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Америка умира! Раната на страната е нелечима. В момента тя е в последната агония на една 
неизлечима болест. Великата империя се разпада! 

Тази страна е тръгнала по пътя на всички провалили се империи. Дошло е времето, за чието 
настъпване ни предупреди Бог в Словото Си – „освобождаването на страх”, когато дори 
молитвите на благочестивите светии повече няма да ползват. Бог каза: „Сине човешки, 
когато някоя земя Ми съгреши с коварство, и Аз простра ръката Си върху нея, и строша 
подпорката й от хляба, и пратя глад върху нея, и отсека от нея и човек и животно, та ако тия 
трима мъже, Ное, Даниил и Йов, бяха всред нея, те щяха да избавят само своите си души 
чрез правдата си, казва Господ Йеова” (Езекийл 14:13-14). 

Бог никога не е унищожил едно общество или нация, без голямо предупреждение. 
„Наистина Господ Йеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите 
Си пророците” (Амос 3:7). Бог предупреди Аврам за внезапното унищожение, което щеше да 
извърши над Содом: „И Господ рече: Да скрия ли от Авраама това, което ще сторя” (Битие 
18:17). Той предупреди и Ной, че скоро ще унищожи човечеството с потоп: „С вяра Ной, 
предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание” 
(Евреи 11:7). 

Бог предупредил Самуил за провала на служението на Илий и за унищожаването от Сило: 
„Тогава Господ каза на Самуила: ‘Ето, Аз ще извърша в Израиля едно такова дело, щото на 
всеки, който го чуе, ще му писнат двете уши’” (1 Царе 3:11). 

Еремия пророкува съд върху Израил, защото „Господ ми откри това, та го познах; и тогава Ти 
ми показа делата им” (Еремия 11:18). Бог също така разкри на Данаил това, което 
предстоеше да се случи: „Тогава се откри тайната на Даниила в нощно видение” (Даниил 
2:19). 

Във всяка епоха, Бог е съобщавал Своите предупреждения към хората по различни начини. 
Той говори с Моисей лице в лице, на Исус Навин чрез ангел, а на старозаветните пророци 
чрез видения и сънища. И днес Бог говори отново - силно и ясно. 

Да, има фалшиви пророци: луди, неморални, почти побъркали се, само провъзгласени 
гледачи, които също викат за съд. Но тези хора са изпратени от Сатана, за да се 
дискредитират истинските думи на стражарите, изпратени от Бог. Много американски 
пастири или служители  са станали толкова слепи, мързеливи и грешни, че Бог трябваше да 
призове светски писатели и художници, които да предупреждават тази нация, че умира! 
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Виждали ли сте пророческите карикатури в нашите вестници напоследък? На една от тях е 
изобразена Статуята на свободата как държи главата си с ръце и плаче от срам! Друга, 
показва окървавен пръст, който пише пророчески на стената: “Анархия.” 

За разлика от слепите пастири, тези светски хора виждат мрачната реалност, която сега е при 
нас в Ню Йорк и други градски райони; карикатури обрисуват тълпи, стъпващи по трупове! 
Булдозери се спускат стремглаво от планините с бял кокаин, без да могат да ги пробият! 

В книга след книга, финансовите експерти предупреждават за скорошна икономическа 
катастрофа. Те са видели писаното на стената и са уплашени. Един добре известен финансов 
съветник осребри парите си, подготвяйки се за очакваната най-голяма депресия в света. 

Пророчествата на Стария Завет за унищожения са основани на солидни библейски 
заключения. Пророците учеха разкритото Божие Слово. Те изучаваха историята и видяха 
модели в обществата. Добре се запознаха с милостта на Бог и Неговото дълготърпение. И 
бяха в състояние да разпознаят кога ще се задейства Божия гняв - когато Му писне! 

Данаил беше ученик на Словото. Той разбира за плена на Израил във Вавилон, чрез четене 
на писанията на пророците преди него. От тях, той изчислява края на плена, времето на 
идването на Месията, колко дълго ще живее и кога ще умре. „Аз, Даниил, разбрах от 
свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк 
Еремия” (Даниил 9:2). 

Данаил изброи всички ужасни неща, които се случваха на Божия народ в неговия ден. Той 
сравни това с Второзаконие 28 и заключи: „За която причина се изля върху нас проклетията и 
клетвата, написана в закона на Божия слуга Мойсей; защото му съгрешихме ... Всичкото това 
зло, както е написано в Мойсеевия закон, дойде върху нас ... и ние не послушахме гласа Му” 
(Данаил 9:11, 13-14). 

Всеки богобоязлив, молещ се християнин може да постъпи като Данаил. Възлюбени, 
сравнете Писанието с това, което виждате да се случва пред очите ви и ще разберете, без 
каквото и да е съмнение, че Америка дори и сега е под яростта на Божието проклятие за 
неподчинение. 

Дванадесетте признака на проклятието 

Моисей изброи във Второзаконие 28-ма глава всички признаци на проклятието. Трябва да 
ни се напомни за тези ужасни знаци, които ще се сбъднат, “ако не слушаш гласа на Господа 
твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му” (Второзаконие 
28:15). Тук ще посоча само 12 от ужасните проклятия : 

1. Проклятие върху нашите градове: „Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на 
полето” (Второзаконие 28:16). Американските градове са обречени. Списанията ни са ги 
обявили за Западен „Бейрут” или военни зони. Наркотиците ги разкъсват. Ню Йорк става 
невъзможен за живеене. Убийство се случва на всеки пет часа, престъпление на всеки 20 
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секунди. Градовете ни са тръгнали към анархия и няма връщане назад. Сега тя се 
разпространява дори и в най-малките  градчета. 

2. Проклятие върху нашата икономика: „Проклети ще бъдат кошът ти и нощвата ти” 
(Второзаконие 28:17). Това се отнася до брутния национален продукт, банковото дело и 
резерва. Проклятие ще падне върху всичко това и ще донесе объркване, страх и несигурност. 
„И когато ви строша подпорката от хляба” (вж. Левит 26:26) - което означава масова 
безработица. 

3. Проклятие върху нашия бъдещ пазар: „Проклети ще бъдат плодът на утробите ти и 
плодът на земята ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти” (Второзаконие 28:18). 
Това проклятие ще падне върху нашите култури и добитък. 

4. Проклятие върху международните ни преговори: Това проклятие ще донесе 
срам.”Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си. Господ 
ще изпраща върху тебе проклетия, смущение и разорение във всичките предприятия, които 
предприемаш да вършиш ... поради злите дела ... ” (Второзаконие 28:19-20). Външната 
политика на САЩ днес е в пълен безпорядък! Нашите преговарящи се връщат у дома 
объркани - засенчени от Русия, засенчени в Китай. Ние изглеждаме объркани пред целия 
свят. 

5. Язви от нелечими заболявания: „Господ ще направи да се залепва за тебе мор, ... с 
огница, с възпаление” (Второзаконие 28:21,22). „Господ ще те поразява с египетския струпей, 
... със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш. Господ ще те поразява с 
умопобъркване, със слепота и с омайване на сърцето” (Второзаконие 28:27,28). „Господ ще 
те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, тъй щото не ще можеш да се 
изцелиш, от стъпалата на нозете си до темето си” (Второзаконие 28:35). СПИН се маркира с 
лилаво петно - нелечимото възпаление. 

6. Купи от прах и области със суша: „Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; 
ще слиза на тебе от небето догде бъдеш изтребен” (Второзаконие 28:24). Това е Божие дело. 
Всичко това се изпраща от небето! 

7. Незначителни врагове ще подгонят войските ни: „Господ ще направи да бъдеш 
поразяван пред неприятелите си ...Трупът ти ще бъде храна на всичките въздушни птици” 
(Второзаконие 28:25,26). Помислете за безизходицата в Корея. Или за войските ни, които 
бягаха от Виетнам и бяха изгонени от Ливан. Или малката Панама, която държеше пистолет 
до главата ни. 

8. Епидемия от разводи: Епидемия от разбити домове избухна. „Ще се сгодиш за жена, но 
друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но 
няма да ядеш от плода му” (Второзаконие 28:30). 

9. Вълна от фалити: „Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, и няма да ядеш от него; 
оселът ти ще бъде грабнат пред тебе, и няма да ти се върне; овците ти ще бъдат предадени 
на неприятелите ти, и не ще имаш, кой да ги избави” (Второзаконие 28: 31). Това описва 



www.sviatost.info  

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА АМЕРИКА 4 4 

древния източен обичай кредиторът да взема всичко от длъжника като компенсация. 
Предупреждава се за вълна от фалити, които ще се случат в тази проклета държава. 

10. Загубата на едно цяло поколение младежи: „Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат 
предадени на друг народ, и очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден” (Второзаконие 
28:32). Днес, нация от възрастни, притежаващи всички пари и мощ, може само да стои и 
гледа с ужас как наркотиците и насилието поглъщат цялото младо население. Този стих е 
пророческо предупреждение за отчаянието, което връхлита родителите в една нация под 
проклятие. „Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в 
плен” (Второзаконие 28:41). 

11. Просперитет на други нации за наша сметка: „Чужденецът, който е всред тебе, ще се 
издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу” (Второзаконие 28:43). 
Осия описва слепотата на хората, които са под това проклятие: „Чужденци поядоха силата 
му, и той не знае; дори бели косми му поникнаха тук-там, а той не знае” (Осия 7:9). Каквато и 
да е културата, независимо от плода, “чужденци ще го погълнат” (Осия 8:7). 

12. Ще станеш нация длъжник, вместо заемодател: „Той ще заема на тебе, а ти не ще 
заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка” (Второзаконие 28:44). През 
последните пет години сме станали най-големият длъжник в света. В този момент ние сме 
опашката, а Япония е главата. Не можем да спасим дори своите собствени банкрутирали 
институции за спестявания и заеми. Помислете за $ 150 млрд., които са необходими за 
спасяването на банковата ни система - и след това кажете ми, че Америка не е под 
проклятие! Сега ние изпитваме пълната му ярост! 

Ниневия беше Ню Йорк за времето си 

Ниневия беше столицата на могъща империя. В разгара на своята мощ и просперитет, Бог 
издигна пророци, които да предупреждават за предстоящия съд. Сам Бог описва Ниневия 
като „този велик град ... (чието) нечестието му възлезе пред Мене” (Йона 1:2). Наум го 
нарече: „кръвнишки град; цял е пълен с лъжа и грабеж” (Наум 3:1). 

Ниневия, като Ню Йорк Сити, беше съставен от четири по-малки града или района. 
Обиколката му беше около 48 километра и бе защитен от стена, висока 30 метра. Тя беше 
достатъчно широка, така че три колесници да се движат една до друга и имаше 1500 кули - 
всяка от които 76 метра висока. 

По времето на Йона, в Ниневия живееха 120 000 деца под седем години, така че общия брой 
на населението й трябва да е било повече от 600 000 души. По времето на Наум, тя имаше 
голяма редовна армия, мощна и непобедима. Бойните коне тържествено минаваха по 
булевардите. Ниневия беше голям търговски град, център на световната търговия. Три 
четвърти от познатия за тогава свят беше под влиянието на нейната власт и търговия. 

Поради силата на проповядването на Йона, в Ниневия е имало покаяние, но то е било 
плитко и краткотрайно. Ниневия скоро се върнала към нечестивите си пътища и Бог бил 
бързо забравен. Нечестието и неморалността на града се разпрострели към всички краища 
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на света и Ниневия, и асирийската империя започнали да парадират с кръвопролитията си. 
Така Бог се разярил. 

Божият Дух дошъл върху пророк Наум и обявил следното: „Господ е ревнив Бог, който 
отплаща; Господ въздава и се гневи” (Наум 1:2). Наум видя това нечестиво общество - пияни 
от удоволствия, успех и просперитет, пълни с гордост, алчност и насилие, хората 
забогатяваха лесно, докато ограбваха и проливаха кръв; и той извика: „Горко на Ниневия! 
Бог ще извърши съд отново!” 

Пророчеството на Наум дойде година след като Йона беше изпратен, за да обяви съда над 
града. Бог беше „бавен да се гневи” и търпелив, независимо от нечестието им, 
кръвопролитията и безбожието. Той си спомни краткотрайното покаяние на бащите им чрез 
проповядването на Йона. 

Наум основа своето пророчество за предстоящото унищожение на 
изявеното Божие слово 

Пророчеството на Наум беше повече от мечта или видение. Подобно на Данаил и другите 
пророци, Наум изучаваше Словото. Той беше научил историята на взаимоотношенията на 
Бога с обществата в миналото, особено в големия град Но-Амон (Тива, Египет). 

Но-Амон е бил столица на египетската империя по време на империалистичните 18-та до 20-
та династии. Съкровища от цял свят се изсипвали в хазната на Но-Амон. Той бил град на 
фараоните. Храмовете на фалшиви богове били наредени по булевардите му. Еремия 
пророкувал срещу идолопоклонството на града: „Ето, ще накажа Но-Амон! Да! Фараона и 
Египет, боговете му” (Еремия 46:25). Езекийл също пророкувал, че Бог „ще извърша съдби в 
Но... и ще изсека голямото население на Но” (Езекийл 30:14, 15). 

Но-Амон бил недостъпен град, защитен от всички страни, „който лежеше между реките, 
окръжен от води, чието предстение бе Нил, и стената му Нилови води” (Наум 3:8). Градът 
бил много проспериращ и е увеличил властта си чрез хората си в другите народи. „Етиопия и 
Египет бяха негова сила ...Фут и ливийците бяха твои помощници” (Наум 3:9). Но-Амон 
имаше почти същите размер и население като Ниневия, преди градът да бъде унищожен в 
божествения съд. Със своите дворци, скъпо изкуство, екзотични мебели, керамика и фини 
дрехи, Но-Амон беше завистта на нациите. Гордееше се с огромна армия и голям арсенал от 
оръжия. 

Светът си помисли, че Но е непобедим град за своето време. Хората си мислеха, че той ще 
живее вечно. „Но и той беше откаран, отиде в плен; младенците му тоже бяха смазани. По 
кръстопътищата на всичките улици; хвърлиха жребие за почтените му мъже, и всичките му 
големци бидоха вързани с вериги” (Наум 3:10). Наум пророкува това, въз основа на 
историческото отношение на Бог с нечестивите общества от миналото. „Ти по-добър ли си от 
популярния Но Амон?” (Наум 3:8). С други думи: „Какво те кара да вярваш, че Бог ще съди 
всички други за нещата, които сега вършите, а вас ще подмине?” 
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Бог има пълното право да зададе същия въпрос днес на Америка. С какво е по-различна 
Америка от нечестивия Содом? По-добри ли сме от поколението на Ной? Или от 
поколението на Лот? Дали сме по-добри от нечестивите хора на Но Амон? Дали сме по-
заслужили от Ниневия, която Бог затри от картата? Като вземем предвид всички 
доказателства от миналото на Божия гняв, защо трябва Той да ни пощади, тъй като ние 
вършим дела, седем пъти по-зли от който и да е от тези нечестиви хора? 

Предупреждението на Наум към Ниневия също е предупреждение към нас: „Също и ти ще се 
опиеш, ще се скриеш” (Наум 3:11). Америка е пияна с похот, наркотици, насилие, зъл секс - 
опиянена е от своя успех и просперитет. „Ще се скриеш” означава, че страната ни ще стане 
безсилна, редуцирана до нищо, неспособна да предприеме действия или да реши 
проблеми. Нашите смъртни врагове ще ни оберат. Обществото ще се разпадне под тежестта 
на нерешими проблеми. 

До сега Америка е съумявала да издържи, но никога не е решавала проблемите си. И все пак 
сме оцелели. Но сега всичките ни проблеми ще се увеличат. Болничната система в градовете 
ни е станала неуправляема. Наркозависими  пациенти се промъкват от стаите си, бягат 
навън, за да си набавят наркотици и след това се връщат обратно в леглата си. Много от тях 
складират кокаин в болничните стаи - дори и в спешните отделения. Лекарите и 
медицинските сестри биват бити и убивани. Няма лек, няма възможно решение! 

Затворите ни преливат, в следствие на което биват освобождавани много престъпници. Сега 
създаваме подвижни затвори в опит да се справим с пренаселеността. Нашите наказателни 
институции са домове на ужас - на изнасилване, насилие и безнадеждност. Тук също не се 
вижда скорошно решения или лек. 

Съдилищата ни вече не могат да се справят с натовареността си. Съдия след съдия издава 
предупреждения: „Ние сме на ръба на анархията, дори не можем да заведем дело срещу 
множеството престъпници.” 

Нашите училища са срам за целия свят. Сградите им в централните райони се разпадат, 
учителите живеят в страх. Училищата са се превърнали в миниатюрен ад, където децата се 
сблъскват с оръжия, ножове, наркотици, насилие и безразборен секс. Те са лишени от 
всякакъв морал. 

Социалната ни система е в пълен хаос. Щатът Ню Йорк е нарекъл този град “делото за 
кошницата със социалната помощ.” Разходите вече са излезли извън контрол. 

Никой от правителството на САЩ, Конгреса, от Уолстрийт или  Федералния резерв не може 
да ни каже какво се случва с икономиката ни. Това е отвъд всички нас. Никой не знае какво 
държи тази система цяла. 
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Има спусък, който е задвижил този страшен съд 

„От тебе излезе един, който измисля зло против Господа, и възнамерява нечестие” (Наум 
1:11). Бог трябва да излее яростта Си, когато нацията премине от просто игнориране на Бог 
към умишлен заговор срещу Него. 

Това зло, което прави интриги срещу Бог - създавайки закони, давайки нечестив съвет, който 
преднамерено гневи Бог - е консенсусът, националното съзнание, изразено от съдии, 
съдилища и правителството. То е възникнало сред нас и е въплътено във Върховния ни съд, 
федералните съдилища, в съдиите ни на всички нива. Тези хора стават нечестиви съветници, 
водещи война срещу Бог и имат кръв по ръцете си! 

Това са зли, мразещи Бога хора, които защитават убийците на бебета и правата на атеистите. 
Те размахаха юмрук на Бог, предизвиквайки Го да реагира на гордия им бунт. Тази малка 
шепа нечестиви съветници утвърдиха сърцата си против Бог. Те Му обявиха война и Той вече 
не може да задържи яростта Си. 

Въобще не ми пука какво прави Върховния съд, но ще видите, че Бог ще превърне това в 
предрешен съд на безумни хора. „Още сега ще строша хомота му от тебе, и ще разкъсам 
връзките ти” (Наум 1:13). Тези нечестиви съветници ще отидат на съд. Бог е обещал да ги 
посрами и да направи лицата им да почернеят от страх. 

Наум попита: „Кой може да устои пред негодуванието Му? И кой може да застане, когато 
пламне гневът Му?” (Наум 1:6). Когато Божията ярост е на земята, когато яростният гняв на 
Бог удари, кой съдия може да остане в бунта си? Кой съд ще издържи? Бог ще помете всички 
тях със страх и ще порази сърцата им с объркване. Те ще бъдат безпомощни срещу 
наводненията, ще плачат: „Какво се случи? Всичко се руши!” 

Четири конкретни наказания, които Бог нанася върху една 
залязваща нация 

Подобно на Ниневия, Америка има неизлечима рана. Освен чудото на милостта, няма друго 
изцеление за нас, а само наказание (вж. Наум 3:19). Тези наказания се появяват и бързо се 
ускоряват, докато всяко от тях стане като лавина, като огромно наводнение (Наум 1:18). 

1. Няма да има край на труповете: Първото наказание е, че „труповете са безчислени.” Наум 
3:3 казва: „Има и много ранени и голямо число убити, и труповете са безчислени; спъват се в 
труповете им.” 

Наум видя нещо, което по неговото време изглеждаше невероятно. Ниневия се отдаваше на 
своя просперитет. Улиците ù, както обикновено бяха оживени от купувачи и търговци. Но 
пророкът видя меч да приближава тези оживени улици. Видя трупове да лежат навсякъде, 
множество заклани и убити, и хора, които се препъваха в телата. Когато наказанието дойде, 
очаквайте да видите увеличаващи се ковчези и трупове. 
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Ужасна сцена е запечатана в съзнанието ми: как бившия президент Рейгън и съпругата му 
плачат над 250 ковчега на войници, които бяха взривени в Ливан. И отново ги виждам да 
стоят пред празните ковчези - тези на петимата астронавти, взривени в небето. Виждам и 
президента Буш, застанал печално пред около 35 ковчега - тези на моряците, убити от 
експлозия на борда на кораба им. Ковчежно време е в Америка! В следващите дни ще има 
толкова много трупове, че на американците няма да им прави впечатление и ще стъпват по 
телата. Някой ден ще видим тела на починали от глад по улиците на Америка. Жертвите от 
СПИН загасват по улиците, защото няма място, където да умрат! 

Следната история се появи в новините наскоро. Една 14-годишна майка хвърлила 
новороденото си бебе от прозорец на 4-тия етаж. Трупът на малкото дете бил намерен три 
дни по-късно на алеята. Хората си помислили, че това е изхвърлена кукла бебе. 

Друг, също толкова потресаващ разказ е, за бебе на три дена, намерено в контейнер за 
боклук на Девето авеню, увито в найлонова торбичка - просто един от стотиците малки 
изоставени трупове, намерени в града. 

Но може би най-тревожната история, която се появи наскоро е, тази за тялото на малко 
момиченце, което е било поставено в куфар и изгорено до смърт. Историята разказва: „Била 
е малтретирана и изоставена по време на живота си, но приета и обичана в смъртта си. Била 
е едно малко дете, на възраст около три години, намерено изгорено до смърт в един куфар, 
изхвърлен сред купчини боклук в преддверието на жилищен блок.” 

Тялото трябвало да бъде погребано в Нивата на грънчаря, но пожарникарите, които са я 
намерили, били толкова съкрушени от това, което видели, че си казали: “Нека да дадем на 
това бебе някакво достойнство в смъртта ù, защото тя очевидно не е имала такова през 
живота си”... Пожарните коли стояли отвън, докато те внимателно носели в обятията си 
малкия бял ковчег в църквата.” 

Вече може да чуете страшния вик: „Елате всички вие, гробари! Елате, всички вие, които 
правите ковчези, трудете се денонощно. Елате вие, носачи, ковчезите ще продължат да 
идват! Елате, вие погребални агенти и балсамиращи, работата ви току-що започна!” Няма 
край на труповете! 

Каква духовна слепота е паднала върху ни, след като виждайки това наказание навсякъде 
около себе си, все още има проповедници, които викат: „Мир! Просперитет!” Не ги ли е 
грижа? Не означава ли нищо за тях това? 

2. Загуба на националната цел: „И ще покажа на народите голотата ти, и на царствата срама 
ти” (Наум 3:5). Второто наказание, което ще видим е, народите, които някога се страхуваха от 
нас, завиждаха и обожаваха, ще разберат, че сме станали слаби. „Ето, людете ти всред тебе 
са жени” (Наум 3:13). С други думи: „Луксът, в който живееш, те е направил мек и женствен. 
Нямаш воля, нито решителност.” 

Всички умиращи империи стават меки и женствени, без желание да заемат позиция по 
какъвто и да е въпрос. От Содом до Вавилон, умиращите империи са изчезвали, защото 



www.sviatost.info  

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА АМЕРИКА 9 9 

хората са били пияни, мързеливи, надрусани и претръпнали към всички предупреждения. 
Подобно на Валтасар, царят на Вавилон, който видя написаното на стената, те, в крайна 
сметка, след като изслушват пророците, признават, че са прави и това, което казват е вярно. 
Но, веднага след това се връщат на купона. (Вж. Даниил 5) 

„Портите на земята ти се отвориха широко на неприятелите ти” (Наум 3:13). Нарко бароните 
от Камбоджа, Колумбия, Мексико и Пакистан се смеят на слабия ни граничен контрол. Бог е 
съборил стените ни. Кастро вкара стотици затворници и шпиони в държава ни. 

Благодаря на Бог за многото добри и благочестиви чужденци, които съм срещал. Но, на 
всеки добър са дошли десет зли, включително убийци и изнасилвачи. В много страни, 
разпространителите на наркотици са единствените, които са в състояние да съберат пари, за 
да дойдат в Америка. Пророкът каза, че те идват с меч, за да убиват и унищожават. 

3. Кръщението в мръсотия: „Аз ще хвърля върху тебе гнусна нечистота и ще те омърся, и ще 
те поставя като позорище” (Наум 3:6). Третото наказание, подобно на Ниневия е, че сме 
станали за срам и позор на света. Целият свят се изчервява от нечестието ни. Веднъж водих 
гости от Полша и други страни от бившия Съветски блок на разходка из улиците на Ню Йорк. 
Докато вървяхме по 42-ра улица, видях сълзи в очите им. Най-накрая, един полски 
бизнесмен се обърна към мен и каза: „Аз вървя през самия ад! Моля ви, изведете ме от тук!” 

„Тоя е веселящия се град, който живееше безгрижно, който думаше в сърцето си: ‘Аз съм, и 
освен мене няма друг!’ Как се обърна на пустота, обиталище на зверове! Всеки, който 
минава край него, Ще подсвирне и помаха с ръката си” (Софония 2:15). Израил беше толкова 
нечестив, че дори езическите „филистимски дъщери ... се срамуват от твоите позорни 
постъпки” (Езекийл 16:47). 

Мойсей предупреди Израил, че грехът ще доведе всяка нация до запустение „и земята ви, 
тъй щото да се смеят за това неприятелите ви, които живеят в нея” (Левит 26:32). 

Америка в момента преживява това свръхестествено кръщение в мръсотия. Пророкът рисува 
картина на Бог толкова разгневен, така пълен с отмъщение, че хвърля кал и мръсотия върху 
тоя нечестив народ. Ние буквално сме потопени в порнография. Днес тя е мултимилионен 
бизнес. Преди десет години голяма част от нея се внасяше, но днес САЩ е най-големият 
износител на мръсотия в целия свят. 

Със своите телевизионни шоута и видео филми, нашата нация развива апетита за 
извращение и садомазохизъм. Дори и дневните сапунени опери са пълни с цинизъм, 
блудство и хомосексуализъм. Телевизията се превърна в отворен врата за този порой от 
мръсотия. 

Бог прави на Америка това, което направи на Израил, след като закопня за плът в пустинята. 
„Няма да ядете един ден, ни два дена, ни пет дена, ни десет дена, ни двадесет дена, но цял 
месец, догде ви излезе из ноздрите и ви омръзне” (Числа 11:19-20). 
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Съединените американски щати сега са известни като „нацията, където всичко е позволено!” 
Кажи речи няма никакви ограничения. Млади 11- и 12-годишни момчета са вече 
изнасилвачи. Момичетата забременяват на 12 години и след това правят аборт! Нацията ни 
играе блудницата, докато гледа в цевта на смъртоносното оръжие на СПИН-а и се смее: „Ха, 
кой се страхува от СПИН?” Миналата седмица една филмова звезда призна, че 12 от най-
добрите му приятели са починали от СПИН. Но той не възнамерява да промени начина си на 
живот! 

4. Масова депресия, от която няма избавление: Много хора не искат да чуят за идващия 
икономически колапс. Думата „депресия” плаши американците, но вярвате или не, не сме се 
изправили пред още една краткотрайна рецесия, преди икономиката да се възстанови. 
Напротив, ние сме изправени пред последната голяма депресия! 

Това се случи на всяко общество в миналото и империя във вихъра на наказанието. Не 
мислете, че няма да се случи на вас. Поради неверността на Израел, Господ ù каза: 
„Умножила си търговците си повече от небесните звезди. Както изедникът опустоши и 
отлетя” (Наум 3:16). 

В това пророчество, Наум предупреждаваше града за коварния враг, който ще дойде да 
унищожи икономиката му. Ниневия изнасяше всякакъв вид стъкларски изделия, текстил, 
килими, слонова кост, произведения на изкуството, скъпоценни камъни, сребро, злато и 
подправки. Търговците ù пътували по целия свят, но, не след дълго нахлули смъртни 
врагове, разпрострели се върху богатата плячка и избягали с трофеите. 

Не се съмнявайте, че не е далеч денят, когато Япония, Тайван, Корея и Германия ще вземат 
парите си от Съединените щати и ще си заминат! „Всички, които те гледат, ще бягат от тебе, 
и ще рекат: ‘Ниневия запустя! Кой ще я оплаче?’ От где да потърся утешители за тебе? ”  
(Наум 3:7).  „Всички, които чуят вестта за тебе, изпляскват с ръце поради тебе; защото върху 
кого не е падало всякога нечестието ти?” (Наум 3:19). 

В един скорошен ден, Япония ще спре да купува нашите държавни облигации, както и 
всички други народи. Ние няма да можем да финансираме огромния си дълг. Той ще ни 
срине и ще паднем лошо. „Той (Бог) развесели над тебе неприятеля” (Плачът на Еремия 
2:17). 

Истинският пазар на недвижими имоти също ще се срине. Софония предупреди Ниневия: 
„Пустота ще има в праговете” (Софония 2:14). Праговете представляват жилищата. Той 
пророкува за празни сгради и птици, които влизат и излизат през разбитите прозорци. 
„Пеликанът и ежът ще обитават в капителите й” (стих 14). Ню Американ Стандарт Библията 
гласи: „Птиците ще пеят на прозореца.” 

Дори и сега, в Далас, Хюстън и Денвър виждаме ужасяващата гледка на празните 
небостъргачи: „Ден на тръба и на тревога против укрепените градове и против високите кули 
при ъглите” (Софония 1:16). Високите сгради, като кулите на Тръмп и Зекендорф в Ню Йорк 
Сити, представляват гордостта, конкуренцията и алчността на американското общество. Идва 
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денят, когато много от тези кули ще стоят празни, като гигантски, загниващи надгробни 
паметници, пълни с бездомни хора. 

Кога ще ни се случи всичко това? 

Наум каза на Ниневия: „Господ даде заповед ... ще изсека ... защото си осквернен” (Наум 
1:14). Вярвам, че Бог вече е дал заповедта да се извършат всички тези пророкувани 
наказания. Всичко това ще се задвижи. Думата, която непрекъснато слушам в духа си е 
„ускорение”. Огънят е запален и скоро ще се раздуха, ще стане по-интензивен, и в крайна 
сметка ще обхване цялото ни общество. 

Ами Божият народ? Пред какво сме изправени? Отново, ние сме заведени при Словото, за 
да намерим това, което нашият Господ каза и извърши в миналото. 

В миналото, Бог винаги е избавял Своя народ от опустошение, нали? Нека да потърсим из 
Писанието: Ной и неговото семейство избягнаха потопа. Бяха ли те опазени? Да! Данаил и 
еврейските деца оцеляват след пещта и бърлогата с лъва? Да! Дали Лот и тези, които 
обърнаха внимание на предупрежденията на Бог, загинаха в Содом? Не! 

Исус не предупреди ли евреите да избягат от Ерусалим, когато вражеските армии 
приближаваха? Той каза: „А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, ... нека 
бягат в планините, ... нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него.” (Лука 
21:20-21). И Ерусалим беше разрушен, а покорните хора бяха избягали, спомняйки си 
предупреждението на Господа. 

Дори и към нечестивата Ниневия, заради само един праведен човек, Бог даде това славно 
послание: „Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, и познава уповаващите на Него” 
(Наум 1:07). Тези, които слушат и се покоряват, винаги се спасяват! 

Неговата крепост е къща, поставена на скала: „На Тебе, Господи, уповавам; ... Бъди ми силна 
канара, укрепени здание, за да ме спасиш. Защото Ти си моя канара и крепост” (Псалм 31:1-
3). 

И тук е посочено как ще останем в безопасност: „В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме 
изкупил, Господ Боже на истината ... Познал си утесненията на душата ми, и не си ме 
затворил в ръката на неприятеля; поставил си нозете ми на широко” (Псалм 31:5, 7, 8). 

Пригответе се сега за предстоящото Божие наказание, като утвърдите сърцето си на 
Канарата, Която осигури убежище за Неговите люде. Предайте опазването на тялото и 
душата ви на нашия щедър и милостив Господ. 

Как Бог възнамерява да спаси Своя народ в тези трудни времена, не зная, но за Него няма 
нищо невъзможно. Той е ковчега на безопасност, затова ние не трябва да се страхуваме, 
нито  да бягаме или да се крием. Дори ако напуснем този свят чрез водородно разтапяне, 
това ще е просто незабавно избавление от един полудяващ свят. 
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Наречете ме Глашатай на съда, кажете ми, че не съм патриот, наречете ме както искате. Но 
аз вече съм гражданин на друга държава - на Новия Ерусалим, който е горе. Ние трябва да 
търсим града, чийто строител и създател е Бог. 

И накрая, Исус ни предупреди за идването на деня - толкова страшен ще е той, че сърцата на 
хората ще се стопят заради страха, гледайки ужасите, които идват на земята. Тогава Той каза: 
„Погледнете нагоре и се радвайте, защото изкуплението ви наближи.” 
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