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СТРАХЪТ ОТ БОГ В ЦЪРКВАТА
НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Дейвид Уилкерсън
8 Юли 1991

Повечето от старозаветните пророци предричат, че Бог ще издигне църква в последните дни,
която ще бъде пълна със славата и страха от Господ. А Библията казва, че тази мощна църква
ще се надигне в най-лошото за света време на смут и зло.
Аз вярвам, че безнадеждност, объркване и отчаяние са най-доброто описание на онова,
което хората чувстват днес. На 6 май, в писмо до редактора на „Ню Йорк Пост”, една жена
писа: „Пиша това писмо, защото съм уморена от всичките злоупотреби, лъжи и корупция.
Какво правим със себе си? Посегателства над деца, наркотици, убийства, кражби,
увеличаване на данъците, орязване на социалните услуги, бездомни! Какво още ще се случи
с живота в Ню Йорк? Какво става? Къде отиде съвестта ни? Къде са основните човешки
достойнства и ценности? Да си изневеряваме един на друг е модерно. А хората биват
убивани за това, че са се защитили! Изглежда падаме все по-дълбоко и по-дълбоко в
безнадеждност. Продължавам да си мечтая да напусна този град някой светъл ден.
Подписано: Чарлийн, Глас на отчаяние.”
Невероятно, но днес същото объркване, хаос и зло, което се среща в света обрисува и
църквата на Господ Исус Христос. Бог показа на пророк Осия, че точно преди пробуждането
от последните дни в църквата, Божия народ ще се превърне в духовна проститутка,
обръщайки се към други любовници, независимо от всичката добрина и милост, които ой и
е показал. Църквата е обрисувана като „жена, която е залюбена от приятели и е
прелюбодейка” (Осия 3:1). Но Бог каза за тази прелюбодейка: „Аз я наех” (стих 2). И
всъщност, Господ Исус откупи църквата Си със собствената Си скъпоценна кръв. Каква
картина на невъобразима любов само!
През последните няколко години изобличавам прегрешенията и компромисите, които са се
промъкнали в Божия дом. Вярвам, че е библейско да викаме срещу подобна духовна
проституция. Видях мерзости в Божия дом, които толкова ме съкрушиха, че понякога се чудя
защо Бог не изпраща небесни светкавици.
Но да не сме посмели да изгубим от поглед голямата пророческа истина, онази, която беше
позната и разбрана в целия Стар Завет. я е следната: „Църквата в момента може да се е
превърнала в проститутка, сърцето и може да се е предало на други, да е разделено,
объркано и невярно. оже да е изобличена за това, че сърцето и изневерява, че е влюбена в
света, че се е отклонила, въпреки любовта, която Господ и е показал. Но тя все още у
принадлежи. ой я изкупи със собствената Си кръв. И е обещал да я привлече отново при
Себе Си, да я направи вярна, достойна невяста.”
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Господ каза на Израел: „да не блудстваш, нито да бъдеш жена на другиго, така и аз ще бъда
за тебе” (стих 3). След това заяви: „После израилтяните наново ще потърсят Господа своя Бог
и царя си Давида; и в послешните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при
Неговата благост ” (Осия 3:5).
Когато беше написано това пророчество, Давид отдавна беше мъртъв. Споменаването му в
този пасаж е вместо пророчество за Исус, Господ на всички. ова е двойно пророчество,
което говори за физическия Израел, но също и за духовния Израел, който е Неговата църква.
А пророчеството в този стих означава, че църквата на последните дни ще се издигне от хаоса
на проституцията и измамата и отново ще търси Господ.
очно сега хората от последните дни излизат от проституиращите църкви, от всичката
чувственост, реклама и развлечения. е не бързат към събранията, за да видят хора,
вършещи чудеса. Вместо това тичат към Давид – Цар Исус, техния Господ! Нямат друго
желание, освен Него.
ъжно е, че въпреки това някои вярващи все още се „правят на проститутки”. Погледът им не
е вперен в Исус. е желаят евангелието на знаменитостите, обичат хората и удоволствията.
Наслаждават се на силните усещания, тълпите, разкоша и обредите.
Защо толкова много хора са уловени в това? Защо не скърбят поради плътското рекламиране
в Божия дом? Дори грешниците виждат измамата, докато много вярващи не. ова е така,
защото все още зачитат човека, а не Христос. Пътуват из цяла Америка, за да чуят любимия
си учител или проповедник.
Аз мисля, че повечето християнски телевизионни програми днес не са нищо друго освен
духовно блудство. Цялата реклама и глупост карат наистина благочестивите хора да се
изчервят. Светът е шокиран, забавлява се и е смаян от невероятното лицемерие, но много
християни са изцяло погълнати от тях!
Но колкото и да е лоша християнската телевизия, аз считам, че мъртви, сухи църкви и
пресушени пастори са същия вид прелюбодейци. Как можем да очакваме от грешниците да
ходят на църкви, които са толкова мъртви, че дори християните не могат да ги търпят?
акива църкви служат за подигравка в ада! Но Бог ни обещава, че това ще се промени,
защото страха от Господ ще бъде възстановен в църквата на последните дни:
„Нациите се разгневиха, и дойде воят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш
наградата на Своите слуги, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от воето
Име” (Откровение 11:18). Божият съд идва, но Бог първо призовава онези, които у служат
от цялото си сърце!
Последният призив на Евангелието ще бъде: „имай страх от Бог и у отдай слава”: „И видях
друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да го благовести на
земните жители и на всяка нация... Бойте се от Бога и у въздайте слава” (Откровение 14:67).
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„И те пееха песента на Божия слуга оисей и песента на Агнето и казваха: Велики и чудесни
са воите дела, Господи, Боже Всемогъщи... Кой няма да се бои от еб, Господи, и няма да
прослави Името и?” (Откровение 15:3-4)
Възлюбени, в този пасаж Бог говори за специален вид страх, който не е от гнева, наказанията
или яда у. Библията казва, че църквата „ще дойде с трепет при Господа и при Неговата
добрина в последните дни” (Осия 3:5). Но как е възможно да се страхуваш от Божията
добрина?
Пуританският писател Джеремая Бароус написа: „Нас почти ни е страх да проповядваме за
Божията добрина, защото много хора са с мръсни сърца и злоупотребяват с посланието.
Поради това, проповядването за Божията добрина е осъдило толкова много души. Но Бог
толкова обича църквата Си, че няма да задържи посланието Си от тях, дори с риск да осъди
душите, които се закоравяват поради него.”
Виждате ли, Господната добрина е опасна истина, ако сърцето ви не е в ред. нозина го
проповядват, след което се отпускат духовно, използвайки го като оправдание да грешат. Но
въпреки това, Бог няма да спести тази проповед на църквата Си.
Нека ви дам поне четири причини, поради които църквата ще се страхува от Божията
добрина:

1. Църквата от последните дни ще види Христовото присъствие
както никоя друга църква в историята досега.
Църквата на нашето време е много зла и не заслужава нищо. Но Бог, в голямата Си любов,
ще изпълни църквата на последните дни с толкова голяма част от славата, добрината и
милостта Си, че сравнено с всяка църква в историята, ние ще преживеем най-голямото
проявление на присъствието на Исус. Ще Го видим в такава сила и слава, че върху нас ще
дойде голям, свят страх: „когато дойде в оня ден да се прослави в своите светии” (2 Солунци
1:10).
Когато видим Исус в цялата у сила, това ще предизвика страхотен страх от добрината у.
Ще ни обхване страховито удивление докато изпитваме незаслужените проявления на
присъствието у. ой ще дойде внезапно в Сион и ще ходи сред нас, а ние ще започнем да
се страхуваме от великото откровение за това Кой е ой.
ова е Божията добрина, която ще залее душите ни с благоговение и страх: факта, че Бог е
избрал да изяви Себе Си на най-прелюбодейната църква на всички времена, тази, която наймного заслужава наказанието у. И ако това не е достатъчно, след това ой ще ни даде
сърце, което да копнее за Него, ще ни даде чисти ръце, чисти сърца и свят страх. Кой може
да понесе всичко това?
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Дори онези, чиито сърца вече са насочени към Него, които ходят в нежната у любов и
святост, са били призовани от състояние на духовно прелюбодейство и проституция.
Заслужавахме ли ти и аз да имаме сърце, пълно с любов към Бог? Не!
Прочетете историите на героите на вярата от Евреи 11 глава. е преживяха жесток присмех и
бой с камшици. Бяха връзвани, хвърляни в затвора, убивани с камъни, съсичани на две,
колени с меч, преследвани, гладни, голи и мизерстващи. Въпреки това бяха пълни с вяра,
непоколебими и непреклонни.
Помисляте ли си дори за миг, че можем да се равним на тяхното посвещение, вяра и
жертва? Днес се паникьосваме, ако нямаме парите за наема за един месец или дори за
няколко хранения. Когато малко ни свие корема, си мислим, че умираме!
Ами какво да кажем за оисей, който счете укора заради Христос за по-голямо богатство от
всичките египетски съкровища? В продължение на четиридесет дни той беше без храна, за
да бъде в Божието присъствие, казвайки: „По-скоро ще умра, отколкото да оставя този народ
без присъствието и.” Ами Павел, когото биха с камъни, претърпя корабокрушение, беше
бит и хвърлен в затвора? В това време, в което угаждаме на плътта, никой дори не се
доближава до този вид предаване на Бог!
Питам се защо Исус е толкова реален, толкова присъстващ сред нас в аймс Скуеър Чърч?
Дали е, защото е бил привлечен към нас от безкрайната ни любов към Него? Дали е, защото
е видял в нас някакви изключителни качества и чистота?
Ни най-малко! Истината е, че както и Израел, така и всички ние сме се поклонили на
греховете си. Когато останем сами, прелюбодейството на сърцата ни скоро се показва.
Когато седим под нажежени до червено проповеди, които ни осъждат, ние се покайваме и
се молим, изтрезняваме, ставаме честни и верни. Но не след дълго, когато няма пастор или
пророк, който да държи огледалото на Словото срещу лицата ни, ние се подхлъзваме в
духовна леност.
Но точно това е причината, поради която в последните дни ще има Божии хора, които много
ще се страхуват от добрината
у. е познават черните си сърца, знаят за
предразположението си да охладняват и да стават безразлични. Въпреки това, Бог казва за
нас: „Прелюбодейка, обичана от приятел, който е по-близък и от брат.”
Вижте, Бог ще събуди църква от свят остатък, която никога няма да се върне към света. ой
ще вложи в църквата Си сърце, което непрестанно ще копнее за Него, изцяло насочено към
Господ сърце. ой ще ни накара да обичаме само Него.
Попитай го сега: „Господи, защо в този момент чета това послание? Защо седя сред
благочестивите?” Ще ви кажа – заради добрината у! Как е възможно сърцето ти да не се
изпълни със свят страх, когато видиш колко добър е ой с теб? Защо залива ой душата ти с
радост? Защо възбужда душата ти с любовта и присъствието Си?
Каква неизмерима добрина е това само; и, възлюбени, най-доброто предстои!
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Според това, което Бог каза на Осия, нашия копнеж по Бог ще става по-интензивен. Ще
търсим Исус по-усилено. Няма да се отвърнем и никога няма да се нуждаем от друг Цар.
Няма да се обръщаме за напътствие към никой друг, освен към Исус. Никоя друга любов
няма да застане между нас.
„И ще те сгодя за Себе Си до века, и ще те сгодя за Себе Си в правда... И ще те сгодя за Себе
Си в истина” (Осия 2:19-20). ой казва: „Ще ви направя верен народ!”
Но това няма да се случи с всички. Когато Святия Дух слезе и се задвижи, ние трябва да
откликнем. Само тогава ой ще ни въведе в пълнотата, за която говори. Каква невероятна
мисъл: не само, че ни е спасил, ами и ще ни пази! И любовта, която изпитваме сега, ще става
по-гореща, по-ярка, по-силна, докато се върне Исус или докато ние отидем при Него.

2. Тази църква ще види обещаното, последно разтърсване на
всичко.
„Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето.“ А това „още веднъж“ означава
премахването на онези неща, които могат да се разклатят... за да останат тези, които не
могат да се разклатят” (Евреи 12:26-27).
Все повече и повече виждам това като пророчество за нещата, които Исус ще извърши в
църквата Си. Помнете, че битката ни е срещу духовното зло в небесни места.
Преди около пет години се обезсърчих, когато много пастори отвориха църквите си за рок
концерти. ийнейджърите подивяха, танцуваха между редовете, отивайки директно от
църквата да правят секс на задните седалки на колите си. Родители ми писаха с разбити
сърца: „ оето дете гореше за Бог. огава пастора и младежкия ни лидер докараха тези диви
групи и изгубих сина си. ой се предаде на греха. очно в нашата църква разви апетит за
окултна музика. А пасторите се надсмиват над въпросите ни!”
Веднъж в аймс Скуеър Чърч дойде бившия президент и собственик на трите най-лоши
„християнски” хеви метъл звукозаписни студиа в Америка. Святият Дух един ден го събудил
и му казал, че той е разпространител на мръсотия, обрича на смърт цялото поколение. ой
се покая и оттогава предупреждава пастори и младежки лидери, казвайки: „Аз произвеждах
тази музика и знам за какво става дума!” Но въпреки това много от тези лидери не слушат.
Дяволът ги е заслепил. Слава на Бог, ой е обещал да разтърси всичко. Когато Бог започне да
се движи сред народа Си, тук на земята, Божия дом ще бъде отражение на войната, която
бушува в небесните места. ой ще започне да ходи в събранията им с мощно осъждение, а
те ще пребледняват и сърцата им ще примират от страх!
Ще има голямо движение на Святия у Дух, а множества деца ще видят Исус и ще бъдат
привлечени от Него. е ще отхвърлят абсолютно всичко, което не у е угодно! Няма да
казват: „Родителите ми ме изпросиха от Бог, за да изляза от това” или „Чух проповед, която
ме осъди и излязох от това”. Не, аз вярвам, че Исус иска да дойде и да ходи сред тях, да
изяви присъствието Си, така че те да са в състояние да кажат: „Виж, Исус ми се яви и аз
преживях присъствието у. о ме промени!”
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Повече няма да стоим скърбящи, страдащи, плачещи и викащи: „О, Господи, странници бяха
доведени в светилището и и го омърсиха!” Вместо това ще треперим, когато множествата
свидетелстват: „Исус дойде при мен! ой вложи нова любов към Него в сърцето ми. Никой
не трябваше да ме осъжда, освен Святия Дух, никой не трябваше да ми казва да изчистя
делата си. Исус дойде, и аз започвам да Го търся с цялото си сърце!”
Ще видим много странни и чудесни неща по време на това голямо разтърсване. Нова вяра в
съществуването на ада е обхванала Америка. „Ю Ес енд Уърлд Рипорт” я нарече:
„Отрезвяващото завръщане на Ада”. Според главната статия, трима от всеки пет американци
вече вярват в ада и проклятието.
Гледайте какво ще стане, когато Господ наистина започне да разтърсва нещата – в
икономиката, в природата, в правителството, във водачите. Не отдавна, „Ню Йорк аймс”
пусна голяма статия за спортни звезди милионери, които се обръщат към Исус. Футболисти,
бейзболисти, баскетболисти и други спортисти се спасяват навсякъде. нозина са разбрали,
че големите пари са им докарали само мизерия, наркомания или алкохолизъм. Сега
провеждат молитвени събрания в тренировъчните си зали!
Само чакайте това движение да удари Бродуей и Сената. Само чакайте как някой конгресмен
ще се изправи на подиума и ще започне да проповядва, и никой няма да иска да излезе от
залата!
ова движение ще бъде толкова разпространено и величествено, че ще разпали страха у
всички, които знаят колко е важно. Ще викаме: „Господи, и каза, че това разтърсване ще се
случи точно преди да се завърнеш. ова означава, че трябва да Си вече пред вратата!”

3. Ще има толкова чисто и свято благоговение и поклонение, че ще
предизвика страх както у вярващите, така и у грешниците.
„Страшен си, Боже, от светилищата Си” (Псалм 68:35). Бог ще направи пред очите ни онова,
което направи за оисей. ой ще накара цялата Си добрина да мине пред погледа ни (виж
Изход 33:19). Но това ще е по-голяма слава от онази, която видя оисей, което ще е мрачно
в сравнение с предстоящата слава.
Когато оисей получи откровението за Божията добрина, за справедливостта, милостта и
истината у, той побърза да у се поклони: „ огава оисей бързо... се поклони” (Изход
34:8). ака ще бъде и с нас! Всеки ден ще носи ново откровение за добрината у. Грешници
и членове на семействата ни ще се обръщат към Господ, а най-невероятни хора ще
свидетелстват и ще проповядват. Няма да има спане, отегчение, залитания на ума в
присъствието у. Ще бързаме да благоговеем пред Него и да у се покланяме.
Съживление от хваление и поклонение днес се прокламира сред много харизматици и
евангелисти. Но нещо липсва от цялото това говорене за хваление и то е отрезвяващия страх
от Бог. „Кой е подобен на ебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на ебе, славен в
светост, дивен та да е възпяват, правещ чудеса?” (Изход 15:11).
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Давид ясно ни показва какво липсва – трепет в присъствието у! „Слугувайте на Господа със
страх и радвайте се с трепет” (Псалм 2:11). Църквата на последните дни ще дойде пред Него
с чисти и покаяни сърца и ще бързат да у се покланят като оисей.
Пуританите казваха така: „В сърцето радостта обикновено се превръща в суета”. ова е така,
когато радостта ни не извира от покаяние. Ние искаме радост, но без страхопочитанието,
страха и сериозността.
Виждал съм онова, което някои наричат „празненства от радост” – веещи се знамена,
маршируване, и високо, щастливо пеене. Но то не съдържа в себе си основата на славата на
Неговата святост. Беше плътско, въобще не спонтанното изливане на Божието дело в душата.
По-скоро беше поздравление за Исус, от Когото не се страхуваме.
Истина е, че ни е заповядано да у служим с радост и веселие – това пише в цялата Библия.
Но църквата също така има и тенденция да се отдава на лекомислие, суета и глупост и да
губи страха от Бог, като не желае да бъде сериозна или да трепери пред Него. Въпреки това
вярвам, че онова, което се задава, е толкова чисто поклонение, толкова пълно с Исус, че ще
смаже всички с осъждението за всеки скрит грях!

4. В изражението на лицата на Божиите слуги ще бъде изписана
святост и тя ще бъде укор към онези, които живеят в грях.
„Бог е много страхопочитаем в събранието на светиите и страшен между всички, които са
около Него” (Псалм 89:7). Един свят Божий човек веднъж написа: „Наистина, когато светиите
бъдат издигнати в светостта си, когато сърцето на всеки един от тях се изпълни с Бог, това
ще предизвика голям страх сред онези, които просто говорят с тях.” С други думи, когато се
изпълниш с Исус, ти автоматично се превръщаш в укор и порицание за всеки, който има таен
грях в сърцето си!
Гузната съвест не може да понесе погледа на святото Божие дете. Преди векове, праведен
Божий слуга, наречен Базил, трябвало да бъде пратен в затвора. Полицията била изпратена
да го арестува. Но когато влезли в стаята му и той се обърнал да ги посрещне, изражението
му било толкова пълно с Христос, че полицаите паднали по гръб на земята. Не могли да го
арестуват!
Имам един млад приятел пастор, който е толкова пълен с Исус, че лицето му сияе. Наскоро
той бил в ресторант с още няколко млади проповедници, които също обичат Господ. е чули,
че много известен евангелизатор бил в ресторанта и пожелали да се срещнат с него. ози
човек бил в процес на възстановяване от изобличение в грях и младият ми приятел искал да
го благослови.
Когато се запознал с него, евангелизаторът не го погледнал в очите, а вместо това започнал
да се шегува. Най-накрая се обърнал към приятелите на младия мъж и казал: „Вие момчета
прекарвате твърде много време с това порповедниче. Всички имате неговия свят вид!” е си
тръгнали дълбоко наскърбени.
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Истински благочестивия човек е укор за онези, които живеят в таен грях. Погледът му не е
тъжен, очите му не са зачервени, плачещи и скръбни, а по-скоро пълни с мир и Бог свети
през тях. ова е сигурен поглед, който казва: „Всичко между Бог и мен е наред.” ози вид
ярко, спокойно, изпълнено с мир изражение на лицето пронизва с ярката си светлина
тъмния и грешен свят.
Възлюбени, ще ви го кажа още веднъж с абсолютна сигурност: в последните дни ще се роди
църква, която ще бъде пълна със страха от Бог и това ще е праведния страх от Неговата
добрина. А това славно откровение за добрината и славата у ще я предпази от силата на
злия!
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