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Хомосексуалната църква ще бъде отхвърлена 

 
 
Мисията на Исус Христос беше не само да изкупи и кръсти вярващите със Святия Дух, но 
също и да отдели, да очисти и да отсее житото от плявата. Какъв ужасен аспект от мисията 
Му – да отдели и унищожи лошото семе и да го приготви за изгаряне. 
 
Църквата преживя мощно изливане на Святия Дух. Имаше голямо събиране на реколтата от 
хора от всички религии и с различен начин на живот. Божието свято гумно е пълно и прелива 
от изобилна жетва. Всъщност побелелите поля дадоха рекордна жетва. 
 
Днес, на църквата на Исус Христос й предстои да преживее втората половина от 
петдесятното обещание. Самият Исус ще очисти Своите хора. Ако вярвате в обещанието за 
изливането на Святия Дух, трябва също да вярвате и в останалата част от него. Веднага след 
обещаното изливане идва очистването на всички нечистотии „гумното Си”. Исус ще раздели 
житото от плявата. 
 
„Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в 
житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън” (Матей 3:12). 
 
Нашият Господ ще премахне от истинската Си църква всичко, което е фалшиво и плътско. 
Горделивите, покварените, хладките, обичащите удоволствието – всички те ще бъдат отсети 
и изведени извън Неговото място. 
 

Йоан предсказа очистване в църквата 
 
В един пророчески стих, Йоан предсказа това, което Исус ще стори с жетвата Си, след като 
Святият Дух се излее в последните дни, точно преди Неговото завръщане. След кръщението 
следва период на работа на лопатата: време на поставяне на нещата в различни категории. 
Вятърът на Святия Дух ще духа по нов начин – не само за да кръщава, но и за да издуха 
всичката плява от дома Си. Както и от живота ни. 
 
Предисторията на това силно обещание е на хълмовете на Святата земя. Жътварите се 
приближиха до купчините смесени жито и плява, с тризъби дървени вили. Други използвали 
дървена лопата с дръжка, дълга почти един метър. Смесената жетва се хвърляла във 
въздуха, директно по посока на вятъра. Частиците по-лека плява бивали отнесени настрани, 
безпроблемно продухвани от по-тежкото жито, което падало директно на гумното. Плявата 
била запалвана и унищожавана, като не се оставало нищо, освен купчина обгоряла пепел. 
Житото се събирало в чували и се съхранявало в хамбари. 
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В библейските времена, нямало вятър по време на сезона на пресяването на реколтата, и се 
използвало ветрило или лопата, които създавали бриз. Обикновено това било правено късно 
през нощта, и ако не приключвало до полунощ, обичайно било да се спи на гумното и 
веенето да се завърши на следващата сутрин. 
 
Божието слово казва: „Лопатата е в ръката Му”. Лопатата, която Исус държи в Своята 
белязана от гвоздеи ръка, е Святия Дух. Той изпрати Духа като Утешител и като Кръстител. 
Освен това Той ще използва Духа и като разделящ вятър. Убеден, съм,  че Исус дори ще 
убеди Святия Дух да духа силно върху жетвата. Църквата на Христос започва да чувства 
първия полъх на този последен, очистващ вятър от Небето. И Той ще завърши работата Си до 
полунощ. 
 

Исус ще разкрие греха в дома Си 
 

Нашият Господ наблюдава жътвата Си със загрижена любов. Той знае, че не всеки, който 
казва: „Господи! Господи!” ще бъде прибран. Знае, че в тази жътва, сега на върха на 
купчината са тези, който съблазняват, тези, които трябва да бъдат показани такива, каквито в 
действителност са - плява! Той е бил толкова търпелив. До сега Той позволи житото и 
плевелите да растат заедно. Той остави смесената жетва да се натрупа на святото Си гумно. 
 
Но, о, братко и сестро, когато Той реши да очисти гумното Си, няма повече да има проповеди 
за разделението, което Той ще извърши. Нито книги, предупреждаващи лошата реколта да 
се очисти. Нито смесена нееднородна реколта. Той ще забие пресяващата Си лопата в тези 
купчини, включително и във всяка малка молитвена група, във всяко католическо и 
протестантско църковно общество, във всяко събрание от вярващи по целия свят. Всички ще 
почувстваме влиянието на това действие, когато бъдем пресети от ръката Му. Отделените и 
осветени в Христос няма за какво да се страхуват от очистването и пресяването. Ние все пак 
ще излезем непокътнати от този период на очистване, и ще останем само с такива хора, 
които споделят скъпоценната ни вяра. 
 
Проповедниците, учителите и евангелизаторите няма да извършат пресяването или веенето. 
Исус ще извърши всичко това, чрез Святия Си Дух. Църквата не бива да се тревожи за 
Николаитите, блудниците, правещите компромиси с вярата си и тези, които се смесват със 
света. Исус скоро ще се погрижи за тях. Ние бяхме в изливане, а сега се подготвяме за 
изкореняване! 
 
Ще има едно последно отделяне на овците от козите в Деня на Страшния Съд. Но аз вярвам, 
че процесът на пресяване се случва тук на земята, преди последния съд. Очистването на 
жътвата идва преди тя да се събере в хамбара на Господаря. 
 
„Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от 
нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?” (1 
Петрово 4:17). 
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Всичко, което съблазнява, ще си отиде 
 
През последните години, Божият призив към всички хора, е: „Съберете се в Христовото име. 
Съберете се заедно в любов.” А как стана това! Методисти прегърнаха баптисти! 
Петдесятници започнаха да обичат католици! Хипита, наркомани, проститутки и бивши 
престъпници - всички те застанаха под флага на любовта. Жътвата изглеждаше безкрайна; 
любовта беше всеобхватна и тези, които копнееха за обещанието, казаха:  „Това е то!”. 
 
Жътвата включваше плодове от Холивуд, Нашвил, Вашингтон – от шоу бизнеса, от 
политиката, от Израилевия дом. Някой може ли да отрече, че жътвата е пожъната? Всички, 
които обичат Исус, носят сноповете. Има радост в тялото Христово. Никога жътвата не е била 
толкова зряла; никога инструментите за вършеене не са били по-заети. Но тази жътва не 
просто „лежи там” недокосната, чакаща да бъде складирана. Не! Плявата е във всички тези 
купчини жито. Тя изглежда като жито, но не е. На плявата не може да бъде позволено да 
остане с жетвата. Собственикът на тази жетва трябва да дойде и да отдели истинското от 
фалшивото. 
 
Кое ще бъде отвято и кое ще остане? Знаем от разкритото Божие слово, че всичкото 
блудство, всичките лъжи, всичките кражби, всичкото прелюбодейство, всичките клюки, 
всичката омраза ще бъдат очистени от църквата. Но Той казва, че ще очисти и „всяка 
съблазън”. 
 
„И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. 
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що 
съблазнява, и ония, които вършат беззаконие” (Матей 13:40,41). 
 
Нашият Господ ще положи големи усилия, за да отвее от жетвата всеки скандал, всеки 
престъпник и всичко, което съблазнява. И най-първите от тези, които ще си тръгнат, ще 
бъдат нещата, които високо се ценят сред хората, но са мерзост за Бога. 
 

Противната музика ще бъде отвята 
 
Какво е това, което е високо ценено сред хората, но е така отвратително за Бог? Например, 
да погледнем по различен начин на „святата крава номер едно” за много млади християни 
днес – хард рока! Сега те го преименуваха на „Рок за Исус”, „Рок за Любовта”, „Рок на Святия 
Дух”. Самата музика не е омразна на Бога, защото тя е нищо повече от увеличен звук. Той 
дори може да бъде имитиран от голяма машина, като синтезаторът на Моуг например. Но 
евтиният комерсиализъм от толкова много рокаджии за Исус е едно от най-омразните неща, 
на които църквата е ставала свидетел. 
 
Не мога повече да задържам това в себе си. Някой трябва да го каже. Ефектът върху така 
наречения рок за Исус върху църквата е скандален. Той е смрад в ноздрите на Бог, и когато 
Исус започне да очиства жетвата Си, всички търгуващи рокаджии за Исус ще бъдат първите, 
които ще си заминат. Колко дълго мислите, че Бог ще търпи някои от тези покварени 
музикални групи, които пътуват по цялата страна и ни взимат до $7,000 за едно „шоу за 
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Исус”? Колко дълго Исус ще позволява на малка армия от агенти, мениджъри и промотъри 
да заплашва църквите, като пробутва на младите хора музика, която е нищо повече от 
евтино копие на това, което се свири и пее по небогоугодните рок концерти? Тя е връщане 
към старата наркоманска музика от преди десетилетие. 
 
Напълно съм убеден, че Исус ще отвее всичката чувствена, плътска музика от светилището. 
Ние отчаяно се нуждаем от очистване на музикалния ни вкус. Не може да угодим на нашия 
Господ, когато развиваме усет към звук, който толкова силно се идентифицира с наркотици, 
секс и насилие. Ами християните, които хранят умовете си със западни кънтри песни с 
текстове, в които се говори за развод, измама, както и с блусове от бара? 
 

Музикалната революция идва 
 
Запомнете думите им, една нова революция в музиката идва в църквата. Духът ще премахне 
всички тези дейности тип „Лас Вегас” от гумното Си, и на нейно място ще се роди чист и 
славен звук, който ще накара цялото небе да се радва. Правещите компромис групи, които 
преди бяха толкова популярни, няма да намерят и малцина млади християни, които да искат 
да ги слушат. Исус ще започне Своя собствена музика на „завръщането”. Той ще очисти 
всичките повърхностни, полу-предали се певци и изпълнители. Той ще освети гласовете и 
инструментите на тези, които преминат през очистването. Христос ще възвърне Своите 
истински деца към музиката на поклонение. 
 
Младите християни в днешно време не могат да станат от молитва, в която истински са 
излели сърцата си на Исус, и след това да си пуснат хард рок музика. Молитвата, 
съкрушеното сърце, просълзените очи, видението за Исус – нищо от тези неща не е част от 
рока за Исус. Но всичко това ще се промени. Хиляди млади християни вече са започнали да 
разсъждават и да се молят на фона на успокояващата, нежна музика на хваление и 
поклонение. Рокът за Исус го няма вече! Може да се задържи за малко, и неговите 
промотъри да кажат, че ще остане. Но той е мъртъв! А кое ще го замени? Новата музика. 
Музика, която е само за Исус. Песен на радостно хваление и прекрасно поклонение. Самият 
Исус ще извърши промяната. Ще видим нови музикални групи да се появят – толкова 
отдадени на Исус, толкова отделени от света и цялата му глупава музика. Те ще пеят 
автентични песни, нищо копирано няма да има в тях! Певците и групите, които сега се 
наслаждават на популярност, ще бъдат изоставени, освен ако не се върнат на кръста, не се 
смирят и не започнат да се фокусират върху поклонението. 
 
Всеки път, когато тези прясно помазани младежи пеят, Исус ще бъде издигнат. Повече няма 
да виждаме изпълнителите. Ще виждаме Исус! Няма да има евтини кошмарни корици на 
албумите. Исус ще бъде издигнат, вместо егото. Няма да има агенти, които искат скандално 
високи хонорари. Нито емоционални трикове, които да екзалтират тълпата. Нито безвредни 
песнички за мир и любов. Не! Звукът ще бъде осветен, идващ от осветени изпълнители и чут 
от осветени уши. 
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Хомосексуалната църква ще бъде прогонена 

 
Какво друго ще очисти Исус от гумното Си? Всичките тайни хомосексуалисти и всички онези, 
които оправдават греха им. Всичко това е плява и тя трябва да бъде изметена. Исус мрази 
хомосексуалността, но Той обича хомосексуалистите. Той прощава на тези, които се 
покайват и забравя злите ми пътища. Но в редиците на църквата са тези, които искат да ни 
накарат да повярваме, че Исус повече не счита хомосексуалността за грях. 
 
Хомосексуалистите претендират, че имат повече 50,000 членове в своите „напълно 
хомосексуални” църкви. Метрополитан Комюнити Чърч е една от многото хомосексуални 
деноминации, които се появиха из страната. Аз изпратих наблюдател на едно от техните 
годишни „Святи Дух” събрания в Далас, Тексас. Какво невероятно богохулство! 
 
При регистрацията си, всеки делегат получавал пакет, който включвал, и между другите 
неща, две „момчешки” списания с напълно голи мъже и списък на всички гей барове в 
Далас, за да могат делегатите след вечерната служба да отидат в избран от тях бар, и да си 
намерят любовник за нощта. И тези делегати наричали себе си „служители”. Как са могли да 
пеят! Те хвалели Господа с ентусиазъм, но евангелизаторът им изопачил до неузнаваемост 
евангелието. Той казал: „Да, Павел осъди мъжете, които сменили естествената употреба на 
тялото в противоестествена, и се разпалили в похотта си един към друг. Но това не сме ние. 
Ние не променихме нищо. Ние се родихме така. Затова излезте от скришните си стаи, 
изпълнете се със Святия Дух и се наслаждавайте на хомосексуалността си”. 
 
Исус колко време ще търпи такова крещящо богохулство? Колко време нашият благословен 
Господ ще позволява на църковните „служители” да оправдават и насърчават 
хомосексуалността, в своята си извратеност? И това е, което тя е в действителност - 
извратеност! Опитайте се да премахнете жилото от тази дума, опитайте се да и сложите 
захарна глазура, опитайте се да я направите да звучи безобидно, и въпреки това тя все още 
ще е извратеност. Нищо, по никакъв начин, не е способно да промени това! Църквата може 
да я оправдава. Либералните служители може да се подиграват на онези от нас, които я 
наричат грях; комиците може да се присмиват и да правят смешки с онези, които й се 
противят, но Исус наистина мрази хомосексуалността, и Той ще я отвее извън святото Си 
гумно. Дори днес хомосексуалната общност е потресена от начина, по който Исус издигна 
стандарта Си срещу техния грях. Божият вятър е насочен срещу тях. 
 
Исус ще приеме всеки хомосексуалист в Своите изцелителни ръце, който отхвърли греха си и 
извика: „Аз съм в нужда, Господарю. Прости ми и ме изцели.” За последните десет години, 
ние сме помагали с финансирането на дом за хомосексуалисти. Предоставили сме легла, 
храна, дрехи и съветване за хомосексуалистите, които търсят помощ. Това е част от 
Христовата заповед да им свидетелстваме за тяхно спасение и освобождение. Но църквата 
на Исус Христос никога не бива да прави компромис и да влиза в диалог с доктрината на 
дявола. Доктрината на Сатана е гордо и арогантно да се приеме хомосексуалността като 
нормална християнска опитност. Това никога не бива да става! 
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Тайните и непокаяли се хомосексуалисти искат да се покажат и да се отделят от истинското 
Христово тяло. След като са отхвърлили любовта на Исус и предложението Му да ги избави, 
те са изправени пред пресяващата лопата на Исус. Исус не се връща за църква, която 
поощрява и оправдава греха. Затова пазете се! Пазете се от служители, които извиняват 
противния грях, като го замазват с това, което наричат християнска „любов”. Човек не може 
да донесе изцеление на хомосексуалистите като симпатизира на греха им. Пазете се от тези, 
които идват в името на Исус, които отказват да видят „преливащата чаша” на този грях. 
Прелюбодейците, блудниците и практикуващите хомосексуалисти ще бъдат хвърлени на 
една и съща купчина на отхвърлянето. Исус няма да позволи този грях в истинската Си 
църква. Хомосексуалното очистване идва и самият Господ ще поеме контрол; Той ще сложи 
край на това нашествие на развратени умове в църквата. 
 

Задава се втори бурен вятър 
 
Подгответе се за втори бурен вятър. Исая описа нациите като бушуващи, като „бученето на 
моретата”, запътили се към Божия вятър. Той каза, че нечестивите „ще бъдат гонени като 
плява”. Ще се носят като малки частички, уловени във вихрушка. 
 
„Народите ще напират като напора на големите води; но Бог ще ги смъмри и те ще бягат 
далеч и ще бъдат гонени като плява по планините пред вятъра, и като въртящ се прах пред 
вихрушката” (Исая 17:13). 
 
Готови ли сте да приемете пророчество, от самото Божие сърце, за това, което Господ 
предстои да извърши? Исая пророкува, че „поколението на Авраам” ще стане като „остра 
назъбена диканя; ще вършееш планините и ще ги стриеш, и ще обърнеш хълмовете на 
дребна плява” (Исая 41:15). 
 
Исая пророкува, че Бог няма да забрави Своя народ. Той ще отвори „реки на големи 
височини, и извори всред долините; ще обърна пустинята на водни езера, и сухата земя на 
водни извори... И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светостта”. А как Господ 
ще постигне Своята цел и ще донесе разделение и справедливост? 
 
„Ще ги отвееш, и вятърът ще ги отнесе, и вихрушката ще ги разпръсне; а ти ще се зарадваш в 
Господа, ще се похвалиш в Светия Израилев” (Исая 41:16). 
 

Идва съживление на святостта 
 
Какво пророкува Исая? Какво трябва да очакваме след края на това очистване? Вярвам, че 
Господ ни е дал да видим бегло това, което ще се случи. Повече от очистване на музиката ни 
и на морала ни, аз виждам идването на нов вид пробуждане. През последните години сме 
свидетели на любовта и състраданието. Това пробуждане на любовта доведе множествата 
до Неговата кошара. Станахме свидетели на пробуждане от смърт към живот – от форма на 
благочестие към неговата сила. А сега ще станем свидетели на пробуждане на святостта на 
Исус. Чуйте отново Исая. 
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„...Ще се похвалиш в Светия Израилев”. 
 
Святостта ще следва любовта! Ние ще пеем песен на радост и ще бъдем обзети от едно ново 
видение за святостта на Господа. 
 
Виждам как повече и повече учители са задвижени да проповядват отделяне, божествена 
тъга и святост. Святият дух ще издигне стандарт срещу компромиса и развалата. Ще видим 
нов тип новоповярвали. Скоро ще чуем за знаменитости, които напълно се отказват от шоу 
бизнеса, за да проповядват евангелието. Политиците ще излязат от своите одимени от 
тютюнев дим стаи, за да разпространяват Словото. Говорим за разделение; тези хора ще 
засрамят всички християнски плейбои знаменитости. Тези напълно предали се 
новоповярвали ще бъдат изпълнени с видение за Христовата святост и чистота. Те няма да се 
страхуват да излязат в света. 
 
Едно ново поколение на млади обръщенци ще се надигне със свята смелост, за да отхвърли 
развалата в света и в църквата. Там, където изобилства греха, благодатта изобилства дори 
много повече. Нашите деца са изправени пред епоха, в която като че ли всеки демон от ада 
ще бъде освободен, за да мами хората. Те ще бъдат изправени пред съблазни, за които 
никое друго поколение не е чувало. Сатана ще ги атакува с всичко, с което разполага. Злите 
хора ще стават все по-зли. Престъпленията и насилието ще станат заплаха за самия им 
живот. „Гей горили”  ще вилнеят по улиците на градовете и ще изнасилват и убиват хора, 
както правеха в дните на Лот. Смрадта на ада ще бъде почти навсякъде. Но Исус е обещал на 
вярващия от последния ден повече благодат, отколкото на предишните поколения. Сатана 
не знае това и неговите атаки няма да произведат нищо, освен че ще помогнат за 
създаването на „супер светии”. Имам предвид правилния смисъл на думата. Всред лудостта 
и отчаянието, Исус ще издигне свято поколение. Силни, отделени и безкомпромисни млади 
мъже и жени - всички те измити в кръвта, оцелели очистването в последните дни. 
 
Въобще не се тревожа за бъдещето, пред което нашите деца християни ще се изправят. Те 
ще бъдат по-силни, по-чисти и в по-сериозни взаимоотношения с Исус от всяко друго 
поколение в историята. Ще има по-малко плява и повече жито сред тях. 
 
Що се отнася до мен, аз съм се отворил моето същество напълно. Душата ми вика: „О, 
Господи, изпрати вятъра – очистващия, отделящия вятър на Твоя Дух – и издухай всичката 
плява от живота ми. Премахни всеки боклук. Дай ми тази ‘непрестанна мъка’ за греха, за 
която говори апостол Павел. Отдели ме за Себе Си”. 
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