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ДА ПАЗИШ ОВЦЕТЕ
Пазете се от вълци в църквата
Дейвид Уилкерсън
15 Ноември 2004

Отивайки в Ерусалим в Деяния 20 глава, Павел спира в Ефес, където свиква специално
събрание на всички лидери в църквата. Той тържествено заявява на вярващите: „Виждам ви
за последен път, и това ще бъде последното ми послание за вас. Повече няма да видите
лицето ми“ (виж Деяния 20:25).
След това Павел предава последното си послание на Ефесяните. Той им казва: „Бил съм и
преди при вас и знаете кой съм. Служил съм ви смирено и през сълзи. Проповядвал съм в
църквата ви и от къща на къща. Вършех всичко това във време на големи изпитания и
преследвания, и не съм скрил нищо от вас.“
След това през сълзи им дава следното сериозно предупреждение: „В продължение на три
години ден и нощ през сълзи съм ви предупреждавал за това какво виждам, че ще се случи с
църквата след като си отида. Сега искам да чуете още веднъж това предупреждение“ (виж
20:31).
Какво ли виждаше да се задава Павел? Кое го наскърби толкова много, че три години да
плаче за тези църкви? За каква предстояща трагедия ги беше предупреждавал толкова често
в общото събрание и в лични разговори, в църквата и в домовете им? Какъв проблем
можеше да разтърси така дълбоко този молещ се човек?
Павел не се притесняваше, че ще избухне епидемия от похот, разводи или пиянство.
Предупрежденията му не бяха, че ще последва преследване от обществото или
правителствени ограничения. Той не ги предупреди от амвона за епидемия от поквара или
хомосексуализъм, или пък за морален упадък, безработица и мизерия, тероризъм и войни.
С две думи, предупрежденията на Павел не бяха за хаоса, който се случваше извън църквата.
Не, той беше наскърбен поради онова, което е видял вътре в Божия дом. Той е предупредил
ефесяните за онова, което е предвидил, че ще се случи със служението, и най-вече с
пастирите, и тези предупреждения се отнасяха за унищожението, което щеше да дойде от
ръцете на измамници, които щяха да нахлуят в църквата.
В последното си послание Павел не мислеше за църковен растеж или пък за личните борби
на пасторите, или за изпитанията и изкушенията на вярващите. Не, неговият дълбок
сърдечен вик беше: „Вие, пастири, внимавайте. Бъдете нащрек за себе си и хората си.“
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„Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да
пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв“ (20:28). С други думи:
„Вие, надзорници, епископи, водачи – хранете стадата си така, че да ги подготвите.
Нахранете ги с чистото Божие Слово. Идват свирепи вълци и измамници, които ще се
прицелят в слабите овце.“
„Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да
жалят стадото и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще
отвличат учениците след себе си. Затова бдете...“ (20:29-31).
В този момент Павел посочи към тях: „В момента сте благословена църква. Вие сте мощно
тяло от верни, вярващи хора и имате здрава основа.“ По-късно Христос щеше да каже
същото за ефесяните в Откровение: „Вие сте търпеливи и плодоносни. Не търпите злото и
изобличавате всички лъжливи проповедници.“
Но според Павел: „Колкото и да си благословен, църквата ти няма да бъде пощадена, ако не
внимаваш в предупрежденията ми. Ще видите да се надигат нечестиви, извратени
служители, които ще търгуват със стадото.“ Христос предупреди ефесяните по същия начин и
в Откровение 2 глава: „Оставили сте първата си любов. Покайте се, за да не отнема
светилника ви – блестящото ви свидетелство пред света.“
Как изгубиха първата си любов ефеските вярващи? Как умира някоя църква? Защото
пасторите и водачите им не пазеха овцете. Не бяха внимателни и позволиха на вълците
достъп до стадото. Когато те влязоха, погълнаха безмилостно овцете.
Накратко – в църквата се е промъкнало извратено евангелие и се е проповядвала лъжа.
Скоро след това чистосърдечните вярващи са били жестоко измамени. В продължение на
години тази вярна църква е съдила внимателно кое е от Евангелието и кое е от плътта, но
сега, на същите тези вярващи им се предлага леко евангелие, което угажда на плътта, и те
бяха отделени от Христос.

Днес Павел го няма, а вълците и извратените са влезли.
Вълците и извратените са нахлули в Божия дом, мамейки пастири и събрания по целия свят.
Където и да отида, аз виждам извратени проповедници да разделят стадото и да прогонват
овцете.
Исус също предупреди за идването им: „Пазете се от лъжливите пророци, които идват при
вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители“ (Матей 7:15). Според Христос, алчни
проповедници и учители ще дойдат преоблечени като Божии овце. Ще се явят като ангели
на светлината, но ще са дошли, за да измамят, ако може и избраните. Деветдесет процента
от онова, което казват, звучи като истинското Евангелие, но използват Божието Слово като
покривало за лъжите си.
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Пророк Езекил говори за тези вълци: „Заговор на пророците и има сред нея, като ревящ лъв,
който лови плячка, поглъщат души, вземат богатства и скъпоценности... (те) са като вълци,
които ловят плячка, за да проливат кръв, за да погубват души, за да печелят неправедно..и
угнетяваше сиромаха и бедния“ (Езекил 22:25,27,29).
Покажете ми проповедник, който никога не изобличава греха, който не показва на хората
разликата между святото и нечистото, който не споменава покаяние и съд, а вместо това
казва, че Бог иска да те направи богат и успешен, и аз ще нарека този човек с истинското му
име - вълк. Той е разменил Кръста за пари.
Нека ви опиша този съвременен вълк. Човекът, за когото с сещам, е един от добре познатите
проповедници на просперитета в Америка. Преди няколко седмици посланието му беше
следното: „Чули сте за идването на Исус. Чули сте, че Той може да се върне по всяко време.
Казвам ви, това е невъзможно. Той не може да се върне докато вие не успеете в живота,
докато нямате хубава кола и къщата на мечтите си. Той просто не може да се върне
дотогава.“
Наскоро гледах видео, което ми изпратиха от една конференция на просперитета. Ето каква
беше основната идея: „Намери най-проспериращият проповедник, когото познаваш и му
дай пари. Благословенията му ще се излеят върху теб.“
Един проспериращ пастор стоеше на сцената и описваше колата, самолета, къщата,
диамантите си и някакво куче, което купил за 15 000 долара. Той заяви: „Ще построя къща, с
която би се гордял самия Соломон. След това, когато хората в града видят имението ми и
Ролс Ройс-а ми, те ще знаят, че има Бог в небето.“
Докато той говореше, хората излизаха напред и пъхаха пари в джобовете му. Други се
редяха на опашка, за да оставят пари на сцената, а други пък хвърляха пари по него. След
това започна песен, озаглавена: „Тичай към парите“. Някои се проснаха на земята, докато
други тичаха из залата и пееха „Тичай към парите“.
Възлюбени, шокиран съм и учуден от това как вярващи в Библията пастори и християни
могат да се заблудят до такава степен. Дори и в нашата църква някои миряни си предават
записи на вълка, който поучава: „Исус не може да се върне преди да си забогатял.“ Какво
ужасно богохулство! Самият Исус каза, че трябва да сме нащрек за завръщането Му, че ще
стане в миг на око, когато най-малко Го очакваме.
О, колко е ослепяла църквата и колко слепи са много пастири. Църкви, които някога вярваха
в жертвата, в себеотричането и в носенето на Кръста, сега са се развратили в плътта. Те са се
съсредоточили изцяло върху егото, материалните неща и добрия, а не святия живот.
Пророк Еремия описва вълците, които идват, за да мамят: „…къщите им са пълни с плод на
измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Отлъстяха, лъщят…не защищават делото делото на сирачето, за да благоденстват, и правото на бедните не отсъждат.
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Няма ли да накажа за това, казва Господ, душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?
Удивително и ужасно нещо стана в тая страна: пророците пророкуват лъжливо, и
свещениците господстват чрез тях; и людете Ми така обичат; а какво ще правите в
окончателното следствие на това?“ (Еремия 5:27-31)
Според Еремия, тези вълци са натрупали богатствата си на гърба на бедните и нуждаещите
се. Един известен евангелизатор продава „изцеление от рак“ за 1 000 долара. За 500 долара
човек може да излезе отпред и да се молят за него за каквато и да е болест, но молитвата за
рак струва 1 000 долара.
Всичко това е смрад в Божиите ноздри, и нека да ви кажа докъде ще доведе: ние служим на
търпелив Бог, Който няма да унищожи или осъди никой, който е хванат в мрежите поради
невежество. Той ще предупреди и коригира стадото Си, но идва ден, когато ще каже на
вълците: „Стига! Вече няма да обирате вдовици. Няма да превръщате кръвта на Сина Ми в
кредитни карти, за да задоволявате похотта си. Вече няма да можете да ходите из целия свят
и да проповядвате материалистичен Христос. Ще разоря и ще изоблича всеки вълк в овча
кожа. Много скоро изворът, откъдето парите текат към вас, напълно ще пресъхне.“

На всеки Господен пастир е поверено да пази стадото си от вълци.
Кого преследват вълците? Те плячкосват слабите, недохранени овце. Търсят онези, които не
познават Библията си и са уловени от егоцентричното евангелие. Затова предупреждението
на Павел е кристално ясно: „Пастори и лидери, пазете себе си, и пазете стадото, което ви е
поверено да надзиравате. Хранете Божията църква.“ На нас, пастирите, ни е заповядано да
храним стадото с чистото Божие Слово. Само тогава те ще могат да разпознаят кое идва от
Святия Дух и кое от вълка.
Питам те – каква трябва да е грижата на всеки истински пастир в тази държава? Не е някакъв
нов начин, който да примамва хората да отидат на църква. Не! Пастирите трябва да бъдат
обзети от грижите, които съкрушиха сърцето на апостол Павел. Бог вложи същата грижа и в
сърцето на пророк Амос – опасността от глад за липсващото Божие слово.
В дните на Амос Израел беше обладан от шекела – парите и материализма. Междувременно
бедните бяха презирани. Присмиваха се на всеки, който беше беден. Така че, Амос извика:
„Вие, които жадувате да погълнете бедните..и да увеличим сикъла и да мамим с лъжливи
везни... да купим сиромасите с пари и бедния — за чифт сандали .. Господ се закле...
Наистина, никога няма да забравя всичките им дела“ (Амос 8:4-7).
Амос видя как вълците ограбваха вдовиците и бедните, взимайки среброто им, и извика:
„Вие събувате обувките от краката на вдовиците. Обирате бедните.“
Виждам как и днес се случва същото. Един вълк, консултант в едно служение, каза на нашия
финансов мениджър: „Ако някой изпрати дарение до служението, веднага го помоли за
още.“ С други думи: „Няма значение кой праща парите. Нека вдовиците и възрастните хора,
които ви помагат, да дадат още повече, ако искат. Просто взимай колкото се може по-големи
дарения.“ Да не бъде! Днес служението на този консултант е пред фалит.
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Как реагира Бог на този вид алчност в Израел? Той каза на Амос: „Ето, идат дни, казва Господ
Йеова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане
думите Господни. Те ще се скитат от море до море да търсят словото Господно, и ще
обикалят от север до изток, но няма да го намерят. В оня ден красивите девици и юношите
ще примират от жажда“ (8:11-13).
Бог всъщност казваше: „Продължавайте, взимайте им шекелите. Презирайте бедните,
нуждаещите се, вдовиците, благочестивите, но Аз ще изпратя глад върху вас и стадата ви и
вие ще умирате от глад за слово от небето. Ще бягате на изток и запад и ще се опитвате да
чуете слово от Мен, но такова няма да има.“
Така е и днес – Господ затваря небето за всеки пастир, който се интересува само от пари.
Всяко благословение, което се излива, скоро ще пресъхне, а когато дойдат тежки времена,
жадуващото стадо, което е следвало вълците, ще се разпръсне, за да търси слово от Бог.
Възлюбени, най-голямата грижа на небесния ни Баща е „другото евангелие“ да не ни отдели
от Кръста. Познавам много християни, чиято вяра е претърпяла корабокрушение, защото
преди години някой им е дал празни надежди: „Ти ще имаш велико служение. Ще спечелиш
хиляди души за Господ.“ Нито една дума от това не се е изпълнила, и днес тези овце са
абсолютно обезкуражени, а вярата им е станала на пепел.
Ако ще получаваш слово от Господ, нека това да бъде от Библията и от скъпоценното ти
време в молитвената стаичка с Исус. Нека най-близкият ти благочестив приятел изпита това
слово с теб, за да го потвърди. В противен случай, ако позволиш на каквото и да е било да се
изпречи на пътя на истинското Евангелие, ще стигнеш до глад.

Павел ни предупреждава за едно още по-опасно нашествие срещу
Христовата църква.
Павел каза на ефесяните: „Също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят
извратено, за да отвличат учениците след себе си“ (Деяния 20:30). Гръцката дума за
„извратено“ тук означава „решителна настойчивост в подкрепяне на някаква грешка“.
Павел предупреждаваше: „Някои от вас, които имате власт, ще се надигнат и ще донесат
изопачено евангелие. Вие ще преподавате извратената версия на истинското Евангелие.“ За
какво говори Павел? Как може това да се случи с лидерите на църквата?
Забележете, че Павел не говореше за вълци или за обирджии на вдовици. Той не се беше
прицелил в онези, които презираха бедните. Не, Павел говореше за служители, които се
страхуват и не проповядват пълното Божие Евангелие. Говореше за онези, които ни
представят едно разводнено, половинчато евангелие, само една част от Божието Слово.
Павел заяви на онези хора: „Защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля“ (Деяния
20:27). И така, той им каза: „Затова аз ви свидетелствам в този ден, че съм чист от кръвта на
всички“ (20:26). С други думи: „Невинен съм пред Господ, защото не премълчах нищо докато
ви проповядвах цялата Божия истина.“
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Какво има предвид Павел под „цялата Божия воля“? Накратко, цялата Божия воля включва и
трудните пасажи от Библията, а не само благословенията; проповеди за изключителната
греховност на греха, за ада, за завръщането на Христос, за предстоящото наказание;
посланието за благочестивата скръб поради греха, за това да изоставиш греха. Това е
проповядване на „обидното“ Евангелие на Христовата кръв. Посланието за това да поемеш
Кръста, да се самоотречеш, да се пожертваш, да умреш с Христос. Това е Евангелието на
отделянето от света.
Някои служители днес са се посветили да рекламират онова, което наричат „приветливо“
евангелие, такова, което не обижда никого. Речника превежда думата „приветливо“ като
„топло, утешително, не разстройващо“. Разбира се, аз вярвам, че Евангелието на Исус
Христос е утешително и изцеряващо, то е добрата вест. Всъщност, то е най-добрата новина,
която човек би могъл да чуе някога, и като посланици на Евангелието, ние трябва да
проповядваме окуражение, надежда и вяра.
Но ако вземем под внимание предупреждението на Павел, би следвало да проповядваме
пълното Евангелие, а то включва и неприятно послание, слово, което предизвиква и
изобличава грешното сърце на вярващите и невярващите. Според Петър, Евангелието на
Исус Христос е "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото
се спъват о словото и са непокорни, за което бяха и определени“ (1 Петрово 2:8).
Но „приветливото“ евангелие, което ни се представя днес, отказва да направи това. Такива
проповедници рядко довеждат хората си до момента, в който Святия Дух да ги изобличи за
грях. Можете ли да си представите Павел да проповядва послание, което не включва
отричане от себе си? Никога!
„Приветливото“ евангелие не е нищо повече от разводнено, претоплено послание, което
има за цел да привлече колкото се може по-големи тълпи, но, за съжаление, то никога не
засяга темата, която води хората при Кръста: греха. Вместо това, то крие същността на
истината, която има за цел да освободи хората.

Четейки предупреждението на Павел, потръпвам, осъзнавайки
какво ще дойде в нашето време.
Аз съм решил да проповядвам цялата Божия воля до деня, в който ще се прибера у дома при
Господ, и ще го правя заради Божието предупреждение към всички проповедници в Езекил
33 глава: “И той (стража), като види, че мечът идва върху земята, затръби тръбата и
предупреди народа,
тогава, ако някой чуе добре гласа на тръбата и не се пази, и мечът дойде и го постигне,
кръвта му ще бъде на главата му. Той е чул гласа на тръбата, но не се е пазил — кръвта му ще
бъде на него; а който се пази, ще избави живота си.
Но ако стражът види, че мечът идва, и не затръби тръбата, и народът не се пази, и мечът
дойде и постигне някого от тях, той ще бъде постигнат заради беззаконието си, но кръвта му
ще изискам от ръката на стража.
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И ти, сине човешки, поставих те страж на израилевия доми така, чуй словото от устата Ми и
ги предупреди от Моя страна. Когато кажа на безбожния: Безбожнико, непременно ще
умреш! — а ти не проговориш, за да предупредиш безбожния да се обърне от пътя си, онзи
безбожник ще умре заради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката ти.
Но ако предупредиш безбожния за пътя му, да се обърне от него, а той не се обърне от пътя
си, той ще умре заради беззаконието си, а ти си спасил душата си“ (Езекил 33:3-9).
Като проповедник на Божието Слово аз трябва да предупреждавам нечестивите, или Господ
ще ме държи отговорен за кръвта им. Нищо чудно, че Павел каза на ефесяните: „Чист съм от
кръвта на всички.“ Той знаеше за Божието предупреждение към проповедниците в Езекил
33 глава.
Аз проповядвам в църква, в която идват хора от всички прослойки на обществото:
травестити, които живеят в техния си ад, актьори и актриси, които давят отчаянието си в
алкохол и наркотици, на прага на самоубийството отчаяни бизнесмени. Като погледна тези
страдащи грешници в лицето, как мога да се страхувам да им кажа истината? Как въобще бих
могъл да им спестя нещо от Божието Слово, като знам, че единствената истина, която би
означавала нещо за тях, е кръвта и Кръста на Исус?
Посланието ми понякога може да нарани грешниците и онези, които живеят в компромиси,
но няма да имам никаква кръв по ръцете си в Деня на съда. Може да си помислите: „Всичко,
което казваш, е от Стария Завет. То не се отнася до сегашното време на благодат.“ Ако това е
така, значи Исус е грешал, цитирайки Исая и другите пророци. Същото се отнася и за Йоан
Кръстител, и апостол Павел. Петър пише: „За Него (Исус) свидетелстват всичките пророци“
(Деяния 10:43).
Това са думите на Исус по въпроса: „Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си
за овцете, но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът,
и като оставя овцете, бяга, и вълкът ги разграбва и разпръсва“ (Йоан 10:11-12).
Исус казва, че добрия пастир дава живота си за овцете. Какво точно означава това за Божия
служител днес? То включва да оставиш всяка гордост, всеки страх от хора и да спреш да
трепериш, когато трябва да проповядваш цялата Божия воля. Това е изискване към всеки
пастир, който е призован да храни стадото.
Сега нека ви кажа няколко добри новини.
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Аз виждам как Бог издига свят остатък от добри пастири.
Тези пастири търсят Бог със свежо усърдие. Това са посветени служители, млади и стари,
които няма да позволят на никой вълк да докосне стадото им. Оглеждайки с в църквата
днес, на тях им се гади от истерията, която виждат. Те плачат, гледайки овцете да се
разпръсват на всички страни, защото нямат истински пастир.
Тези благочестиви пастири имат само една грижа: те са решени да хранят стадото си с
чистото Божие Слово. Те отказват да сторят собствените си мечти върху гърба на бедните
или слабите овце. Вместо това, те излизат на амвона със свежо словото, запалено от Святия
Дух. Те знаят, че това е единственото нещо, което ще предпази стадото им през трудните
времена, които предстоят.
Синът ми, Гари и аз се срещаме с тези посветени пастири из целия свят по време на
събранията ни за служители. Те са уморени от прилагането на човешки концепции и трикове
в служението. Всичко, което искат, е да чуят слово от Бог. Те знаят, че този свят се е запътил
към наказание, така че проповядват с огън от Святия Дух. Те не се състезават помежду си и
не се опитват да бъдат религиозни звезди. Не искат да се намерят в преследване на
глупавите си мечти, когато Бог разтърсва всичко, което може да се разтърси.
Аз вярвам, че скоро, за един ден – ден на страх и ужас – Бог ще събори всички лъжливи,
извратени евангелия. Той ще закрие всички църкви, които поощряват плътта. Откровение
казва, че Вавилон ще падне за един час. Тогава мисля, Бог ще провали всички „вълчи“
служения.
На тяхно място ще се издигне тяло от победители. Тези Божии служители ще бъдат
безстрашни, святи, напълно подготвени, защото са били предупредени както трябва. Тогава
ще видим Божията слава да се връща в църквата Му. Алилуя!
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