
www.sviatost.info  

ОГНЕНА СТЕНА 1 1 

ОГНЕНА СТЕНА  
 

Дейвид Уилкерсън 
1 Октомври 1984 

 
Пророчество  

 

Нека ви разкажа как дойде това пророчество. Гуен и аз току що се бяхме върнали в мотела в 
Сакраменто, Калифорния, след една кампания. Пуснах телевизора и започнах да сменям 
каналите търсейки някой новинарски. По един от каналите даваха видео клип на известен, 
млад рок певец. Беше толкова демонично, че не можах да сменя канала – толкова бях 
зашеметен от онова, което виждах. 

Извиках Гуен и тя също беше ужасена. Демони галеха младия певец. Скелети се надигаха от 
гробовете. Садомазохисти биеха жертвите си, отвратителни окултни същества танцуваха с 
хора; бликаше кръв и имаше неприкрити сцени на насилие. Това беше видение от самия ад. 
Просто не вярвахме, че по телевизията показват такава демонична мръсотия.  

Загасих телевизора със свят гняв, влязох в банята и коленичих плачейки. Помете ме 
отвратително, черно предчувствие. Мислех за внуците си. Какво ли ще бъде когато станат 
тийнейджъри, след като е толкова демонично сега? 

Съзнанието ми се изпълни с трагични картини на морално разложение в американското 
общество – нация предадена на секс, насилие, кръвопролитие, сатанизъм и безбожие. 

През същата седмица видях репортажи по телевизията за сексуални посегателства над 
малки деца в детски градини из цялата страна. 85 годишен мъж от персонала на една детска 
градина беше подведен под съдебна отговорност за сексуални посегателства над момчета и 
момичета. Дори родители са пращани в затвора за сексуални злоупотреби със собствените 
си деца. Тези истории изглеждаха твърде страшни, твърде стряскащи, за да се случват в 
Америка. 

Същият ден чух че полицията в малко северозападно градче е разбила голяма група 
занимаваща се с продажба на наркотици, оглавявана от най-уважаваните лекари, адвокати и 
бизнесмени в градчето. Те са пращали тийнейджъри в ада заради всемогъщия долар. 

Възрастна жена в Чикаго загубила 440 000 долара – всичките си спестявания – за да отърве 
къщата си от „рак в тухлите”. Из цялата страна хиляди възрастни хора биват мамени и лъгани 
и остават с разбити сърца и без една стотинка. Престъпните предприемачи и измамници се 
отървават безнаказано и живеят като царе с откраднатите пари. Всеки ден новините 
съобщават за възрастни хора, които са бити, ограбени или убити в домовете си. Що за 
извратен мозък може да приложи такова насилие върху безпомощни, немощни баби и 
дядовци? 
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Мислех си за милионите деца станали жертва на разводите или разделите на родителите си. 
Какво ли ще се случи след 10 години, когато тези ядосани деца внесат враждебността си в 
обществото? Ами онова 3 годишно момиченце, което видях седящо на стълбите на порутен 
апартамент в Харлем, опитващо се да забие клечка за зъби в ръката си, представящо си, че 
това е игла? Тя искаше да прилича на големия си брат - наркоман.  

Ами какво да кажем за потопа от хомосексуализъм? Дали пък внуците ни няма да седят в 
класни стаи, където ще ги учат, че хомосексуализма е уважаван начин на живот, или че дори 
е за предпочитане? Чудя се дали на Бог няма да Му свърши търпението и да прати 
проклятие върху цялото това общество? СПИН-ът има двугодишен инкубационен период, 
точно като проказата. Тази съвременна проказа вероятно ще унищожи повече 
хомосексуалисти отколкото огъня и сярата в Содом. 

След всичко, което току що бях видял по телевизията и след мисловните видения за 
моралната разруха в Америка, не си спомням дотогава да се бях чувствал толкова 
депресиран, толкова обезверен за бъдещето, толкова разтревожен за онова, пред което ще 
трябва да се изправят децата и внуците ми. 

Но Святият Дух дойде на мен, изправи ме на крака и изля окуражаващо пророческо слово в 
сърцето ми. Беше чудесно преживяване. Не чух никакъв глас, освен във вътрешния ми човек, 
и той беше чист и Божествен. Това, което чух от Духа, премахна всичките ми мрачни 
предчувствия и пропъди всичките ми тревоги и страхове за бъдещето. Нека споделя онова, 
което видях и чух. 

Пророчеството  

Това чисто пророческо слово прозвуча в душата ми – „БОГ ЩЕ СПАСИ ТЕБ И ВСИЧКИТЕ ТИ 
ДЕЦА КАТО СЕ ПРЕВЪРНЕ В ОГНЕНА СТЕНА ЗА ТЯХ”. 

Тази Огнена стена ще става все по-висока, по-широка, по-силна, колкото повече нараства 
злото. Бог ще издигне по-свято, по-праведно, по-посветено поколение от което и да е друго в 
историята. Където изобилства греха, благодатта ще изобилства още повече. 

Бог ще Си осигури святи хора, защитени от Огнена стена – толкова гореща, че дявола и 
ордите му ще бъдат хвърлени в хаос, неспособни да докоснат онези зад Божията Огнена 
стена. 

    *  Беше ми напомнено, че Бог не е изненадан от настоящото влошаване на състоянието в 
страната. 

Не ни ли е предупредил Бог в Словото Си, че злите хора ще стават още по-лоши и по-лоши, 
мамещи и измамвани? Ще има голямо отпадане – хората ще започнат да обичат 
удоволствията повече отколкото обичат Бог. На Бог ще му се присмиват, ще се присмиват и 
на лидерите. Хората ще се предадат на развратен ум. Мъжете ще се обръщат към мъже, а 
жените към жени, търсещи сексуални удоволствия. Хората ще станат буйни, ще се мислят за 
голяма работа, своеволни, пияни; децата ще станат непокорни на родителите си. 
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Прелюбодейците ще се хвалят с греховете си; дори християните ще станат прелюбодейци, 
докато все още обливат олтара със сълзите си. Човешките сърца ще примират от страх 
докато гледат бедствията, които ще сполетят земята. 

    * Когато врагът дойде като потоп, Божия Дух издига бариера. Тази бариера е ОГНЕНА 
СТЕНА. Бях заведен от Духа в пророк Захария. Колко славно беше да намеря там тези 
невероятни думи. „Защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда 
славата всред него.” (Захария 2:5) 

Това пророчество ясно ни казва какво ще направи Бог за нас, за нашите деца и внуци. Докато 
Господ се бави, Той ще защитава децата Си с Огнена стена, така че Сатана и демоничните му 
орди да не могат да пробият. Никога вече няма да има двама победители, които влизат в 
обещаната земя, както направиха Исус Навиев и Халев. Бог ще защити определена група 
вярващи. Не всички, които викат Господи, Господи ще влязат в тази Огнена стена. 

    * Кои са тези, които ще бъдат защитени от ОГНЕНАТА СТЕНА? Не може да има съмнение 
кои са те. Ангел беше изпратен да ги бележи и да направи опис на онези, които са скърбили 
поради греха – личния и на нацията. 

Захария каза: „След това, подигнах очите си и видях, и ето човек с връв за мерене в ръката 
му. Тогава рекох: Къде отиваш? А той ми рече: Да измеря Ерусалим” (Захария 2:1-2) 

Езекил ни казва повече за мисията на този ангел: „И Господ му рече: Мини през града, през 
Ерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките 
мерзости, които стават всред него.” (Езекил 9:4) 

Църквата е в Новия Ерусалим, Божия град. Бог в момента я измерва, отделя онези, които се 
страхуват от греха – онези, които се възмущават от злото по земята и които плачат поради 
него. 

    * На ангела му бяха дадени още две заповеди. Бог, в решителността Си да издигне свят 
град (народ) и да го насели със свято множество, изпрати това послание в две части. 

I. Бягайте от северната земя! 

 „Бягайте от северната земя, казва Господ, казва Господ.” (Захария 2:6) 

Този север е символ на злото, на комунизма, на доведеното му дете хуманизма. От север ще 
се дойдат безбожни армии, тъпчещи Израел. 

    * Софиния предупреди: „Той ще простре ръката си против север” (Софония 2:13) 

    * Еремия пророкува: „Тогава Господ ми рече: От север ще избухне зло Върху всичките 
жители на тая земя.” (Еремия 1:14) 
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    * Исая извика: „Ридай... извикай... Защото иде дим от север (или лошо влияние) (Исая 
14:31) 

    * Еремия, говорещ от името на Бог, каза: „Издигнете знаме към Сион; Бягайте, не се 
спирайте; Защото Аз ще докарам зло от север” (Еремия 4:6) 

Кой е злият северен вятър, от който Божия ангел ни предупреждава да бягаме? Това е 
повече от комунизъм. Повече от светски хуманизъм. Това не е злото, което се е просмукало в 
Божия дом. Най-голямата грижа на Бог е егоистичното евангелие, пропагандирано от 
служители и евангелизатори, които са под влиянието на този „северен вятър”. 

Има един зъл северен вятър, който духа в Божия дом, мамещ множество от избраните 
Божии хора. Това е вид хуманизъм, облечен в Словото. Това е библейска имитация на 
книгата на Наполеон Хил „Мислете и станете богати”. 

Това извратено евангелие иска да направи от хората богове. На хората им се казва: „Твоята 
съдба е в силата на съзнанието ти. Всичко, което можеш да си представиш, е твое. Изговори 
го в съществуване. Създай го чрез позитивна мисловна нагласа. Успех, щастие, съвършено 
здраве – всичко това е твое – само ако използваш рационално съзнанието си. Превърни 
мечтите си в реалност като използваш силата на ума.” 

Нека веднъж завинаги да се разбере, че Бог няма да се откаже от престола Си за да го 
предаде на силата на нашето мислене – негативно или позитивно. Ние трябва да търсим ума 
на Христос, а Неговия ум не е материалистичен; не е съсредоточен върху успеха или 
богатството. Христовият ум е съсредоточен само върху славата на Бог и покорството към 
Словото Му. 

Никое друго учение не пренебрегва толкова много Кръста и разложението на човешкия ум. 
То заобикаля злото в нашата разрушена адамова природа и премества християнския поглед 
от Христовото Евангелие на вечно изкупление, като го съсредоточава върху земната печалба. 
Божии светии, бягайте от този северен вятър! Той ще ви донесе отчаяние и празнота. 

Друг северен вятър е порнографията и сладострастното гледане на телевизия. Вече чувам 
толкова много изповеди на християни и служители, които са се пристрастили към 
порнографията, филмите, касетките и мръсните телевизионни програми. 

Преди години, в книгата си ВИДЕНИЕТО, предупредих, че нашите американски домове ще се 
превърнат в места за порнография, където Божиите хора ще могат да гъделичкат душата си с 
порнографски телевизионни канали. Скоро сателитни чинии, струващи по-малко от 500 
долара, ще внесат в домовете ни всичките сателитни програми на Плейбой. 

Пророкувам точно сега, че не след дълго, християни, които са наистина посветен на Господ 
Исус Христос, няма да могат да държат телевизор у дома си. Скоро, само отпадащи 
християни ще бъдат в състояние да имат телевизори в домовете си и онези, които седят и 
гледат тази мръсотия ще се превърнат като Лот в Содом – безнравствени и безчувствени към 
всичко духовно и свято. 
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Божият ангел вика: „Бягайте от северния дух, излезте и дишайте само чистия въздух на 
светостта и отделянето.” 

II. Отделете се от Вавилон! 

„О! Отърви се, сионова дъщерьо, която живееш със вавилонската дъщеря.” (Захария 2:7) 

Сион е църквата, Вавилон е света. Бог няма повече да позволи сионовата дъщеря да ходи 
ръка за ръка с дъщерята на Вавилон. 

На Израел им беше казано да завладеят земята от Йордан до Ефрат. Бог затвори Червено 
море, така че да не могат да се върнат назад. Но проблемът им не беше връщането назад, а 
отиването твърде далеч! 

Когато Господ ми откри това, аз видях, че проблема в църквата днес не е връщането към 
отстъплението – връщането към смелите и безобразни грехове на миналото. Проблемът е, 
че сме отишли твърде далеч, перчещи се с Бог. Виждате ли, Вавилон беше точно отвъд 
Ефрат, близо до границата на Святата земя. Израилтяните пресичаха към Вавилон, спяха с 
проститутки и се връщаха в Божия дом за да залеят Господния олтар със сълзите си. Бог им 
каза: 

    * „Как ще ти простя това? Чадата ти Ме оставиха И кълняха се в ония, които не са богове; 
След като ги наситих, те прелюбодействуваха, И на тълпи отиваха в къщите на блудниците. 
Заран са като нахранени коне; Всеки цвили подир жената на ближния си.” (Еремия 5:7-8) 

    * „Ударил си ги, но не ги заболя; Изнурил... поправление; Втвърдиха лицата си повече от 
камък; Не искаха да се върнат.” (Еремия 5:3) 

Не се изисква кой знае каква проницателност, за да се види, че Америка се превръща в един 
голям публичен дом. Но знаете ли, че Божия дом сега е замърсен с прелюбодейства, 
хомосексуализъм и разврат? Божии мъже – добре известни – сега оставят съпругите си, 
хващат се с друга жена и въобще не се притесняват. Държат се като герои – обичани и 
аплодирани. 

Благодаря на Бог за растящия брой християни и служения, които са отхвърлили 
прелъстителния призив на плътта и растат в святост и чистота. Но Бог и днес излага онези, 
които имат тайни връзки. Аз пророкувам, че скоро всички пастори и евангелизатори 
хомосексуалисти, които претендират, че са изпълнени с Духа, ще бъдат изложени и 
изхвърлени от служение. Някои от тях са живели в лъжа толкова дълго, че вече са духовно 
мъртви. Може да имат тълпи, може да вдигат много шум и да изглеждат духовни, но скоро 
Святия Дух на Бог ще извади на показ тайните им. Пророк Малахия говори за пречистващ 
огън излязъл, за да очисти синовете на Леви – служението. 

Защо се бунтуват децата? Защо оставят Господ? Захария каза, че е в резултат на 
прелюбодейство и изневяра. 
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Пастори, евангелизатори, християни – внимавайте! Грехът ви скоро ще ви застигне! На 
сионската дъщеря повече няма да й позволят да си живее уютно с дъщерята на Вавилон. 
Отивате твърде далеч! Оставете го! Отдалечете се! Ако ли не, Огнената стена не е за вас. 
Вместо святия печат на Бог на челата си, ще приемете печата на звяра. 

Още нещо за Огнената стена 

    * Бог ще се бори с огъня с огън! Когато пожарникарите се борят с горски пожар, те отиват 
по-напред от огъня и изгарят цели сектори, създавайки ограничители за пожара. Огънят 
умира, защото няма какво повече да изгори. 

Нашият Бог е всепояждащ огън. На тези, които искат да ходят в огнената стена, всичкия грях 
и его ще бъдат опустошени от святия Му огън. Когато светските грехове на похотта, 
прелюбодейството, чувствеността са потушени, вече няма да има какво да гори в теб. Ще 
бъдеш състояние да кажеш като Христос: „Иде князът на *този+ свят. Той няма нищо в Мене.” 
(Йоан 14:30 – бел.пр.) 

Молитвата на всички посветени Божии хора трябва да бъде: „О, Господи, изгори ме. Нека 
святия ти огън бушува в мен, изгаряйки всичката светска похот, цялата гордост, всички земни 
желания, които не приличат на Христос. Приготви ме за трудностите и изпитанията, които 
скоро ще станат толкова горещи и силни. Пречисти ме в святия Си огън.” 

    * Господната слава е в Огнената стена! „Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, 
и ще бъда славата всред него.” (Захария 2:5).  

Сатана ще побеснее. Той и демоните от ада ще бъдат объркани и осуетени, защото няма да 
знаят какво има зад тази Огнена стена. Те не могат да го докоснат, да го видят или да го 
спрат. Тези във Стената не само са спасени, те са в славата. 

Божиите интереси са в тази стена. Извън Огнената стена ще има смут и нарастващ хаос. И 
колкото повече се влошават условията, по-висока и по-гореща ще става Огнената стена. 
Христос ще стане обграждаща стена за посветените Си хора – Огнена стена, която никога не 
ще умре.  

Нека хомосексуалистите и садистите се перчат със злите си пътища! Нека пънкарите се 
присмиват на обществото в глупавите си, лоши маниери! Нека дявола дойде на земята с 
голям гняв, знаейки, че времето му е наближило! Нека беснеят злите! 

Нека комунистите и хуманистите проповядват атеистичните си доктрини! Нека народите се 
приготвят за война! Нека обществото гуляе като падналия Рим! Нека лудото общество е 
погълнато от грижите и богатствата, и честта на този обречен свят! 

Нищо от това не засяга онези в Огнената стена! Всичко, което интересува тези в Стената е 
Божията слава. Онези, които видят и докоснат тази слава ще отидат по целия свят – и пак ще 
са в Огнената стена – и ще занесат истински живот на онези, които докоснат. 
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Десет мъже от всички народи и езици ще се хванат за тях и ще кажат: „Ще идем с вас, защото 
чухме, че Бог бил с вас.” (Захария 8:23) 

Колко неустоими свидетели ще бъдат тези, които живеят в Божията Огнена стена! 
Високопоставени мъже ще отидат при тях, ще паднат пред тях търсещи помощ и утеха, ще 
им се молят, защото „само между тях е Бог” (Исая 45:11-14) 

„При Него ще дойдат човеците” – при този, който е намерил праведност и сила в Христос 
(Исая 45:24). Човекът в Огнената стена ще бъде търсен от тези, които имат нужда. Той няма 
да трябва да търси онези, които са отчаяни – вместо това те ще го търсят. 

    * Бъдещето е светло и славно за тези, които казват, че обещанието Му е Огнена стена! Бог 
завинаги е пропъдил от мен всеки страх или грижа относно бъдещето на децата ми. Забави 
ли се Господ, децата ни и внуците ни ще имат около себе си стена, по-висока, по-широка, по-
гореща от тази в което и да е от предишните поколения. 

Идва нов дух за Господното дело сред младото поколение. Дори сега млади брачни двойки 
се събират в града, за да издигнат църкви. Един от моите синове в момента пастирува 
църква в центъра на Детройт. В почти всеки голям град днес се роят нови домашни църкви. 
Смели, безстрашни, посветени, изпълнени с Христос млади двойки дават всичко за 
Евангелието. Чудя се на това което се случва. Преди църквите бягаха към предградията, а 
днес Бог издига съвременни улични евангелизатори, които гонят дявола от корумпираните 
ни градове. Те знаят какво означава да си обграден от Божията Огнена стена. 

Заключителни думи 

„Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми, и ако пазиш наредбите Ми, тогава 
ти пак ще пазиш дома Ми, и пак ще пазиш дворовете Ми, И ЩЕ ТИ ДАМ СВОБОДЕН ДОСТЪП 
ДО СТОЯЩИТЕ ТУК.” (Захария 3:7) 

Огнената стена не е неподвижна. Бог обещава на покорните свободен достъп сред стоящите 
тук. Огнената стена е тази невидима сила около тези, които ходят в святия страх от Бог, и 
които живеят в покорство и пълна зависимост от Господ. 

Обърни се към Господ днес и искай обещанието Му да бъде Огнена стена около теб. 
Очаквай славата Му да се открие. Моли се за децата си! Вярвай и искай това обещание и за 
тях. Святия Дух ме води да направя точно това. Аз - чрез вярва - ще видя просперитета си зад 
Огнената стена. 
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