СИЛАТА НА МОЛИТВАТА-" Призивът на Неемия", част 3
" Запечатване в завета", пастир Джим Стейли / избрани пасажи/

..................Повечето хора, когато се молят за Съживление, вероятно
искат прекрасни преживявания по време на църковната служба в
следващата неделя от 11:00 часа. Но Съживлението е нещо повече от
някакво преживяване. Когато се молите за Съживление, вие молите Бог
за преживявания, които напълно объркват живота ви и ви струват
много.
"Съживлението хвърля в агония "
Когато го прочетох това за първи път ... аз веднага се разплаках ... /
това е първата фраза на една книга/.
"Съживлението хвърля в агония". Толкова ви измъчва заради греховете
ви, че вие се разкайвате с цялата дълбочина на душата си.
Съживлението ви поглъща. То не ви оставя време за хобита, домашни
дела, работа и сън. Съживлението разрушава плановете ви, не ви дава
да гледате телевизия, изисква цялото ви внимание и ви изчерпва
напълно. Обикновено, когато се молим за съживление, мислим за
"лошите" и молим Бог да им каже как да Го следват правилно. Но едва
ли осъзнаваме, че съживлението започва с нас - Божия народ. Имам
предложение за тези, които жадуват за Съживление: не се молете за
него.
Просто се покайвайте за всички вам известни грехове, направете
всичко, което трябва да направите, дайте на Бога всичко - не част, а
изцяло себе си, вашето време, всичко, което имате - и вие ще започнете
да преживявате Съживление.
Да, въздавайте Му хвала! Защото точно това искам и аз. Искам да видя
как Бог съживява Своя народ. Знаете ли, вярвам, че думата
"съживление" всъщност означава следното. Не пробуждането на
някаква част, пробуждането на теб или на мен, пробуждането на някой
тук и някой там, но пробуждането, съживлението на ВСИЧКИ.
Искам да видя пробуждането на народа на Йахве и на Завета Му - как
възкръстват от мъртвите. Костите на Йосиф - както е посочено в
Йезекил 37 - трябва да се съберат. Те лежат в пръстта. И е време да
обединим усилията си, да се смирим и да се молим. Колко от вас приеха
" Призивът на Неемия"? Искате ли да чуете някои невероятни
свидетелства за това, което се случва по света? Това е за онези, които
не участват в "Призивът на Неемия". Може би не знаете какво е това.
Невероятно е.
Ерик казва: "Преди да приема " Призивът на Неемия", често се сривах и

жена ми и децата ми страдаха от гнева ми. Вече 6 дни се моля. И в
първия ден аз плаках през цялото време, заделено за молитва. О, как се
нуждаех от това! И сега мога да спра и да разсъдя, преди да кажа
нещо."
Това е свидетелството на възрастен човек, бащата на семейството.
Колко от вас съпрузи могат да кажат същото?
"А също получих и увеличение на плода на Духа - това е извън
съмнение. И аз получавам все повече и повече откровения по време на
изучаването на Писанията. Благодаря ви за послушанието ви, пастор
Джим."
Джозеф и Кристи разказват: "Съпругът ми Джоузеф създаваше
дискомфорт, молеше се на висок глас и затова нашата съвместна
молитва беше непълноценна. Но днес всичко се промени. Така се случи,
че всеки Шабат ме преследваше главоболие. Съвпадение ли беше? Не
мисля така.
Тази вечер, аз както преди, се добрах до леглото, страдаща от
седмичното си Шабатно главоболие и болки във врата и започнах да се
моля в съответствие с плана на молитвата "Призивът на Неемия", и
веднага в спалнята влезе мъжа ми с компютър, на който той глеждаше
бюлетин във формат видео- напомняния. Изведнъж внезапно
почувствах как болка пронизва гърдите ми. Не можех да се удържа,
заридах от болката. "
Ето, чуйте това: "Джо бързо отвори файла с плана на молитвите от
"Призивът на Неемия" и аз видях думите с голям шрифт:" ЗАБРАНЕТЕ НА
ВРАГА".
Знаехме, че трябва да се молим на глас. За първи път в живота си
заедно се помолихме на глас заедно, започвайки с покаяние, и след
като забранихме врага, болките в гърдите веднага изчезнаха."
Чуйте това: "Нашата едночасова молитва по " Призивът на Неемия
"продължи почти 4 часа! Благодаря ви, че чрез тези поучения бяхме
предизвикани да продължим нататък. "...
Дон разказва: "Съпругът ми и аз участваме в " Призивът на Нехемя" от
миналия Шабат". Ако искате да разберете защо казвам "Нехемя" - това е
Неемия на иврит. По-лесно ми е да кажа това, защото съм свикнала с
еврейските имена. "Йахве направи невероятни неща в нашия живот и в
нашия брак. За пръв път в живота ни заедно, съпругът ми и аз
коленичихме, се молехме и плачехме ... "
Обърнете внимание на модела, който се разкрива тук. Тя коментира:
"Йахве действаше силно в сърцата и живота ни. Крепостите паднаха и
ние бяхме обвързани с връзки, които не могат да бъдат разкъсани.
Благодаря ви много за тази възможност. Наистина се научих как да се
моля и да търся Лицето Му. Службата "Страст към истината" се
превърна в благословия за цялото ни семейство. "

Лиза разказва: "Започнах да се моля от днес и аз плаках като дете.
Чувствах такова очистване в духа си, че сега възнамерявам да споделя
това в нашия екип за изучаване на Библията тази вечер. Изтеглих
файла с молитвения план и ще го раздам на разпечатки. "
....Кейт разказа: "Аз бях вярна в молитвата всеки ден през първата
седмица на "Призивът на Неемия", докато една вечер не ме нападна
сънливост след работа. Заспивайки, аз се молех: "Господи, ако това е
наистина важно ..."
Това е наистина невероятно: Господ чува молитвите ви, дори ако това е
една глупава молитва. Знаете ли това?
Колко от вас по време на шофиране по магистралата, бихте казали:
"Господи, ако това е наистина важно, тогава нека да се появи на
билборда " - или нещо подобно?
"Дай ми знак от небето!" Е, точно това направила тя.
Тя казала: "Господи, ако това е наистина важно, моля, събуди ме,
когато дойде времето да се моля." А нейното време с Господа било в
23:30 часа. - В 23:25 телефонът иззвънял.
Не ми се обаждайте никога в 23:25! ...освен ако не сте Mет Тотра!
И така, "В 23:25 телефонът иззвъня - веднъж, и на другия край никой
не отговори. Нямаше и никакво съобщение. Попитах децата си - никой
не се бе обаждал.
В 23:29 часа бях напълно будна, седнах на леглото, а фразата
"призивът за молитва" (на анг. "звънецът за молитва") светна в главата
ми. " Уау! "Господ е прекрасен. Умее на време и ясно да се шегува.
Коленичих и се молих 30 минути. На следващия ден прочетох онлайн
публикациите в долната част на страницата. "
И преди да се премести на следващата страница, тя каза: "Господи,
наистина ли си организирал Ти всичко снощи?"
Тя отива на следващата страница. Първата фраза, която прочита на
следващата страница, била: "Призиви за молитва" (анг. "звънци за
молитва").
Бог е невероятен!
Някой пише: "Благодаря ви за започването на " Призивът на Неемия". И
въпреки че току-що започнах, това вече направи мощна промяна в
живота ми. Първата вечер ми отне един час, за да стигна до първата
точка от молитвата."
Първата точка от молитвата! - покаянието.
"Аз открих, че с нетърпение очаквам моето време за молитва в "
Призивът на Нехемя". На Четвъртият ми ден от " Призивът на
Нехемя" ...

Хора, може би си мислите, че става дума за почистване на тялото от
сокове или нещо подобно. Всъщност, така е.
"На четвъртия ден от Призивът на Нехемя", Йахве ми разкри, че никога
не съм Му казвала "Съжалявам ". Казвала съм "Изповядвам", "Покайвам
се" и "Прости ми". Но никога не съм казвала "съжалявам" в живота си.
Той ми показа как боли, когато съпругът ми ме обижда и не казва:
"Съжалявам", колко искам да ми каже: "Съжалявам", но той просто
казва:
Приеми моите извинения".
Йахве ми даде и смелост на мен на мъжа ми. Винаги съм се страхувала
да не обидя моите християнски приятели. Съпругът ми никога не се
опитваше открито да оспорва възгледите на никого. Сега говорим и
пишем Неговата истина и се надявам хората да започнат да се впускат
по-дълбоко в Словото и да оставят това, което им е било преподавано
досега, и се надявам те да приемат този " Призив".
Мога да продължа, приятели. Това е просто невероятно - толкова много
свидетелства. Някои хора бяха изцелени! ... Имаше едно свидетелство,
което исках да ви прочета.
Старлинг пише: "Шалом! Съблюдавах Тора за около година. И си
мислех, че не съм я следвал с цялото си сърце. Обичах порнографията и
се държах грубо с родителите си. Но по време на великите празници,
Йахве ме прокара през поредица от събития, за да мога да се покая. В
събота вечер, когато Джим започна да говори за молитвата, беше
вечерта, когато разбрах ... Знаех, че съм спасен, но Йахве ме изведе
изпод Неговата закрила, за да ме накара да стоя в ъгъла, да ме
дисциплинира, и да ми покаже, че аз трябва да се покая.
Тази вечер аз паднах на лицето си и приех "призива на Неемия",
въпреки че все още не го наричаха така. ТОЙ вече бе започна да ми
разкрива, че трябва да ставам рано сутрин, за да Му се покланям, а ние
също трябва да Го почитаме и през нощта. От тази запомняща се
седмица, Йахве започна бавно да ме променя. Сега наистина следвам
Тората от цялото си сърце, а не само по буква. Той започна да създава
Неговите промени в мен. Благодаря на всички, че позволихте на Отец и
Месия да ви използват".
Амин!
Мога да продължа. Това е просто невероятно - всичко, което Отец
прави.
Дами и господа, приемете призива. Това ще промени живота ви. Аз не
просто казвам само,, че това ще промени живота ви. Това всъщност
наистина ще промени живота ви. Защото, когато смирявате себе си и се
молите и се отвърнете от злите си пътища, Той ще промени живота ви.

...............Бог се появи в облак в храма, който бяха завършили и
свещениците бяха влезли да служат. Това беше поразително плътен
облак, толкова гъст, че трябваше да спрат всичко. И тогава Йахве
направи следното, много мистериозно изявление. Йахве винаги знае как
да развали вечеринката. Всички са щастливи със себе си. Храмът е
осветен. Идва Йахве и....Появява се огромен облак - вътре в сградата
почва да вали - буквално....
"Тогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза: Чух молитвата
ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви" (2 Летописи 7:12)
И тогава Той казва следното, това убило у Соломон всяко желание да
заспива:
"Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците
да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си, ,..."
/Този стих предшества един от най-популярните стихове в цялата
Библия./
"...и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се
помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища,
тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята
им."
(2Летописи7: 13,14)
ЩЕ ИЗЦЕЛЯ ЗЕМЯТА ИМ.
Защо, ако за тия две хиляди години Божият народ коленичи постоянно
и се моли ... имаше цели групи хора, които се посветиха на молитва 24
часа в денонощието, 7 дни в седмицата 365 дни в годината ... цели
движения отделиха себе си за Бога, да се молят и смиряват себе си,
във вретище и пепел и се покланят - правете всичко, което може да
бъде намерено само в Библията ... къде тогава е Съживлението? Защо
не е обхванало целия свят?
Защо няма милиони и милиони хора, които да идват при Бога? Знаехте,
че едно от най-великите съживления - повечето изследователи се
съгласяват, че най-голямото възраждане в историята през последните
2000 години, се е случило през 1904 година. Тази година беше
Световната изложба в Сейнт Луис. Приемам това като знак за
следващото съживление. Но знаехте ли, че през последните 24 месеца
преди началото на това Съживление, 5 милиона души предали живота
си на Христос по целия свят. Това се случило не само в Америка. То дори
не е започнало в Америка. Започва в чужбина, премества се в Уелс,
Европа, после в Корея, Китай, Канада, и накрая в Америка. Винаги ние
сме на края.
Защо използваме винаги този стих? И защо той не работи?

Защо Божият народ постоянно Го умолява да направи нещо и очевидно
Той не чува от небето?
Ние имаме Словото. Всичко е много просто там. Или Той греши, или ние
губим от поглед част от този стих! Защото Той казва тук: "Не може само
да смирявате себе си и да се молите."
Тук се казва: "Трябва да се обърнете от нечестивите си пътища!"
Така, чухте ли ...
Ето как Той чува от небето. В цялата Библия има само едно
определение за понятието "нечестив". Има само една дефиниция на
греха. Намираме го в 1 Послание на Йоан. Той казва: "Грехът, това е
нарушение на Тората, Божия закон".
Така че, слушай. Защото сега ще ви кажа какво казва Той за това. Той
казва:
"Сега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към
молитвата, която се принася на това място.
16 Защото сега избрах и осветих тоя дом за да бъде името Ми в него до
века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там за винаги.
17 А колкото за тебе, ако ходиш пред Мене както ходи баща ти Давид, и
постъпваш напълно според както съм ти заповядал, и пазиш
повеленията Ми и съдбите Ми,
18 тогава ще утвърдя престола на царството ти според завета, който
направих с баща ти Давида, като рекох: Няма да ти липсва мъж да
управлява Израиля.
19 Но ако се отклоните, ако оставите повеленията и заповедите, които
поставих пред вас, и отидете та послужите на други богове и им се
поклоните,
20 тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще
отхвърля отпред очите Си тоя дом, който осветих за името Си, и ще го
направя за поговорка и поругание между всичките племена.
21 А за тоя дом,....." (2 Летописи 7:15-21)
Виждате ли какво сурово предупреждение. Това направо им развалило
деня. Устройват се всички тези вечеринки, стават всички тези неща,
хората си надуват техните малки рогчета...
НО ТОЙ казва:
"21 А за тоя дом, който стана толкова висок, всеки, който минава край
него, ще се зачуди и ще рече: Защо направи Господ така на тая земя и
на тоя дом?

22 И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога на бащите си, Който
ги изведе из Египетската земя, та се хванаха за други богове и им се
поклониха и им послужиха, за това нанесе на тях всичкото това зло.
"(2Летописи 7:21,22)
Това е сериозното предупреждение от Всемогъщия Бог, който казва:
"Ако Ти, Соломон, искаш да запазиш славата, която имаш в момента,
точно сега, идваща от Мен и Моя облак, трябва да поддържаш връзка с
Мен, трябва да направиш това, което казвам, трябва да останете в
границите на оградата и Аз ще ви защитавам."
И това е предупреждението, което предхожда Неемия.
............Божият народ беше заведен в плен във Вавилон за колко
години? 70 години.
•Това се случило около 586 г. пр. Хр. - Южното царство Юда, състоящо
се от племената на Юда и Вениамин, беше пленено и отведено във
Вавилон. 10-те северни племена на Израел вече са били отведени в
плен почти 200 години, преди това. Бяха отведени в Асирия. Но
Южната сестра не бе научила урок от грешките на Северната си сестра
и бе зведена в плен във Вавилон.
•През 536 г. пр. Хр. те започнаха да се връщат, при Кир, царя на Персия.
Това е царят, който завладя Вавилон. Погледнете как Йахве използва
езически царе, за да освободи Своя народ.
•През 516 г. пр. Хр. беше завършено изграждането на Храма на
Зоровавел. Зоровавел се върна в родината си. Цялата група хора някъде около 40 хиляди души се завръщат в родината си от Вавилон. Те
построиха отново храма и го завършиха през 516 г. пр. Хр., Точно 70
години по-късно, точно както беше казано в пророчеството.
Народът на Йахве не спазваха Шабат за колко години? Седмата година Шмита - не беше отбелязвана 490 години, нали? Какво се случи? Те не
спазваха Шабат. И Отец каза: "Излезте от Моята земя. Аз ви изгонвам от
собствената Си земя. Ще дам на земята Си 70 години почивка и покой,
която заслужава. Вие пресушавате земята Ми. Вие не правите онова,
което ви казах. Заради това, което Аз съм създал, сте длъжни да
спазвате Тората, независимо дали ви харесва или не. "
И те така и направиха! Те дори не знаеха, че следват Тората. Бяха
изхвърлени. Когато съблюдаваха Тората, познайте какво направи Отец,
Той каза:
"Сега можете да се приберете у дома".
Това е нещо подобно на положението, когато един млад мъж разбие
колата си - ще те набия добре, а след това можеш да караш колата,
когато я ремонтират. Трябва да платите щетата, с други думи.
Но ето го проблемът. Те се връщат на земята и възстановяват храма, но

стените остават непипнати. Стените все още си бяха повредени и
оставаха в руини.
Тук стигаме до глава 1 на Неемия. Ще преминем бързо тези глави,
защото ги разгледахме в предишните етапи на "Призивът на Неемия".
•В глава 1 от Книгата на Неемия се казва, че през 445 г. пр. Хр: Неемия
се обръща към цар Артаксеркс ... Неемия се обърна към царя за
завръщането си в Йерусалим.
• Той плаче и се съкрушава в молитва и пост, безмерно - свържете го с
2 Летописи 7:14. Ето го! Точно тук виждаме 2 Летописи 7:14 - тук, за
първи път!
• Глава 2 - Неемия оглежда стените. Той вече се е върнал в Йерусалим и
е разгледал стените, а Санавалат му се смее. Кой е Санавалат ?
Проверете сами. Това е вавилонско име,/ звучащо като Синувалит,
бел.ред/ (Син, - богът на Луната), което означава "грях е роден"/ в
действителност означава син е роден, от акадски език, бел.ред./.
Санавалат е лош човек, както казвам на децата си. Това е враг, ха
сатан, вашият противник. Когато се впускате в делото на Йахве, той
веднага ви казва, че няма да можете да го направите. И знаете ли
какво? Често това може да дойде от вашия/вашата съпруг/а. А може да
дойде и от колега от работа, от приятел. В повечето случаи идва
именно от хората около нас, които обичаме най-много - те ни казват, че
е невъзможно да направим това или онова.
• Преминаваме към глава 3 - те започват да строят стените. Стават
странни неща. Немемия идва - той е никой!
Той идва и следващото нещо, което научаваме: той е избран да
началства в Йерусалим. И той казва: "Момчета, как се е случило това?"
Как можете да живеете така? Храмът е възстановен, но стените са в
развалини. Разбирате ли какво значи това? Вие сте толкова пълни със
самодоволство, че не осъзнавате, че стените ви са в развалини, а
врагът лесно може да дойде при вас. Трябва да възстановим стените.
Ако врагът не дойде точно сега, това не означава, че той няма да дойде
изобщо! "
Неемия дълго и подробно им обяснява ," Откъде знаете - може би
врагът вече е проникнал вътре "
Скоро ще разберете колко верни бяха неговите думи.
• Глава 4 - Сававалат ги атакува със словестни атаки. Първо той им се
смее, после ги наранява с думи. Той разширява стратегията си. Врагът
ще дойде пропорционално на духовното ви ниво, между другото. Ако не
сте атакувани от врага, най-вероятно дори не вървите с Господа. Току-

що направих силно изявление, но това е факт. Ако врагът няма причина
да ви безпокои, това е проблем. Това означава, че не създавате заплаха
за него.
Неемия ... врагът си помисли: нека да му се смея за начало, може би
дори да го направя на глупак. Ще проверя твърдостта на кожата му да поиздевателствам над него. Кой знае - може би тук той ще захленчи:
"О, не! Не искам хората да мислят, че съм такъв. /Не искам да нося
цицит на панталоните си, защото хората ще мислят, че имам на
панталоните си връв. / Какво ще си помислят за мен? "
Така че, тормозът е номер едно в стратегията на врага. Когато
тормозът не сработи, той продължава с вербални нападки.
• Заговорът срещу Неемия. Лични атаки - колко добре ми е познато!
Дискредитация на човека, да се подкопава репутацията и заговор
отвътре от вътрешния кръг на Неемия. Но той стоеше твърдо на своето
и стените бяха завършени за 52 дни. 52 дни. Това беше рекорд и чудо.
Такова чудо, че хората извън тези стени казаха:
"Това би могло да бъде само Бог! Не бихте могли да го направите за 52
дни. Това е невъзможно! Тези руини са тук от години, десетки години."
•Глава 7 - Преброяване на всички хора в града. След като завършили
стените, какво направили? Преброяване на хората. И целият народ
донесе злато и сребро, за да завърши делото на Господа. Така че хората
бяха вдъхновени. Те искаха да видят завършването на делото на
Господа и затова жертваха.
•Глава 8 - Книжникът Ездра чел пред всички Тора и празнували
празника Сукот. Алилуя! Някой забелязва ли нещо в глава 8, нещо,
свързано с това, което четохме в пасажа със Соломон? Кога е осветен
храмът на Соломон? Някой знае ли? Точно преди празника на Сукот.
Писано е, че е било на 23-ти Тишрей , ако не ме лъже паметта, а
Соломон във 2-ри Летописи обявява пост? Те завършват Сукот, а на
другия ден се обявява пост. Неемия прави същото! По същото време! С
разлика от 24 часа. Двата храма, двата най-големи храма, които някога
са съществували в историята на човечеството и в историята на Израел,
са осветени в един същи ден. Унищожени и осветени в един и същи
ден. Невероятно!
Смятате ли, че това е съвпадение? Това са само два храма, дами и
господа. И те са осветени едновременно, по едно и също време. Кога,
според вас, ще бъде осветен третият храм? В същото време, на същия
канал. Когато Йешуа се завърне в Празника на Тромпетите, мъртвите в
Христос ще бъдат възкресени първо. Ще дойде Денят на

умилостивението. Ще има съд над целия свят. И ще дойде празникът
Сукот, сватбената вечеря на Агнето. И Той ще освети храма. Красиво,
каквото и да кажа! Всички тези повтарящи се събития - модели - ни
помагат да се събудим. Това е за глава 8, а деветата глава ще бъде
разгледана сега.
.......Отворете глава 9. Тук народа започва да изповядва греховете си.
Когато започнах да изучавам всички съживления, които са се появили
през последните две хиляди години ... Между другото, някой схвана ли
общото между тия 5-6 свидетелски показания, които прочетох? Какво
общо имаха те? Едно нещо, което се случило във всяка ситуация?
Да! Те плачели! Смятате ли, че Джон Доу е приятелка със Синди Смит едната е от Тексас, а другата - от Канада? Не, не са. Защо така се
случило, че всички тези хора, на които животът се променил толкова
много, че са писали на електронната поща ...за да се напише писмо на
мейла, просто трябва време...Аз просто нямам време за имейли.
Така че, ако някой отделя време да пише на имейла, тогава животът му
трябва да се е променил радикално. Съгласни ли сте? Но това, което не
знаят - може би знаят, може би не - че всички тези свидетелства ... Мога
да продължа да чета и почти всички от тях започват със същото нещо:
хората първо започнали да се покайват, а някои не можели да спрат да
ридаят с часове. Когато започнах да изучавам тези Съживления ...
Знаете ли, аз не съм едно от онези момчета, които преследват и гонят
Съживлението. Аз някак си пропускам тези неща край ушите си.
Познато ли ви е ?
Съживление-брожение ... Минавате край плакат и четете:
"Съживление! Начало: скоро - тогава и тогава. Следващата седмица ще
има съживление.''
Е, радвам се, нека да го видим. Причината, поради която повечето от
нас не са въодушевени от думата "съживление", е, че никога не сме го
виждали, през целия си живот. Не знаем какво означава това. Това
стана един вид християнски анаморфен образ на думата, кой знае какво
означава това?
Ето затова съм...скептичен когато започнах да изучавам различните
съживления, настъпили в света. И едно интересно нещо, което открих
веднага още - абсолютно всяко съживление започна с хора, които не
били известни на никого. Не с някой прочут проповедник. Започва с
човек, който не е бил известен на никого. Никой не го познавал.
Съживлението започна на колене. Едно от тях - едно от най-известните
съживления на всички времена, започнало с вечерната молитвена
среща.
7 души били в църквата. И в средата на молитвено събрание един от
мъжете се изправя и отива към подиума, където започва да се изповяда
греховете си в ужасяващ детайл, ридаейки в същото време. Виждайки

това, някой отива на пианото, за да разсее по някакъв начин
създадената неловкост. Пианото свирело. Този човек спрял да ридае.
След това още няколко души дошли до амвона и започнали да ридаят,
плачат и изповядват греховете си: " аз измених на жена ми. Направих
ужасно нещо. "....Старейшините на църквата излезли и поискали отвод,
след като чули за ужасните неща, които били извършили миряните.
Всички старейшини до един подали оставка, включително и пастира.
Всеки от тях бил извършил тежкия грях на прелюбодейството или
блудството. Когато започнали да се изповядват, не можели да спрат.
Служението продължило 4 часа. Някой излязъл и довел още хора. На
следващия ден дошли още повече хора. Хората просто лежали на
земята, молели се и изповядвали греховете си всяка нощ. Един
репортер на местен вестник дошъл да види какво става, влязъл и се
чудил: "Никога преди не съм виждал такава служба!" Само за седмица
400 души посетили тази малка църквичка. Хората изпълнили цялото
пространство вътре. Прозорците били оставени отворени, за да могат
желаещите поне да слушат изповядването на това, което вършел
Йахве и прогласяването на Неговото Слово.
И това е едно съживление, завладяло света за 36 месеца.
Имало ли е потресаващо въображението изцеление, или хора, които
падат от небето, или хора да се изкачват по стените и да лаят като
кучета?
Не, това никога не се е случило там!
Истинското Съживление ще ви постави на коленете и ще ви накара да
плачете пред Всевишния Бог. Защото, когато безбожието дойде в
контакт със святостта, това ви разкъсва на части. Позволете ми да го
кажа отново. Когато беззаконието влезе в съприкосновение със
святостта, то ще ви съкруши. Като електричество това ще ви разтърси
из основи. Гордостта на живота и гордостта на човека не могат да се
конкурират със сСвятостта на нашия Цар.
И така, Нехемя знае това. Йахве знае това. Заради това, той пристъпва
към действията в деветата глава, като казва следното. Ще го прочета:
" На двадесет и четвъртия ден от този месец всичките израилеви
синове се събраха, постеха във вретища и с пепел на главите си."
(Неемия 9: 1)
Откъде идва това да се молят в вретище и пепел? Тогава вретището ...
Това е като сегашното зебло, като платнените чували. Това била груба
тъкан, неприятна. Това не е от онова, което те обикновено са обличали
на себе си. Когато искали да изглеждат прилично, се обличали в лен и
памук. Носенето на вретище би ме накарало да се чувствам неудобно.
Това било изключително неудобно, изпитвали са неудобство на дрехата.
Зеблото буквално хапело кожата.

Това би ви напомняло, че не бива да жадувате за комфорт. Това не е
същността на живота. И пепелта ни напомня, че ние ... и това, че го
посипвали буквално на главата си, — това е мръсотия. Това е като
мръсотията на главата ви. Това би ви напомняло, че сте произлезли от
пръстта на Земята. Вие сте нищо. Мръсотията е над вас даже. И отново
ще се върнете ... един ден ще умрете и над главата ви ще бъде
мръсотията, пепелта.
Така че, когато постите, вие трябва да сте в точно в такова състояние
на смирение и осъзнаване, че всички са лишени от Божията слава.
2 Израилевият род отдели себе си от всичките чужденци; и застанаха та
изповядаха своите грехове и беззаконията на бащите си.
3 През една четвърт от деня те ставаха на мястото си та четяха от Тора
на Господа своя Бог (3 часа чели Тората), и през друга четвърт се
изповядваха и кланяха се на Господа своя Бог.
4 Тогава някои от левитите, - Исус, Ваний, Кадмиил, Севания, Вуний,
Серевия, Ваний и Хананий, - застанаха на платформата/ издигнатото
място/ та извикаха със силен глас към Господа своя Бог.
5 После левитите Исус, Кадмиил, Ваний, Хашавния, Шеревия, Ходия,
Шевания и Петахия рекоха: Станете та благославяйте Господа вашия
Бог от века и до века; и да благославят, Боже, Твоето славно име, което
е възвишено по-горе от всяко благословение и хвала.
И те продължили да възхвалят чудните дела на Йахве.
Говорейки за израилтяните в пустинята, казали:
14 и им направи позната светата Своя събота, и им даде заповеди,
повеления и закони чрез слугата Си Моисея.
15 Ти им даде и хляб от небето, когато бяха гладни, и им извади вода из
скала, когато бяха жадни; и заповяда им да влязат, за да завладеят
земята, за която беше се клел, че ще им я дадеш.
16 Но те и бащите ни се възгордяха, закоравиха врата си и не
послушаха Твоите заповеди;
17 те отказаха да послушат, и не си спомниха чудесата, които Ти
извърши за тях; но закоравиха врата си, и в бунта си определиха
началник, за да се върнат в робството си. Но понеже си Бог, Който
обичаш да прощаваш, милостив и жалостив, дълготърпелив и
многомилостив, Ти не ги остави.
И в стих 24 е писано:
24 И чадата им влязоха та завладяха земята...
Вижте това, ако това не описва нашия живот, то какво тогава описва?

.....и Ти покори пред тях жителите на земята, ханаанците, и предаде ги
в ръцете им с царете им и племената на земята, за да им сторят по
волята си.
25 И те превзеха укрепени градове и плодовита земя; и притежаваха
къщи пълни с всякакви блага, изкопани кладенци [от изсечени
камъни], , лозя, маслини, и множество плодовити дървета [с плода им] ;
така те ядоха и се наситиха, затлъстяха, и се насладиха с Твоята голяма
благост.
26 Но те не се покоряваха, подигаха се против Тебе, захвърляха Твоя
закон зад гърбовете си, и избиваха Твоите пророци, които заявяваха
против тях, за да ги обърнат към Тебе.....
И така, какво става тук сега? Моделът започва да се формира. Те
започват да се покайват. Те викат към своя Бог. Бог чува от небето. Той
ги въвежда в земята, дава им изобилие във всичко. Дава им всичко, от
което могат да пожелаят. И какво става? Те ядоха! И... започнаха да
приемат за даденост всичко, което им бе дадено.
........ И сега народът на Йахве преспокойно си седи, удобно седнал,
дъвче пуканки и гледа нови серии от комедийни сериали по
телевизията, докато тази планета и тази държав се разпада.
Ояли сме се ! Презряхме Неговия закон и заявихме: "Вече нямаме
нужда от него.Това е в минало. С него свърши. Той не се отнася повече
за нас. "
И ние убиваме тези, които идват при нас и казват, че трябва да се
покаем. Ние не сме по-различни от тях/ израелтяните/ - ние сме просто
американски израелтяни.
26....избиваха Твоите пророци, които заявяваха против тях, за да ги
обърнат към Тебе, и извършиха големи предизвикателства.
27 Затова, Ти ги предаваше в ръката на притеснителите им, / ето го
моделът как се обрисува тука/....
Чуйте нататък: .......които ги притесняваха; а във време на
притеснението им, като викаха към Тебе, Ти слушаше от небето, и
според голямото Си милосърдие им даваше избавители, които ги
избавяха от ръката на притеснителите им.
28 Но като се успокояваха, те пак вършеха зло пред Тебе; затова Ти ги
оставяше в ръката на неприятелите им, които и ги завладяваха; но пак,
когато се обръщаха та викаха към Тебе, Ти ги слушаше от небето, и

много пъти ги избавяше според милосърдието Си.
29 Ти и заявяваше против тях, за да ги обърнеш към Тората Си.....
Виждате ли модела? Божият народ вика към Него само когато е в беда,
само когато сме болни. Кога Той чува от небето? Когато плачем и се
покайваме и когато се чувстваме зле. И Той ни дава това, от което се
нуждаем. И какво става после? Ние Го забравяме. Защото Йахве,
Великият Бог на Вселената, е станал Дядо Коледа за нас. Той не е
станал наш Бог. Той не стана наш Жених - Този, с Когото трябва да
имаме отношения.
Ето как завършва глава 9. В стих 37 се казва:
37 Тя дава голямо изобилие на царете, които Ти си поставил над нас...
Тази прекрасна земя носи всичките десятъци и приноси, и народът на
Йахве в послушание.
....Тя дава голямо изобилие на царете, които Ти си поставил над нас,
поради греховете ни; и властвуват над телата ни и над добитъка ни
според волята си; а ние сме в голямо притеснение.
38 Поради всичко това ние правим верен завет и го написваме; и
първенците ни, левитите ни и свещениците ни го подпечатват.
Всъщност той казва: "Защото всички наши прадеди, всички наши
праотци съгрешиха пред Теб, защото всички наши пастири и водачи
отхвърлиха топката и отказаха да правят библейските неща по
библейския начин - съзнателно или несъзнателно - това вече няма
значение, сега сме в утеснение.
Нашите деца напускат Господа, съпрузи не харесват съпругите си,
броят на разводите непрекъснато расте. Разводите сред атеистите
съставляват 20%. Разводът сред християните е 37%! Нещо явно не е
наред....
.........Повече от 70% от младите хора в края на първата си година в
колежа се оттеглят от Христос, въпреки че преди това са заявили, че
Той е дошъл в живота им. В моята Библията се казва, че ако научиш
детето на пътя, който трябва да следва, то никога няма да се отклони
от него. Невъзможно е да се отклони. Ако това е възможно, то Библията
лъже! Защото казва: ако го наставляваш в пътя, то няма да се отклони!
....Знам, че настъпвам някого по мазола! Затова е казано: "трябва"..
Не е ваша вината, ако вашите деца са се отдалечили от Бога. Не сте
били обучени да наставлявате децата си в Тората. Били сте научени, че
ще ги наставляват в църквата.
И когато достигнат определена възраст, им позволявате да общуват с
всяко момче или момиче в града. И след това се чудите защо всичко

свършва с бременност. Чудите се защо не служат на Господ Бога. Бяхме
заблудени, дами и господа, за нашето поколение и потомци. И повечето
от нас - само за да не се чувствате виновни - нямат вина до известна
степен. Бяхме с измама лишени от нашето наследство. И поради това
Той загуби Своето наследство, защото Библията казва, че ние сме
Негово наследство! Останали ли са някои, които да застанат в пролома
и да възстановят стената?

....Нека да преминем към 10 глава, ще почнем от 28 стих:
28 А останалите от людете, свещениците, левитите, вратарите,
певците, нетинимите и всички, които бяха се отделили от племената на
земите и се прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и
дъщерите им, всеки, който знаеше и разбираше,
29 присъединиха се към братята си, големците си, и постъпиха в
заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който бе даден чрез
Божия слуга Моисея, и да пазят и вършат всичките заповеди на Иеова
нашия Господ, съдбите Му и повеленията Му;
30 и да не даваме дъщерите си на племената на земята, и да не
вземаме техните дъщери за синовете си;
Чувате ли какво се казва тук? Никога не съм проповядвал за
целомъдрие. Никога преди не съм проповядвал как да бъде намерен
партньор или за ухажването, в противовес с връзките и предбрачните
отношения.
Но точно сега мога да ви кажа, че начинът, по който американски
християни практикуват срещи и дори ухажване в християнските среди,
не работи! Защото това не е по Библията. Как така ние не се
доверяваме на Бога точно по въпрос №1, където особено се нуждаем от
Него. И казваме на нашите млади хора да отидат и да опитат с десет
или повече кандидати. "Трябва да сте сигурни, че този е точния".
Вие шегувате ли се? Сериозно ли?
А защо и да не изложите живота си на риск от смърт? Вземете и
раздавайте всички венчелистчета от розата си на който бива и не бива
и какво ще имате тогава в денят на сватбата си? Трънлив храст ще
дадете на вашия съпруг. О, да, това добре ще проработи.
Дами и господа, вярвам, че моят Бог е толкова велик, че нито една от
моите 6 дъщери няма да премине през прага на къщата на някой млад
мъж, докато не се ожени за него.
"О, колко си старомоден!" Знаете със сигурност, че съм старомоден. Аз
съм изключително старомоден. Привърженик съм на модата отпреди
2000 години. Вярвам, че моят Бог е достатъчно велик, за да доведе по

един съпруг на всяка от моите дъщери в точното време. Вярвам в
метода на Авраам. Вие казвате: "Е, ще видим, Джим." - Направи го!
Искам да променя това поколение. И ако трябва да докажа това на
шестте ми дъщери, че работи: просто се доверявам на Всевишния Бог,
аз ще го направя. Защото това поколение се нуждае от звук, който да
може да го събуди. Не трябва да използваме методите, с които налагат
този свят на нашите деца.
31 и ако племената от земята донесат стоки или каква да било храна за
продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свет ден; и
да се отказваме от обработването на земята всяка седма година и от
изискването на всеки дълг.
32 И поставихме за СЕБЕ СИ закона...

Дами и господа, те вече отиват по-далеч и отвъд Тората! Ние ще
създадем нашия собствен закон - като даваме една трета от сикъла за
една година за нуждите на дома на нашия Бог.
Сериозно ли? Че вие не можете да накарате и да убедите хората от
Християнството да дадат 2% от своя доход за нуждите на местната
общност. А тези хора тук създават свои собствени правила! Те отиват
по-далеч и надвишават 10 те процента. Казват: "Хей, трябва да
направим това. Трябва да се извърши още много работа. Нека отделим
от себе си една трета от сикъла за нуждите на Господния дом. "
Къде са тези хора, които толкова обичат Бога, че единственото, което
ги тревожи, е Божият дом. И не искат никога да виждат Божия дом,
който лежи в развалини.
Защото, ако местният Божи дом е в развалини, то това значи, че
местното общество е в развалини. И ако местното общество е в
развалини, то значи, че държавата, страната и целият свят са в
развалини. Единственият начин да бъде светлина за хората, дами и
господа, е : повсеместната мишпаха/ семейство/ да е светлината за
местната мишпаха.
И тези хора направиха всичко. Те хвърлят жребий за доставката на
дърва за огрев между свещениците, левитите и народа. Бяха толкова
въодушевени. Те трябваше да хвърлят жребий за това кой и кога ще го
прави - толкова много бяха готови да служат.
И последният стих от глава 10 завършва така:
/ Завета, който те сключват/
39 ...И няма да оставим дома на нашия Бог.

Преминаваме към глава 11
Цялата тази поредица от проповеди има за цел да ви предам, разкрия
сърцето на Йахве. Той толкова много иска да действа между вас.
Той иска толкова силно всеки от вас, който има кураж, време и
желание да напише на пощата писмо с доказателства за промяната в
живота си. Той е толкова нетърпелив да направи чудо във вашия брак,
чудо с децата ви, да излекува гърба ви, коляното, мозъка - без значение
какъв е вашият проблем. "Господ знае, че мога да използвам мозъка си
и да бъда изцелен."
В глава 11 се казва следното. Народът живее в Йерусалим...
2 И людете благословиха всички ония човеци, които доброволно
предложиха себе си да се заселят в Йерусалим.
И какво станало? Божиите мъже станаха и решиха: "Ще поведа
семейството си". И различни лидери от различни семейства, които не
живеят в Йерусалим, казаха: "Ще отида и ще представлявам нашето
село. Ще напусна семейството си, моето домакинство и всичко останало
и ще бъда представител на нашето семейство сред лидерите в
Йерусалим ". Структурата започва да се формира.
22 А началници на левитите в Ерусалим бе Узий син на Вания, син на
Хашавия, син на Матания, син на Михи, от Асафовите потомци, певците,
над работата на Божия дом.
Защо отделих това? Защо говоря за това? Защото има определен
акцент. Едно от най-невероятните неща, които съм забелязал във
всички Съживления, които са настъпили през последните 2000 години,
и в Библията - след като Божия народ се смири и се помоли, и се обърне
от нечестивите си пътища, и се положи клетва, да се обвърже - да
изпълнявам или да умра, прокълни ме или ме благослови, се започват
масово богослужения. Певци, музиканти и инструменти от най-високо
ниво, професионалисти в своята област. Левитското свещеничество се
състои от нива.
Няма тук социализъм. Имаше първи състав, втори състав, трети състав.
Имаше хора, които бяха изброени като ученици. А при това чувствата им
не са били засегнати. Всички те бяха ученици, но искаха да дадат найдоброто от най-доброто от себе си. И всички те се стремяха да станат
най-добрите в свиренето на своя инструмент и в талантите си.
И сега отиваме в глава 12.
И така, за освещаването на стената на Йерусалим ... Сега те се

приготвят да осветят стените на Йерусалим. Глава 12, стих 27.
Еврейската дума за "освещаване" коя е ? "Ханука!"
Много добре. - В хануката на стените на Йерусалим левитите бяха
повикани от всичките им места на обитаване и им заповядаха да дойдат
в Йерусалим за освещаване и радостен празник с химни и песни със
звук от кимвали, псалтири и гусли. Това ме кара да се възхищавам.
Така, че аз ще го прочета отново - само в случай, че не го схващате.
При освещаването на стената на Йерусалим левитите били изискани
(потърсени, на английски език) от всичките им места ...
Какво не е наред с тази картина? Къде са левитите? Защо трябвало да
търсят левитите? Къде били левитите? Ще ви го кажа само минута. И
така те бяха намерени ... раздали емфие за носа. ...Приготвили се да
организират Йерусалимски хоудаун - вечеринка в стил "кадрил" :) ..
Уверете се. Стих 31.
31 Тогава изкачих Юдовите началници на стената, и определих две
големи отделения хвалители;
Да, не знаехте ли? Левитите имаха хорове за благодарение и хвала.
Да видим какъв вид хорове са това. Да разберем какво означава думата
"хор". Това е невероятна дума. Ако аз кажа "моля", ще кажете ...
"Благодаря ".
Спомням си това телевизионно шоу. Знаете ли, че тази дума означава
точно това? Думата "хор" в еврейския език е "тода". Така че научихте
нова еврейска дума. Когато някой направи нещо хубаво за вас, вие
казвате "Тода". Кой от вас си спомня това: Тадааа! Откъде мислите,
идва това? От иврит. И това означава "благодаря".
· В тесен смисъл - протягане на ръката, поклонение, конкретно: "хор на
поклонниците — изповядване с благодарност, (жертва) на хвала ... Днес
това означава "благодаря", но в Библейския иврит означава :
"Изповядайте и прославете с благодарност чрез голям хор от
поклонници"
И така, следващия път, когато седнете да вечеряте и искате да
благодарите, ето това именно правите. В древният библейски иврит вие
изповядвате ... виждате ли как започва всяка слава и благодарност към
Всевишния Бог? Започва как? Започва с изповед. Започва от тук и отива
натам.
Думата "Тода" идва от думата с номер 3034 в Конкорданс на Стронгтова, ако си спомням правилно, е еврейската дума "йада". Да, това е "
йада". Буквално означава "да се протегнеш, за да хвърлиш камък".
Какво се случва, когато се покланяте?

И ако все още не разбирате това - Давид беше поклоник. Давид е бил
един от най-великите поклонници за всички времена, според
Писанията. Давид, на древния библейски иврит казва "Тода", когато
взимаше този двакилограмов камък с ей този размер - видях един от
тези камъни - и го слагаше в прашката си и го запрати в Голиат, та го
покоси.
Той хвърля камъка. Той прославя Всевишния Бог. И в момента на
изповядването и прославянето вие покосявате врага. Именно чрез
хвала и благодарност вие съкрушавате враговете - когато ръката ви се
простира от покаяние ... вие не разбирате, че когато се каете, дами и
господа, вие събирате камъни. И когато вдигнете ръката си нагоре когато вдигнете ръце за възхвала- дори не го подозирате, но от вашите
ръце, летят камъни, и всеки път Отец ги насочва точно между очите на
врага. Ето защо всички съживления ... За всички съживления е
необходимо врагът да е смачкан.

... Затова, когато прославяте, когато се покаете, вие изгонвате врага от
земята си. Когато изгонвате врага от земята си, Той чува от небето и
може да изцели земята ви. Докато врагът не бъде изгонен, Той не може
да излекува земята ви. Не вие, но врагът отравя земята ви. Трябва да се
изповядате. Това е вашият камък. И вие трябва да прославяте. Това е
вашият глас.
Стих 43
"И в същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото Бог
ги развесели премного; още жените и децата се развеселиха; тъй че
увеселението на Йерусалим се разчу надалеч."
Кога за последен път ... би било чудесно ако някой минава на улицата и
чуе такива невероятни чудесни неща, които се случват вътре - че
пияните, които идват, незабавно се отрезвяват и оставят алкохола,
предават живота си на Месия ... Между другото, аз срещнах хора, с
които се е случило това. Те мигновено са се отдръпнали от алкохолната
си зависимост.
Глава 13 е последната глава, на която ще отделим повечко време.
• В глава 9 имаше покаяние.
• В глава 10 сключиха и запечатаха Завета, за да пазят заповедите Му и
да не напускат Божия дом.
• В глава 11 - Създава се лидерска структура и много мъже доброволно
са се преместили в Йерусалим, за да помогнат в управлението.
Вижте какво се случва? Утвърждава се мъжкото ръководство в
Йерусалим. Мъжете започват съживление и да управляват домовете си.

Познайте какво се случва тук в служението "Страст към истината"?
Мъжете започват да се събуждат и да управляват домовете си. Те
твърдят: "Но аз не знам как да ръководя!"
И точно защото казват: "Аз не знам как да ръководя", те вече
ръководят!
• В глава 12 освещават стената и устройват грандиозно служение и
поклонение.
И стигаме до глава 13. Тук ни е обяснено ясно така, че да да разберем
какво се случва отвътре стените на Йерусалим. В стих 4 се казва:
"И преди това ..."
Накратко, те четат Тора и така нататък....
3 Като чуха този закон, те отделиха всички чужденци от Израил.
4 А въпреки това, свещеник Елиашив, който надзираваше стаите на
дома на нашия Бог, като беше БЛИЗЪК РОДСТВЕНИК на Товия,...
Кой е Товия? Съучастникът на Санавалат. Един от лошите момчета.
5 приготви за него голяма стая, гдето по-напред туряха хлебните
приноси, ливана, вещите и десетъците от житото, от виното и от
дървеното масло, които бяха определени за левитите, за певците и за
вратарите, също и приносите за свещениците
6 Но когато ставало всичко това, аз не бях в Ерусалим; защото в
тридесет и втората година на вавилонския цар Артаксеркс, отидох при
царя. И подир известно време, като изпросих [отново] позволение от
царя,
7 пак дойдох в Ерусалим, и научих се за злото, което Елиашив беше
сторил относно Товия като приготвил за него стая в дворовете на Божия
дом.
Първосвещеникът се осмелил да вземе една от главните стаи вътре в
Божия дом, да извади от нея всички Божии съдове, да я освободи от
всички десятъци и дарове и да устрои приятен и удобен зимен дом за
Товия.
8 И стана ми много мъчно;...- на днешния език, това го изкарало от
кожата му, че добре го отнесъл - изхвърлих вън от стаята всичката
покъщнина на Товия.
9 Тогава заповядах, та очистиха стаите....

Трябва да се разбере, че тук Нехемя беше завладян от праведен гняв.
Това бе човекът, който му се смееше, нападаше със словесни атаки,
направи заговор против него, , вкарвайки в това един от най-добрите си
приятели,който беше в двореца, опитвайки се да го принуди ... Този
човек нае друг човек, който се опита да принуди Нехемя да наруши
Тората , влизайки в храма. Следователно, когато Нехемя научава, че
Товия има стая - гнездо - в Божия дом, той не е бил доволен от това.
....И като изхвърлих всичките му неща от стаята, казах да почистят
стаите и казах да се внесат отново съдовете на Божия дом, житото и
тамяня.
Подчертал съм и следващия стих.
В стих 10 се казва:
10 После забелязах, че дяловете на левитите не били им давани, така
щото левитите и певците, които вършеха всеки [своето ] дело в
работата на служенето, бяха побягнали всеки в селото си.
- Какво означава това? - попитах децата си снощи. Какво означава, че
певците и левитите се завърнали на своето поле? Те седнаха и се
замислиха за известно време. Какъв тип общество имаха там? Аграрно
общество.
Общество с преобладаващо селскостопанско производство. Левит и
певци - на съвременен език казано, са лидерите на хвалението и
пастири или пастира - те трябваше да им плащат, за да се занимават с
Божия дом. Вместо това ... най-добрите от най-добрите, трябва да се
върнат и да станат ковачи, земеделски производители, да търгат
ряпа,... /рисуват картини или да играят в джаз ансамбъл или да
създават проекти за Нешвил и Холивуд./
Най-добрите от най-добрите. Те ги загубиха. Ето защо трябваше да
отидат да ги потърсят. Те си заминали. Те се разпръснали из
израилевите краища, защото царят първосвещеник, откраднал тяхното
наследство, умишлено не наемал, ако такава терминология била поясна, онези хора, които трябва да подготвят пътя за Господа.
Стих 15 През ония дни видях неколцина в Юда, че в Шабат тъпчеха
грозде в лина, внасяха снопи и товареха на осли вино, грозде, смокини
и всякакви товари, които докарваха в Ерусалим в Шабатния ден; и аз
заявих против тях, когато така продаваха храна.
Виждате ли, според Тората, ако не знаете - в събота, на седмия ден - от
петък вечерта до събота вечер - Библията казва, че не е позволено да
се работи. Не е разрешено да се работи, не е позволено да се взема
пари, не е позволено да се насърчават други хора да работят. И в

съвременното общество, много от вас се връщат в Тора.
Ние сега сме на мястото на Нехемя, когато възстановяваме стените. Ако
сте в състояние да направите това, сключете Завета и не работете в
Шабат. Ако сте длъжни да работите и няма друг изход, дайте парите,
които сте спечелили за Божието дело. Не ги оставяйте у дома.
/Аз ще споделя с вас свидетелство - може би дори и днес - за това,
което се случва, когато съблюдавате Шабат и се отказвате от нещо./
17 Тогава изобличих Юдовите благородни, като им рекох: Какво е това
зло, което правите, като осквернявате Шабат?
18 Не постъпиха ли така бащите ви, така щото нашият Бог докара
всичко това зло на нас и на тоя град? А пък вие умножавате гняв върху
Израиля като осквернявате Шабат
А вие отново започвате да правите същото?!! Ние току що построихме
стените.
Всички са щастливи. И вие почвате отново да правите това?! Започвате
да се въртите в стария кръг.
Следвате Отец ли - следвате врага. Следвате Отец и правите каквото
искате...
Всички искаме да живеем в комфорт и безопасност. Вече установихме
моделът, при който Йахве действа, когато се чувстваме некомфортно.
Защо мислите, че Той ви причинява бедствие? За да се почувствате
неудобно и да викате към Него, така Той може да чуе от небето, да
изцери земята ви и вие да се покаете и отново да се върнете към
взаимоотношенията си с Него. Ще ви кажа точно сега, приятели: Не
искам да съм в комфорт. Доволен съм от живота под моста. Не се
нуждая от комфорт в този живот. Ако Той ми дава утеха, вероятно това
е, защото не ми пука за комфорта. Знаете ли, Той е склонен да действа
именно по този начин.
22 И заповядах на левитите да се очистват и да дохождат да вардят
портите, за да освещават съботния ден. Помни ме, Боже мой, и за това,
и смили се за мене според голямата Си милост.
Стих 25 казва, че ... днес ще има кратко послание ...
25 И изобличих ги, проклех ги,...
Избрах го, защото мисля, че ни дава представа за характера на Нехемя,
той вероятно е бил смел човек. Това ми харесва:
Порицах ги ... вижте колко деликатен превод имаме тука - проклех ги,
бих неколцина от тях, оскубах им космите и заклех ги в Бога...

Представяте ли си го това ? Хваща някой човек в пръстеновидна хватка,
или там както се казва, дърпа му косата, крещи: "Закълни се ! Закълни
се ! Закълни се сега!"
Това си представям като го чета.
Прилага им хватки, хваща ги за косите. Предполагам, че Нехемя е бил
силен човек, достатъчно силен, за да се бори, да скуби косата им и да
остане невредим.
Той казва: ...и заклех ги в Бога, като казах: Да не давате дъщерите си
на синовете им, и да не вземате от техните дъщери за синовете си или
за себе си.
26 Не съгреши ли така израилевият цар Соломон? Ако и да не е имало
между много народи цар подобен на него, който беше възлюбен от своя
Бог, и когото Бог направи цар над целия Израил, но и него чужденките
жени накараха да съгреши.
27 А ние да позволим ли на вас да вършите всичкото това голямо зло,
да ставате престъпници против нашия Бог, като вземате чужденки
жени?
28 И един от синовете на Иодая, син на първосвещеник Елиашав, беше
зет на оронеца Санавалат.....
/Помните, че той е първосвещеник и лош човек ... единият беше зет на
Санавалат, хоронита./.....затова го изпъдих от мене.
29 Спомни си за тях, Боже мой, защото са осквернили свещенството и
завета на свещенството и левитите.
Чуйте сега това :
30 Така ги очистих от всичките чужденци, и определих отреди за
свещениците и левитите, за всекиго работата му;
Виждате ли, приятели, моделът? Първо, храмът трябва да бъде
възстановен. Това, доколкото видях, обръщайки се към историята, е
било началото на месианското движение преди 70 години. Храмът е
възстановен и някой казва:
- Тук няма град!
И през 1948 г. се създава наново Йерусалим. Храмът си беше там,
образно казано. Хората започват да гледат към планината Мория,
планината Сион / Цион/. Хората започват да се изкачват по пътеката, в
стъпките на Техния Бог, започват да правят библейските неща по
библейския начин.

Но има огромен проблем. За стените така и не се сетили. Паганизмът и
примесите на техните чуждестранни съпруги, ако искате, и целия
багаж, който са донесли, сега се смесва с това ново движение, някога
наричано Движение към еврейските корени.
Но това бе за определено време и аз вярвам, че сега навлизаме в това
време, когато трябва да възстановим стените. Започна движение на
нашия Цар по света, което провъзгласява: време е да се обърнем от
нашите зли пътища. Но единственият начин да направите това ...
Виждате ли, ние се опитваме да се отвърнем от нашите зли начини,
спазвайки заповедите, сякаш само това ще възстанови стените.
Това е само един аспект, една част от отговора.
..........За три години и половина преди завръщането на Месията,
Антихрист ще въздигне идол в храма. Същата история. Къде се намира
вашият идол в храма? Къде е вашият идол във вашия храм? Какво пречи
на Господ Бог да работи в живота ви?
Две неща, които трябва да направите: вие трябва да падне върху
лицето си и да изповяда греховете си, и трябва да прославите името
Му, и трябва да се отвърнете от нечестивите си пътища и да започнат
да вършите библейските неща по библейския начин. Трябва да
помолите Руах ха Кодеш да влезе в живота ви. Трябва да се изпълните
с Духа. Това не е достатъчно само да провъзгласявате името на Исус,
приятели. Това не е достатъчно - само да провъзгласявате името на
Йешуа Месията. Ако мислите, че това не е, то прочетете книгата
Деяния на апостолите пак. Инак Петър не би казал: "Чакай малко.....
всички се кръстихте ... Всички провъзгласихте името на Исус, нали? Но
приехте ли Светия Дух?"
И те отговориха " Какъв Свят дух сега?"
И Петър се хвана за главата! " А така, трябва спешно да отида там!"
Те вече бяха приели Христос, били са кръстени, но не били получили
Светия Дух. Не ме интересува дали ме разбирате или дали сте съгласни
с мен. Има разлика. Мога да се срещна с някого и след 3 минути да
позная дали човекът е изпълнен със Святия Дух - и все е тая колко
много познава Писанието. Има разлика между човека, който ходи в
Божието Слово и човека, който диша Божието Слово. Има разлика
между човек, който познава Божието Слово и човек, който живее
Божието Слово.
И ако вие не разбирате за какво говоря, в молитвеното ви време - часът
на молитва в "Призивът на Неемия" - имате нужда да питате Бога, да
просите и да викате, за да ви кръсти с Руах ха Кодеш , да извърши
микве, да ви потопи, да се излее върху вас, да ви изпълни! И когато Той

го направи, ще плачете, както никога досега. Има учители по целия
свят, дори и в това движение, които преподават ереси, че
изпълнението със Святия Дух е спазването на Божиите заповеди.
Сериозно ли? Глупости и ереси! В такъв случай всички ортодоксални
евреи са изпълнени със Святия Дух, защото пазят заповедите 10 пъти
по-добре, отколкото можете да ги съблюдавате вие.
Именно Руах е , който кара народа Си да се смири и да се моли. Не е
достатъчно просто да научиш хората да спрат да пазят езически
Великден и Коледа. Това не е достатъчно. Ние трябва да имаме вътре в
себе си Святия Дух, който ще ни води и царува в нас. Святият Дух носи
радост. Всред страданието и скръбта, Той носи мир. В средата на хаоса
Той дава търпение. Той носи доброта и милост. Самообладание. С Него в
главата ви никога няма да дойде хаплив отговор или горчивината. Не е
в Неговите правила да се говори зло или клюки. Той просто не знае как
става! Той не прави това. Святият Дух обича - това прави Святият Дух.
Святият Дух ви изпълва с такава любов!
...........И така, третия етап от " Призивът на Неемия". Готови ли сте за
това? Силно ви съветвам да не отговаряте "Да", докато не видите какво
искам да кажа. Нещо като все едно от връха на Синай, Мойсей да
каже: "Приемате ли завета?" Те биха отговорили: "Но ние не сме чули
този Завет."
Те казаха: "Ш'ма. Ще слушаме и ще се подчиняваме."
И така, ако вие участвате в " Призивът на Неемия", това ще промени
целият ви живот. Това не касае само служението " Страст към
истината". Наистина ли жадувате за Съживление? Искате ли Божиите
хора да се събудят? Ето какво ви е необходимо за това. Необходимо е
да се върнете и да направите това, което вашите предци са правили
преди появата на ерата на телевизията, видеоигрите, интернет.
На всеослушание призовавам хората да правят неща, които не са
правили досега. Въпреки че в света някои групи вярващи правят това
вече - в някои християнски тенденции. Но тъй като те не са се
отклонили от злите дела в някои области на своя живот, Той не може да
чуе от небето.
И така, това е призивът към народа на Йахве, в 2 Летописи 7:14.
Време е да възстановите стените. И ето какво е необходимо ", казва
Господ. Аз се молих, постепенно и размишлявах - не можете да си
представите как. Питах: Отче, какво искаш да направиш? Защото
разбирам дълбочината и сериозността на това и как то засяга живота
на хората. Не исках да ви налагам твърде много, но не исках да налагам

твърде малко.
Ето какво казва Отец:
• Номер едно. Молете се един час на ден. Продължавайте да правите
това.
• Постете 2 дни в седмицата. Така е било и в 1ви век. Изберете за себе
си 2 дни.
•Четете Словото Му по 30 минути на ден.
•Увеличете размера на вашите приноси, за да изкупите разпръснатите
левити, разпръснати по четирите краища на земята. Ако решите да
дадете вашето предложение в служението "Страст към истината", то
ние именно това правим. Именно затова всичко върви - да върнем
левитите обратно към службата им, за да можем да изградим мост към
хората. Откъде взех това? Просто го измислих ли? Не. Това произтича от
частта на посвещението и запечатването на Божия народ.
• Пожертвайте 2 часа седмично за храмовото служение. Какво означава
това - храмово служение? Това не означава присъствието ви тук. Съвсем
не. Храмовата служба означава например: карате по магистрала,
виждате, че някой стои със спукана гума - спрете, защото сте Иври. Ти
си Неемия. Вие възстановявате стената. Обичате ближния си като себе
си. Може би сте научили, че някой преминава през нещо. Вземете си
свободен ден. Никога няма да отделите време от работата си, за да
помогнете на някого в прехода му!
Да точно това правите!
Но вие сте поели ангажимент, задължение. Трябва да даваме 10% във
всяка сфера. Искам да кажа 10% от времето ви. Това са 8 часа
седмично. Мислех, че това ще бъде прекалено обременително. Така, че
давайте по 2 часа седмично за храмовото служение. За някои от вас
това нищо не е, а заради това някой може би ще промени целия си
живот.
....... Ще се молим 24 часа на ден, ще постим по два пъти седмично.
Стотици хиляди часове молитва седмично. Хиляди минути в Словото.
Как мислите, ще доведе ли това някакъв резултат? Когато се покаем от
нашите грехове, когато се смирим и преглътнем гордостта си ... Аз ви
насърчавам да публикувате това във вашия дневник във Facebook.
Запишете се в нашата страница за учатие. Времето е кратко. Това е
нашият шанс да променим нещо. "

