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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Скъпи братко, отворил първата страница на тази книга, знай, че Исус

лично ще те посети с огнените послания, записани тук. През последната

година на моята вяра Господ започна да изпълва сърцето ми с една

постоянна мисъл за Него. Мисъл, чийто заряд се състоеше във важния

въпрос:

“Влюбен ли съм все още в Теб, Господи?”

И отговорът:

“Исусе, аз съм толкова влюбен в Теб, щото искам всичко в мен да

радва и наслаждава сърцето Ти!”

Ти влюбен ли си в Господа? Готов ли си в любовта си да направиш

всичко, което Той очаква от теб?

Защото Той се влюби в теб, когато отиде на кръстна смърт и разпна

Себе Си, за да ти даде Вечен Живот. Той, Самият, Който беше Вечният

Живот, дойде да ти даде Себе Си и да ти каже, че иска да те има във

вечността. През това време, отстрани, като невидим и жесток, яростен и

коварен враг на твоята връзка с Бога, стоеше дяволът. Този зъл и извратен

дух винаги е търсил начин да разруши любовта между Исус и Църквата.

Знаеш ли защо? Именно защото дяволът не може да обича. Той няма Огъня

на Божията Любов и е решил, че щом той го няма, то и никой не трябва да

го има. Така, през времето на своето хилядолетно съществуване, дяволът

направи невидими и тайни тресавища, в които да привлича човеците. Тези

тресавища имаха и все още имат коварното свойство да заблуждават

човешкото сърце, че са твърда почва и верен път. Потъналите в тях

оставаха завинаги пленени, но в измамата и илюзиите си продължаваха да

вярват, че вървят с Исус. Аз съм чувал досега за много страшни и ужасни

неща. Очите ми са ставали свидетели на всякакви трагедии. Но пред

трагедията, която Бог ми разкри, бледнеят всички останали трагедии. Пред

ужаса, който Бог ми показа, бледнее всеки друг ужас.

Представи си братко как една красива девойка се е влюбила в младежа

на мечтите си. Тя се е влюбила в него и той се е влюбил в нея. След това,
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по силата на важни обстоятелства, младежът е заминал на дълъг път, а

девойката е останала да го чака. И един ден девойката видяла как

младежът се върнал. Тя се затичала към него, прегърнала го и му казала,

че все още го обича. Той също я прегърнал и й казал, че я обича. Само че

този път младежът изглеждал странно. Уж бил същият, както някога, но

въпреки това - съвсем различен. Девойката обаче не престанала да обича

младежа и дори му казала, че въпреки промяната му ще продължи да го

обича вечно. Така, с всеки изминат ден връзката между двамата изгубвала

по нещо от първоначалната любов, но нито младежът се отказвал от

девойката, нито пък тя се отказвала от него. Един ден се случило

необичайно събитие. Дошли стражи в къщата на девойката и младежа и

арестували младежа, като престъпник. Тогава казали на девойката:

“Изпраща ни твоят любим, за да ти кажем, че изобщо не си

запомнила Образа Му, но след това си се влюбила в измамник,

който се е представял за твоя любим. И понеже сега сърцето ти е

вързано за измамника, то ти ще споделиш участта му. Ти си

забравила как твоят любим ти е казвал:

“Аз съм Същият, вчера, днес и завинаги! Аз никога не се

изменям и никога не изменям на Вярността Си!”

Защо, при все, че любимият ти е казал, че не се изменя и

остава Същият, ти си доверила сърцето си на измамник, който

видимо се е изменял с всеки ден?”

Има ли сила, братко мой, която да те накара да поискаш да си на

мястото на тази девойка? Веднъж - изгубила любимия си. Втори път -

разбрала, че се е отдавала на измамник. Трети път - разбрала с ужас, че

никак не може да възвърне сърцето си към Истинския Любим. Четвърти път

- разбрала, че е осъдена заедно с измамника… Истината е, че живеем във

време, когато много църкви ще споделят съдбата на тази девойка.

Знаеш ли защо? Именно защото са забравили, че Господ Исус Христос

е Същият - вчера, днес и завинаги. Той не се променя. Словото Му не се

променя. Духът Му не се променя.
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Кой се променя тогава? Естествено е, че се променя онзи измамник,

който слага всякакви маски и играе всякакви роли само и само Христовите

девици да го възприемат като Младоженец.

Защо обаче мнозина забравиха, че Исус все още е Същият? Защо

мнозина забравиха, че Той не се променя? Знаеш ли колко години тези

въпроси стояха в сърцето ми и се изплъзваха от устните ми? Знаеш ли

колко години стоях в очакване пред Исус, за да ми даде отговор на тях?

Един ден Той ме попита:

“Можеш ли да си спомниш впечатлението, което ти оставя

ходенето на кино? Можеш ли да си спомниш не просто филма, а кое е

станало причина да го гледаш? Не е ли това лъчът от светлина,

който е осветил много силно филмовата лента, така че образът й да

се проектира върху екрана?”

“Да, така е, Исусе!” - отговорих аз. А Исус продължи:

“Имаш ли вярата да приемеш, че дяволът не е просто дявол, но

паднал засеняващ херувим?”

“Имам, Господи, защото именно това говори Словото Ти в “Книгата на

пророк Езекиил”. Отец там се обръща против Сатана, като го нарича

“херувиме засеняващи”!”

“Точно така, е! Значи, при все, че дяволът е паднал Небесен

служител, той разполага с една извратена засеняваща сила, имаща

ефекта да проектира върху екрана на света послания и образи. А

знаеш ли какви са образите на един херувим?”

Отново отговорих:

“Господи, Словото Ти в “Книгата на пророк Езекиил” казва, че

херувимите имат по четири лица. Едно лице на лъв, едно на теле, едно

като човешко лице и едно като орел...”

Исус продължи:

“Сега разбираш ли, че докато някой стои в киносалона, той ще

приема посланията на екрана и те ще го владеят? Този свят е

екранът на Луцифер. Този свят всякога е бил засеняван от четирите

лица на дявола. И както един филм те владее, докато го гледаш в

киносалона, така и образът на дявола владее човеците в света,
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докато те се вглеждат в него и му уповават. Така също, ако живееш

в Словото Ми, ти ще живееш под мощната Светлина на Святия Дух,

а на екрана на живота ти ще се проектирам Аз. Искаш ли това?”

“О, Исусе! Ти виждаш сърцето ми и знаеш, че то е влюбено в Теб!”

Тогава Исус тихо каза:

“Как бих искал всички да Ме обичат така, както ги обичам Аз!

Как бих искал църквите да не се влюбват в измамните образи на

прелъстителя! Как бих искал всички да Ме следвате с онази най-

простичка и най-силна вяра, която ви завещах в Евангелието! Само

че днес Небето с голямо безпокойство наблюдава пророческите изп

ълнения на времето. Луцифер е разтворил четирите си лица и

засенява света, както никога досега. А едно от лицата му не просто

поглъща, но смазва вярата като превръща сърцата в гробове.

Ти искаш ли да отвориш сърцето си и Аз да го напълня с Моите

откровения и просветления, за да разкриеш на Църквата Ми

смъртоносната яма на Сатана?”

“Господи Исусе!” - отговорих аз - “Вземи цялата ми жизненост!

Разполагай с ума ми и сърцето ми, с дните ми и часовете ми, но направи

така, че Църквата да излезе от киносалона на дявола и образът от екрана

да не я владее!”

А Исус продължи, като ми каза:

“Небето и земята ще преминат, но Словото Ми няма да премине.

Едно поколение преминава и друго идва и никое от тях не може да

изненада сърцето Ми, защото винаги се случва и ще се случва

онова, което съм видял Аз. Защото този страшен образ на херувима,

който ще ти разкрия в тази книга, е образът му на теле. Каквото

стори дяволът някога с Израил, това той прави и с последните

поколения на земята. Защото някога лукавият засени целия Израил

и Аарон им изля златно теле, на което се поклониха и което

възвеличиха. Днес духът на Антихрист отново засенява много църкви

и тези църкви си изливат духовно абсолютно същото златно теле,

зад което стои абсолютно същият дух. И това теле става господар и

бог на мнозина.
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Тази книга ще даде на теб и читателите онова помазание, власт

и авторитет в Моето Име, с които да застанете пред самия херувим

и да видите пълнотата на беззаконието и мерзостта, които се

излъчват от образа му.

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

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

срещу лъжата. Божието помазание срещу сатанинското засеняване.

Моят Авторитет срещу авторитета на Мамона. Който приеме, нека

приеме и който не приеме, нека не приеме. Тази книга ще направи

за смирените и покорните дървото добро и плода му добър. Но тя

ще препъне гордите и лицемерните, за да стане дървото още по-зло

и плодът му още по-отровен…”

Така, докато Господ ми говореше, Той вече бе родил Словото Си в

сърцето ми. Това Слово, братко мой, ще ти разкрие онова сатанинско

засеняване, което кара днес много църковни лидери да повторят греха на

Аарон, а църквите им - беззаконието на Израил.

Върни се отново в началото на това предисловие. Аз те попитах дали

си влюбен в Исус. Знай, че ако си влюбен в Него, то и любовта ти ще

издържи проверката на тази книга, защото тя е написана да изобличи

измамникът и крадецът, убиецът и лъжецът. Но ако случайно любовта ти

към Бога е охладняла, то приеми, че днес Господ търси цялото ти сърце, за

да го обърне отново и завинаги към Себе Си. Където и да си попаднал, в

каквато и духовна ситуация да се намираш, ти не можеш да избягаш

никъде от Словото на Бога. Защото то е видяло и едните, и другите. И

падналите, и станалите. И Верните, и неверните. Но дори за охладнелите

Исус е оставил призив, като е казал:

“Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И

тъй, спомни си откъде си изпаднал, и покай се, и върши първите си

дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти

от мястото му, ако се не покаеш…” 1

1 (Откровение 2:4-5)
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Нека всичко, което ще прочетеш оттук нататък, бъде за теб една

поредица от стъпки, с които отново ще намериш първата си любов - твоят

Господ Исус Христос. Бог да те благослови! Амин и Амин! Авторът
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1. ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА

Спомняш ли си мига, когато ръката на Исус те отне от този свят и те

постави сред спасените? Спомняш ли си мига, разтърсил цялото ти

естество, когато всичко нечисто и греховно вътре в теб е започнало да

излиза и сълзите ти са ти носили все повече и повече щастие и мир и все

по-малко страх и болка?

Никой християнин не може да забрави тези мигове, защото те са

толкова скъпи за сърцата ни. И виждаш ли сега, както ние днес напускаме

с вяра в Исус властта на грешния и обречен свят и започваме да живеем,

водени от Божията ръка, така израилтяните напуснаха Египет, мястото на

робство, и водени от Пророк Моисей тръгнаха към обещаната земя.

Дали обаче всички някога следваха Бога с право сърце? Дали всички

днес Го следват с покорство и искреност? Дали не става така, че мнозина

телом са в Църквата, но духом са в света? Дали не става така, че Божият

Храм се пълни с непокаяни грешници, готови да препъват неутвърдените

във вярата и да им предлагат друг дух, друг Исус, друго благовестие?

Истината е, че точно тази тенденция се е засилила невероятно много в

това последно време. И когато Бог отвори очите ми, за да я видя,  от

устата ми просто се изтръгнаха въпроси:

“Боже, защо е тази поквара? Какво означават всички тези нови

лъжеучения, които заразиха устата на много пастори?

В Евангелието Ти такава църква няма. В Евангелието Ти такива

проповеди няма. Тези проповеди и лъжеучения не показват Пътя, скриват

Истината и отнемат Живота…”

А Исус ми каза:

“Знаеш ли колко е дълъг пътят към Небето? Знаеш ли, че Аз

цели тридесет години се подготвях, за да извървя успешно

последните три? А днес очите Ми наблюдават хора, които три

години се подготвят, за да вървят успешно тридесет.

Такива хора не са ли все още слепи? И слепец слепеца ако

води, то не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ли дяволът да

подготви клопка за такива хора? Няма ли Изходът от този свят да
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бъде осуетен и вярващите да попаднат именно в ямата? Спомни си

каква беше ямата на Израил след излизането от Египет и така ще

разбереш и ямата на много църкви след излизането им от света...”

Спомняш ли си братко записаното в “Книгата Изход”? Спомняш ли си,

че в обществото на израилтяните имаше личности като Корей, Датан и

Авирон, в които дяволът разпалваше носталгия по Египет?

Тези хора презираха Бога в сърцето си. Те не обичаха Онзи, Който им

разтвори със Силата Си Червеното море. Те не обичаха Онзи, Който им

беше облачен стълп денем и пламенен огън нощем.

Ами да си бяха останали в Египет при Фараон!

Защо, при все, че мразеха Йеова и пророка Му Моисей, вървяха с

Господния народ? Защо при все, че обичаха Фараон, не се върнаха при

него в Египет?

Всеки от нас трябва да си зададе именно тези въпроси, защото те са

много важни. А истината е една и тя гласи следното:

Дяволът винаги е искал да има свои внедрени слуги сред Господния

народ. Тези слуги няма да му свършат работа, ако са си останали в Египет.

Но тези слуги ще му свършат работа, ако се смесят така с обществото на

вярващите, че на пръв поглед да станат досущ като тях. А сега забележи,

че още щом Господ извика пророк Моисей на планината, за да получи

каменните скрижали със заповедите, слугите на дявола, които останаха

долу, веднага започнаха да заразяват с говоренето си всичките човеци.

Спомни си как Исус ти е казал, че малко квас заквасва цялото тесто. Така

и малко говорене от една шепа Божии противници закваси в онзи момент

целия Израил.

Ако можехме да бъдем свидетели на това беззаконие, но седнали на

Небесни столове пред Престола на Бога ние щяхме да видим как херувимът

Луцифер е изявил лицето си на теле и със стотици хиляди религиозни

демони е започнал мощно да засенява Израил. Неговите демони са били

нещо като усилвателя за един магнетофон, така че ако магнетофонът

възпроизвежда записа, силата на звука да бъде достатъчно висока, за да

се чуе от мнозина. И изведнъж всички израилтяни са започнали да свалят

от ушите си и ръцете си златните си украшения и накити и да ги събират в
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огромно количество, за да ги дадат на Аарон. Демоните в сърцата им са

били толкова силни, че са отворили и сърцето на Аарон, където е влязъл

най-силният демон. След това те са му казали:

“Аароне, Моисей е измамник! Докога ще търпим експериментите му?

Няма ли богове сред нас, които да ни изведат и покажат пътя, та трябва

стотици хиляди да чакаме един самозванец? Вземи това злато и боговете

ще ти кажат точно какъв образ да му придадеш, за да пожертваме на

образа и да му се поклоним, защото вече седмици наред Моисей го няма…”

Можеш ли да си го представиш този Аарон?

Човек, хапещ нервно устните си и чудещ се как да успокои

развълнуваните тълпи. Накрая той решава. Събира златото на Израил,

разтопява го и с вдъхновение, идещо лично от сърцето на Луцифер, им

извайва едно златно теле. Помисли само! Златото, което с Божието

благоволение египтяните подариха на израилтяните, та Израил да излезе

богат от Египет, в един момент е послужило, за да се изобрази огромен

идол. И този идол е владеел сърцата на всички, пожертвали златото си за

него. Всяка обица, гривна и накит са се влели в него, за да го изобразят. В

този момент целият Израил се е влял духовно в образа на телето, в

засеняващото излъчване на Луцифер. И в следващият миг всички са

започнали да крещят неистово:

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

земя…”

А сега приеми мъдрост от случилото се с Израил, за да пренесеш

някогашната библейска история в днешно време. Няма ли и днес потомци

на Корей, Датан и Авирон? Не ги ли видя чувствителното сърце на Апостол

Петър, който каза:

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

погубление не дреме…” 2

Каква по-голяма гибелна ерес, по-категорично отричане от Исус и  по-

бърза погибел от тези, при които вярващите се подадоха на престорените

думи на лъжепророците на Сатана? Каква по-голяма мерзост от тази,

когато решиха, че могат да въздигнат като идол богатствата на света,

богатствата на последния Египет и да започнат да им се покланят? Знаеш

ли как се нарича този идол? Знаеш ли как засенява неговия образ? Цялата

тази книга ще говори за влиянието му и затова те моля да запомниш:

Фалшивата доктрина за финансовия просперитет е златното теле пред

Църквата на последното време!

Как да разбираш това? Нека последователно разгледам смисъла на

този сатанински образ, както и неговото влияние върху хората. За целта

искам да те направя свидетел на реакцията, която имаше Господ, когато

Израил започна да се кланя на златното теле. Ето Божиите думи:

“Тогава Господ каза на Моисея: Иди, слез, защото се развратиха

твоите люде, които си извел от Египетската земя. Скоро се

отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят; направиха

си леяно теле, поклониха му се, пожертваха му и рекоха: Тия са

боговете ти, о Израилю, които те изведоха от Египетската земя…” 3

Забележи, братко, че Господ вече не виждаше Израил като Негов

народ и Негови люде. Господ казва на Моисей:

 “...защото се развратиха твоите люде, които си извел от

Египетската земя…”

Защо реагира така Бог? Не би ли трябвало да каже:

“Защото се развратиха Моите люде, които изведох от Египетската

земя...”

Когато аз питах Святия Дух за реакцията на Отец, Той ми каза:

“Когато някой е от Господните люде, той никога не може да

сбърка пътя. Исус ви казваше в Евангелието:

“Моите овце познават Гласа Ми и подир чужд няма да

последват!”

2 (II Петрово 2:1-3)
3 (Изход 32:7-8)
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Ето защо в онзи момент Господ искаше да подчертае пред

Моисей, че грешните израилтяни са просто човеци, изведени от

човек, а не Божий народ, воден от Господа…”

Представяш ли си братко каква мъка е преживял Моисей, когато е чул

Бог да говори така? Но Бог наистина отговори съвършено точно и в думите

Му се разкрива първата причина за появата на златно теле. Аз ще я

запиша, а ти я запомни:

Първата причина за появата на златно теле всред Господния народ е

действието на човешки авторитети!

Фактът, че някога Израил се повлия от човеците Корей, Датан и

Авирон, а Аарон се покори на искането на човеци, а не на Истината на

Бога, иде да ти покаже, че Господ не може да счита такива човеци за

Господни. Те са земни човеци, водени по човешки. Същото е днес в

Църквата. Човеци, водени от човеци, изливат последното златно теле, на

което се кланят. И пастирите, подобно на Аарон, не могат да вземат

контрол върху Божието стадо, но според душевните пориви на мнозината

решават да угодят на страстите им. Такива са забравили как Исус погледна

на Петър и му каза:

“Махни се зад Мене, Сатано. Ти си Ми съблазън; защото не

мислиш за Божиите неща, но за човешките…” 4

Такива са забравили твърде верните думи на Апостол Павел:

“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или

искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не

щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че

проповядваното от мене благовестие не е човешко...” 5

Знаеш ли какво става, когато Божието благовестие стане човешко?

Става това, че църквите тръгват по пътя на човеци, готови да угаждат

на човеци, готови да изкористят и напаснат Словото Божие така, че да не

влиза в конфликт с човешките им критерии.

А сега помисли. Кой е прицелът на целия свят? Какво търсят най-много

човеците на този свят? Към какво най-много се стремят? Бъди сигурен, че в

99. 9 % от случаите ще чуеш един отговор:

4 (Матея 16:23)
5 (Галатяни 1:10-11)
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Финансов просперитет!

Човеците мислят за пари.

Човеците мечтаят за пари.

Човеците говорят за пари.

Човеците работят за пари.

Човеците пеят за пари.

Човеците играят за пари.

Човеците се състезават се пари.

Човеците продават за пари.

Човеците залагат пари за повече пари.

Човеците разменят пари за други пари.

Човеците се скарват за пари.

Човеците лъжат заради пари.

Човеците крадат пари.

Човеците продават съвестта си за пари.

Човеците убиват други човеци за пари…

Изобщо, ако се замислиш ще видиш, че не светът движи парите, но

парите движат света. И сега се запитай:

Тези пари, които движат света, да им позволим ли да движат и

Църквата?

Няма ли тогава християните да мислят за пари?

Няма ли тогава християните да проповядват за пари?

Няма ли тогава християните да работят на Божията нива за пари?

Няма ли тогава християните да пеят за пари?

Няма ли тогава християните да продават Божии дарове за пари?

Няма ли тогава да стават разцепления в църквите заради пари?

Няма ли тогава християните да продават Святостта си за пари?

Няма ли тогава християните да убиват вярата заради пари?

Истинският отговор на всички тези въпроси е този, че ако светът

издигна парите като идол и така направи едно гигантско златно теле на

Сатана, то в много църкви се почувства влиянието на това златно теле и те

също започнаха да му се кланят...
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Това не е мое виждане, но Божие виждане! Защото покорството пред

човешки авторитети ще вкара в Църквата човешкия път. А той никога не е

бил като Божия.  Човешките мисли никога не са били като Божиите. Нека

прочетеното дотук да те накара да възлюбиш Божиите пътища и мисли,

защото за това златно теле пред Църквата има да се каже много нещо. То е

един от образите на падналият херувим и този образ неслучайно е теле.

Преди да те въведа в дълбокото на тази тема, защото досега разглеждах

само явното и видимото, нека ти припомня едни чудесни думи на Апостол

Павел:

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят

Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото,

които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа

на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя…” 6

 Виждаш ли, че всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога?

Затова в началото на тази книга аз те питах влюбен ли си в Исус.

Защото когато обичаш Исус ти ще станеш съобразен на Неговия Образ и

Той в действителност ще бъде твой брат. А сега нека ти прочета този стих,

като му поставя духовен контрапункт:

“Но знаем, че нищо не съдейства за добро на онези, които не любят

Бога и по тази причина не са призовани според Неговото намерение.

Защото такива вече са предузнати и предопределени от дявола да бъдат

съобразни с образа му на златно теле…”

Съгласен ли си с този контрапункт? Съгласен ли си, че любовта ще

отведе сърцето ти при оня, когото любиш? Въпросът е какво става с тези,

които любят образа на лукавия и търсят златното му теле?

Естествено е, че когато някой търси златното теле, то и златното теле

ще търси този някой да го погълне. Знаеш ли какво е едно теле? Това е

млад вол. А с какво се храни един млад вол? Естествено че с трева. Тогава

излиза, че онзи, който търси образ на теле, ще приеме от Господ съдбата

на трева в живота си.

Искаш ли да видиш кои Словото Божие е видяло като трева, тоест,

достойни за поглъщане от засеняващия образ на падналия херувим?

6 (Римляни 8:28-29)
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Ето библейски стихове, които ще ти помогнат да разбереш всичко това:

“Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да

провъзглася? - Всяка твар е трева, и всичката й слава като полския

цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа

върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне,

но словото на нашия Бог ще остане до века...” 7

“Всяка твар е трева…” - говори Словото. Това иде да покаже, че

всеки езичник е под прицела на засеняващия херувим. Славата на земните

човеци е като полския цвят. Те изсъхват и увяхват, защото дишането

Господно духа върху тях, тоест, такива човеци вървят срещу вятъра на

Божието изобличение, незнаещи, че всеки, който върви против Волята на

Бога, е обречен да изсъхне именно като трева...

Тревата съхне и цветът вехне! Ето такива човеци дяволът иска да има

в изобилие. Защото ги поглъща не нещо друго, но златното теле.

Разбираш ли това, което ти говоря?

Слава на Бога, ако го разбираш, защото Словото Божие казва в

псалома:

“Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че

нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат

беззаконие, цъфтят, само, за да се изтребят вечно...” 8

Разбираш ли сега, че ако някога Израил се поклони на едно златно

теле, то причината беше в това, че Господните люде се бяха превърнали в

трева? Понеже какво друго да поглъща златното теле, освен трева? Какво

друго да гълта фалшивата доктрина за финансов просперитет в това

последно време, освен тревата в Църквата?

Само че много вярващи не разбират една простичка истина. Това е

истината, че влиянието и активността на златното теле в това последно

време е заповядана от Бога, за да се изчисти Храмът Му от всичката трева,

която е поникнала там. Според верните стихове това изглежда така:

7 (Исайя 40:6-8)
8 (Псалом 92:6-7)
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“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да

повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали

истината, а са имали благоволение към неправдата…” 9

Сега разбираш ли, че наистина това последно златно теле поглъща с

огромна сила, защото му е даден достъп? И знаеш ли кои са потенциалните

му жертви? Помисли върху следната изповед:

“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото

забравям да ям хляба си…” 10

Когато забравиш да се храниш с Хляба Христос, Който слиза от Небето,

за да ти даде Вечен Живот, тогава сърцето ти е поразено и изсъхнало като

трева. А дяволът винаги забелязва всяка трева. Той храни телето си и

вкарва под засеняващата си власт всеки, който се открие за погледа му.

А сега нека да продължа с нещо много важно. Аз искам да бъдеш

убеден, че именно фалшивата доктрина на финансовия просперитет е

златното теле на дявола. Тази доктрина учи вярващите да употребяват

вярата си за получаване на просперитет за земното. Тази доктрина учи, че

Христос дойде и плати с Кръвта Си, за да те направи богат на земята. Тази

доктрина те учи, че като посееш в Бога пари, Той ще ти върне много

повече пари, а когато посееш многото повече пари, Той ще ти върне

толкова, че да си осигурен с постоянен просперитет и благоденствие на

земята...

Само че тук вече има проблем. И проблемът е в това, че Исус не плати

с Кръвта Си, за да те прави богат на земята. Исус плати за теб с Кръвта Си,

за да те направи богат в небесните места! Той не ти каза да събираш пари,

защото те са от този свят, а в Неговия свят няма пари. Той не ти каза да

употребяваш вярата си за увеличаване на парите ти. Друго каза Той:

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда

ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си

съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето

крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти,

там ще бъде и сърцето ти…” 11

9 (II Солунци 2:11-12)
10 (Псалом 102:4)
11 (Матея 6:19-21)
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Виждаш ли колко прекрасен е нашият Господ? Виждаш ли, че Той гледа

вместо теб и вижда по-добре от теб? Виждаш ли, че Той те предупреждава

какво ще се случи с онези съкровища, които събираш на земята?

А съкровището винаги отговаря на властта, която те владее. Когато

съкровището е земно, владее те земното. Когато съкровището е Небесно,

владее те Небесното. Но превъзходството на Небесното е в това, че не го

крадат крадци и не го пояжда ръжда. Виж най-вече последното, което ти

говори Господ. Защото Той категорично казва:

“Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…”

Ти можеш ли да направиш от видимото невидимо? Можеш ли тези

земни хартийки, наречени пари, да ги складираш в небесни места?

Хайде, направи опит, ако искаш! Напълни портфейла си с пари и го

остави на тротоара, без да го държиш под контрол.

Как мислиш? Ще забележат ли хората портфейла ти? Няма ли първият,

който го забележи, да се наведе, да вземе парите ти, да се огледа гузно

дали не го е видял някой и да офейка? Какво е станало тогава с парите ти?

Нищо повече от онова, което Исус обеща като съдба за земните

съкровища. А сега си представи друго развитие на нещата. Напълни

портфейла си с пари и излез на градската улица с една молитва, с едно

желание, с един мотив:

“Господи, отвори очите ми и ми покажи бедните, които нямат пари, а

Ти искаш да запълня нуждите им. Аз Ти благодаря за чудесната привилегия,

която Си ми дал, а именно - да бъда Твой слуга…”

След това дай парите си на първия просяк, който няма или на  клошаря,

който рови в кофите за боклук и търси хартия за вторични суровини или

празни бутилки.

Къде са отишли тогава съкровищата ти? Може ли крадец да ги открадне

или ръжда да ги пояде? Не е ли бил точно тогава Господ съкровището на

сърцето ти, а земните пари - начин да зарадваш Сърцето Му и  удовлетвориш

Волята Му?

Това е твърде различно от доктрината за финансовия просперитет.

Защото има нещо по-прекрасно и възвишено от това да имаш повече пари
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от другите, защото повече си посял. И това по-прекрасно нещо Библията

разкрива с думите:

“Две неща прося от Тебе; не ми ги отказвай преди да умра: -

Отдалечи от мене измамата и лъжата; не ми давай ни сиромашия,

ни богатство; храни ме с хляба, който ми се пада; да не би да се

преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би

да осиромашея, та да открадна и да употребя скверно името на моя

Бог…” 12

Виждаш ли, че Словото говори за Хляба, Който ти се пада, а не за цял

камион пълен с хляб, който да имаш в повече? Виждаш ли, че съвършеният

молител по Божията Воля не иска нито сиромашия, нито богатство?

Защото сиромашията ще те накара да откраднеш. Защото богатството

непременно ще те накара да се отречеш от Бога и да се поклониш на

златното теле. Колкото до нещо повече в защита на това, то нека двамата

се доверим на Апостол Яков:

“Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се

въздига, а богатият - когато се смирява, понеже ще прецъфти като

цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър,

тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва:

така и богатият ще повехне в пътищата си…” 13

Ето ти я отново същата трева, която златното теле на Сатана обича да

поглъща. И ако Словото Божие те предупреждава, че богатият ще прецъфти

като цвета на тревата, то да употребяваш ли фалшиви доктрини за финансов

просперитет, та да забогатееш? Няма ли тогава сам и съзнателно да се

стремиш към този стих за богатите, който да стане за теб съдба и

предопределение?

Когато аз питах Исус какво е Неговото отношение към хората, които

сеят, водени от доктрината за финансовия просперитет, Той ми каза:

“Аз ви оставих Моя Път, Моята Истина и Моят Живот. В този

Път, в тази Истина и в този Живот има един беден Лазар, който

отиде в Лоното на Авраам. Вън от този Път, Истина и Живот имаше

един богаташ, който отиде в пъкъла.

12 (Притчи 30:7-9)
13 (Яков 1:9-11)
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Научете се да живеете с вяра! Научете се да искате от Небето

да снабдява вашите нужди, а не вашите желания! Доктрината на

финансов просперитет не работи за снабдяване на нужди, а за

осъществяване на желания. Понеже нуждата ви Отец Ми ще

задоволи с това, което ви се пада. А желанията са нещо повече от

нужда и Небето не благоволи в тях, понеже водят до пресищане,

преяждане и отричане от Вечния Живот. Нуждата ще те накара да

уповаваш на Божията достатъчност. А желанието - на това да

получиш своите блага приживе. Спомнете си какво каза Авраам на

богаташа:

“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така

и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш…” 14

Не разделите ли нуждата от желанието, то не сте разделили

душата от духа. Понеже желанията препъват душевните, а пък

запълването на нуждите е за духовните. Фалшивата доктрина на

финансовия просперитет е създадена от дявола, за да накара

християните да изконсумират благата си приживе, да затлъстеят

сърцата им и в тлъстината и преяждането си да се отрекат от Името

Ми, Пътя Ми, Истината Ми и Животът Ми.

Не предупредих ли в Евангелието да внимавате да не затлъстеят

сърцата ви от преяждане? И нямах ли тогава предвид именно атаката

на дявола чрез златното теле? Защото, след като се поклони на

телето, целият Израил седна да яде и пие, а после стана да играе.

Не повтарят ли днес греха му църквите на финансовия просперитет?

Ако Аз исках да доказвам доктрина за финансов просперитет на

земята, то в края на Пътя Си не щях ли да бъда най-богатият в

света? Защо забравихте как Павел ви каза:

“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда от Своето богатство в

слава...” 15

Не казах ли Аз, че мъчно богат ще влезе в Царството Ми? Не

казах ли, че е по-лесно камила да премине през иглени уши,

14 (Лука 16:25)
15 (Филипяни 4:19)
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отколкото богат да влезе в Царството? Нима искате игото Ми от

благо и леко да го направите невъзможно и непреодолимо?

Защото именно такова го прави финансовият просперитет. Той

разделя сърцето на две и кара вярващите да превръщат Името Ми

във формула за трупане на банкови сметки.

Вие защо сте повярвали в Мен? Да спасите душите си или да

напълните портфейлите си? Къде казах, че ще ви бъде голяма

наградата? В света или на небесата? Какво повече да иска Божий

човек от Божията достатъчност? Защо когато трябва да извикате

“Доволно е, Господи, това, което Си ми дал!” вие гледате и казвате,

че ви е малко? Забравили ли сте писаното:

“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със

слушане…” 16

Помисли, братко, напълни ли се окото на Ева с гледане? И когато тя

посегна на забранения плод от какво беше водена? От нужда да го вкуси

или от желание?

Бог не беше дал на първите човеци нужда от непокорство и от

грехопадение. Но дяволът вкара в тях желание за грехопадение. При

толкова много плодове, които имаше в градината, Ева едва ли е имала

нужда да се нахрани. Ако би имала, то би се нахранила с позволените

плодове. Но тя имаше желание, а не нужда. Защото желанието е плод от

душевна лакомия, докато нуждата – естествено запълване на това, което

ни липсва. Тази е причината Апостол Павел да заяви:

“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да

се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която

дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг

Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух,

когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте

приели, вие лесно го търпите...” 17

И сега нека отново те върна на финансовия просперитет. Не е ли той

друго благовестие, което сърцата лесно търпят? Не е ли той друг дух,

проповядващ вяра за богатства на земята? Какво експлоатира той в

16 (Еклесиаст 1:8)
17 (II Коринтяни 11:3-4)
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сърцата? Нуждите или желанията? Защото думата “просперитет” ще рече

“преуспяване”. И когато тази дума се обвърже с финансите на хората, то

тогава можем да говорим за преуспяване с финанси. Тогава хората стават

богати. А сега помисли мисълта да станеш богат на нуждите ли отговаря

или на желанията?

Никъде в Библията Бог не е говорил, че ще задоволява желания. Исус

Христос не е златната рибка, която изпълнява по три желания. Божията

снабдяваща сила иде да запълни нужди. Колкото до желанията, то ти вече

знаеш кой експлоатира желанията. Това е онзи, който събори първите

човеци с пожелание, а не с принуждение. Затова Исус не те иска богат в

земното. Той те иска богат в Небесното. Запомни, че когато истинският

християнин има желание за Небесното, тогава Бог запълва нуждите му за

земното! Когато поклонникът на златното теле има желание за земното,

тогава се ликвидира връзката му с Небесното!

Нека отново те убедя в това, като видим какво ти казва Апостол Яков:

“Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете

да получите; карате се и се биете; но нямате, защо не просите.

Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в

сластите си...” 18

Забележи сега, че онзи, който се води от желание, не може да получи

от Бога. Защо не може?

Защото не проси.

А знаеш ли кой проси?

Просякът е този, който проси! И когато един просяк е тръгнал да

проси, той защо проси? Поради нужда или от желание?

Естествено, че поради нужда. Просякът просто иска Бог да запълни

нуждата му. Но Яков добавя, че дори и в това отношение някои зле просят.

Защо зле просят?

Ами защото онова, което просят, не е продиктувано от нужда, но

отново от желания, за да иждивяват в сластите си! Защото сластта е силно

и неовладяно душевно или плътско желание, а не нужда!

18 (Яков 4:2-3)
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Нека всичко това да те убеди, че финансовият просперитет е опасна

примка на дявола, която кара хората да презрат нуждите и да се посветят

на желанията. Така те отпадат от духовната си връзка с Бога и с

душевната си вяра моментално намират златното теле на Сатана. Аз не

искам ти да бъдеш от тази категория хора и затова сега ще продължа с

разглеждането на проблема на просперитета.
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2. ПРОБЛЕМЪТ НА ПРОСПЕРИТЕТА

Никога в историята на Църквата, както в това последно време, не е

съществувал толкова явно изразен риск от пропускане на прицелната

точка на вярата в Исус. Светът става все по-привлекателен, а с това и

желанието на мнозина да го придобият. Ето затова е много важно да

разберем как Бог гледа на просперитета (благоденствието), към което

мнозина се стремят.

Има две крайности на вярата, в които Бог не желае да стъпват нозете

ти. Едната крайност е аскетизмът и отшелничеството. Другата крайност -

светското богатство. Ето защо, когато говорим за просперитета, ние трябва

да имаме правилните критерии на Божието Слово. Думата не значи нищо,

но духът на думата означава много. Когато попиташ светските човеци

какво е за тях просперитетът, ти в повечето случаи ще чуеш именно това,

че просперитетът е онова задоволяване с финанси, което ще позволи на

човека да напусне властта на мизерията и да запълни живота си с онези

придобивки, които да му дадат самочувствието, че е постигнал висок

жизнен стандарт. Въпросът е иска ли Бог вярващите в Името Му да бъдат

огледало на финансов просперитет...

Тук ще чуеш много отговори. Едни ще ти кажат, че не е възможно да

бъдеш свидетел на Бога, ако мизерията те преследва по петите. Други ще

ти кажат, че не е възможно да бъдеш свидетел на Бога, ако си забогатял,

защото тогава си забравил от каква кал и тиня те е измъкнал Спасителят и

дори се срамуваш да признаеш, че потеклото ти е било бедно.

Къде е Истината на всичко това? Защото и аз ще ти кажа, че нито

мизерията, нито богатството свидетелстват за Бог.

Кой тогава свидетелства и как го прави?

Нека като начало да ти помогна с думите на Апостол Яков:

“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са

сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството,

което е обещал на тия, които Го любят?” 19

19 (Яков 2:5)
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Виждаш как тук Апостол Яков ти показва Божия избор върху ония,

които са “сиромаси в светски неща”, но затова пък “богати с вяра” и

“наследници на царството”. Когато Словото Божие ти казва, че си богат

с вяра, то има предвид, че това е богатство именно от вяра, а не от пари.

Значи на Бог не са Му необходими хора, богати с пари, но хора, богати с

вяра. Тук може би ще попиташ:

“А може ли вярата да му нахрани стомаха? Може ли да му плати

данъците и таксите? Може ли да му плати тока или парното?”

Да, може! Но за целта е необходимо към богатството на вярата да

прибавиш и сиромашията в светски неща. Нека ти обясня това. Когато

Словото ти казва, че Божиите избраници са сиромаси в светски неща, то,

моля те, не приемай този стих дословно и не мисли, че Божиите хора ще

спят по пейките в парка и ще се завиват с кашони. Нещата на света, за които

духовно акцентира стихът от посланието на Апостола, идат да ти разкрият

светските принципи на обогатяване и корист, алчност и сребролюбие, с

които светските човеци преследват своя просперитет. Такива са нещата на

света и ти трябва да бъдеш сиромах за тези неща, тоест, те изобщо да не

присъстват в живота ти.

Когато ти повярваш в Исус, тогава животът ти се обръща с главата

надолу. Онова, което допреди месец си считал за правилно, вече е мерзост

пред очите ти. Тогава започва битка в ума ти. Битка между нещата на

света и нещата на Бог. Едва когато нещата на Бог победят в ума ти, и ти

също си победил света, идва богатството от вяра. Вяра, която побеждава

света. Вяра, която е по-силна от света, защото може да направи несравнимо

повече отколкото с нещата на света.

Спомняш ли си писаното в Евангелията? Исус вървеше с Апостолите и

подир тях следваха огромни множества. Това бяха бедни хора, сиромаси в

светски неща, които жадно поглъщаха Словото на Господ. И в един момент

Апостолите се обърнаха към Исус и Му казаха:

“Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни

народа да си отиде по селата да си купи храна…” 20

Забелязваш ли проблема на Апостолите?

20 (Матея 14:15)
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Те не знаеха как да нахранят такива огромни множества от народ. Те

се притесниха и затова накараха Исус да разпусне народа. Но виж какво

им отговори Божият Син:

“А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат...” 21

Виждаш ли, че Исус не видя никаква нужда хората да си отиват?

Виждаш ли, че Той не беше притеснен като учениците Си?

Той каза те да им дадат да ядат. Но Апостолите имаха само пет хляба

и две риби. Какво имаше Исус, та да е толкова спокоен? С какво беше

богат? Разбърза ли се Той да търси пари, та да праща учениците Си до

най-близкия ресторант, за да купят храна?

Не! Исус беше богат с вяра! И Неговото желание за теб е ти също да

бъдеш богат с вяра. Вяра, която ще те накара да презреш светските

принципи на обогатяване. Исус никъде не каза:

“Донесете Ми парите си и Аз ще ви ги умножа с чудо!”

Ако бе го направил, то тогава доктрината за финансовия просперитет

да е проверена и подпечатана с Божия Дух. Друго каза Той:

“…давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена,

препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка

мерите, с такава ще ви се отмерва…” 22

Знаеш ли, че този е един от стиховете, с който поклонниците на

финансовия просперитет най-много продират гърлата си. Аз исках Исус да

ми обясни думите Си. Аз исках да прогледна духовно в това послание. А

Господ ми каза:

“Помниш ли думите Ми към Моите ученици, когато им дадох

власт и им заповядах:

“Идете: Ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не

носете ни кесия, ни торба…” 23

Как мислиш? Защо заповядах да не носят кесии и торби?”

“Мисля, Господи, че Ти го направи, за да не получат приживе наградата

си, но да събират с Тебе съкровища в небесни места!”

“Правилно отговори!” - ми каза Исус и продължи:

21 (Матея 14:16)
22 (Лука 6:38)
23 (Лука 10:3-4)
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“Но това не е пълният отговор. Пълният отговор е, че Аз

заповядах на последователите Си да не носят кесии и торби,

защото имат пазви! Ако бях видял, че ще им се връщат пари, то

несъмнено бих им казал да си вземат и да носят огромни кесии,

защото много пари ще дойдат в живота им. Но Аз не видях в живота

им финансов просперитет, а по-скоро видях Небесен просперитет.

Просперитет, който се задържа не в кесия, но в пазва. Онова, което

Небето щеше да връща в живота им, щеше да се връща не в

кесията, но в пазвата.

Сега разбираш ли защо натъпкана мярка, стърсена, препълнена

ще ви дават в пазвите? Изобщо, знаеш ли какво се намира в твоята

пазва?”

Братко мой, когато Господ ти говори така в сърцето, ти си като един,

който току-що проглежда. Така и аз, току-що прогледнал, разбрах, че

Божията Воля за нас никога не е била да ни се връща в кесиите, но

всякога да ни се връща в пазвите. Тогава Му отговорих:

“Господи Исусе! В пазвата ми се намира сърцето!”

А Исус отново ме попита:

“Какво предпочиташ? Кесия пълна с много пари или сърце,

препълнено, натъпкано, стърсено с Божието благоволение? Нима

мислиш, че  Волята на Отца Ми е да превърнете Моето Евангелие

във финансова банка? Нима е малко бизнесът на този свят, за да

правите бизнес с вярата?

Защото когато Аз съм казал на последователите Си да не вземат

никаква кесия или торба, то съм казал именно онова, което съм

казал. Има само един просперитет, едно благоденствие и едно

благополучие, което ви е необходимо, за да бъдете мощни работници

на Небето. И това е стоенето ви с вяра пред Отца, така че Той да ви

посочи и каже:

Тези са възлюбените братя и сестри на Моя Син и в тях е Моето

благоволение!

Защото когато имате такова благоволение, вие непременно ще

преживеете свидетелството на онази вдовица от Сарепта Сидонска,
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която даде дома и последната си храна на Пророк Илия в миг на

глад и от оня миг маслото и брашното й никога не свършиха.

Запомни, че правилното търсене на Небесния просперитет изисква

от теб да тръгнеш след Мен без кесия и торба, но с пазва, в която да

тупти пламенно, огнено, вярващо и обичащо сърце.

Кажи на братята и сестрите Ми да запомнят няколко Небесни

принципа, които ще ги държат под Божието благоволение:

Първи принцип: Не парите ти дават нужното Небе, но Небето ти

дава нужните пари.

Втори принцип: Винаги търси Небето и мисли за Небесното,

защото Господ, Който е на Небето, ще ти стане и Господ на земята,

но ако първо търсиш земното, то господът на земята няма да ти

стане господ на Небето.

Трети принцип: Никога не давай с желание да получиш, защото

тогава сърцето ти не е чисто пред Мене.

Четвърти принцип: Съкровищата ти са винаги там, където са.

Ако събираш съкровища в Небето, трябва да забравиш за тях.

Трябва така да работиш за Царството, все едно, че ги нямаш. Но ако

поискаш да си ги вземеш от Небето и да ги прехвърлиш на друго

място, то те ще отидат на другото място, но вече няма да можеш да

ги търсиш в Небето.

Пети принцип: Всяко користолюбие и всяка алчност анулират

съкровищата ти в Небесни места и в един миг на поклон пред

дявола можеш да изгубиш много или всичко.

Нека Църквата Ми знае тези принципи, за да се опази от

фалшивата доктрина на финансовия просперитет…”

Сега разбираш ли, братко, че финансовият просперитет е един балон,

пълен с въздух под налягане, който се пука точно в момента, когато

отвориш Евангелието и се вдъхновиш от Божиите, а не от човешките думи,

от Божиите, а не от човешките разбирания. Защото днес мнозина са счели

пазвата си за кесия и чакат някой да им напълни пазвата с пари.

Ти държиш ли пари в пазвата си? Не е ли кесията мястото, отредено за

парите? Как тогава слушаш финансови проповеди, които те карат да сееш



29

пари, защото после тези пари щели да се върнат в пазвата ти? Не е ли по-

правилно парите да се върнат в кесията ти?

Да, но Исус ти каза да не взимаш нито кесия, нито торба, когато

тръгнеш по Неговия път! И може ли думите на Христос да се обърнат сами

против себе си? Може ли Исус да ти казва: “Не взимай кесия!”, а след това

да ти каже:

“Извинявай, сбърках! Вземи си кесия, защото сега ще получиш много

пари!”

Не, братко! Бог е Дух и думите на Исус са Дух и Живот. Само че има

мнозина, които не вярват. Има мнозина, които са решили, че църквата им

трябва да се съревновава по приходи със Световната банка или с

Международния валутен фонд. Колкото до онези, които употребяват

вярата си за трупане на пари, то знай, че такива наистина ще натрупат

пари, защото няма вяра, която да не ражда. Проблемът обаче не е в това

дали вярата ти ражда, а какво ражда. Защото идва времето, когато върху

църквите на финансовия просперитет ще се стовари едно пророчество,

изречено от Всемогъщия чрез пророк Исайя. Нека разгледам и него, преди

да приключа тази тема:

Имаше в Стария Завет един цар, на име Езекия. Той бе ревностен за

Бога и успя да изпроси Божието благоволение, та Бог да притури петнадесет

години на живота му. А вавилонският цар Меродах прати по вестители

писмо и подаръци на Езекия. Тогава Езекия отвори съкровищницата си и

показа на вестителите всичкото си сребро и злато, скъпоценни камъни и

бисери. С една дума - целият си финансов просперитет. Може би в този

миг Езекия мислеше, че е удовлетворил Божието Сърце. Но Бог не беше

удовлетворен, защото Езекия вече беше съгрешил пред очите Му. Бог

изпрати Своя пророк Исайя, който пророкува пред Езекия, като му каза:

“Слушай словото на Господа на Силите: Ето, идат дни, когато

всичко, що е в къщата ти, и каквото бащите ти са събрали до тоя

ден, ще се пренесе във Вавилон; няма да остане нищо, казва

Господ. И ще отведат синовете, които ще излязат от тебе, които ще

родиш; и те ще станат скопци в палата на вавилонския цар…” 24

24 (Исайя 39:5-7)
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Сега, по заповедта и изричната Воля на Бога и Отца, пророкувам

срещу поклонниците на златното теле и против радетелите на финансовия

просперитет:

“Слушайте Словото на Господа на Силите:

Ето, дойдоха дните, когато всичко, що е в църквите ви и

каквото до този момент сте събрали в името на златното теле и в

името на фалшивата си доктрина, вече попада под властта на

Вавилон. Твърде скоро месиите на Новия световен ред ще поставят

под властта си всички, които са трупали в земни места, а са

изгубили Небесното.

Днес вие трупате това, което утре е приготвено за огъня на

Божия Гняв. Затова, казва Господ, отвърнете се от намерението и

предприятието си, върнете се към първата си любов и бъдете

отново безкористни слуги на Небето. Времето вече е твърде малко,

а вратата - достатъчно тясна, за да влязат в Спасението само онези,

които са с чисти сърца и подбуди…”

Сега ще продължа със следващата тема, която ще ти даде мъдростта и

разума да различиш златното теле от златните улици на Небесния Ерусалим.
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3. ДЯЛ ОТ БОГА ИЛИ ДЯЛ ЗА БОГА?

Знаеш ли какво най-много е поразявало ума и сърцето ми от

съприкосновението със Словото на Бога и Неговата Воля?

Това е съвършената Божия справедливост. Това е Неговата промисъл,

която е заповядала справедлива съдба за всяка твар.

Аз много пъти съм се бунтувал против Неговата Воля. Много пъти съм

сочил с ръка нечестивите и съм Го питал:

“Защо не реагираш?”

Всъщност - Бог никога не реагира на нищо и нека това не те учудва.

Бог никога не чака въпроса ти, за да ти отговори.

“Преди да Ме викате, Аз ще отговарям…” - ни казва Той.

Когато аз Го питах защо не реагира на беззаконието на нечестивите,

Той ми отговори:

“Ти не можеш да очакваш от Мене реакция, защото Аз съм в

постоянна акция. Не можеш да искаш Аз да съм реактивен, когато

Аз просто съм активен. Аз нито за миг не съм престанал да творя

съдба, както за праведните, така и за нечестивите.

Как тогава ти искаш от Мен да реагирам, след като Аз вече съм

направил това, което съм направил? Защото още някога на Моисей

казах, че ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля,

когото ще пожаля!…”

Тогава разбрах колко глупави и неиздържани са били въпросите ми.

Тогава разбрах, че у Бога има дял за всеки човек, но не във всеки човек

има дял за Бога. Затова и въпросът на тази тема е:

Дял от Бога или дял за Бога?

При цялото ми наблюдаване на света аз винаги забелязвах, че светът

се върти около парите. Всяка политика, всяка война, всеки бизнес и

изобщо всичко в света има за корен парите. Ти знаеш, че има два метала

на земята, които определят властта на парите. И тези метали са златото и

среброто. Затова и аз исках да разбера какво е отношението на Бог към

тези два метала, защото именно тяхното присъствие отваря врата на парите.

А Бог насочи погледа ми към един от пророците Си, където прочетох:
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“Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите…” 25

Когато Господ казва нещо, Той има предвид точно това, което казва.

Всеки грам злато и сребро по тази планета е Негово. Да, но мнозина няма

да се съгласят с Божието заявление и ще посочат първият чейнчаджия със

златна верижка на врата и ще попитат:

“А тази верижка върху врата на този също ли е Негова?”

Разбира се, че е Негова. Тогава те отново могат да попитат:

“А какво тогава търси тя на врата на този чейнчаджия?”

Ето на този съдбоносен и дълбок въпрос искам да ти отговори тази

тема. Виждаш ли, братко, верижката върху врата на чейнчаджията е негов

дял от Бога. Сърцето му е търсило именно това, което е намерило. Защото

Исус заяви съдбоносни думи:

“Търсете и ще намерите, искайте и ще ви се даде…”

Всеки намира онова, което търси и всеки получава онова, което иска,

защото всеки има съдба от Бога, според както е записано:

“Мнозина търсят благоволението на управителя, но съдбата на

човека е от Господа…” 26

Сега разбираш ли, че никой не може да избяга никъде от съдбите на

Бога? А колкото до това, че Божиите злато и сребро са в ръцете на мнозина

нечестиви, то именно такова е изпълнението на Божието Слово. Виж какво

казва псаломът и как Божият човек се моли на Бога:

“С меча Си избави душата ми от нечестивия, - от човеци,

Господи, с ръката Си, от светските човеци, чийто дял е в този

живот, и чийто корем пълниш със съкровищата Си…” 27

Виждаш ли писаното? Виждаш ли, че не някой друг, но Бог пълни

корема на нечестивите със съкровищата Си? Ние няма да казваме на Бог

какво да прави, когато Той прави това, което Му е угодно. Защото Му се е

видяло угодно да даде дял на всеки човек, според както желае сърцето му.

И как трябва да живеем ние? Да искаме дял от Него в този живот, подобен

на дела на нечестивите ли? Спомняш ли си едни знаменателни думи на

Исус, които със сигурност са се запечатали в сърцето ти. Нека ги запиша:

25 (Агей 2:8)
26 (Притчи 29:26)
27 (Псалом 17:13-14)
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“И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както

правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат

похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече

своята награда…” 28

и още:

“И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те

обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за

да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече

своята награда…” 29

и още:

“А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото

те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят;

истина ви казвам: Те са получили вече своята награда...” 30

Какво е наградата? Не е ли тя, по друг начин казано, заплата,

възнаграждение? И когато Исус ти казва, че мнозина вече са получили

наградата си, то за каква друга награда да живеят такива? Разбираш ли,

че те нямат друга награда, защото са изконсумирали дела си още в този

живот? И не беше ли такъв и богаташът от притчата на Исус? Не му ли каза

Авраам, че вече е получил благата си приживе, тоест, дела си от Бога?

Ако ти задавам всички тези въпроси, то е защото знам, че Бог вече е

дал в сърцето ти всички отговори. И не само отговорите, но и онази

прекрасна повеля на Исус, която ще ти помогне да получиш дела си не в

този свят, но в бъдещия.

Ето тази повеля:

“Работете, не за храна, която се разваля, а за храна която трае

за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог,

Него е потвърдил с печата Си…” 31

и още:

“Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии,

които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето

28 (Матея 6:2)
29 (Матея 6:5)
30 (Матея 6:16)
31 (Йоан 6:27)
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крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото гдето е

съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви...” 32

Тази храна, която не се разваля, не е някой суперпродукт на

“МcDonalds”. Тези кесии, които не овехтяват, не са дебитни карти на

“American Express”. Тази храна е вършенето на Божията Воля:

“Моята храна е да върша волята на Онзи, Който Ме е пратил, и

да върша Неговата работа...” 33

Тези кесии са запечатването с Духа за Вечен Живот:

“Който жъне получава заплата и събира плод за вечен живот…”
34

А сега сериозно помисли на кого да довериш сърцето си. Защото, ако

Исус би имал предвид някакъв финансов просперитет за земята, Той би ти

препоръчал кесии, които овехтяват. Но Той никога не е имал предвид

финансовия просперитет, защото в Небето, там горе, където Той е сега, няма

пари, за да трябва финансов просперитет. Светът е свят на парите, но

Небето е Божият свят, светът на Любовта, Светлината и Благодатта.

А Словото казва и това:

“Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и

животът ви е скрит с Христос в Бога…” 35

Съгласи се братко, че онова, за което мислиш, за него ще говориш,

него ще проповядваш. И ако Бог ти казва да мислиш за горното, а не за

земното, то е, за да говориш за горното, да проповядваш горното. Защото

там, горе, няма и спомен от парите на този свят. Защото ако този свят

предлага дял в златното теле на лукавия, Бог ти предлага дял от златните

улици на Небесния Ерусалим.

Кой дял да избереш?

Ето това е съдбоносният въпрос. Не е важно кой какво ще ти каже. Не

е важно дали пасторът ти харесва авторът на тази книга или не го харесва.

Не е важно дали дипломираният в Америка учител я намира за доктринална

или недоктринална.

Важното е кой дял от Бога избираш!

32 (Лука 12:33-34)
33 (Йоан 4:34)
34 (Йоан 4:36)
35 (Колосяни 3:2-3)
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Защото този свят може да ти предложи само дял от Бога, но не и дял

за Бога. Дял за Бога може да ти даде само Исус Христос, когато вървиш и

печелиш с Него в Небесни места.

Колкото до дела, който получават поклонниците на финансовия

просперитет, то всичките пари, които са получили от духовно неутвърдени

наивници, ще определят и съдбата им. Защото където е съкровището им,

там ще са сърцата им.

Нека следващата тема прибави на мъдростта, която получи от тази, и

благоразумие, за да следваш Истината.
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4. СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТА ИЛИ БЪДЕЩОТО

СЪСТОЯНИЕ В ДУХА?

Един от най-прекрасните образи в Святата Библия, който винаги е

вдъхновявал сърцето ми, е Моисей. Този Божий човек има с какво да те

развълнува, понеже в живота му има нещо твърде скъпоценно. Един

съдбоносен прицел, който ще те приближи до Бога и Неговия Престол.

Нека сега ти прочета какво Божието Слово говори за вярата на Моисей:

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича

син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите

люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като

разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските

съкровища; защото гледаше на бъдещата награда…” 36

Представи си го този Моисей, братко! Син на фараоновата дъщеря.

Човек с огромна кариера пред себе си. Човек, който можеше да стане

бъдещият фараон. Човек, който със сигурност е наблюдавал изобилие на

злато, сребро и диаманти от египетските съкровища. И сигурно фараоновата

дъщеря, която го е осиновила, неведнъж му е казвала:

“Моисей, ти порасна и е време да се занимаваш с държавническите

дела на Египет…”

Но забелязваш ли, че Словото отбелязва:

“Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на

фараоновата дъщеря…”

Знаеш ли каква беше тази възраст?

Това беше духовна възраст. Моисей порасна за Бога и погледна на

страданията на народа си. Той предпочете да страда заедно с останалите,

вместо да лежи на пухени легла или да се завива с копринени завивки в

богатите спални на фараоновия дворец. Той отказа да се наслаждава на

греха и харема от робини, готови да легнат в леглото му.

Защо го направи?

Словото казва, че той разсъди, че:

36 (Евреи 11:24-26)
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“...укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските

съкровища…”

Знаеш ли коя е трагедията на това последно поколение от църкви?

Трагедията е тази, че много християни се отказаха да разсъждават.

Много християни се отказаха да гледат на бъдещата награда, когато

случаят им дава възможност да вземат сегашната си награда. И понеже в

това да гледаш на бъдещата награда има изпитание от вяра, гонение и

страдание, а в това да получиш сегашната награда няма никакъв риск

(погледнато плътски), то затова някои извратени глави и умове седнаха, та

скалъпиха доктрината за финансовия просперитет. Доктрината, която дава

награди сега, вместо после. Тези доктори по теология изпипаха всяка

подробност от доктрината си, но в едно се препънаха. Едно нещо не

можаха да изпипат и то лъсна и ще лъсва все повече и повече.

Какво е това нещо?

Това е фактът, че сегашното състояние на този свят преминава.

Моисей преди хиляди години беше разбрал, че сегашното състояние на

този свят преминава, а днес, когато от новото небе и земя ни дели много

по-малко време, мнозина са предпочели да се нагаждат, според сегашното

състояние на света. Нека ти помогна да разбереш това.

Представи си, че живееш в стара къща и то на отчужден терен, където

предстои да бъде построен нов жилищен блок. Строителите на този блок са

дошли и са ти казали, че след много малко време, някакви две или три

седмици, ще дойдат с багер, за да бутнат къщата ти, за да осигурят терена

за новото строителство, а на теб за компенсация са ти осигурили нов

апартамент във вече изграден блок. Тогава ти си разбрал, че сегашното

състояние на твоята стара къща преминава. Ти не правиш нищо друго,

освен да чакаш багера да бутне старата ти къща и да ти дадат ключовете

на новия апартамент.

Как би реагирал тогава, ако на вратата на старата ти къща почукат

майстори бояджии и ти предложат да боядисат старата ти къща? Ще им

платиш ли труда за нещо, което е обречено на разрушение? Няма ли да им

кажеш:
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“Господа, много съжалявам! Вие идвате с добри намерения, но аз

отхвърлям офертата ви. Тази къща всеки момент ще бъде бутната, а вие

искате да я боядисвате и аз да ви платя. Няма смисъл в това! Тази къща

няма бъдеще, за да влагам в нея каквито и да било инвестиции!”

Нормално е да реагираш така, нали?

Никой не инвестира в загубени каузи!

А сега помисли! Защо някои са решили, че Исус Христос ще инвестира

в загубени каузи? Защо някои са решили да проповядват вяра, според

сегашното състояние на света? Понеже финансовият просперитет затова е

финансов, понеже се сеят финанси, за да се пожънат финанси! Но тези

финанси отговарят на сегашното състояние на света!

Светът е свят на финансите. Но в Небето финанси няма!

Какво се е случило тогава с Църквата? Не се ли е преправил Сатана на

светъл ангел, за да отвори в Храма врати за влиянието на златното си

теле? Нека ти помогна в разбирането. Апостол Павел казва на всеки от нас

да внимава, когато си служи с нещата, като заявява:

“Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова

и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат,

като че не плачат; които се радват; като че не се радват; които

купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света,

като че не са предадени на него: защото сегашното състояние (грц:

образът) на тоя свят преминава…” 37

Помниш ли как по-назад в тази книга Исус ти каза, че е дошло

времето на битка между образи? Образът на Исус срещу образът на света.

Образът на Бъдещия срещу образът на сегашния свят.

Ти кой образ искаш да проповядваш? Кой образ искаш в сърцето си?

Ако си сигурен, че това е Образът на Исус, то изпълни с вяра

препоръката на Павел:

Служи си със света така, като че не си предаден на него!

Взимай светските пари и ги превръщай в Евангелие, тоест, дай ги

безкористно в служба на благовестието! Но никога не взимай Евангелието,

за да го превръщаш в светски пари! Защото именно това, последното, го

37 (I Коринтяни 7:29-31)
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направи финансовият просперитет. Защото през всички тези години вярата

в Исус ме научи на едно:

Да взимам от света и да наливам в Бога!

Бог снабдяваше нуждите ми и ми даваше нужните пари. Но аз обръщах

тези пари в хартия. А на хартията печатах книгите, които Той ми даде и

след това ги раздавах даром на братя и сестри. Не казвам това, за да се

хваля, защото не искам да изгубя наградата си. Казвам това, за да

разбереш, че ако сегашното състояние и образът на този свят преминават,

то с тях ще преминат и тези, които го харесват и му уповават! Защото

никога Небето не е зависело от пари. Защото, ако ти дадох примера с

Моисей и неговата победа над света, то трябва да прибавя към победата и

нейната причина. Моисей победи света и духа на Египет защото издържа...

“…защото издържа, като един, който вижда Невидимия...” 38

Искаш ли да видиш Невидимия?

Тогава отвори и приготви сърцето си, за да си пожелае бъдещото

състояние в Духа, а не сегашното състояние на света. Защото Исус победи

света и ти трябва да сториш същото. Защото сега Той ти казва:

“Потърси Ме и Ме намери! Защото Аз съм жив и живея до вечни

векове! Защото има един начин да Ме почувстваш и да се зарадваш,

че си преселен при Мене и този начин ти даде Павел, като написа:

“Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в

безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло…” 39

Научи се, че когато сееш за Небето своята лепта, ти я сееш в

тление, но тя трябва да възкръсне в нетление. Ти сееш твоите

финанси на земята, но те трябва да възкръснат на Небето.

А възкръсва само онова семе, което умира!

Готов ли си да сееш за Мен така, щото да е без значение дали

ще получиш в този свят? Готов ли си да направиш така, че семето

ти да умре? Готов ли си да отхвърлиш сеенето, което задоволява

желания, а не нужди? Готов ли си да отхвърлиш сеенето, което

прави богатите още по-богати, а бедните - още по-бедни?

38 (Евреи 11:27)
39 (I Коринтяни 15:42-44)
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Тогава ти просто протягаш ръце към Небесния просперитет,

който е по-силен от земния. Не вярвай повече на финансовия

просперитет и не отваряй сърцето си за златното теле на лукавия!

Само така ще имаш кесия, която не овехтява и храна, която не се

разваля!”

Братко мой, аз вярвам, че Бог е докоснал сърцето ти и с тези Свои

думи Исус е станал реален в живота ти. Никога не преставай да търсиш

Волята Му! Никога не преставай да търсиш Образа Му, защото само в този

Образ има Спасение, смисъл и вечен живот. Амин и Амин!
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5. ФИНАНСОВИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ ИЛИ БОЖИЯТ

АВТОРИТЕТ?

Във всички теми досега исках да ти разкрия влиянието на едно

последно златно теле, което поглъща с огромна сила. Дали съм успял ще

покаже плодът в сърцето ти. Велика радост и утеха за мен ще бъде това,

ако отново си влюбен в Исус.

В тази последна глава аз искам да обобщя казаното дотук. Вярвам, че

от досегашните теми ти вече си разбрал, че пред пътя на Църквата се е

изправил Сатана и не желае тя да продължи с успех до Небето. Онези,

които са в Светлината на Святия Дух, са били опазени и издигнати в

небесни места, където дяволът няма достъп. Но в Църквата са се появили и

други, които вече са били облъчени от засеняващата мощ на падналия

херувим. Да мислиш, че Бог е бил изненадан от всичко това, значи сам да

признаеш, че не познаваш Словото Му. Защото за днешната ситуация Бог

заяви чрез пророк Исайя:

 “Ония, които изсипват злато из мешеца, и претеглят сребро с

везни, те наемат златар, та го направя бог, пред който падат и се

покланят…” 40

На слугите на лукавия винаги им е бил нужен златар, който да

направи от златото им бог. Ролята на този златар поеха модерните теолози

от американската тщеславна църква, които издадоха десетки томове и

учебници за финансов просперитет.

А колко по-ефективен става този златен бог, когато си сложи името

“Исус”? Не разбираш ли, че книжниците, които създадоха фалшивата

доктрина за финансов просперитет, просто легализираха присъствието на

златното теле в Църквата?

Защото когато вярващите на абсолютно всяка служба слушат проповеди

за пари и правят дарения за поредния висок гост от Америка, то такава

служба е изгубила Духа на Бога. И защо няма ходатаи в църквите, които да

застанат в пролома и да стоят там, докато Бог отмахне укора и срама от

40 (Исайя 46:6)
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Храма Си? Защо няма Божии пророци в църквите, които да заплачат с

плача на Еремия? Защо няма отрезвени хора, които да се плеснат по

челата, когато четат твърде показателните думи от “Плачът на Еремия”:

“Как почерня златото! Измени се най-чистото злато! Камъните

на светилището са пръснати по всичките улици. Драгоценните

синове на Сион, равноценни с чисто злато, как се считат за глинени

съдове, дело на грънчарска ръка?” 41

Как няма да почернее златото, когато вярващите го пожертваха и

продължават да го жертват, за да изливат днешните лъжепророци на Мамон

най-чудовищното златно теле?

Затова златото се измени! Затова и парите от Божии благословения

станаха “църковен бизнес” и “библейска икономика”. Драгоценните синове

на Сион, Божиите помазаници и генерали, вече се считат за глинени съдове.

Защо? Ами защото предпочетоха да са от потомството на първия човек.

“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето;

какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният,

такива са и небесните…” 42

Затова и камъните на светилището вече са пръснати по всичките улици.

А пророк Еремия продължава в “Плачът на Еремия”, като казва:

“Даже чакалите подават съсци и кърмят малките си; а дъщерята

на людете ми се ожесточи като камилоптиците в пустинята…” 43

Такива ожесточени църкви има днес. Църкви, в които се подвизават

рояци от камилоптици. Защо са ожесточени ли?

Ами виж как Бог ги разкрива в “Книгата Йов”:

“Крилата на камилоптицата пляскат весело. Но крилата и

перата й благи ли са? Защото тя остава яйцата си на земята и ги

топли в пръстта, а забравя, че е възможно нога да ги смаже или

полски звяр да ги стъпче. Носи се жестоко с малките си, като че не

са нейни; трудът й е напразно, защото не я е грижа от опасности;

понеже Бог я е лишил от мъдрост, и не я е обдарил с разум…” 44

41 (Плачът на Еремия 4:1-2)
42 (I Коринтяни 15:47-48)
43 (Плачът на Еремия 4:3)
44 (Йов 39:13-17)
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Виждаш ли колко весело ръкопляскат емисарите на финансовия

просперитет на лъскавите си конференции? Виждаш ли как казват на

вярващите:

“Дайте да съберем дарение, а Бог ще ви възвърне стократно!”

А вие, наемници, защо не възвръщате стократно? Защо всякога казвате

“Дай”, но никога “Вземи”? Защо се носите жестоко с малките във вярата,

като че не са ваши? Защо искате вярващите да събират дарения за хора,

които имат в банковите си сметки хиляда пъти повече от спестяванията на

бедните?

Братко мой! Бягай далеч от златното теле! Не бъди от тези вярващи,

за които отново Еремия в “Плачът на Еремия” каза:

“Водата си пихме със сребро, и дървата ни идат с пари. Нашите

гонители са на вратовете ни; трудим се и почивка нямаме…” 45

Виждаш ли, че гонителите са върху вратовете на вярващите? Виждаш

ли, че когато алчността проповядва от амвона, то няма да има почивка за

оня, който иска да запълни кесията й? Какво значи да пиеш водата си със

сребро? Не е ли това да слушаш проповед за финансов просперитет?

Уж жива вода, а същинско сребролюбие!!!

И какво значи дървата ни да идат с пари? Не е ли това, щото когато

някой пастор иска отново да върне огъня в Църквата и се нуждае от

съживление, да събира цял куфар с пари за да кани скъпото дърво от

Америка? Знаеш ли, че огнена ревност изгаря сърцето ми, когато ти говоря

всичко това?

Защото има едно нещо, което липсва в църквите на финансовия

просперитет и това е Божият Авторитет. И ако Бог в тази книга ми даде

помазанието, та като Моисей да стрия златното теле на прах, да го смеся с

вода и да го изпият богоотстъпниците, то го е направил, защото очите Му

повече не желаят да гледат това гнусно беззаконие.

Започнах тази книга с една притча, която отново ще ти припомня. В

нея ставаше дума за онази девойка, която приела измамника за Истинския

й Любим. Тя не се вгледала внимателно и не разпознала измамника.

Знаеш ли кой друг бил досущ като тази девойка?

45 (Плачът на Еремия 5:4-5)
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Кой друг не се вгледал и не разпознал измамника?

Нека Евангелието те направи свидетел на трагедията на този човек:

“А на сутринта всичките главни свещеници и народни

старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят. И когато

Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата.

Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден,

разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и

старейшините и каза: Съгреших, че предадох невинна кръв. А те

рекоха: Нам що ни е? Ти гледай…” 46

Искаш ли да приемеш съдбата на този човек? Искаш ли да се разкайваш

тогава, когато е станало късно? Сигурен съм, че не искаш!

Тогава гледай! Тогава гледай! Тогава гледай!

Разпознай златното теле на лукавия сега, защото утре ще е късно!

Юда не погледна в правилното време. Юда не разпозна в правилния

час. Юда избра финансовия просперитет пред Божия Авторитет.

Сега е времето и днес е часът, когато Исус Христос те посещава с тази

пророческа книга, за да не се окажеш от онази отстъпила църква, която

вече се е влюбила в човека-Антихрист.

Така приключва тази книжка и на мен ми се иска никога да не я

забравяш! Нека тя бъде онази броня за сърцето ти, с която ще отбиеш

всяка атака на прелъстителя! Амин и Амин!

В Името на Исус Христос те моля да доведеш съдържанието на тази

книга до сърцата и на други братя и сестри, като нито за миг не се

уплашиш от човешко или демонично гонение!

Нека Бог бъде Силата на сърцето ти и Огънят на устните ти!

Авторът

46 (Матея 27:1-4)
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