да ми разкрива всичко, колкото и потресаващо да е то за

ума ми и сърцето ми. Няма да е пресилено, ако ти кажа, че в това последно

време ще се спасят и ще оцелеят само онези човеци, които се движат в

радикалното християнство. Защото радикално ще рече да живееш живот

без компромиси, без консенсус или дипломация с плътта, света и дявола.

Словото отдавна ни е предупредило за огъня на Молох, макар че за

мнозина ще е изненада дори и името му. И те със сигурност биха тръгнали

бързичко да отварят конкорданси или да питат пастирите си що за дух е

този Молох.

Аз вярвам, че ти разбра какъв е този дух. Защото Молох е личният

слуга на Луцифер, отговорен за тъмния огън на Злото. И ако този личен

слуга започна кариерата си със строеж на една Вавилонска кула, то познай

как ще приключи кариерата му… А за повече информация и знание по тези

дълбоки въпроси сега ще отворя “Откровението на Йоана” на онази негова

глава, която ясно описва кулминацията в активността на Молох. Ето тези

стихове:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два

рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше

всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди

земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято

смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения,

дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред

човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които

му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на
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живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше

ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на

зверовия образ, така щото зверовия образ да продума: Също и да

направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия

образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси,

свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата

им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който

носи за белег името на звяра или числото на неговото име...” 22

Забелязваш ли колко много знамения ще извърши Антихрист на земята?

Но той не би извършил нищо от онова, което е решил, ако не респектира

човечеството “дотам щото да направи и огън да излиза от небето на

земята пред човеците”. Сега разбираш ли, че наистина огънят на Молох

ще заблуди мнозина, за да го припознаят като Огън от Отца? И този Тофет,

който е жертвеникът на дявола, непременно ще се напълни с поклонници.

А прегорялата съвест непременно ще бъде основа на тъмното царство.

Аз не искам да плаша никого с това, което предстои. Защото колкото и

да е силен огънят на Молох, той няма да уплаши пълните с Огъня на Бог

Отец. Защото Този наш Прекрасен и Премъдър Татко, като погледне към

лумналото огнище на блудните, ще отвори устата Си и просветените Му

непременно ще разберат, че Отец прочита Словото Си, дадено на пророк

Еремия против огъня на Молоха и против жертвеника Тофет:

“Затова, ето, идат дни, казва Господ, когато няма да се нарича

вече Тофет, нито долина на Еномовия син, но долина на клането;

защото ще погребват в Тофет понеже не ще остане място другаде.

И труповете на тия люде ще бъдат храна на небесните птици и на

земните зверове и не ще има кой да ги плаши. Тогава ще направя

да престане в Юдовите градове и по ерусалимските улици, гласът

на радостта и гласът на веселието, Гласът на младоженеца и гласът

на невястата; защото земята ще запустее…” 23

Съгласи се, братко мой, че когато Бог Отец казва нещо, то става. Друг

е въпросът, че човеците са слепи да разберат кои думи на Бог за кое време

се отнасят. Виж подчертаното. Прочети го още веднъж. И още веднъж.
22 (Откровение 13:11-17)
23 (Еремия 7:32-34)
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Забележи, че Тофет ще стане долина на клането. Забележи, че Отец прави

да престане Гласът на Младоженеца и гласът на Невястата. Забележи, че

от земята си отиват радостта и веселието, понеже й е писано да запустее…

На какво ли отговаря това? И не казва ли ангелът Господен същите Божии

думи в “Откровението” против блудницата Вавилон:

“Глас от ония, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и

от тръбачи няма вече да се чува в тебе; и никакъв художник от

каквото и да било художество няма вече да се намери в тебе; и шум

от воденица няма вече да се чува в тебе; светлина от светило няма

вече да свети в тебе; и Глас от Младоженец и от невяста няма вече

да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на

земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките

народи…” 24

Колкото до Тофет, който става долина на клането, то сам помисли, че

всички лумнали от огъня на Молох човеци ще са не други, но войските на

звяра, които ще воюват против Агнето и Небесното войнство. А тогава

непременно нашият Славен Господ Исус Христос ще воюва против дявола с

Меча, Който излиза от устата Му. За да се сбъдне писаното против Тофет,

който е огнището на Вавилон. Защото наистина Тофет се е превърнал в

онзи миг в долина на клане:

“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да

воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство. И

звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред

него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега

на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата

бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. А

останалите бидоха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който

излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата

им…” 25

Тук отново си спомни писаното за Тофет. Защото такава е съдбата му

и въздаянието му от Небето:

24 (Откровение 18:22-23)
25 (Откровение 19:19-21)
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“…защото ще погребват в Тофет понеже не ще остане място

другаде. И труповете на тия люде ще бъдат храна на небесните

птици...”

Колкото до нещо повече в тази книга, то Сам Господ Исус ще ти каже

последните Си думи в нея. Защото Той има Слово против Тофет и запазена

съдба за всички поклонници на дяволския огън. Ето думите, които моят Бог

ми даде за теб, скъпи ми братко:

“Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам, че Тофет е алфата и

омегата на дявола. Дяволът започна своята война с огън и ще я

приключи с огън. Той започна с Вавилон и ще приключи с Вавилон.

А заедно с него ще приключат и онези, които са осквернени и

извратени от огъня му.

Аз, Господ и Бог Исус Христос отброявам последните години на

Тофет и заявявам против него думите на собственото му осъждение:

“Ето, Името на Господа иде отдалеч; гневът Му е пламнал, и

гъстият Му дим се издига; устните Му са пълни с негодувание,

езикът Му е като поглъщащ огън и дишането Му като прелял поток,

който достига дори до шия; за да пресее народите в ситото на

погублението…” 26

Аз непременно ида. Гневът Ми отдавна е пламнал против онези,

които горяха в жертвеника на дявола. И езикът Ми непременно ще

е поглъщащ огън. Защото Словото Ми, като погълне нечестивите,

ще ги запокити всред огненото езеро, което гори с жупел. Но за

нечестивите и нечистите всичко е нечестиво и нечисто. Те, които не

приеха святите послания на пророка Ми, нито пък ще приемат

думите Ми в тази книга.

“И в челюстите на племената ще има юзда, която ще ги накара

да се заблуждават…” 27

Колкото до Моите, които претърпят всяко поругание и гонение

заради Името Ми, то казвам им:

26 (Исайя 30:27-28)
27 (Исайя 30:28)
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“У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник, и

сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки, за да отидат

при Канарата Израилева, в Господния хълм…” 28

А на вашите гонители и притеснители, на поклонниците на

Мамон, Корей и Езавел, на всички, които са слушали похотите на

плътта си, а не зова на Духа Ми, отсъждам вечната и неизменима

съдба, която се открива в Пророческите думи на Отца Ми.

“И Господ ще направи да се чуе Славния Му Глас, и да се види

тежкото слагане на мишцата Му, с гневно негодувание и с пламък

на поглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и с едър град. Защото

асириецът, който с жезъл удря, ще бъде смазан чрез Гласа Господен.

И всеки удар със съдбоносния жезъл, който Господ ще сложи върху

него, ще бъде с тъпанчета и арфи; и с потресаващи боеве ще воюва

против тях.

Защото Тофет отдавна е приготвен, да! За Царя приготвен; Той

го направи дълбок и широк; куп огън има в него и много дърва;

дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали…” 29

Аз го изговорих, Аз го изрекох…”

28 (Исайя 30:29)
29 (Исайя 30:30-33)
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