Откъси от проповедта на пастир Джим Стейли
"СИЛАТА на молитвата"
Тази вечер имам тема , която е вложена в сърцето ми от Светия Дух,
казва се " Силата на молитвата"
.........Преди всичко, нека да поговорим за факта, че тя "може да направи
много".
В Яков 5:16 казва: "Изповядвайте грешките си един на друг, ( греховете
си) и се молете един за друг, защото голяма сила има усърдната
молитва на праведния."
Библията дава определението за праведен човек - такъв, който върши
правилното действие. И Библията дава определение за това, което е
правилно: това е онова, което Той, Бог ти казва да правиш. И Библията
дава дефиниция за това, което Той ти казва да правиш: това са
Неговите заповеди, започвайки с първите две, между другото.
"Илия беше човек като нас, и се помоли се усърдно да не вали дъжд ... и
той се помоли усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три
години и шест месеца ... И пак се помоли и небето даде дъжд и земята
произведе плода си. "
Този човек направи така, че за три години и половина да няма дъжд!
Хора, ако няма дъжд в продължение на три месеца, всичко загива.
Какво би се случило през тия три години и половина, ако няма дъжд?
Вероятно река Мисисипи би пресъхнала. Това е дълъг период без дъжд.
Това се нарича ГЛАД в Словото на Йахве. Този човек е бил толкова
праведен, че можел на практика да "включва" и "изключва" дъжда, и
Йахве е бил съгласен с неговия "съд за употреба", тоест с пророк
Елияху.
Казвате: "Е, Джим, аз нямам такава праведност."
Вие какво, шегувате ли се? Вие имате правдата на Месията, Който
живее във вас. Единствената разлика е, че вие не ходите в праведност.
Виждате ли, съществуват два вида правда, които се намират в
Библията. Има праведност на Месията. Това поне сме го разбрали : за
1700 години Християнство, тридесет и девет хиляди вероизповедания
по целия свят. Разбрахме, че Христос е праведен. Разбрахме това. Но
има и втора праведност, която не се проповядва от амвона. Една от тях
спасява - Христос, тоест Месията, Който живее във вас. Той ви покрива.
Неговата правда ви покрива ...

...............Единственият начин да влезете в шамаим, тоест в небето, е

чрез Неговата праведност. Но има и една друга праведност. Това е
праведността на нашите дела. С други думи, трябва да се направи
нещо. Прилича на това :вашите деца ваши деца ли са, само защото са
ваши деца? Те не могат да не бъдат вашите деца. Те са вашите деца.
Те, даже ако искате, са покрити с кръвта ви, с вашата правда. Но
децата ви няма да бъдат благословени, докато те не ви се подчинят. Ти
можеш да бъдеш син на най-богатия човек на планетата и да живееш в
къща от петдесет хиляди квадратни метра, но ако не се покориш на
господаря на тази къща, ще се превърнеш в просяк под моста.
Трябва да разберем, че разликата между Елияху / Илия / и нас е само в
едно нещо: той ходеше в своята праведност. Той правеше това, което
казваше Отец. И той не задаваше въпроси. Той живееше в Духа.
Марк 11:24: "Затова ви казвам, каквото и да поискате в молитва,
вярвайте, че ще получите и ще ви бъде".
Знаете ли, това е доста неразбираемо изявление, ако го разгледате
внимателно. В него се казва ... Това твърдение е извън времето. Това
изявление е направено, за да видите, че вие сте вътре във времето.
Какво имам предвид? Ако имах бяла дъска тук, тогава бих казал: "Е, от
тази страна, ето, това тук е началото. Тук започвате да се молите. И ето
тук получавате отговор на вашата молитва. "
Както, когато се помолихме за Дж. Райли, след трийсет секунди той
получи изцелението си. Кога всъщност обаче наистина го е получил?
Ако се движите извън времевата рамка, вече можете да видите
изцелението. Ето за какво говоря.
И така, именно това казва Той: "Каквото и да поискате в молитва ..."
Когато се молиш и вярваш, че вече си го получил ... Това означава, че се
движиш отвъд времето и казваш: "Изчакай една минута! Нямам време.
И ако съм извън времето, тогава съм възкресен. Което означава, ако
съм във възкресението, тогава съм изцелен. Затова благодаря на Отца
за моето изцеление. "
Това е нашият проблем, когато се молим за изцеление. Ние чакаме
Господ да ... Очакваме, че изцелението на нашите тела ще се случи
точно сега. Това ли е казано в Писанията? Или се казва да признаете и
да вярвате, че сте го получили?
Позволете ми да го кажа по различен начин.
Ако се движите извън времевата рамка, когато се молите и вярвате,
няма значение кога ще бъдете излекувани, защото вече сте изцелени.
Дали това ще се случи сега или в неделя, трябва да Му благодарите за
това, че сте изцелени - даже и в неделя. Той не е длъжен да прави това.
Като се има предвид нашето хранене и нашия начин на живот, ние
заслужаваме да живеем цяла вечност в телата, които имаме. Ние
самите сме се довели до това състояние.Защо да ни изцелява и да ни

укрепва? Той не е длъжен да прави това. Така че, когато се молите,
вярвайте, че го получавате - в тоя същия момент. Ние се молим така: "Е,
Господи, моля те да ме изцелиш точно сега!"
И после се разочароваме, ако това не стане след двайсет и осем
секунди. И тъй като сме разстроени, ние не забелязваме факта, че след
още две секунди просто сме излекувани вече, но ТОЙ е забавил това
изцеление, защото не го приемаме.
Трябва да го приемете.
Отминаха дните, дами и господа, когато по телевизията "говорещите
глави" казваха, че основното нещо е да бъдете изцелени. Да бъдеш
изцелен не е главното нещо, но точно такива неща се случват, когато
ходиш в Неговите пътища, когато ходиш в Неговия Дух. Колко от вас
наистина искат да видят как се излива Святия Дух? Готови ли сте за
това? Сигурни ли сте? Защото, общувайки с хората от движението
"Еврейските корени", мога да ви кажа, че те са уплашени до смърт от
Святия Дух.
Отхвърлиха Го, когато напуснаха последната църква, в която бяха. Те
се отказват от Него: "Ние нямаме нужда от това. Просто искаме да
ходим в Тора. "
Прочетете Новият завет, дами и господа, защото там ще видите как
Павел вземаше кърпи, молеше се над тях и ги даваше на хората
казвайки: "Ще те изцели веднага щом се докоснеш до тази кърпа".
Слагаха кърпи и престилки по него, а после изцеляваха, като се
допираха до тях.
На мен ще ми счупят краката, ако го направя. Ще бъда уволнен на
секундата. Моят Нов Завет ми казва, че хората са се изцелявали обаче.
Моят Нов Завет ми казва, че са се случвали чудесни събития всекидневно. Защо се страхуваме от чудодейни събития? Защото ние не
излизаме отвъд времето. Ние ходим в това, което виждаме. И, честно
казано, ние не желаем това наистина. Не, ние не искаме това всъщност.
....... Във " Филипяни 4:6,7 се казва:
"Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който
никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Йешуа
ха-Машиах"
"Не се безпокойте". Какво, шегувате ли се? Половината от вашите
проблеми съществуват, защото не знаете как да живеете в Духа. Къде е
Духът - във времето или извън времето? Той е извън времето. Така че,
спрете да гледате с тези очи и през очилата, които човечеството е
поставило върху вас. Защо се безпокоим?
Защо хората казват: "Страхувайте се от врага"? Той е голям и лош.
Когато проверих за последен път, той беше победен.
Не се безпокойте за нищо. Преместете се извън предела на времето,

казвам ви. Ще ви разкрия една от тайните си, когато се моля:
преместете се отвъд времето и погледнете по този начин. Когато се
движите отвъд времето, няма да намерите нищо друго освен победа и
светлина. Алилуя! Благодаря ви.
1 Йоаново послание 3:22, вижте: "И каквото и да поискаме, ние ще
получим от Него, защото ..."/ оооо,38 000 конфесии пропускат това
място от Писанието/..."ЗАЩОТО пазим заповедите Му и вършим това що
е угодно пред Него."
Хора, това не е цитат от Второзаконие, а от Първото послание на Йоан.
Това не е от Тора. Или е от нея? Ние получаваме от Него, защото
вършим това, което Той казва.
Ефесяни 6:18 казва:
"молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки
бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии"
Знаеш ли какво означава това? Това означава, че трябва непрекъснато
да се молите. Колко от вас се молите през цялото време? Трябва
непрекъснато да се молите. Какво означава това? Където и да отидеш,
каквото и да правиш, трябва да се молиш. Знаете ли защо?
Защото, когато правите стъпка, или даже когато поемате дъх, врагът
се моли против вас. Той се бори срещу вас. Той шепне в ухото ви и
сигурно дори не знаете за това. Ако имахте някаква бегла представа
даже за този свръхестествен свят около нас и какво се случва в
свръхестественото царство, тогава вие щяхте да се молите през цялото
време.
Аз съм се молил: "Отче, отвори очите ми. Помогни ми да видя което не
виждам. Помогни ми да видя свръхестественото царство. "
А когато Той започна да го прави, аз извиках: "Спри!"
Може да се смеете, дами и господа, но това не беше никак смешно,
защото онова, което преживях и това, което видях, ме изплаши до
смърт. Някои от вас никога не са изпитали нещо свръхестествено,
никога не са виждали демон или ангел и не сте усещали наличието на
зъл дух. Миналата седмица аз почувствах точно такъв дух. Той ме
следваше навсякъде. Все едно какво мислите за това. Разкривам ви
подробности от вътрешната ми реалност. Този дух, който беше
натоварен със задачата да ме унищожи и да унищожи това служение,
ме преследваше по целия офиса, но той нямаше абсолютно никаква
възможностда ме докосне - що се касае до моята вътрешна същност.
Той обаче имаше някаква сила и аз го почувствах. Усещах как ме
преследва. Започна да ме боли главата, така усещах този невероятен
дух. Винаги, когато чувствам нещо свръхестествено, го чувствам точно
между очите. И от лекарите разбрах, че всъщност това там е съвестта.
Много, много чувствителна част от мозъка ви. Така че, мога да
почувствам Святия Дух и мога да усетя и различа демоничното царство,
когато се движи покрай мен. Започва да ми гасне лампичката.

Разбирам, че нещо се случва и затова започвам да "натискам". И когато
започна да "натискам", мога да усетя тази невероятна сила, която
никога преди не съм изпитвал. Тя е толкова мощна, че започва да ме
парализира. Веднъж, в разговор с някого, казах: "Чувствам, че има хаос
около мен."
И веднага щом казах думата "хаос", двата ми пръсти на лявата ми ръка
сякаш някой ги хвана и ги счупи. Изкрещях като дете. Този човек
попита: "Добре ли сте?" Казах: "Не знам! Не знам какво стана."
...............Отец ми каза: "Ти Ме помоли да погледнеш в тази сфера.
Сигурен ли си, че искаш да видиш това? "
Знаете ли това какво ме накара да направя? Това ме накара да падна
на колене и да се покая, че си помислих, че съм оставен сам.
Дами и господа, това е война - за вашата жена, за вашите деца, за
вашия/та съпруг/а, за вас. Трябва да се събудите и да престанете да
презирате свръхестественото. Точно това очаква врагът: да мислите,
че всичко това въобще не съществува.
"Йешуа им каза: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се съмнявате, не
само ще извършите това, което Аз сторих на смокинята, но ако кажете и
на тази планина: Стани и се хвърли в морето, ще ви послуша. Каквото и
да поискате в молитва, вярвайте, ще получите. " Матю 6: 9.
Това ми харесва.
" Отче наш..." Учениците дойдоха при Йешуа и попитаха: "Как искаш да
се молим? Как трябва да се молим? Равините казват да се молим
така...А Ти какво казваш ... Как да се молим?"
Той не каза" Молете се на Йешуа ". Не. Той каза: "Молете се на Отец.
Той е, Който изпраща всички благословии и проклятия. Аз съм
посредник.
Той им каза: " Отче наш/ Авину Шеба/, който Си на Шамаим! Да Кадош
Шем/ Твоето име/Да се Свети Твоето име. Нека дойде Твоя Малхут /
Твоето царство нека дойде; Твоята воля да бъде вършена ... "
Разбирате ли това?
"Твоята воля ще бъде вършена на земята, както е вършена на небето;
Дай ни и днес нашия лакхам/ Ежедневият ни хляб. "
И прости нашите дългове, докато прощаваме ние на нашите длъжници.
"
Разбирате ли? Хора, ние не правим това!
Молим Йахве да ни изцели, докато ние самите пазим и таим в сърцата
си горчивина и омраза. И гняв в сърцето. Знаете ли, че не ви е
позволено да се приближавате към Господ Бог с горчивина или
непростителност в сърцето си?
В Псалми се казва, че ако имате непростителност в сърцето си, Той
дори няма да послуша молитвата ви. Не защото Той не иска да ви
отговори. Тя просто няма да стигне до Неговия трон. Защото Неговите

ангели ще бъдат "бити", като професионален играч с ракетата. Те няма
да позволят това да стигне до Трона Му. Трябва да проверим сърцата
си. Искаме силата на живия Бог да дойде. Но в сърцето си имате
тъмнина. Знаете ли какво ще стане, когато внесете пред Него "чужд
огън"? Ще умрете.
По-добре да разберете какво е святостта. Необходимо е да знаете
нейната дефиниция така, както тя е определена в Библията.
"И не ни въвеждай в изкушение"
"В изкушение." Ще дойдат изкушенията, но "не ни въвеждай в тях". А
когато те ни погълнат-" Но избави ни от Лукавия".
Но нещата не свършват тук.
Харесва ми тази част, тя е любимата ми.
Всяка молитва, без значение за какво е, трябва да завършите с думите:
"Защото Твоето е царството, и силата и славата до века".
Какво е това"Царството"? Тук има материал за цяла проповед или дори
две. За мен е рисковано да задам този въпрос от катедрата. Царството
е "вътре във вас", знаете ли това?
Това означава, че вие сте собственост. Вие сте безвластни над
собственото си тяло. Нямате право да се ядосвате на брат си. Шегувате
се! Та той принадлежи на Същата Личност. Откъде се взе това ваше
право да разисквате брата си? Та той не ви принадлежи! Това е въпрос
на власт. Ние нямаме право да вземаме нещо от наш ближен. Или дори
да не простим на ближния си. Вашият ближен не ви принадлежи.
1 Йоаново послание 5:14:
"Това е увереността, която имаме в Него, че ако просим нещо по
Неговата воля, Той ни слуша."
Притчи 28: 9 казва ... О, това е толкова трудно. Добре, затворете сега
ушите си, защото не искате да го чуете.
Притчи 28: 9 казва ... Аз не знам как не сме го чували това в нашите
християнски деноминации:
" Който отклонява ухото си от слушане на Тората (именно така е писано
на иврит), дори самата му молитва е мерзост"
Чували ли сте това, което току-що казах? Чували ли сте това, което
току-що прочетох? Ако отклонявате ухото си от слушване на Закона
...Позволете да обясня как следва да се разбира това, как е писано на
иврит:
«Ш'ма, ако отклонявате своя път от изпълнение». Ш'ма-слушане и
изпълнение. Защото не е достатъчно просто да слушаме. Разбира се,
ние слушаме.
... в Стария Завет, в Танах, вие трябваше да правите нещо, да
изпълнявате, за да получите благодат, но откакто Йешуа дойде, вече

имате благодатта да изпълнявате закона. Получили сте власт от горе,
за да продължите правилно по инструкциите. Не можете да спазвате
Закона заради спасение. Но вие получавате спасение, за да спазвате
инструкциите.
"Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най -малко, защото, който се
съмнява, прилича на морски вълни, които се блъскат от ветровете."
Имаме проблем с съмненията.
1 Тимотей 2:1
"...преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения
за всичките човеци..."
За всички хора. Не казва: "Само за онези, които обичате". Казано е: "За
всички хора".

......Ако сме в Първи век и даже с пророк Данаил, ако имаме девет
Данаиловци, то те ще се прекъсват един друг, защото така са се
молели! Нима някой не иска първи да се обърне към Господ Бога?
Нима някой не иска да бъде първият, който да види лицето Му и да
отправи пръв молитвата си към Царя?
А сега ако Бог даде десет отговора само, а там сме единадесет човека?
Бягаме до Престола Му само за отговорите.
И се чудите защо вашите молитви остават нечути. Ако аз съм Бог, и съм
заобиколен от десет от моите светии, и изучаваме Библията, и кажа:
"Кой иска да се моли?" и никой не показва желание да се моли, то аз
няма да отговоря на молитвите им. Те значи нямат нужда от мен!
И най-накрая все пак някой "пробива" и той започва да се моли, защото
минава времето и все някой трябва да го направи!
Сякаш е толкова трудна работа - като повдигане на кола. Това е найтрудното нещо на света. Дами и господа, загубили сме изкуството на
"вретище и пепел". Ние дори не знаем откъде да вземем това вретище и
пепелта.
Трябва да се поучим от патриарсите. Изход 32 : 7 стих: "И рече Йахве на
Моисея: Бързай да слезеш, защото твоите люде, които си извел из
Египет се отклониха скоро от пътя, който им заповядах: изляха си
теле, поклониха му се , и му принесоха жертви и казаха: Ето, бога ти,
Израилю, който те изведе от египетската земя!
И Йахве рече на Моисея: "Аз виждам, че този народ е коравовратен ..."
Вижте сега:
" Затова Ме остави.Махни се от пътя ми. Аз ще унищожа тези хора
отсред теб. "
И тъй, Моисей се помоли на Господа своя Бог - Йахве, Бога му - и каза:
" ... Господи, защо пламва гневът Ти против людете Ти, които си извел

из Египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят
египтяните, казвайки: За зло ги изведе, за да ги измори в планините и
да ги изтреби от лицето на земята? Повърни се от разпаления Си гняв, и
разкай се за туй зло, което възнамеряваш против людете Си. Спомни си
за слугите Си Авраама, Исаака и Израиля, на които си се клел в Себе Си,
като си им казал: Ще размножа потомството ви както небесните звезди,
и тая цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще
я наследят за винаги."
Хора, иска се много смелост да се обърнеш така към Всемогъщия и да
кажеш: "Тайм аут, Отче! Не мога да те оставя да направиш това! Недей!
Това е Твоя народ! "
...... Точно това Отец очаква от лидерите - да паднат на колене. Мойсей
поиска от своя Бог да отвърне гнева Си. И знаете ли какво направи
Йахве? Той промени решението си! Молете се за враговете си, защото
Той умря и за тях. И ако не беше Неговата благодат, щяхме и ние да
бъдем Негови врагове.
..... Деяния, 12 глава. Петър е в затвора. Хванаха и го хвърлиха в
затвора. И ето какво се случи. В петия стих се казва:
"Петър беше охраняван в затвора, докато еклесията/църквата се
молеше усърдно за него на Йахве."
Тоест, вие се молите, Църквата. Не беше петминутна молитва, а
молитва от двадесет и четири часа. Те се молеха непрекъснато. Те
отказаха да повярват, че апостол Петър ще остане в затвора. Отказаха
да повярват. И какво стана? Нека да прочетем.
"Когато Ирод искаше да го изведе след Пасхата, онази нощ Петър
спеше между двама войници, окован с две вериги, а пазачите пред
вратите, вардеха затвора. И ето, Господният ангел се яви и светлина
освети тъмницата. Ангелът побутна Петър отстрани, събуди го и каза: Стани скоро. И веригите паднаха от ръцете му."
Хора, животът на някои от вас всъщност е окован.
Необходимо е вериги и окови да падат от краката и ръцете ви.
Библията казва, че ако не изповядате греховете си един на друг, тогава
вие няма да бъдете освободени и няма да изпитате присъствието на
Всемогъщия. Трябва да разкриете душата си - това е част от формулата.
Обадете се на някой, когото не познавате. Това ще ви накара да се
почувствате по-неудобно. Защо не можем да направим това? Защо не
можем да кажем: "Е, ще изповядвам греховете си на човека, който седи
на три реда зад мен, който и да е"? Защо е толкова трудно?
Седем букви: "г", "о", "р", "д", "о" "с" "т". , Ето защо. Това е просто
Гордост. Само заради нея е толкова трудно. Трябва да мога да призная

греховете си на всеки човек тук. Защо трябва да ги задържам ?
Библията казва, и е много просто: признайвайте, изповядвайте
греховете си един на друг. Когато правим това, "времената на утеха ще
дойдат от присъствието на Господа".
Слушайте нататък: "Ангелът му каза:" Опаши се ", след като беше
освободен и веригите паднаха от него. След като Йешуа влезе в живота
ви и вие го изповядахте в живота си, вашата плът незабавно падна от
тялото ви. Но проблемът е, че никой не ви е казал за следващия стих,
където той казва: "Опаши се и обуй сандалите си. . .Облечи дрехата си
и дойди подир мене".
Йешуа каза същото - да Го последват. Някои от вас искат да преживеят
нещо като светкавици и гръмотевици: "Искам да бъда поразен от
емоции. Искам да плача. Библията казва просто да Го следвате. Това не
е ли достатъчно?

........ И накрая да се обърнем към Книгата на Неемия. Тази книга - глава
по глава, ред по ред - е историята и бъдещето на това служение.
Започваме с 1:3 от Книга на Неемия. Южното царство. Северното
царство е отведено в плен в Асирия. То започва да се разсейва в
тогавашния известен свят. Южното царство е Юда, и бе отведено във
вавилонски плен. И тогава самият Вавилон бе завладян и така някои
хора започват да се завръщат да живеят в Йерусалим. Ездра вече беше
там.
Историите на Ездра, Неемия и Естир са затворени в един и същ
времеви интервал и се пресичат една друга. И ето какво се случва в
книгата на Неемия.
И така, той е виночерпец при царя, и той казва: "И те ми рекоха:
Останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо
тегло и укор; и стената на Ерусалим е съборена, и портите му са
изгорени с огън. А когато чух тия думи, седнах та плаках, и тъжах
няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог"
Виждате ли, отново този модел на поведение?
Неемия научава тази информация, той пости, моли се и седи във
вретище и пепел, и той ходи тъжен в продължение на много дни.
Кой прави това сега? Ако днес някой дойде във вретище и пепел, скръб
и плаче към Бога, тогава ние действаме като свещеник Илий. Казваме :
"Какво става с този човек? Да не би да си пиян? Това не е начинът, по
който трябва да се молиш."
И така, "като слушах тези думи, седнах и плаках и няколко дни бях
тъжен и постих и се молех пред небесния Бог".
В постът има нещо специално. И една от основните причини, поради

които американското християнство или църквата падна, е това, което
обичаме да ядем.
Ние сме купчина мазнини и мързеливи вярващи в духовната сфера.
Моделът, който виждаме във физическата сфера, се прехвърля и в
духовната сфера. Какво казват днес? Нивото на затлъстяване е повисоко от всякога в Америка - по-високо от всякога в нейната история,
за двеста и петдесет години, или колкото са там. Същото е и в
духовната сфера, дами и господа. Ние сме мързеливи. Ние дори не
можем ...За нас е недопустима самата мисъл да пропуснем основно
ядене, а дори и закуската между тях. А какво остава - да прескачаме
няколко основни яденета.
"Постене? Какво, шегуваш ли се? "Само един ден и ние почти умираме.
Аз ще умра!"
Някои от тези мъже и жени, като Данаил, гладуваха даже по двадесет
и един дни! И виж кой дойде при него. Ангел Гавриил!
Вие се постите двайсет и четири часа и се чудите защо ангелът ви
показва само половин крило: "Аз съм тук. Какво мога да направя за вас?
"
Искате ли да получите сила - бързо на пост двадесет и един дни.
Така че, чуйте сега как започва и ще видите същия модел. Уверявам ви,
това е същият модел на поведение.
И той каза ..." Моля Ти се, Йахве, Боже небесни, велики и страшни Боже,
Който пазиш завет и милост към тия, които Те любят и изпълняват
Твоите заповеди, дано бъде сега ухото Ти внимателно, и очите Ти
отворени, за да слушаш, молитвата на Твоя слуга, която принасям сега
пред Тебе ден и нощ.... " Това беше неговата прелюдия.
"...за Твоите слуги израилевите синове, и като изповядвам греховете на
израилтяните, с които сме Ти съгрешили. И аз и бащиният ми дом сме
съгрешили; много се развратихме пред Тебе, и не опазихме
заповедите, повеленията и съдбите, които Ти даде на слугата Си
Моисея. Спомни си, моля Ти се, словото, което си заповядал на слугата
Си Моисея като си рекъл: Ако престъпите, Аз ще ви разпръсна между
племената; но ако се обърнете към Мене, и пазите заповедите Ми и ги
вършите, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата,
и от там ще ги събера, и ще ги доведа на мястото, което избрах за да
настаня там името Си."
Ако искате да видите възстановена съпругата си или съпруга си или
вашите деца, започнете да спазвате Неговите заповеди в Духа, в Руах аКодеш и ще видите как ще се случват невероятни неща. Това не е само
физическо явление в Края на времената, когато се връщат истинските
"физически" израелтяни и тези, които призовават Неговото име. Това
обещание го имате точно сега! Пазете Неговите заповеди, вършете
това, което Той казва, и се възхищавайте на Господ Бога и Той ще бъде
с вас. Той ще изцели земята ви.

..... Трябва да се срамуваме, дами и господа, че не стоим пред домовете
си и не изграждаме вратите, докато стените са разрушеени. И се чудим
как този враг успява да проникне в нашите домове и семейства. Ние не
изпълняваме своята част! Не мога сам да направя всичко, лидерите не
могат да направят всичко - имаме нужда от вашата помощ!
..... И сега искам да видим четвъртата глава от Книгата на Неемия. В
заключение, той казва: "Когато Санавалат чу (добре, Санавалат, врагът
се е върнал), че изграждаме стената ..."
Сега той/ врага/ изхожда от какво? Първият път беше загрижен.
Вторият път той започна да ги подиграва. Какво направи? Той се опита
да влезе в душите им, да нахлуе в умовете им. И третият път "той беше
ядосан и много раздразнен и подиграваше юдеите; И говори пред
братята си и пред войската на Самария и каза: " Какво вършат тия
жалки юдеи? Какви са тези окаяни юдеи (не забравяйте, че по това
време еврейския народ е бил само от юдеи, домът на Юда) ще се
закрепят ли? ще жертвуват ли? ще свършат ли в един ден? ще съживят
ли камъните от купищата пръст, като са изгорели?"
Да, той е възбуден, готви се за война.
" А амонецът Товия, който бе при него, рече: Даже това що градят,
лисица ако се покачи по него, ще събори каменната им стена."
А Неемия казва:
"Чуй, Боже наш, защото сме презрени, обърни укора им върху
собствените им глави, и предай ги на разграбване в земя гдето ще са
пленници. Не покривай беззаконието им, и грехът им да се не изличи
пред Тебе; защото те оскърбяваха градящите."
Той отново прибягва до молитвата. Цялата тази книга е историческа и е
за това, как да се справим с врага.
"Така съградихме стената; и стената се свърза цяла до половината от
височината си; защото людете имаха присърце работата. Но когато
Санавалат, Товия, арабите, амонците и азотците чуха, че поправянето
на Йерусалимските стени напредвало, и че проломите почнали да се
затварят, разгневиха се много; и всичките заедно се сговориха да
дойдат и да воюват против Ерусалим и да го разрушат".
Какво прави врагът? Идва да краде, убива и унищожава, а също така да
разделя и управлява - да унищожава.
"И се помолихме на нашия Бог и поставихме стражи срещу тях ден и
нощ ..."
Молитвите им се усилваха, защото битката се разгърна и врагът се
ожесточи.

....... Виждате ли, дами и господа, ако врагът не нахлуе в живота ви, то
вие вероятно не правите нищо за Божието царство. Ако не
преживявате сериозни атаки, бесовски нахлувания в живота ви, или
даже не знаете за какво говоря, тогава вие вероятно не правите нищо!
Радарът на врага дори не ви хваща къде сте. Някой ще каже: "А, аз не
искам радарът му да ме хване."
Ако не ви хване на радара си, тогава и радарът на Йахве не ви хваща.
Йахве защитава само онези, които са прихванати от радара на врага.
Ако искате един еднорък ангел, моля, моля! Може би това е всичко, от
което се нуждаете.
"Но Юдеите казаха: Силата на бременосците вече ослабна, а пръстта е
много; ние не можем да градим стената. А неприятелите ни рекоха:
Няма да усетят, нито да видят докле дойдем всред тях, та ги избием и
спрем работата."
Техният народ им казал:
- Вие сте луди! Не можете да направите това. Няма да успеем.
Те вече били построили половината от стените около града, но народа
им започва да ги атакува, защото война бушува и фронтовата линия се
очертала. Там започнали да се страхуват от врага.
Точно това се случва и в това движение.
"И като разгледах, станах та рекох на благородните, на по-първите
човеци и на другите люде: Не се бойте от тях; помнете великия и
страшния Господ, и бийте се за братята си, за синовете си и дъщерите
си, за жените си и за домовете си. А когато неприятелите ни чуха, че
намерението им било известно нам, и че Бог осуетил проекта им, ние
всинца се върнахме на стената, всеки на работата си.
И от това време нататък, половината от слугуващите ми бяха на
работата, а половината от тях държаха копията, щитчетата, лъковете и
броните; и началниците насърчаваха целия Юдов дом."
Какъв принцип може да се види и научи от тук? Има хора, които
работят, но работата не води до нищо, без молитвите и молбите на
ходатайстващите. Всяка служба, всяка общност, която се задължава да
възстанови стените на Йерусалим, но която няма манталитета на
молитвен войн, ще бъде унищожена от врага. Искате ли да
възстановите стените в домът си? Нека да приложим това към вашия
личен живот. Не можете да направите това, само като прочетете
Библията - съжалявам!
Не можете да направите това и като спазвате заповедите само извинете!
Можете да ми пишете за това на имейла, ще ви отговоря. В края на

краищата знам, че сега настъпвам някого по мазола.
Защото не разбирате истинското богословие или онова, което се казва в
Библията. В Библията ми се казва, че не е достатъчно само да
познаваме Нашия Бог. Не е достатъчно само да провъзгласяваме
Неговото име.
Дори не е достатъчно да спазваме Неговите заповеди. Трябва да
паднем на колене и да се молим "защото нашата война не е против кръв
и плът, а срещу княза на тоя свят, срещу началствата на тъмнината в
поднебесната"
И ние се чудим защо не успяваме във всяка една област oт живота си,
защо децата ни отхвърлят Христос, защо нашите съпрузи
прелюбодействат, защо мъжете са в плен на порнографията, но жените
не падат на колене, по десет часа на ден. Искате ли вашият мъж да се
върне при вас, жени? Паднете на колене и започнете да правите
библейските неща по библейския начин и ще видите как ще се промени
всичко в живота ви.
Дами и господа, време е да станем войници за Месията. Единственият
начин да станем такива воини, е да паднем на колене. Това е
"изгубеното изкуство". Врагът по някакъв начин успя да открадне това
изкуство на молитвата.
...............И така, това е много важно изявление, което Неемия прави. Той
казва, че е опънал диплите на дрехите си, предназначени за носене на
плодове, и отърси дрехата си и каза:
"Отърсих още и пазухата си, и рекох: Така да отърси Бог от къщата му и
от труда му всеки, който не би изпълнил това обещание; да! така да
бъде отърсен и изпразнен. И цялото събрание рече: Амин! и прославиха
Господа. И людете постъпиха според това обещание".
На това трябва да спрем вниманието си при разглеждането на Книгата
на Неемия, защото ние се намираме на този етап в развитие на
служението "Страст към истината" - да занесем посланието на Тората
до народите. Затова днес провъзгласявам с властта, която Йахве ми е
дал като на съвременен свещеник:
"Нека Йахве да ви отърси и да ви направи празни, ако не започнете да
възстановявате стените, които се намират пред вас".
Има хора, които разчитат на вас. Има цели семейства, които умират на
корена си. Вие не сте приемащи. Вие сте раздаващите. Ние не сме
опашката, дами и господа. Ние сме главата. Йахве призовава Своя
народ с цел да бъде Светлина за народите. Знам, че сте разбити. Знам,
че боли. Знам, че сте депресирани. Знам, че сте в окови и някои от вас

са в грях. И вашите семейства се разпадат. Но сега ви казвам:
Устремете взор към Царството и първо търсете Неговото царство и
започнете да храните други овце около вас и ще откриете, че вашите
грехове, които някога, по-рано са ви тревожили и подтискали и са се
превърнали в стени пред вас, ще паднат !

