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Ако има някое оплакване, което непрестанно чувам от християните по цял свят, това е: 
„Никъде не мога да намеря добра църква! Имам нужда от място, на което да послужат на 
семейството ми, където можем да чуем истинско слово от небето и където децата ми могат 
да растат и да познаят истинска праведност. Но просто не мога да намеря този вид църква!“ 

През изминалите 5 години това оплакване се лее като река от хилядите читатели, които 
получават посланията ни по пощата. Мнозина пишат: „Където и да отида църквите са пълни с 
реклама, глупост, веят се знамена – отвличат ни вниманието от Евангелието по всевъзможни 
начини. Всички проповеди, които чувам са плитки, а хвалението е мъртво. Винаги си тръгвам 
от там чувствайки се празен.“ 

Други се оплакват: „Нашият пастир непрестанно изпробва нови неща в църквата – нови 
методи за евангелизиране, нова музика нови „съживителни движения“. Църквата ни вече се 
е разделила заради непрестанните му търсения на нови неща!“ 

Разбира се, има и изключения към тези тъжни истории. Някои читатели пишат: „Благодаря 
на Бог за нашия пастир. Той прекарва време на колене и всеки път, когато проповядва, сваля 
огън от небето. Господ мощно благославя църквата ни!“ 

За съжаление обаче малко служители днес имат помазанието на Святия Дух. Те могат да 
разкажат някоя добра история или да си служат с хумор в проповедите си, но нямат свежо 
слово от небето, защото не прекарват време насаме с Господ. Резултатът е широко 
разпространен глад за истинското Божие Слово в страната. 

Ако имаш проблем с това да намериш добра църква, имам добри и лоши новини за теб. 
Първо лошите: никога няма да намериш правилната църква – праведната, благословената от 
Бог – докато не започнеш да я търсиш на правилното място. 

Ето ги и добрите новини: Бог ясно показва в словото Си къде да намерим тази свята, 
благословена църква. Всъщност, с това послание се надявам да ви покажа точно къде да 
отидете, за да намерите такава църква! 
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Еремия намери такава църква: „... когато той още беше затворен в 
двора на стражата...“ (Еремия 33:1) 

Докато благочестивият пророк Еремия беше в затвора, Ерусалим беше разрушен. Градът 
представляваше центъра за поклонение на старозаветната църква. Преди той беше свято 
място, изпълнено с Божията слава, в което служеха святи пророци и осветени свещеници. 

Но сега Ерусалим беше пълен с болести и смърт, населен от лъжепророци и духовно мъртви 
хора. Ако ти беше един от хората от святия остатък по онова време, нямаше да си в 
състояние да намериш праведен дом за поклонение нито пък благочестив пастир. Всичко, 
което преди беше свято и благословено, вече беше опустошено. 

Когато Еремия видя тази ужасна сцена, сърцето му се съкруши. Бог му беше казал в 
предишната глава, че Ерусалим е толкова зъл, че Той „скри лицето Си“ от него. Той 
предупреди: „Вече не мога да понасям да гледам в какво се е превърнала църквата Ми. 
Всичкото това идолопоклонство и глупост на хората, всичките онези техни събрания върху 
покривите на къщите – всичко това ме дразни. Така че всичко, което е от плътта, а не от Мен, 
ще го изгоря!“ (виж Еремия 32:29) 

Самият Еремия беше толкова фокусиран върху разрухата около него, че забрави заветните 
Божи обещания към народа Му. Той можеше да продължи да бъде отчаян, да си пропилее 
живота мислейки и потъвайки все по-дълбоко в безпомощността си. Може би си е мислел: 
„Няма смисъл – Бог е скрил лицето Си от нас. Тук вече няма истински дом за поклонение!“ 

Но изведнъж, Господ говори на пророка: „Падни на колене, Еремия! Реши в сърцето си да се 
молиш. Мислиш си, че от църквата Ми не е останало нищо. Но Аз ще ти покажа големите 
неща, които съм планирал за народа Си!“ (виж 33:3) 

Ако християните днес искат да намерят правилната църква, трябва да започнат от това – 
молитва! Никой няма да намери истинската Божия църква като се качи на рейса и обикаля 
света за да я търси. Просто не можем да намерим тази църква чрез никакви съвременни 
средства. Единствената карта, на която можем да разчитаме е тайната ни молитвена стаичка! 

Бог откри на Еремия славното Си заветно обещание относно 
вечното свято свещенство! 

Бог вече беше предупредил върналата се към греховете си църква в Израел: „... Раната ти е 
неизлечима, тежка е язвата ти... няма лекове за раната... Заради големите ти беззакония и 
понеже се умножиха греховете ти, ти направих това.“ (Еремия 20:12-15) 

Днес църквата на Исус е в точно толкова ужасно състояние. Стигнал съм до това заключение 
след като гледах видео касетите от някои „съживления“ и конференции, които ми изпратиха 
благочестиви вярващи от цялата страна. Те пишат: „Брат Дейв, няма да повярваш на 
богохулството, което ще видиш на тази касетка.“ 
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Обикновено си мислех: „Не може да е толкова лошо със сигурност.“ Но когато гледах 
касетките, сцените са по-зле от всичко, което описваха хората. Службите се водят от 
лъжепророци и обменители на пари, които бълват лудост и богохулни подигравки. 
Помислете за следната сцена от няколко събрания: Един проповедник на просперитета каза 
на събранието, че няма смисъл да дават пари на бедните. „Вместо това” – каза той – „Дайте 
парите си на благословените. По този начин ще ви благословят и вас!“ 

Един мъж, който носеше каишка за кучета лазеше на 4 крака, лаеше като куче, докато хора 
пееше „Където ме води Той, там ще отида“. Лидерите нарекоха това демонстрация на воден 
от Духа акт на покорство! Хората станаха докато хвалението изпя песен наречена „Бягай за 
парите“. Очевидно колкото по-бързо бягаш, толкова по-благословен ще си финансово. 

Докато гледах тези неща Духът ми извика: „О, Господи, това е богохулство! Пастирите и 
овцете са напълно слепи! Как би могъл някога да изцериш такова ужасно осквернение на 
делото Ти? Раната в църквата Ти изглежда неизцерима!“ 

Разбира се, Господ „обръща гръб“ на цялата тази глупост и подигравки. Въпреки това Той 
никога не се крие от онези, които се затварят с Него в молитва. И Той каза на молещия се 
Еремия: „Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, и ще им открия 
изобилие на мир и на истина.“ (Еремия 33:6) 

Това бяха невероятни думи! Бог казваше на пророка: „Вярваш или не, Еремия, ще изцеря 
народа Си. Всъщност, ще ги въведа в изобилен мир и истина! Ще докарам велико изчистване 
с нова милост. А църквата Ми отново ще бъде място на радост и истинско хваление, където 
няма робство!“ 

След това Бог даде това славно заветно обещание: „Така казва ГОСПОД на Войнствата: На 
това място, което е пусто, без човек и без животно, и във всичките му градове отново ще има 
жилища на овчари, които ще разполагат стадата си.“ (Еремия 33:12). Той казваше: „Ще 
издигна множество благочестиви свещеници в градовете из цялата страна. И те ще Ми 
служат с истина, ще разполагат стадата Ми!“ 

Във всеки град и селце, било то в планините или долините, на север или на юг, ще има 
„кошари“ – клетки за стадото – и пастир, който да се грижи за тях. И „... стадата отново ще 
минават под ръката на онзи, който ги брои, казва ГОСПОД“ (стих 13). Този стих говори за 
лична загриженост за стадото. Бог казваше: „Тези благочестиви свещеници ще се грижат за 
хората ми поотделно!“ 

След това Бог обобщи благословението на възстановяването като каза: „Ето, идват дни... 
когато ще изпълня доброто слово, което говорих за израилевия дом и за юдовия дом.“ (стих 
14). Това „добро слово“ звучеше много добре, за да е истина. Бог не само, че щеше да 
изчисти и възстанови народа Си, но щеше да им даде и благочестиви пастири! 

Само Самият Господ можеше да извърши толкова невероятно дело. Никой евангелизатор, 
проповедник или ново движение не можеше да направи това. Това щеше да се случи само 
след заветно обещание! 
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Аз вярвам, че Бог каза тези обещания на Еремия за нашите дни! 

“В онези дни и в онова време ще направя да израсне на Давид праведна издънка; и Той ще 
извърши правосъдие и правда на земята.” (Еремия 33:15). Кои са дните, за които говори Бог 
тук? Той говори за времето когато ще се изпълни видението. А коя е „праведната издънка“, 
която споменава Той? Самият Господ Исус Христос! 

Възлюбени, Бог е изпълнил видението Си чрез смъртта и възкресението на Сина Си, Исус 
Христос. Той е установил църквата Си, а името й не е нито петдесятна, нито баптистка, нито 
което и да е друго име, а просто „Господ... наша праведност“ (стих 16). 

Но ето я най-чудесната от всички новини. Бог каза, че тази църква „.. ще Ми бъде име на 
радост, за хвала и слава пред всичките народи на света, които ще чуят цялото добро, което 
Аз им правя; и ще се убоят и ще се разтреперят за цялото добро и за целия мир, който ще му 
дам.“ (стих 9) 

Буквалното значение на тази фраза е: „Те ще треперят и тръпнат изпълнени с благоговение и 
страх от Бог“. Бог казваше: „Ще извърша нещо толкова невероятно, толкова много пълно с 
изобилния Ми мир и истина, че хората ще треперят от страх!“ 

Но какво щеше да причини този страх и трепет? Щеше ли да е грубото послание за 
наказание? Проповядването на Закона? Израз на Божия гняв? Не! Всичкия страх и трепет 
щеше да дойде от откровението за Божията добрина! Щеше да дойде от израза на 
незаслуженото Му благословение, което донесе на народа Му изобилен мир и почивка. 

Божието обещание за изцерение, опрощение и святи пастири 
направи ли народа Му невнимателен? 

Когато Господ обеща на народа Си праведност чрез вяра, започнаха ли израилтяните 
изведнъж да ходят небрежно, да понижават Неговия стандарт за святост? Не, изобщо не! По-
скоро обещанието Му за мир и почивка щеше да ги накара да треперят от страх! 

Виждаме картина от този свят страх в Марк 4-а глава. Когато бурята застраши живота на 
учениците, Исус смъмри вятъра и морето като каза: „... Мълчи! Утихни! И вятърът престана и 
настана голяма тишина.“ (Марк 4:39). Как реагираха учениците на това? Библията казва: „И 
голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът и езерото Му се 
покоряват?” (стих 41) 

Защо тези мъже ги „обзе голям страх“? Това не беше поради някое грубо смъмряне от 
учителя им. Не, това стана защото Той укроти бурята и донесе мир и спокойствие. Накратко, 
те трепереха пред добрината, която Христос показа на обезверените Си, незаслужаващи 
последователи! Как Бог ще причини страх и трепет в църквата Си от последните дни? Дали 
това ще се случи чрез гръмко послание на осъждение или някоя нова форма на легализъм? 
Не, никога! Божият народ ще трепери пред славното откровение на новозаветните Му 
обещания! 
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Ние ще треперим когато разберем, че Духа Му живее и работи в нас, макар да не го 
заслужаваме, за да ни подготви като невяста на Христос. Ще извикаме: „Какво? Господ 
работи в мен, при всичките ми проблеми, провали и капризи? Той ме кара да върша волята 
Му, прави ме свят, неопетнен, превръща ме в светлина за света?“ Ще се смирим със свят 
страх! 

Не е ли точно това, което търсиш в църквата? 

Ами всички благочестиви пастири и стада, които ще населят всеки 
град? 

Може би се чудиш: „Казваш, че Бог ще очисти църквата от всички лъжливи доктрини на 
просперитета и измислени пастири-изцерители?“ Не, въобще не казвам това. Всъщност, 
според старозаветното пророчество винаги ще има мързеливи, правещи компромиси като 
Илий служители в църквата. Това се нарича служението на Авиатар, и е кръстено на 
свещеника, който изостави Давид. Това е изцяло плътско служение! Може да се чудиш и 
още нещо: „Къде са всички тези благочестиви пастири, които Господ ни обеща? Къде 
пастируват те? Казваш, че можем да намерим църквите им във всеки град и селце? 

Не виждам как Бог би могъл някога да намери святи, отделени от света служители, които да 
превърне в „обиталища“ на всяко място. В света дори няма достатъчно библейски училища и 
семинарии, за да започне да се изпълнява това невероятно обещание. Знам, че Господ 
издига множество от благочестиви млади служители, но те със сигурност са голяма рядкост. 
Та, къде е това многобройно свещеничество?“ 

Виждаме отговорът на този въпрос в останалата част от историята на Еремия. Бог каза на 
пророка: „Както не може да се изброи небесното войнство и да се измери морският пясък, 
така ще умножа потомството на слугата Си Давид, и левитите, които Ми служат.“ (Еремия 
33:22). Той казваше: „Давам ти това заветно обещание. Ще умножа святото свещенство, 
които ще пастируват многобройните Ми стада!“ 

Как ще направи Бог това? Виждаме отговора в книгата Откровение: „На Този, който ни люби 
и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си, и който ни е направил царство и 
свещеници на Своя Бог и Отец...“ (Откровение 1:5-6). Бог е направил всички нас свещеници! 
Всеки, който е бил измит в кръвта на Исус е член на царското Му свещенство. 

Апостол Петър повтаря това в 1 Петрово 2:5: „Вие също като живи камъни се съграждате в 
духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез 
Иисус Христос.“ Бог ни е призовал да Му бъдем свещеници, които да Му служат! 

Виждате ли, Господната идея за „църква“ е много различна от нашата. Ние си мислим, че 
църквата е, за да служим на хората. Място, на което се посрещат всички духовни, физически 
и емоционални нужди на Божите хора. Разбира се, всичко това е част от църквата. Но 
истинската църква според Библията започва със служение на Исус Христос. Неговата идея за 
църквата е всяко място, на което се служи на Господ! 
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Виждаме тази разлика показана в Езекил 44-а глава. В следващият пасаж Господ описва 
съсредоточеното около човека служение: “Но ще бъдат служители в светилището Ми, 
надзиратели на портите на дома и служители в дома; те ще колят всеизгарянията и жертвите 
на народа и ще стоят пред тях, за да им служат... Но ще ги поставя пазачи над заповяданото 
за дома, за цялата му работа и за всичко, което се върши в него.” (Езекил 44:11, 14) 

Според този пасаж свещениците вършеха всичко, което трябва да прави един пастир. Те 
проповядваха, съветваха, служеха на хората. Всъщност, за недуховните очи служението им 
вероятно изглеждаше като добра, солидна църква. 

Но всъщност тези служители даваха на хората онова, което желаеше плътта им: „Понеже им 
служиха пред идолите им и станаха за израилевия дом спънка за беззаконие, затова Аз 
вдигнах ръката Си против тях, заявява Господ БОГ, и те ще носят беззаконието си.“ (стих 12) 

Лъжливите пастири нямаха слово от Бог. Всъщност, Бог каза, че е техен враг! „И те няма да се 
приближат до Мен, за да Ми свещенодействат и да се приближат до светите неща и до 
пресветите, а ще носят позора си и гнусотиите, които вършиха.“ (стих 13) 

Просто казано Бог ни казва: „Народът Ми иска фалшиви пастири! Те не желаят да слушат 
сериозно евангелско послание и да им изобличат греховете. Така че ще им дам вида 
пастири, които желаят. Ще им дам пастири, които ще служат на идолопоклонническите им 
желания и похот!“ 

Питам те: какво търсиш в една църква? 

Може би търсиш църква, която ще възпита децата ти в неделя сутрин. Или, вероятно, търсиш 
истинско общение. Може би си гладен за добро хваление и поклонение. Или пък се опитваш 
да посрещнеш някоя друга дълбока нужда в живота ти. 

Ако някои от тези притеснения се отнасят за теб, имам един тежък въпрос към теб: за да 
посрещнеш тези нужди, би ли отишъл със семейството си, за да се грижи за вас някой 
свещеник като Авиатар – служител, когото Бог е отхвърлил? Би ли се покорил на 
проповедите на пастир „издигнат“ от Бог, за да служи на идолопоклонството на хората? 

Нека ви кажа това относно истинската Божия църква: Библията казва, че ти си назначен като 
царски свещеник на Господ! Това е така, ти трябва да бъдеш пастир, служител, свещеник. А 
истинската църква трябва да бъде в дома ти! 

Библията казва, че всеки вярващ е бил призован да бъде част от благочестивото свещенство 
на Садок: “А свещениците, левитите, синовете на Садок, които се грижеха за заповяданото за 
светилището Ми, когато израилевите синове се отклониха от Мен, те нека се приближат при 
Мен, за да Ми служат, и нека стоят пред Мен, за да Ми принасят тлъстината и кръвта, 
заявява Господ БОГ. Те нека влизат в светилището Ми и те нека се приближават при 
трапезата Ми, за да Ми служат, и те нека се грижат за заповяданото Ми.” (Езекил 44:15-16) 
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Ти не трябва да отидеш на библейско училище, за да станеш част от Божието царско 
свещенство. Не трябва да имаш диплома на стената. Всеки, който е бил измит в кръвта на 
Исус е бил произведен като свещеник на Господ! 

Аз израснах в семейство, в което се намираше нещо, наречено „семеен олтар“. Баща ми 
вярваше, че стихът в Евреи, който заповядва християните да не забравят да се събират 
заедно беше насочен и към семействата. И така ние не трябваше да пропускаме семейния 
олтар. 

Всеки ден, когато дойдеше време за семейния олтар в дома ни, братята и сестрите ми и аз 
може да играехме навън с приятелите си. Но когато родителите ни ни повикаха: „Време за 
молитва!“, всички в квартала знаеха, че семейство Уилкерсън отива на олтара. 

Баща ми радостно поемаше ролята на свещеник и пастир в дома ни. Ами ти? Свещеник ли си 
в дома ти? Твърдиш, че не можеш да намериш добра църква – такава, която те предизвиква 
и провокира, която служи на децата ти. Но извършил ли си свещеническата работа от това да 
стоиш за любимите си хора пред Господ? 

Ние вече видяхме в Библията, че истинската Божия църква е там където вярващите служат на 
Господ. А това трябва да се случва в дома ти. Апостол Павел казва за Прискила и Акила: „... 
църквата в техния дом“ (Римляни 16:5). 

Въпреки това много християни се връщат у дома, за да зяпат телевизия. Спират да гледат, 
когато са капнали от умора. Прекарват много малко време, ако въобще прекарват някакво, 
за да служат на Христос. Никога не се молят. Никога не се затварят в тайната си стаичка, за да 
търсят Господ или да ходатайстват за съпрузите и децата си. Но се оплакват, че не могат да 
намерят църква! 

Няма значение дали в дома ти липсва съпруг или баща, който да бъде свещеник. Може да си 
самотна майка или неомъжен мъж или жена. Няма значение кой си, Бог казва, че ти си 
царски свещеник и си призован да Му служиш! 

Вероятно можеш да кажеш: „Но аз вече съм намерил правилната църква. Там се срещам с 
Господ всяка седмица. Слушам благочестиви проповеди и има чудесно хваление. Доволен 
съм от църквата ми.“ 

Радвам се за теб. Но ако разглеждаш църквата просто като място за срещане с хора, значи 
все още не си намерил правилната църква. Благословената от Бог, праведна църква е там, 
където живееш – у дома ти, на работата, на път за работата. Тя е навсякъде където Го 
търсиш, където Му се покланяш, служиш! 

Ако не служиш на Господ в дома си, значи си станал свещеник като Авиатар. Фокусиран си 
само върху личните си нужди. Няма да намериш правилната църква докато не отидеш в 
тайната ти молитвена стаичка. Ще я намериш тогава когато прекараш време с Исус, когато 
послужиш на желанието Му да общува с теб! 
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Когато домът ти стане църква, всичките ти нужди ще бъдат посрещнати – не по човешки 
начини, а свръхестествено, от твоя небесен Отец. Ще бъдат посрещнати и нуждите на децата 
ти и всичко това е защото Святия Дух общува с теб в тайната молитвена стаичка! 

Тогава можеш да отидеш във всяка църква, без значение колко мъртва изглежда тя. Защо? 
Ще го направиш, за да се свържеш с други свещеници като Садок! Бог има гладни слуги 
навсякъде и свръхестествено ще те заведе при онези, които споделят глада ти да Му 
служиш. 

Наскоро имах привилегията да служа на пастири в няколко източно европейски страни. По 
време на комунизма там църквите бяха забранени. Така че често малки групи вярващи 
влизали на около 20 километра в гората само, за да се съберат заедно. Нямало официални 
пастири или старейшини в групите. Те знаели, че са свещеници на Господ. 

Чух и истории за хвърлени в затвора вярващи, чието единствено общение е било с Господ, 
понякога в продължение на години. Един християнин прекарал 25 години без контакт с друг 
вярващ. Но той прекарал всеки час в църквата, понеже служел на желанието на Исус да 
общува с него. 

Възлюбени, свещенството, за което пророкува Еремия е навсякъде. То се състои от 
множества гладни за Бог хора, които вярват в заветните обещания на Отец към тях. Тези 
обещания са им дали изобилен мир и истина. И те откликват с това да бъдат верни слуги на 
Господ, като започват служението в дома си! 
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