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Въпросът „Дали ще оцелеем?” е обхванал тази нация. Някои икономически експерти 
предупреждават американците да бягат от градовете, да си купят къща или място в 
провинцията, да се запасят със суха храна и муниции, да скътат на страна малко злато или 
диаманти и да се приготвят за ужасяваща депресия. В този момент икономически мрак е 
покрил страната като облак черна прокоба. Безработицата се разраства и на някои места от 
страната, е почти толкова голяма, колкото беше по време на депресията през 30-те години. 
 
Навсякъде където пътувам хората ме питат: „Дейвид, накъде се е запътила нашата нация? 
Това ли е икономическата буря, за която ти предупреди в книгата си „ВИДЕНИЕТО” от 1973? 
Ще имаме ли още една Голяма депресия? Какво чуваш от Господ за настоящия проблем?” 
 
Тези, които четат книгите ми и други мои публикации знаят, че предупредих за лъжлив 
икономически бум, който ще бъде последван от тежка икономическа рецесия, и това беше 
казано когато много други предричаха срив още през 1973. Ние преживяхме този фалшив 
икономически бум и сега се надига рецесия из цялата страна. Ежедневно получавам молби 
от хора, които искат да допълня „ВИДЕНИЕТО”. 
 
Нека започна с това: Въпреки, че бях един от първите, които предупредиха американците да 
се подготвят за икономическата буря, целта на предупрежденията ми беше да събудя 
Божиите деца за Неговата вярност в трудни времена. Идеята на предупредителното ми 
послание винаги е била: „Бог държи всичко под контрол”. Никога не съм предлагал хората 
да се заемат собственоръчно с оцеляването си. 
 
Трагично е, но твърде много християни живеят в страх, като че всичко е извън контрол. Те се 
притесняват, че прилив на чужденци ще причини безработица и че шпиони влизат в страната 
ни като на бежанци. Тревожат се, че нацията се разпада – духовно, икономически и 
морално. Притесняват се, че икономиката ще се срине, че ще има анархия, която ще 
обезлюди градовете, че храната ще стане оскъдна, че инфлацията ще стане 
неконтролируема, че децата им  ще трябва да се изправят пред един свят на тотален хаос. 
 
Ето посланието ми относно последните събития! 
 

1. Страхът от предстоящи бедствия може да нанесе по-големи щети 
дори от самите бедствия! 
 
Библията казва: „Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и себевладение.” (2 
Тимотей 1:7) 
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Ще има ли скоро депресия? Това ли е икономическата буря, за която толкова много 
служители и икономисти предупреждаваха? Ще се превърне ли сегашната депресия в една 
по-голяма и дълга депресия? Или това е поредното краткотрайно нагаждане на 
икономиката? 
 
Честно - не знам! Нито пък това знае някой друг човек на земята. Икономистите ни предлагат 
ужасно противоречиви прогнози. Така наречените „пророци” провъзгласяват всевъзможни 
объркващи предупреждения. Нека само спомена някои от последните предупреждения от 
самопровъзгласили се „пророци”, които пристигнаха в офиса ми. 
 
Миналата година стотици притеснени християни ми писаха относно пророчество от южно 
американска пророчица, че по-голямата част от Флорида ще бъде потопена от цунами. 
Много християни излязоха от Флорида в предвидения ден на така наречена „ваканция”, 
просто в случай, че дамата излезеше права. Флорида си е все още там! 
 
Преди 9 месеца двама честни лютерански харизматици изпратиха предупреждение, че 
мощно земетресение ще разтърси района около Чикаго, че руснаци ще се приземят в Ню 
Йорк и ще завладеят града и т.н., и т.н. бях изумен от големия брой християни, които се 
хванаха на тези така наречени пророчества. Чикаго си е все още цял, руснаците не нахлуха. 
 
„Пророк” от Тексас съвсем сериозно ми каза да предупредя нацията, че Исус се завръща на 7 
април 1980, по обяд. Крайният срок мина, а добрия брат със сигурност е зает да търси нова 
дата. 
 
Няколко групи из цялата страна предричат, че Америка скоро ще бъде връхлетяна от 
бедствия – освен в някои „зони за сигурност”. Те предупреждават други християни да ги 
последват в тези зони за сигурност, за да се спасят от земетресенията, глада, вражеските 
армии и други ужасни катастрофи. Разбира се, от вас се очаква да продаде всичко, което 
имате и да занесете парите в техните зони за сигурност. 
 
Това е толкова тъжно, защото повечето от тези, които проповядват подобни послания, са 
искрени и загрижени. Но посланията им не са библейски и те грешат. Християните днес не 
трябва да обръщат внимание на никакви страшни послания, които не са в съответствие с 
Божието обещание - Той да ни защити и опази където и да е, по всяко време. 
 
Никой човек на тази земя не знае кога, как или къде Бог ще изпрати съд. Времената и 
сезоните до един са в Неговите ръце. Бог лично се е разправял с мен относно използването 
на дати, имена или места; и когато не Му се подчиних за това, аз се оказах спекулиращ, 
вместо наистина пророкуващ.  Всяко истинско пророчество трябва да предлага надежда и 
утеха за Божия народ, които живеят чрез вяра. 
 
Някои предсказания са в противовес на Божието Слово. Например, Калифорния не може 
просто да се „отчупи и да падне в Тихия океан”. Без значение колко силно земетресение 
може да удари Западния бряг, границите са сигурни. Библията казва: 
 
„Обиколил е водите с граница, Дори до краищата на светлината и на тъмнината.” (Йов 26:10) 
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Това ми звучи като договор, който е валиден докато земята се разтопи. Библията също казва: 
 
„... затвори морето с врати... И рекох: До тук ще дохождаш, но не по-нататък, И тук ще се 
спират гордите ти вълни?” (Йов 38:8,11) 
 
Къде живеете? В земетръсна зона, може би там където се пресичат пластовете? Живеете в 
град, който един ден може да бъде удушен от отровните газове на петролните компании? 
Живеете ли в разхвърляните предградия, които ден след ден стават все по-несигурни? Или в 
пренаселен апартамент – без стръкче трева или крави наоколо? Нямате градина, в която да 
отглеждате собствената си храна? Нямате провинциално убежище? Няма къде да се скриете, 
ако настане анархия? Нямате пукната пара, ако икономиката се срине? Нямате с какво да 
живеете, ако загубите работата си? Чувствате ли се изолиран когато другите около вас 
започнат да се хвалят с плановете си за бъдещето? 
 
Не изпадайте в паника! Имате всичко, от което се нуждаете стига да повярвате в обещанието 
на нашия Бог за защита. Всяко Божие дете има бронирано обещание за оцеляване. Колкото 
повече чета думите на Исус, толкова повече вярвам, че Той иска да му вярваме като деца, за 
да ни запази непокътнати във всяка ситуация. 
 
Моят съвет е да не мърдате и да спрете да слушате гласове, които говорят предупреждения 
противоположни на Библията. „Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир...” (1 Коринтяни 
14:33). Павел отказа да използва дати или да слага времена сезони в пророчествата си. „А за 
годините и времената братя, няма нужда да се пише” (1 Солунци 5:1). Павел дори каза, че 
Христос работи „като крадец в тъмното... движи се неочаквано... когато най-малко Го 
очакват.” 
 
Исус също ни предупреди да не се паникьосваме когато лъжепророци се появят по земята. 
Той каза: „Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във 
вътрешните стаи; не вярвайте.” (Матей 24:26). Христос ни предупреди да не вярваме на 
мъже и жени, които твърдят, че имат тайно откровение за това кога и къде Христос ще удари 
със светкавицата на съда. 
 
„Не ще се боиш от внезапен страх, Нито от бурята, когато нападне нечестивите. Защото 
Господ ще бъде твое упование, И ще пази ногата ти да се не хване.” (Притчи 3:25-26) 
 

2. Приеми инструкциите за бъдещето от Бог! 
 
Недей да зависиш от Дейвид Уилкерсън да ти каже бъдещето. Ако си Божие дете, ти можеш 
да чуеш гласа Му, точно както и аз! Недей да зависиш от Джим Бейкър от ПТЛ или от Пат 
Робъртсън от „Клуб 700”. Недей да зависиш от някого, за когото вярваш, че има дарът на 
пророчество, за да ти каже бъдещето. 
 
Преди няколко години ми стана тъжно когато служители ми казаха, че съм съсипал техните 
програми за строеж чрез предупредителното си послание във „ВИДЕНИЕТО”. Един от тях ми 
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писа: „Моята църква наложи вето върху програмата ни за строеж защото те мислят, че ти 
пророкува депресия.” Хиляди хора четоха „ВИДЕНИЕТО” и го изхвърлиха ядосани. 
Проблемът беше, че те не намериха време да прочетат посланието ми към християните на 
гърба на книгата, че „Бог държи всичко под контрол!” 
 
Бизнесмени от целия свят се свързват с мен, включително и банкери и индустриалци, дори 
от Япония. Дори еврейски бизнесмени ми искат съвети за бъдещето. Аз не давам никакъв 
съвет на никого! Аз казвам на християните: „Познавате Господ толкова добре, колкото Го 
познавам и аз; той няма да ви държи в неведение. Той ще ви покаже какво да направите – 
специфично – за собствените си нужди.” 
 
Признавам, че понякога не съм бил прав. Понякога съм бил прекалено ревнив и неволно съм 
се подхлъзвал в спекулации. Нито една от книгите ми не е безгрешна. Те наистина са честни, 
но те не са Евангелието. Сигурен съм, че съдържат грешки и никой християнин не трябва да 
планира живота или бъдещето си на онова, което аз или който и да е друг служител казва. 
Покорете се на Словото, да. Но във същото време се научете сами да чувате Бог. В това да 
имате „пастир”, който да ръководи бъдещите ви планове е няма нищо библейско и е опасно. 
 
Нямам нищо против да ви казвам какво мисля, че се случва в момента. Това не е 
вдъхновено, не е пророчество, а е просто онова, което лично аз смятам, че ще се случи. По-
малко съм притеснен за настоящия финансов спад отколкото бях през 1973. Не считам, че 
това вече е Голямата рецесия, и икономиката може да се подобри към края на годината. 
Можем да видим бърз завой и нов фалшив бум. Не знам. Това е само онова, което аз мисля, 
но може би много греша. Но ако икономиката се възстанови, смятам, че Божия народ трябва 
да бъде ясно предупреден от това, което виждаме в момента и да използва този фалшив 
бум да си подреди нещата. Знаем колко бързо може да ни връхлети депресията. Може ли 
пък Бог да ни дава да разберем колко са крехки материалните неща и че трябва да се 
върнем към истинските ценности? Също така, ако Бог разтърси тази земя с дълбока и дълга 
рецесия, цялото това наблягане на проповедите за просперитета и материалистичната вяра 
ще се провали. Такива служители ще се изправят срещу негодуванието на хиляди 
разочаровани християни, които не са подготвени за страдания и трудни времена. Някак си 
Бог ще ни принуди да се върнем отново към смирението, простотата и ревността към 
мисиите. 
 
Ако прекарваш време на колене в скришната молитвена стаичка, ти не се притесняваш за 
бъдещето. Бог прави най-чудесното нещо за тези, които са се обърнали към Него с проста 
вяра и детинска молитва, търсещи ръководство. Той изпраща обновено лично водителство. 
Имаш ли нужда от посока в момента? Планове за строеж? Разширение на бизнеса ти? 
Въпроси за следващия ти ход? Лични проблеми? Бог може и ще ти каже какво да направиш, 
кога да го направиш и как! Той изпитва удоволствие от това да направлява стъпките ни. Бог 
винаги дава специфични указания на тези, които са готови да Му се покорят и които вярват, 
че Той е загрижен за всеки детайл от живота. 
 
Знам, че ще има някои, които ще ми пишат: „Дейвид, кой съм аз, че да вярвам? Има толкова 
много противоречиви предсказания и пророчества и всички те изглежда идват от мъже и 
жени, които изглеждат много святи. Кои сме ние, че да вярваме?” 
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Ти трябва да вярваш само онова, което Святия Дух потвърждава в сърцето ти, че е истина, 
като го свериш с Божието Слово и усърдна молитва. Всъщност, това вече става наистина 
смешно – толкова много предсказания и толкова много противоречия. Което е много добра 
причина всеки вярващ да бъде в личен контакт с Господ. Молещият се християнин може да 
чуе всичките тези предупреждения, да изследва всяко от тях, да приеме онова, което си 
заслужава и да не се притеснява за останалото. Всички послания от Божия трон ще бъдат 
индивидуално потвърдени на всеки молещ се християнин. 
 
„Уповавай на Господа от все сърце И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища 
признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.” (Притчи 3:5-6) 
 
„Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху 
тебе ще бъде окото Ми.” (Псалм 32:8) 
 
„Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; Още и в нощно време ме учат 
вътрешностите ми.” (Псалм 16:7) 
 

3. Бог има авариен план за всеки вярващ по време на криза! 
 
Без значение колко несигурен става света, Божия народ може да се отпусне и да остави 
радостта си да се лее, защото Господ е обещал специална защита, когато най-много се 
нуждаем. 
 
Бог нямаше ли авариен план за децата на Израел по време на световния глад? Той прати 
Йосиф в Египет, издигна го в Министър председател, напълни складовете с достатъчно жито 
да изкарат глада, тогава закара народа Си на една ръка разстояние от онези хамбари и ги 
храни докато траеше глада. 
 
Нямаше ли Бог авариен план за Илия? Докато неговата нация се олюляваше под удара на 
икономическата разруха и храната беше оскъдна поради глада, а злия цар беше обявил 
награда за главата му, Бог приведе в действие аварийния си план за Илия. Той го скри при 
тих поток и го храни като накара птиците да му доставят храна. Планът за оцеляване 
включваше също и мистериозна каза жито, която никога не се изпразни. 
 
Ами Ной? Колко детайлен план за оцеляване имаше Бог за него и за семейството му! Ковчег 
– плаващ безопасно с него и семейството ми над всичката смърт и разрушение по време на 
потопа, унищожил света. 
 
Ами Лот? Бог всъщност изпрати ангели да го извадят лично – него и децата му, от обречения 
Содом. Божиите ръце бяха вързани докато Лот не беше изведен безопасно от предградията. 
Това беше повече от загуба на работата, повече от икономическа разруха, повече от падане 
на правителството – това беше тотално изтребление на неговото общество. Но Лот беше 
изваден безопасно. 
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Павел доказа Божият авариен план при непредвидени обстоятелства отново и отново! Този 
апостол преживя корабокрушение, беше преследван от крадци, хвърлен в затвора, обвинен 
в предателство, срещу него имаше заговор за убийство, и все пак, във всяка криза, Бог 
имаше непредвидим план за спасение. Само когато счете, че жизнения му път е приключил, 
Той приведе последния Си непредвиден план. Извика го във възкресението Си. 
 
Ние също имаме авариен план за оцеляване, направен специално за всеки вярващ. 
 
Нека не се съмняваме в това. Бог ще ни изведе през от всяка криза. Няма криза, която Сатана 
може да хвърли срещу Божиите деца, която да е в състояние да ги повали. Нито депресия, 
нито глад, нито загуба на работа, нито болест или страдания от какъвто и да е вид. Бог ще 
избави децата Си с издигната и мощна ръка. Няма нито една единствена причина за страх. 
 
През 1973 г. написах „ВИДЕНИЕТО”. Това послание е точно толкова уместно днес, колкото 
беше и тогава. Това е темата на моето творчество и моето служение – „Бог държи всичко под 
контрол!” Библейското послание към всеки истински вярващ е: 
 
„А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви 
наближава.” (Лука 21:28) 
 
Човешките сърца се поддават на страха от онова, което се случва на земята. Хората се 
ограждат, спестяват и приготвят за наближаващата световна рецесия. Дори посветени 
християни са повлияни от тази вълна на страх и тревога за бъдещето. Хората се страхуват, че 
кораба потъва. Човечеството копнее за сигурност и това е довело до епидемия от 
„разграбване” на къщи, земя, пари и сигурен доход. 
 
Всичко ли ви се струва страшно? Истината плашеща ли е? Едно нещо е сигурно – всичко 
изглежда се разпада, доколкото човешкото око може да прецени. Дори и най-недоверчивия 
човек на земята, в честните си мигове, трябва да признае, че нещо апокалиптично се случва 
в света. 
 
Заедно с видението за бедствията, Бог ми даде много специално послание на надежда за 
всички истински вярващи. Аз отчаяно питах Бог за всички неща, които видях, че наближават. 
Помолих Го да ми покаже как християните биха могли да направят всичко, което трябва да 
направят в ограничено време, когато толкова много хора бягаха и отиваха да се крият. Как 
може християните да не допускат страха в сърцата си? Как биха могли да гледат всички тези 
новини и да очакват бедствията и катастрофите без да се страхуват за домовете и децата си? 
Дали да абдикират и да върнат този стар свят на дявола и да го оставят да управлява по 
неговия си начин? Дали да платят всичките си сметки, да заделят нещичко в банката, 
надявайки се, че ще дойдат по-добри дни? Дали да купят ферма или парче земя и да избягат 
в провинцията, надявайки се да избегнат идващите трагедии? Да оставят ли мотивацията им 
да умре и да се предадат на страха? Дали да изоставят всичките си мечти и амбиции и да се 
превърнат в отшелници, търсещи истината? 
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Скъпи приятелю, чуй какво ми каза Святия Дух. Само 5 прости думи, но толкова мощни, че 
събудиха у мен славна нова надежда и вяра: тези 5 малки думи са: Бог държи всичко под 
контрол. 
 
Това е така – всичко е под контрол! Ти и аз и всичко, което се докосне до нас, е под контрол 
Му. Истина е! Няма значение как изглеждат нещата в този опиянен свят, всичко все още 
работи за доброто на всеки, който обича Бог и е призован според Неговото намерение 
(Римляни 8:28). 
 
Нека доларът падне. Нека дойде рецесия и депресия с безработица и страх. Нека има 
замърсяване и инфлация. Нека има войни и слухове за войни. Нека обществото се разпадне. 
Нека човечеството стигне до пиянския ръб на катастрофата. За истинското Божие дете, 
всичко все още е под контрол! Наистина няма значение – нищо не може да навреди на тези, 
които живеят под сянката на Неговите всемогъщи криле. Сянката на Всемогъщия е по-голяма 
от всяка страшна сянка, която този век може да проектира. Божиите деца не трябва да се 
страхуват. Децата Му никога няма да просят хляб, и Той ще снабди всяка истинска нужда до 
последната минута. 
 
Бог не е обещавал децата Му да не страдат. Не е обещавал да не се изправим пред нуждата. 
Не ни е обещан световен мир, спокойствие, сигурност или продължително финансово 
благосъстояние. На нас ни е обещан мир и сигурност в душата и в ума, свръхестествено 
снабдяване на всяка истинска нужда и уверение, че никога няма да просим хляб. Бог по-
скоро би позволил да бъдем на мястото, на което беше апостол Павел когато каза:  
 
„Като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.” (1 Тимотей 6:8) 
 
Бъдещето изглежда зло. Но Давид каза в псалмите: „Няма да се страхувам от зло.” (Псалм 
23:4). Това е посланието за вярващите днес. Бъдещето също е под Неговия контрол, така че 
не трябва да се страхуваме. Бог вече го е програмирал. Той знае точния момент, в който ще 
се завърне Исус. Последната скръб, съда и битката при Армагедон до едно са в календара 
Му. Бог, който контролира цялото небе и земя каза:  
 
„Ето, народите са като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните: 
Всичките народи са като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо...” (Исая 
40:15, 17) 
 
Бог иска да продължим да работим до връщането на Христос. Това означава просто да 
работим така, все едно завръщането никога няма да се случи, а да живеем все едно, че Той 
идва утре. 
 
Бог все още брои космите на главата ни. Все още брои падащите врабчета. Все още чува 
молитви, преди да са били отправени. Все още отговаря, преди да са Го молили. Все още 
дава много повече, отколкото можем да искаме или мислим. Така че, защо да се 
страхуваме? 
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Готови християни, събудете се! Всичко е под контрол, а Бог работи! Той спасява, изцерява, 
кръщава и подрежда дома си. Да се страхуваш е равно на богохулство. Заповядано ни е да се 
окуражаваме един друг в Господа и да започнем да пеем и да се радвам когато видим, че 
последния час наближава. Чувам ли някой да пита: „Но как мога да се радва, когато виждам 
този стар проклет свят разпадащ се на парчета?” Моят отговор е отговор от Библията: 
 
„Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега....  
ожидаме изкупването” (Римляни 8:22-23) 
 
Жена, която ражда, може да крещи от болка, въпреки това в сърцето си тя се радва поради 
новороденото. 
 
Божието царство идва. Царството на Сатана пада. Така че християните могат с вяра да кажат: 
Бог държи всичко под контрол! 
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