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Възлюбени, ние сме в жестока война - борба на живот и смърт за вярата ни. Сатана е твърдо 
решен да потопи и унищожи вярата на Божиите избрани и колкото по-силна е тя, толкова по-
голяма ще бъде неговата атака срещу нея. 

Християнин с непоколебима вяра е считан за Враг Номер Едно в ада и причината за това е 
следната: чрез вярата и нейната освободена власт царства биват превземани, ражда се 
праведност, получават се Божиите обещания, устата на лъвове се затварят, сатанинският 
огън бива угасен и има избавление от меча. От слаби, вярващите стават силни и смели в 
битка, обръщайки армията на дявола в бягство. Тези верни хора възкресяват мъртвите, не се 
предават, когато биват измъчвани, с радост издържат на подигравки, на побои, на убиване с 
камъни и ако са в затвора - пеят хваление. Вярата поддържа тези, които я притежават. 

Когато е разбита или изгубена, вярващите стават слаби и се обръщат към идолопоклонство и 
нечестие. Павел предупреди, че някои са отхвърлили вярата. Той заръча на Тимотей да се 
бори с доброто войнстване като „имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха 
отпаднаха от вярата” (1 Тимотей 1:19). 

Той също така предупреди Тимотей, че „в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, 
и ще слушат измамителни духове и бесовски учения” (1 Тимотей 4:1). Заедно с Тимотей, 
Павел предупреди църквата, че Сатана ще се опита да „събори вярата на някои” (2 Тимотей 
2:18). 

Вярата на Петър беше подложена на жестока атака от страна на Сатана. Тя така вбеси ада, че 
дяволът поиска разрешение да го пресее, за да се види дали той ще устои. „И рече Господ: 
‘Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за 
тебе, да не ослабне твоята вяра’” (Лука 22:31-32). 

Благоденствието винаги е имало участие в корабокрушението на вярата. Точно преди да 
умре, Моисей скърбеше за склонността у Божия народ да отхвърля вярата, когато са 
благословени и проспериращи. В последните си думи той каза на Израел: Господ беше 
вашата Канара! Вие бяхте Неговия дял, Неговото наследство. Той ви намери всред дивата 
пустош. Водеше ви, наставляваше ви и ви пазеше като зеницата на окото Си. Като орел Той 
разпери Своите големи крила над вас. Сам Господ ви водеше, защото нямаше чужд бог 
между вас. Имахте плодородие от земята: хранехте се с мед от скалата, имахте изобилие от 
масло, мляко, овце, крави, кози и овни, и пихте от чистия плод на лозата. Но като бяхте 
благословени, вие се възгордяхте, станахте самодоволни и се закоравихте. Счетохте цялата 
Му добрина за даденост и изоставихте вярата си в Него. 
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И Господ видя това и се погнуси от тях, защото те Го разгневиха. „И рече: ‘Ще скрия лицето 
Си от тях... защото те са поколение развратено, чада, в които няма вярност’” (Второзаконие 
32:19-20). 

Когато Израел изгуби вярата си, отхвърляйки я настрана и тръгвайки по своя си път, всичко 
излезе извън контрол и Бог спря потока от благословения. Господ обяви, че от този момент 
нататък: „Ще натрупам на тях зло; всичките Си стрели ще изхвърля върху тях” (Второзаконие 
32:23). 

Точно това се случва в Америка днес. Превърнахме се в тази нация, „в която няма вяра.” 
Преди вярвахме в Бога: поставяхме името Му на нашите монети, почитахме един ден от 
седмицата в Неговото име (във времето на неделните „сини закони”), молихме се на Него в 
училищата, в съдилищата, както и в Конгреса, защото бяхме нация „под управлението на 
Бога.” В резултат на това, ние се наслаждавахме на всичките благословения и добрина, за 
които говореше Мойсей. 

Сега захвърлихме вярата в Него и вместо това сме се обърнали към алчност, похот и всички 
форми на нечестието. Така ние се подиграваме и проклинаме самия източник на всички 
наши благословения. В петък, 13-ти октомври 1989 година, фондовата борса се срина с 190 
точки. Това беше почти точно две години след предупреждението на Бога за такава случка 
(19-21 октомври 1987 г.). Земетресението в Сан Франциско се случи след няколко дни. 

Сега предупрежденията на Мойсей се сбъднаха за нас. Бог ще натрупа беди върху нас, ще 
изсипе стрелите Си върху тази нация, както никога досега в цялата човешка история. Вярвам, 
че Бог се е ангажирал да дисциплинира тази нация и по този начин да доведе Америка на 
колене. 

Поколението на Уол Стрийт, което бива съдено сега, е поколението на Уудсток, което в 
миналото се отказа от материализма и обществото, защото така да се каже нищо не ги 
задоволяваше. Уудсток е като символ за това поколение в момент, когато 450 000 младежи 
се събираха, дрогираха се с наркотици и своята музика, търсейки мир. Те искаха нещо, което 
да задоволи вътрешния им копнеж. Те приключиха полумъртви, а тези, които останаха 
незасегнати накрая отидоха на Уол Стрийт с неговата алчност и материализъм. И сега, 
приключили с този етап, върнаха това поколение обратно към дрогата. Вероятно в Уол 
Стрийт обществото има толкова или дори повече злоупотреба с наркотици, отколкото по 
улиците. 

Виждам Америка, оприличена на пациент, който лежи на масата по време на открита 
сърдечна операция с много хирурзи около себе си. Точно когато те си мислят, че са спрели 
цялото кървене и се приготвят да си измият ръцете, главната артерия се спуква и причинява 
кръвоизлив. Вярвам, че Америка е точно на този етап. Независимо, че нещата могат да се 
закърпят, този кръвоизлив предстои да се случи на нашата икономика - същото нещо, за 
което сме плакали и сме били предупредени за идването му. Върху нас е желязното иго, 
което не може да бъде строшено. Партито свърши! Американският начин на живот такъв, 
какъвто сме го знаели досега ще се промени завинаги. 
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Наскоро имаше бунт в един от затворите тук в Ню Йорк. Кухнята била в ремонт и заради това 
била сервирана студена вечеря, което разгневило лишените от свобода. Те отворили 
прозорците, хвърлили яденето си и започнали да палят разни неща. И всичко, защото 
вечерята им била студена! 

Какво ще се случи, ако колежите ни започнат да затварят врати и нашите младежи не 
разполагат с пари за спортни коли, дрехи, касетофони, както и за всички други неща, с които 
толкова са свикнали? Те никога не са били в лишение. Наскоро имах сън, какъвто не бях 
имал през живота си. Молех се Господ да ми говори на първо място чрез словото Си, след 
това чрез пророческо движение на Неговия Дух и чрез сънища, по никоя друга причина, 
освен, за да мога да имам по-ясно видение за това, което Той говори на сърцето ми. Сънят 
ми беше: 

Вървях по улиците на Ню Йорк (предположих, че е той заради високите сгради) и беше сиво, 
тъмно и обстановката беше грозна. Вървях по тротоара и стигнах до канавки, пълни с млади 
хора, които ми изглеждаха на колежанска възраст. Техните тела бяха увити едно около друго 
на четири, пет пласта. На тези, които лежаха на дъното, главите им бяха наполовина в 
мръсотията, с която бяха пълни каналите и аз си помислих: „Те се давят в тази мръсотия!” 
Помислих си, че всички са мъртви, но те леко помръдваха. Пръст се мръдваше тук, палец 
там; те бяха живи, но всички бяха дрогирани.  

Понякога, някой на върха на купчината се изправяше за малко, отваряше книга и лениво я 
поглеждаше; след което я затваряше и си лягаше. Аз осъзнах, че те са студенти! Тогава 
всички книги се затвориха и аз започнах да плача, казвайки: „О, Боже, погледни ги! Те са в 
канавките. Какво е станало с тях? Те умират! Никой не учи, не работи, не се храни! Те 
умират.” 

Възлюбени, ускорената присъда ще се отрази на нашите младежи повече, отколкото на 
всеки друг сегмент от общество ни. Повечето от тях никога не са знаели какво е страдание; те 
са имали всичко, което са поискали. Нашите младежи ще вършат безредици и палежи. 

Вярвам, че това, което казва Писанието е ясно. Бог е започнал с изпълнението на съдебната 
присъда. Вместо да я спусне над нас изведнъж, Бог каза, че ще „натрупа неприятности и ще 
ни порази със стрелите Си.” Според мен проблемът ще започне да се ускорява малко по 
малко - една лоша новина тук, друга там, а след това внезапен порой от всички страни. 
Може да отнеме година, преди това да се отрази върху много от вас. Този проблем няма да 
засегне обикновения трудещ се човек, колкото ще се отрази на богатите в тази нация. Тези 
от вас, които винаги са се оплаквали от факта, че сте имали една обикновена работа, ще 
стигнете до там, че да сте благодарни за нея, защото много богаташи ще страдат повече от 
вас. 
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Опазването на вярата е индивидуално. 

Същият принцип на опазване на вярата в Бог е приложим както за индивидуалния ни живот, 
така и за цялата ни нация. Нямате представа колко сериозна е бедата, докато не изгубите 
вяра във факта, че Бог се грижи за вас. „А без вяра не е възможно да се угоди Богу. Защото, 
който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го 
търсят” (Евреи 11:6). 

Когато нямате вяра, ще откриете, че говорите на Господ със сарказъм. Учениците бяха в 
блъсканата от бурята лодка, а Исус спеше, докато вълните ги удряха. Те Го събудиха и Му 
казаха: „Господи, не те ли е грижа, че потъваме?” Те Го обвиниха, че нехае за случващото се. 
Исус успокои бурята, но погледна недоверчиво към Своите учениците, и каза: „Защо сте 
толкова страхливи? Още ли нямате вяра?” (Марк 4:40). 

Някои от вас в този момент сте в най-голямата буря в живота си и изглежда така, сякаш 
проблемите само се увеличават: няма работа, финансови проблеми, врагове идващи към вас 
като ударите на вълни, които искат да ви потопят. Изглежда, че Господ е заспал за вашия 
проблем. Има едно бурно море вътре във вас, където нищо не е спокойно! 

Имате ли още вяра или е започнал бавен отлив с всяко ново разочарование? Откривате ли, 
че в сърцето си говорите на Бог със сарказъм? „Боже, не Ти ли пука? Ще стоиш ли просто 
така, безучастен? Ще ме оставиш ли да се удавя в това море от унищожение?” 

Не е чудно, че Исус каза следните силни думи: „А Бог няма ли да отдаде правото на Своите 
избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им 
отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?” 
(Лука 18:7-8). 

Често, мислейки за всички харизматици и евангелисти, които се стичат към църквите на 
тълпи, се чудя как Исус може да задава този въпрос. Но дали тяхната вяра ще издържи, 
когато дойде разклащане? Очевидно е, че толкова много неприятности ще се натрупат, а 
Божиите стрели, носещи наказание ще бъдат толкова бързи, че мнозина ще се откажат от 
своята вяра. Ще ви намери ли Той невярващ в този час? Сатана има добре планирана 
стратегия за събаряне на вашата вяра. 

Сатана изкривява праведните Божии присъди в Църквата. 

„Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от 
нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие? И ако 
праведният едвам се спасява, то нечистият и грешният где ще се явят?” (1 Петрово 4:17-18). 
Предупреждението на Петър се сбъдна. 

На Сатана се приписва Божието изобличение на греха в църквата, за да изглежда, че 
нечестието е неконтролируемо. Всичкото това изкарване на греха наяве в последните 
няколко години не е дело на дявола. Бог е Този, Който съди и очиства. Сатана би предпочел 
да поддържа фалшиво лице, смесване със светското, двойните стандарти, защото иска всяко 
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служение да е основано на зло. Божият Дух изведнъж включи небесните прожектори и 
изпрати армия от ангели, за да се изкорени злото. 

Един скъп брат каза: „Кой е следващият? Изглежда така, сякаш всеки човек, на който имах 
доверие, всеки, за който мислех, че е толкова свят, така помазан, е бил изложен на някакъв 
ужасен таен грях! На кого да се доверя сега?” Ще откриете, че някои евангелизатори или 
пастори никога не са имали победа над смущаващия ги грях. Ще чуете за години на 
пристрастяване към порнографията, години на тайно пиене, извращение и робство, години 
на отдаване на изкушенията - и всичко това докато проповядват победа в Исус! 

Сатана идва със своите криви лъжи, опитвайки се да си препише очистването на дома на 
Господа. Опитва се да направи греха да изглежда неконтролируем и да убеди християните, 
че той никога няма да приключи. Една негова голяма лъжа е: „Всеки прави нещо нередно и 
живее в лъжа. Ти също си се запътил към провал. Ако тези, за които се предполага, че са 
силни и святи го направиха, то и ти нямаш шанс.” 

Бог ни е дал мощно оръжие, което да използваме срещу тази атака към нашата вяра. 
„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим 
всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред 
нас поприще” (Евреи 12 : 1). 

Не гледайте хората около вас, които се провалят. Вместо това, поставете очите си върху 
„големия облак от свидетели”, които вече са в славата! Този стих описва армия от светии 
победители от всички възрасти, кръжащи над нас, седящи на пейки и аплодиращи светиите, 
които все още са в надпреварата! Чуйте вика им: „Отмахнете този грях, има победа! Ние 
спечелихме! Борихме се до смърт и не се провалихме, защото Бог ни държеше! Вярата ни 
никога не се поклати. Бягайте с търпение, продължавайте напред, истината работи! Ние сме 
победители!” 

И така, няколко проповедника се провалят. И така, няколко хиляди проповедника се 
провалят! И така, тези, на които се доверявате, се провалят! Това означава ли, че дяволът 
набира власт? Означава ли, че ще има само няколко победителя? Погледнете нагоре и вижте 
големия облак от свидетели, всичките облечени в бяло! 

Дали си струва? Попитайте Ной. „Всички от моето поколение се провалиха! Само осем от нас 
опазиха вярата, но ние устояхме в продължение на 120 години, въпреки насилието, 
ширещия се грях и подигравките. Вие също може да сте победители.” 

Кажете на дявола: „Ако грехът е толкова силен, а ти казваш, че всеки човек е фалшив, тогава 
какво ще кажеш за този голям облак? Откъде дойде тази армия от свидетели? Ако грехът е 
толкова силен, как толкова много хора получават освобождение от него? Виж тази 
триумфална армия от свидетели, които махат с ръце, носещи короните на правдата. Как 
постигнаха това?” 

„Сатана, ти ограби домовете им. Ти изпрати свои поддръжници, за да хвърлиш децата им в 
реките. Ти ги наряза на парчета, отсече главите им, заби мечове в стомасите им. Ти ги би с 
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камшик и ги преби от бой. Ти ги повесе, преряза гърлата им, но те пак не се огънаха. Тяхната 
вяра надделя!” 

Сатана погрешно представя Господния процес на пречистване. 

Всички пророци предсказаха, че Божият народ ще премине през пречистващия огън. „И тая 
трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, и изпитвайки 
ги както се изпитва златото” (Захария 13:9). „Но кой може да издържи деня на пришествието 
Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото е като огъня на пречиствач, и като сапуна на 
тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, та ще очисти левийците, и 
ще ги претопи като златото и среброто; и те ще принасят Господу приноси с правда” 
(Малахия 3:2-3). 

Бог каза на Еремия: „Не е ли словото Ми като огън?” (Еремия 23:29). А Еремия рече: 
„Неговото слово става в сърцето ми като пламнал огън затворен в костите ми” (Еремия 20:9). 
Бог отново изпраща огнено, пречистващо слово; толкова горещо, колкото жаравата на 
жертвеника Му! Той усилва топлината. Вие ще виждате това все повече и повече, когато 
Господ изпраща святи пророци, които са очистени пратеници. „Защото, ето, иде денят, който 
ще гори като пещ” (Малахия 4:1). 

Всеки път, когато среброто или златото се пречистват от огън, всички примеси, сплави, 
нискокачествени метали, мръсотия, малки бели петна от отпадъци и шлаки излизат на 
повърхността. Сатана идва при вас, но всъщност Бог ви е поставил в този пречистващ процес 
и вие седите под Неговото нажежено до червено Слово. С излизането на примесите на 
повърхността и отделянето на скритата развала чрез огън, дяволът казва: „Погледни в съда и 
ми кажи какво виждаш. Всякакви видове мръсотия. Колкото по-горещо е посланието, 
толкова повече мръсотия. Погледни се, ти си съд на пречиствача, пълен с мръсотия и 
развала! Никога няма да успееш! Ти си под нажеженото до червено слово и всичко, което 
имаш е мръсотия!” 

Ти му отговори: „Дяволе, виж Този, Който седи до мен? Това е моят Господар, 
Пречиствателят. Той разпалва пламъците и Той е Този, Който ме постави в този огън. И 
дяволе, тази измет е само на повърхността - отдолу целият съд е пълен със злато! Господ ни 
подготвя. Виждаш ли това нещо в ръката Му? То е цедка, и когато е готов, Той ще махне 
мръсотията от върха на съда и ще продължи да обира, докато един ден ще погледне там и 
ще се усмихне, защото ще види Своето Собствено лице, отразено в мен!” 
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Сатана се опитва да потопи вашата вяра, изопачавайки любещото 
дисциплиниране на Господа. 

 

Сатана ще направи всичко възможно, за да ви убеди, че настоящето ви дисциплиниране е 
заради Божия гняв и недоволство към вас. 

Новият Завет има много да каже за дисциплинирането [възпитателно коригиране]: „И сте 
забравили увещанието, което ви съветва като синове: ‘Сине мой, не презирай наказанието 
на Господа, нито да ослабваш, когато те изобличава Той; защото Господ наказва този, когото 
люби, И бие всеки син, когото приема’. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със 
синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?” (Евреи 12: 5-7). 

Самият Исус заявява: „Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди 
ревностен да се покаеш” (Откровение 3:19). Павел пише: „А когато биваме съдени от 
Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света” (1 Коринтяни 11:32). 

Старият Завет също говори за наказанието: „Сине мой, не презирай наказанието от Господа, 
и да ти не дотегва, когато Той те изобличава, защото Господ изобличава оня, когото люби, 
както и бащата сина, който му е мил” (Притчи 3:11-12). 

Това, което преживяваш като дете на Бога не е случайно или изолирано бедствие. Всеки тест, 
всяка огнена изпитня е под Неговия строг контрол и има цел за всички тях. То е „за наша 
полза, за да съучаствуваме в Неговата светост” (Евреи 12:10). 

Дисциплинирането може да изглежда тежко, като че нещо странно се случва с нас. То не е 
весело, но след като премине, произвежда „мирния плод на правдата.” Но само тези, които 
искат да учат и са готови да бъдат обучени от него ще дадат плод. 

Дисциплинирането може да включва телесна болка, непрестанно страдание, деца бунтари, 
безработица, загуба на бизнеса, неверни приятели, стрес, умствено объркване - какъвто и да 
е вид огнено изпитание. 

Сатана ще ви каже това, което каза на Йов: „Праведните не страдат! Ако Бог те чува, ако Той 
може да те спаси, ако Той те обича, ако Неговите обещания са верни, ти трябва веднага да 
бъдеш избавен. Твоето страдание не трябва да бъде толкова продължително. Къде е твоят 
Бог? Това ли е твоята вяра, която ти помага?” 

Възлюбени, не отпадайте! Не отхвърляйте вярата си! Сатана е лъжец! Вие страдате, защото 
Бог ви обича, защото Той се грижи! Ако сте помолили Господ да ви направи повече като Себе 
Си, само Той знае как това да се случи. Той знае какво може да ви унищожи! Той знае точно 
кога да направи път за избавление. Той няма да се задейства, докато не дойде времето Му. 
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Не отслабвайте! Бог държи всичко под контрол, включително болката и продължителната 
болест. Ако Той ви привдигне точно сега, може да не изминете целия път! Както Павел, вие 
имате трън, който да ви предпазва от гордост. 

Това, което силно искате, отговорът, който смятате, че е толкова необходим, може да бъде 
нещо, за което Бог знае, че ще ви унищожи. Ако Бог казва Не, вие трябва да отстъпите, 
знаейки, че Той предпазва душата ви от едно по-късно унищожение. Облакът от свидетели 
вика: „Върни се в битката и се бори с вяра! Издигни отмалелите си ръце и укрепи 
отслабналите колене. Не се обръщай настрани. Остани в състезанието. Не позволявай да 
покълне корен на горчивина.” 

Когато множествата биват дисциплинирани, те вярват на лъжите на дявола. Позволяват 
корен на горчивина срещу Господ да влезе в сърцата им. Бог предупреждава: „Бъдете 
усърдни и внимателни да не позволите това да се случи. Дръжте се за увереността си, 
защото тя ви носи голяма награда.” 

Господ желае народ, който ще запази вярата си, дори да изгуби 
всичко свое. 

„Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма 
борба от страдания ... радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие 
си имате по-добър и траен имот” (Евреи 10:32, 34). Ето един народ в големи страдания, 
„откак се просветиха.” Те бяха видели светлината. Изгубиха своето имущество, но вярата им 
ги направи радостни, защото очите им бяха върху „по-траен имот.” 

Ще захвърлите ли увереността си, ако загубите всичките си имоти? Много хора ще я загубят 
напълно. Това вече се случва в Тексас, Луизиана, Оклахома и на други места. Чух за 
християнин бизнесмен, един от най-успешните в Тексас, мултимилионер с частен самолет, 
който изгубил всичко! През изминалата година той се борил поне да има храна на трапезата! 
Но Отец дава мир на сърцето му. Сега той гледа на Бога като свой единствен Снабдител и 
нито той, нито семейството му са останали гладни. 

Дните на американския начин на живот такъв, какъвто го познаваме изтичат и в това всички 
ние ще бъдем засегнати и ще почувстваме болка. Лесно е да се говори вяра, когато всичко е 
добре, но скоро ще видим кой ще издържи в трудните времена. 

Павел опази вярата както в добри, така и в лоши времена. В последните си дни, той можа да 
се похвали: „Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих” (2 
Тимотей 4:7). Той можа да каже: „Сатана прати човеци, за да ме бият в Ерусалим, Дамаск, 
Азия, Ефес, Антиохия и в Коринт. Но, аз опазих вярата! Пет пъти юдеите ме биха с 39 удара. 
Бях хвърлян в тъмница толкова много пъти, бях бит с тояги три пъти, замерян с камъни, 
ограбван, дори и от собствените си сънародници, но аз опазих вярата!” 

„Понякога съм бил толкова уморен, в големи болки, безсънни нощи, гладен, жаден, на 
студено и гол, натоварен с всякакви грижи, но все пак вярата опазих. Бил съм смутен, 
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объркан, в затруднено положение, преследван, но никога повален, никога унищожен, 
никога поклатен във вярата си.” 

Тези думи ще ни подкрепят през идните дни: 

„От лош слух не ще се бои; сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа” (Псалм 
112:7). 

„Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и 
влизането ти от сега и до века” (Псалм 121:7-8). 

„Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, 
ще ме издигне на канара” (Псалм 27:5). 

„И призови Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш” (Псалм 50:15). 
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