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Много мощно и чудно нещо се случва в света днес! Бог върши нещо скрито и тихо, което е 
свръхестествено и човек не може да го схване, но то ще засегне целия свят в тези последни 
дни. 

Бог подготвя малка, но мощна армия християни! Тя ще бъде най-посветената по лицето на 
земята и Бог ще излезе и ще им заповяда да извършат геройства и да разтърсят ада. Той ще 
приключи времената с чист, посветен, безстрашен остатък! 

През целия си живот слушам истории за богоугодните ни предци, които мразели греха. Това 
са били мъже и жени, които са прекарвали часове, дори дни в пост и молитва. Те познаваха 
Божия глас. Молеха се непрестанно и имаха силата и способността успешно да се изправят 
срещу неморалността в техни дни. Тези предци отдавна са си отишли, но в момента Бог 
издига друга армия – само този път войните Му няма да са възрастни, побелели бащи и 
майки от Сион. Тази нова армия ще се състои и от млади, и от стари вярващи - обикновени 
християни, които здраво се държат за Бог! На път е да се роди цяла нова страна на служение! 

Изглежда деноминационната църковна система е в предсмъртни болки. Тя почти няма 
влияние в света и сила в Христос. Растящ брой служители падат във всякакви грехове – 
прелюбодейство, алчност, гордост и всевъзможни извращения. Пастори на евангелски 
църкви внасят в Божия дом забавления и реклама. Един от тях се похвали: „Искаме да бъдем 
като Бродуей.” Знам евангелски събрания, в които поне петдесет процента от двойките са 
разведени. Според църковните членове, които ми пишат, в някои райони този процент е 
осемдесет. 

Прелюбодейци, блудници, хора замесени в окултизъм и магьосничество – всичко това се 
промъква в църквата на Исус Христос. Някои ме обвиняват в това, че съм „твърд” с 
пасторите. Не е така, защото поддържам контакт с много благочестиви такива, които скърбят 
като мен заради греха в служението днес. Има свят Божий остатък от благочестиви пастори в 
страна и аз благодаря на Бог за всеки от тях. Но все пак е факт, че все повече и повече 
служители са тръгнали по пътя на компромиса и покварата. А в този момент света се 
подиграва на Божия дом! Дявола се перчи, обявява се за победител чрез легалните аборти, 
необуздания хомосексуализъм, дрогата, алкохола, сатанизма и ислямското нашествие. 

Но Библията ни казва, че не трябва да се страхуваме! Бог има план и той е видим, написан е 
ясно в Библията. Всъщност, всеки демон в ада знае за него! 
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Голяма част от Божия план може да се открие в първите четири 
глави от Първа книга на Царете. 

Пророк Самуил е преобраз на святия Божий остатък. Господ го избра в най-лошото време и 
го скри, за да го обучава докато дойде време да покаже Неговото ново нещо. Бог каза на 
Самуил: „..Ето, Аз ще извърша в Израил нещо, от което на всекиго, който го чуе, ще му писнат 
и двете уши” (1 Царе 3:11). 

Това ново нещо ще изуми и стресне всички, които чуят за него. Но кое е то? Това беше 
Божието наказание над старата, покварена, греховна религиозна система и обучението, 
издигането и помазанието на нов, свят остатък! 

Помнете, че онова, което направи Бог в дните на Самуил, Той прави във всяко поколение. 
Когато организираната църква се върне към греха, започне да прави компромиси и 
охладнее, Бог се отказва от нея и издига нова. Всъщност, във всяко поколение е имало един 
остатък молещи се хора според Неговото сърце. 

Илий и двамата му синове Офний и Финеес изобразяват умиращата, покварена църква, 
която е изоставила Господния път. Библията ни казва: „А синовете на Илий бяха лоши хора 
{синове на Велиал - дявола} и не познаваха ГОСПОДА” (1 Царе 2:12). Тези млади мъже се 
присмиваха на святите Божии неща. Те прелюбодействаха на самата порта на Божията 
скиния! Когато жените идваха, за да служат на Господ, синовете на Илий ги отвеждаха и 
съблазняваха. Тези мъже нямаха страх от Бог, те вършеха свещенодействието отгоре-отгоре. 

Но най-лошото беше, че баща им затваряше очите си пред греха им! Илий беше над 
деветдесет годишен, затлъстял, чувстваше се удобно и се беше закоравил. Беше пристрастен 
към отбраните меса, които синовете му взимаха от приносите в храма. Илий знаеше, че това 
месо е мерзост, но не попречи на синовете си да го крадат. Затваряше очите си пред 
прелюбодействата им. 

Това е картината на злия път, към който се е обърнала организираната църква днес. Цели 
деноминации настояват да се ръкополагат хомосексуалисти, внасяйки мерзост в Божия дом! 
Илий и синовете му изобразяват също и мъртвото, официално свещенство, което е станало 
мекушаво по отношение на греха. Много пастори днес, като Илий се страхуват да назоват 
греха. Те вършат работата си повърхностно, имайки вид на благочестие, но лишени от силата 
му. Това е така, защото се чувстват удобно на поста си! Те са изгубили допир с Бог и вече не 
чуват гласа Му, защото затварят очите си пред греха! 

Бог каза: „Защото му казах (на Илий), че ще съдя дома му до века за беззаконието, което той 
знаеше — защото синовете му си навлякоха проклятие, а той не ги възпря” (1 Царе 3:13). 
Понеже Илий отказа да накаже и коригира злото, Бог му отне духовната власт. Точно това се 
случва в църквата на Исус Христос днес! 
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Преди известно време говорих с няколко петдесятни пастора, които посетиха нашата църква. 
Когато им споделих притеснението си относно цялата тази поквара, която се промъква в 
църквата, както и за липсата на свят укор, лидерът на групата буквално наведе глава. Друг 
пастор изповяда: „Брат Дейв, страхувам се, че ако говоря, половината от събранието ми ще 
напусне църквата.” Всеки човек в този кръг затваряше очите си пред греха, страхувайки се да 
не обиди хората си! 

Честно мога да заявя, че не познавам дори десетима побелели служители, които имат 
куража да извикат срещу греха. Повечето по-възрастни войни на Исус са или духовно 
мъртви, или умират паркирани пред телевизорите си, изцедени от силата си, защото 
умовете им са пропити с духа на този свят. Те са като изтощения Илий – тънещи в забвение, 
затлъстяващи и проспериращи, страхуващи се да се разправят с греха! 

На Бог му беше дошло до гуша от поколението на Илий! 

Господ изпрати безименен пророк да предупреди Илий: „Ето, идват дни, когато ще отсека 
силата ти и силата на бащиния ти дом, така че да няма старец в дома ти” (1 Царе 2:31). С 
други думи, Бог казваше: „Тръгвам си от този дом, оттеглям присъствието Си. Ще те направя 
безсилен и ще съдя злите ти пастори. Ще предам тази стара система на врага!” „И ще видиш 
противник в жилището Ми...” (стих 32). 

В този момент по-голямата част от парите на Националния съвет на църквите се използват за 
подпомагането на комунистическите партизани по света. 

А ние се чудим защо църквата в Америка няма никаква духовна сила или влияние! Много 
деноминационни църкви са се превърнали в мавзолеи, в погребални салони. Нямат живот, 
нямат сила, защото Бог си е отишъл от тях! 

Църквата на Илий в Сило е пример за това. Бог жестоко я осъди и изостави, и всичко това се 
случи за един ден: „... и Израил беше разбит, и всеки побягна в шатрата си. И поражението 
беше много голямо, защото от Израил паднаха тридесет хиляди пешаци. И Божият ковчег 
беше заловен, а двамата сина на Илий, Офний и Финеес, умряха” (1 Царе 4:10-11). 

Бог каза: „Стига!” и за един ден Божият ковчег беше пленен, което символизира оттеглянето 
на присъствието Му. Славата Му се беше оттеглила, беше роден Ихавод, а Бог бързо се зае 
да съди служението! Когато Илий научи, че ковчега е пленен, „...падна назад от стола, 
отстрани на портата, и си счупи врата и умря, защото беше стар и тежък (дебел) човек” (4:18). 

Това е жива илюстрация на онова, което се случва в голяма част от организираната религия в 
Америка днес. Системата бива съдена, служителите   се провалят, лидерите   са духовно 
мъртви. Господната слава се е оттеглила, а църквата е била предадена на врага! 

Случва се това, което беше в дните на Еремия. Хората казваха: „В безопасност сме. Няма да 
изгубим спасението си.” Но Бог говори чрез Еремия: 
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„Като крадете, убивате и прелюбодействате, и се кълнете лъжливо... и следвате други 
богове, които не сте познавали, ще идвате ли после да стоите пред Мен в този дом, който се 
нарича с Моето Име, и да казвате: Отървахме се! — за да вършите всички тези гнусотии?... 
Но идете сега на мястото Ми, което беше в Сило, където отначало настаних Името Си, и 
вижте какво му направих заради злината на Своя народ Израил” (Еремия 7:9-12). 

Бог предупреждава студените, покварени църкви във всяко поколение: „Върнете се в Сило, 
върнете се в църквата на Илий. Вижте какво направих на Офний и Финеес! Вижте какво се 
случи, когато оттеглих присъствието Си. Славата Ми ще си отиде тогава, когато в лагера има 
грях!” 

Но докато църквата на Илий беше съдена, Господ издигаше един остатък! Самуил 
изобразява този свят остатък – подготвено тяло от вярващи, което се издига от руините на 
старата, упадъчна църква. 

Искам да ви покажа какво се случва при подготовката на остатъка от последните дни: 

1. Остатъка винаги се ражда в молитва и ходатайство! 

Анна роди сина си Самуил след горчиви сълзи и много молитва: „И тя, с огорчена душа, се 
молеше на ГОСПОДА и плачеше много” (1 Царе 1:10). 

Опитай се да си представиш тази сцена: Анна е в храма всеки ден – на колене пред олтара, 
съкрушена и отчаяна, защото няма деца. И докато тя плаче, съперницата й, Фенина, другата 
жена на мъжа й, й се подиграва: „А съперницата й я дразнеше много, за да я наскърбява...” 
(1:6). 

Има три важни неща, които искам да посоча в това послание: 

Първо - остатъкът, който изобразява Самуил, е роден в скръб и ходатайство. 

Второ - онези, които се молят според Божието сърце ще бъдат дразнени от съперниците си. 

И трето - Божият остатък винаги ще бъде криворазбран! Забележете какво се случи с Анна, 
докато се молеше: 

„И докато тя продължаваше да се моли пред ГОСПОДА, Илий наблюдаваше устата й. А Анна 
говореше в сърцето си, само устните й се движеха, а гласът й не се чуваше. Затова Илий я 
помисли за пияна. И Илий й каза: Докога ще си пияна? Откажи се от виното си!” (1:12-14) 

Илий до такава степен беше изгубил връзка с Бог, беше толкова мъртъв духовно, че си 
помисли, че Анна е пияна! Той й каза: „Жено, докога ще идваш тук пияна? Остави 
бутилката!” 

Това е невероятно за мен! Илий не бе коригирал собствените си синове за откровеното им 
пиянство и прелюбодейство, а помисли за пияна една велика Божия жена! 
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Нищо не се е променило днес. Посветените християни се предават на молитва, ходят в 
святост и са отделени в Исус, а пасторите често се превръщат в техни врагове, присмиват им 
се и ги преследват! Когато Анна беше пред олтара, тя беше изпълнена със скръб, 
обременена от това, че няма дете. Всичко, което можеше да направи, беше да мърда 
устните си, защото стенеше в Духа. Тя се молеше: „... ако наистина погледнеш на скръбта на 
слугинята Си и си спомниш за мен... и дадеш на слугинята Си мъжко дете, тогава аз ще го 
дам на ГОСПОДА за всичките дни на живота му...” (1:11). 

Ако смяташ да обичаш Бог с цялото си сърце, душа, ум и сила, тогава като Анна ще 
почувстваш болката и скръбта на Бог за църквата Му. Но Бог чу Анна! Това означава името 
Самуил – „Бог чу молитвите ми!” И днес Бог чува молитвите на онези, които копнеят за 
раждането на святото, ново дело на Духа. Тези вярващи искат да видят Бог да се движи по 
специален начин, а Господ ще чуе молитвите им! От духовната утроба на незнайна, но малка 
армия ходатаи се ражда тяло от вярващи – обществото на Самуил, което е предало себе си 
изцяло на Бог! 

Ето ги двете отличителни черти на Божия свят остатък: 

1. Те се молят като Анна. Тяхното бреме е дълбоко в сърцето им и се бунтува поради злото в 
Божия дом. 

2. И, както Анна, те се предават на молитва всеки ден от живота си. Те не се колебаят, не са 
ту горещи, ту студени, а са изцяло отдадени на Бог! Те ходят при Него и изливат душата си: 
„Уповавайте се на Него по всяко време, хора, изливайте сърцето си пред Него...” (Псалм 
62:8). 

„Това си припомням и изливам душата си вътре в себе си...” (Псалм 42:4). 

Самуил стана велик човек на молитва – до такава степен, че Израел никога не го помоли за 
съвет. Вместо това поискаха да се моли за тях! Библията казва, че когато хората искаха цар, 
„... ГОСПОД изпрати гръмотевици и дъжд в онзи ден; и целият народ се убоя много от 
ГОСПОДА и от Самуил. И целият народ каза на Самуил: Помоли се за слугите си на ГОСПОДА, 
своя Бог, за да не умрем...” (1 Царе 12:18-19). 

Непрекъснато четем как хората караха Самуил да се „моли за тях”. Това беше така, защото се 
бяха научили да вярват на молитвите му! И в тези последни дни ще има молещ се остатък, 
когото хората ще търсят за молитва. Хората ще се втурнат да ги търсят, викайки: „Познавам 
някой, който докосва Бог!” 

Самото съветване няма да посреща нуждите им. Това ще е силата на молещите се хора, 
които познават Христовия ум. 

Скъпи светии, Бог иска да ви направи такъв вид хора! Той иска да сте в състояние да Го 
докоснете и да чувате гласа Му. Иска да ви даде служение към хора, които ще идват при вас 
с бремето и изпитанията си. И докато се молите за тях, Словото Му ще дойде! 
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2. Остатъка е обучен да разпознава Божия глас! 

Бог не говореше с Израел по това време поради греховността на свещениците и народа. 
Библията казва: „А ГОСПОДНОТО слово беше рядко в онези дни; видението не беше често” 
(3:1). Но по време на този глад за Словото, Господ се яви на Самуил: „...И ГОСПОД повика пак 
(Самуил)... А Самуил още не познаваше ГОСПОДА и още не му се беше откривало слово от 
ГОСПОДА” (3:8,7). 

Самуил беше само на дванадесет години по това време, и въпреки че беше посветено дете, 
все още не познаваше Господния глас. Така че Бог отиде при него и го повика ясно. Отначало 
Самуил си помисли, че го вика Илий; не знаеше, че е обучаван да различава гласове, да чува 
директно от Бог! 

Моля забележете – Бог не говореше на Илий! Всъщност, изглежда до този момент само един 
пророк беше чувал Божия глас – безименния човек, който предупреди Илий, че Бог ще го 
отсече. Но дори това беше човешки глас – единствения глас, който Илий можеше да чуе, 
защото беше оглушал за Божия! 

Така е и днес! Служението на Илий, духовно мъртво и пълно с компромиси, е изгубило 
разбирането си, авторитета и допира си с Бог. Това, от което църквата днес има нужда, са 
мъже и жени, които се изправят с духовна власт, защото словото, което проповядват, е 
подплатено с праведен живот! Твърде много проповедници днес не са в състояние да се 
изправят пред хората и да кажат: „Така казва Господ!”, защото не могат да различат Божия 
глас! 

За да чуеш от Бог се изисква нещо повече от време. Изисква се нещо повече от това просто 
да кажеш: „Говори, Господи, защото слугата Ти слуша!” Не, няма формула за чуването на 
Божия глас, няма десет стъпки, които трябва да направиш. Виждате ли, преди да можеш да 
чуеш Бог, Той трябва да ти проговори! 

Илий можеше да прекара месеци насаме с Бог, плачейки: „Господи, говори ми!” Но нямаше 
никакъв шанс да чуе Божия глас, защото Бог не му говореше. Бог искаше да говори със 
Самуил. Той говори само на онези, които са приготвили сърцата си да Го чуят! 

Може да забравиш за това злонамерени проповедници някога да чуят Божия глас. Забрави 
за това някое събрание да познава Божия глас, ако продължават безразборно да се 
развеждат, блудстват и да се отдават на твърде много спорт, забавления, удоволствия. 
Единственото нещо, което Бог ще им каже, са изречения от по една дума: „Покай се! Обърни 
се! Плачи!” 

Самуил нямаше дълбоко теологическо познание за Бог, когато Господ му говори за пръв път. 
Но имаше нежно, посветено сърце, което беше отворено за Него. Та, какво мислиш беше 
първото нещо, на което Бог научи Самуил, след като говори с него? 

„Няма да търпя грях в дома Си! Няма да затворя очите си пред неосъден грях сред слугите 
ми.” 
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С други думи, Господ каза на Самуил: „Ще съдя Илий, защото той знаеше, че синовете му са 
зли, но не направи нищо, за да ги възпре! Трябваше дрехите им да бъдат съблечени и да им 
се каже: „Не можете да се приближавате до святото място!” А сега, Самуиле, искам да ти 
покажа омразата Си към греха. Ще ти покажа от какво се нуждаеш, за да чуеш гласа Ми и да 
ходиш с Мен!” 

Самуил трябва да е потръпнал при следващи думи на Господ към него: „Ето, Аз ще извърша 
в Израил нещо, от което на всекиго, който го чуе, ще му писнат и двете уши” (3:11). Самуил 
разбра, че Бог ще остави Илий, когото толкова много уважаваше. И момчето трябва да се е 
наскърбило, когато Бог му каза: „Ще унищожа тези зли, противни служители и ще издигна 
хора, които копнеят за Мен!” 

Святият остатък в тези последни дни знае, че точно в този момент Бог съди църквата Си. И те 
знаят Божия план. Те знаят, че Бог ще събори и унищожи нечистите служения! 

Нищо чудно, че Библията казва, че Самуил говори толкова убедено – той беше чувал Божия 
глас! Беше прекарал много време в молитва, търсещ Господ, насаме с Него, и Бог винаги 
ясно му говореше. 

Сега също има святи хора, които са били обучени да чуват Божия глас. Тези молещи се 
светии изливат сърцето си пред Него, а в замяна Той излива Своето сърце в тях! 

3. Остатъкът ще бъде обучен в истинско освобождение  чрез 
познаване на Божиите пътища! 

Предупреждавал съм в много от предишните си послания: Америка се е запътила към хаос и 
разруха! Дишащия омраза Луис Фаракан е станал по-известен сред чернокожите от всеки 
друг човек, с изключение на Джеси Джеймс. (Днес Фаракан е по-познат сред чернокожите 
отколкото Мартин Лутер Кинг!) А много бели радио водещи, някои от които тук, в Ню Йорк, 
разпалват омраза срещу чернокожите. 

Може да си чел или чул посланието ми за предстоящите расови войни. Може би това не ви 
се струва възможно в този момент, но много скоро, когато започне икономическия хаос – 
само гледайте! Ще има „расистки армии” – бели срещу чернокожи, чернокожи срещу евреи, 
корейци срещу чернокожи. 

Изправени сме пред такова време на наказания, че спасението на света ще придобие съвсем 
друг смисъл! В миналото християните мислеха за него преди всичко като за физическо 
изцерение – възстановено зрение, изцеление на сакати хора, но скоро върху нас ще се излее 
такъв гняв от небето, че най-голямото спасение ще бъде от страха и ужаса! 

Спасение по това време ще означава да имаш „сигурно слово от небето”. Исус каза, че 
сърцата на хората ще прималеят от страх, когато видят ужасните неща, които се случват по 
земята. А хората всъщност ще искат да знаят какво ще направи Бог в следващия момент. Те 
ще търсят навсякъде, за да чуят гласа на някой, който не е луд, а е спокоен, мирен човек. Те 
ще викат: „Кажи ми, това Божие наказание ли е? Кога ще свърши?“ 
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И кой мислиш, че ще знае отговорите? Ти, обикновения християнин, който е бил насаме с 
Бог! Ти ще бъдеш напълно спокоен, докато всичко наоколо се сгромолясва, защото Бог е с 
теб и чуваш от небето. Той те предупреди, че всичко това ще се случи и обеща да те пази! 

В съзнанието си имам видение, което смятам, че е от Господ. То се отнася за стотици коли, 
които бягат от Ню Йорк... за авто-лагери в Ню Джърси и Пенсилвания... за хора, които спят в 
колите си понякога в продължение на седмици, само, за да избягат от хаоса. Същото ще се 
случи и в други градове. Ще надхвърли всичките ни представи. Но Бог ще има подготвен свят 
остатък – група твърди, сигурни, непоколебими хора! Като Самуил – словото им няма да 
падне на земята! 

Самуил знаеше отговора за Израел, той им предложи истинско освобождение. Повече от 50 
000 души умряха, защото надзърнаха в ковчега. Където и да се намираше той, хората 
умираха като мухи. Цялата страна беше в хаос, никой не знаеше какво трябва да се направи! 

Хората казваха: „Това наказание трябва да е от Бог! Кой ще ходи пред Него заради нас?” 
Така че изпратиха да повикат Самуил и той им каза: „Искам да се съберете при мен в Масфа. 
Там ще ви покажа изхода!” Самуил имаше точното слово за кризата: „Тогава Самуил говори 
на целия израилев дом и каза: Ако с цялото си сърце се връщате при ГОСПОДА, махнете 
отсред себе си чуждите богове и астартите и насочете сърцата си към ГОСПОДА, и служете 
само на Него; и Той ще ви избави от ръката на филистимците” (1 Царе 7:3-4). 

Отговорът можеше да се намери в молитва от всеки, без значение колко греховно беше 
състоянието им. Самуил извика: „Оправете сърцата си! Осъдете греха си! Насочете сърцата 
си към Господ!” Първо грехът трябва да бъде укорен, осъден и оставен. 

„И израилевите синове махнаха ваалимите и астартите и служеха само на ГОСПОДА. И 
Самуил каза: Съберете целия Израил в Масфа и аз ще се помоля на ГОСПОДА за вас” 
(стихове 4-5). И така хората постиха и се смириха пред Господ: „И те се събраха в Масфа... и 
казаха там: Съгрешихме против ГОСПОДА! И Самуил съдеше израилевите синове в Масфа” 
(стих 6). Той ги съди, изобличи греха в лагера! Съживление от истинско помазание последва 
мощния укор на Самуил. 

Бог ни казва, че самуиловците ще докарат велико освобождение чрез силата на 
ходатайството: „...И Самуил взе едно сучещо агне и го принесе цяло във всеизгаряне на 
ГОСПОДА; и Самуил извика към ГОСПОДА за Израил и ГОСПОД го послуша. А докато Самуил 
принасяше всеизгарянето, филистимците се приближиха да се бият с Израил. Но ГОСПОД 
прогърмя със силен гръм върху филистимците в онзи ден и ги обърка; и те бяха разбити пред 
Израил” (7:9-10). В небето имаше гръмотевица, последвана от голямо клане, и Божия народ 
постигна победата! Всичко това се случи, защото един човек имаше отговора. Самуил 
знаеше какво да направи, защото беше чул от Бог! 

Аз вярвам, че Бог ще използва святия Си остатък в тези последни дни, за да раздвижи 
множествата, да възроди пасторите и да събуди църквите. Тази армия ще обърне сърцата на 
хората към Бог, като ги доведе до покаяние чрез силата на молитвата и благочестив укор за 
греха. 
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Съседите и колегите ти ще се нуждаят от отговори. Те вече те познават поради мира и 
спокойствието ти, и един ден ще изтичат при теб, плачейки: „Какво е словото от Господ? 
Какво казва Бог?” 

Когато говоря за свят остатък, който бива обучаван, нямам предвид армия от проповедници, 
евангелизатори и мисионери. Говоря за обикновени светии, които обичат Исус, и които ще 
бъдат чудеса и знамения за света, пълни с мир и спокойствие. Бог не желае професионална 
армия, обучена в човешки методи. Той желае мъже и жени, които са обучени в молитва от 
Святия Дух! Той търси вярващи, които са се затвори с Него, подготвят сърцата си пред Него, 
учат се да чуват гласа Му. 

Това описва ли теб? Свидетелство ли е настоящия ти живот за изплашения и тресящ се свят? 
Призовавам те – оправи се с Бог и Му позволи да започне да ти говори. Помоли Го да ти 
открие греха в твоя живот. Остави всичко, за което те осъжда Святия Дух и бъди на Негово 
разположение, като се предаваш на молитва. Тогава ще бъдеш подготвен войник в голямата 
Му армия от последните дни. Алилуя! 
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