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Огромна вълна от грях залива нацията ни 
 

Понякога се чудя дали вече не сме надминали греховността на Содом и Гомор. Всъщност, аз 
вярвам, че ако можеше да спечелиш доверието на някой конгресмен, да останеш насаме с 
него и да го накараш да излее сърцето си пред теб, той би изповядал: „По-лошо е отколкото 
някой може да си представи. Положението е извън контрол и е само въпрос на време 
проблемите да ни погребат!” 

Еколозите са се превърнали в съвременни предвестници на погибелта. Според тях планетата 
ни се разпада. Киселинните дъждове унищожават горите, горния пласт на почвата изчезва, 
джунглите се изсичат, озоновия слой се изпарява. С драстичните промени в климата и 
бедствията, които преживяваме напоследък, изглежда сме се запътили към „парниковия 
ефект”. 

Има толкова много лоши новини, предупреждения и притеснителни кризи, че не можем да 
ги изброим. Затова просто решаваме да не им обръщаме внимание. За мнозина телевизията 
се е превърнала във великото бягство от реалността. Други употребяват алкохол и 
наркотици, за да притъпят съзнанието си и да намерят временна утеха. 

Християните виждат сатанинската война, която се води в Америка и не могат да повярват, че 
се случва толкова бързо и така очебийно! Тук, в Ню Йорк наскоро хомосексуалистите бяха 
почетени, като Статуята на свободата беше осветена във виолетово. А в същото време те 
стават по-войнствено и жестоко настроени. 

Политиците, икономистите, писателите и хората, които живеят тук, казват: „Ню Йорк се 
разпада. Самият дявол е станал цар и града умира бързо!” 

Мисля, че по-голямата част от християните тук биха искали да избягат в някое сигурно, тихо 
убежище в планината, за да се опазят от цялото беззаконие около себе си. Някои казват: 
„Какво може да направи един християнин в тази морална деградация? Какво може да 
направи една църква в такъв огромен, подивял и зъл град? За мен е достатъчно просто да 
стоя близо до Исус, така че да не бъда завлечен от потопа... 

Има ли наистина нещо, което може да направи беден, незначителен християнин като мен? 
Нямам пари, образование, влияние – само голяма любов към Исус!” 

Ние често очакваме, че Бог ще се намеси по един от двата начина: или ще изпрати 
свръхестествено изливане на Святия Си Дух, за да отнесе масите към царството Му; или ще 
изпрати наказание, което ще накара хората или да паднат на колене, или ще ги унищожи. 
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Но, възлюбени, това не е Божия метод да промени нещата в зъл ден. Неговият начин да 
издигне руините винаги е бил като използва мъже и жени, които е докоснал. И Той прави 
това, като ги изпълва със Святия Си Дух и ги изпраща на фронта с голяма вяра и мощ! 

Бог използва хора, а не ангели, за да изяви Словото Си на изгубените! Господ не е направил 
много относно греховете на това поколение, защото все още не е намерил вярващи, решени 
да търсят пълнотата и силата на Святия Дух! 

Църквата беше мамена през последните петдесет години от хора, които търсеха Божията 
сила за популярност и лична слава. Напълниха джобовете си с пари и докато раздаваха 
безплатно благословения, се нарекоха с горди имена: Пълен с вяра и сила, Човек на деня, 
Чудотворец. Аз наричам това „харизматични индулгенции”. 

Ние превърнахме тези хора в малки богове и ги издигахме в култ. Днес се държим по същия 
начин и с новото поколение пророци! 

Нищо чудно, че дяволът продължава необезпокояван – подхилквайки се самодоволно на 
всичките разговори за сила и власт в църквата, която е направила нещо много зло. Както 
Израил, така и ние пожелахме човешки цар. Християните седят в събранието и гледат как 
пастора или евангелизатора правят онова, което са призовани да правят всички вярващи! 

Въпреки това, и сега Святият Дух поваля всички звезди и детронира всички религиозни царе. 
Той разрушава духовни империи и буквално избълва от устата Си цялото идолопоклонство в 
служението! 

Бог прави това, което правеше от самото начало – два важни хода! 

Първо, Той издига свято, апостолско служение, състоящото се от хора, напълно предадени 
на Словото и молитва. Те не налагат служението си на никого. Те са плачещи хора, с 
раздрани сърца, нямат друг план освен да търсят, чуят и се покорят на Бог! 

Второ, Бог те призовава в незабавно служение. Той се нуждае от обикновения човек, от 
мирянина! Той използва хора, които първосвещениците биха нарекли „неучени и 
необразовани” (Деяния 4:13). 

Библията казва също, че в горницата на Петдесятница, „те всички се изпълниха със Свети 
Дух” (Деяния 2:4). Всички станаха силни в битката, всички бяха смели, мощни, изпълнени с 
Духа свидетели! Това не бяха само Петър, Яков, Йоан и всички останали известни ученици, 
но също и вдовиците, младежите, слугите и слугините! Ние знаем, че Стефан беше пълен със 
Святия Дух – „пълен с благодат и сила” (Деяния 6:8). Той не беше апостол, нито ръкоположен 
служител. Всъщност, той беше избран да служи на масите, така че учениците да могат да се 
посветят на молитва и на служението на Словото. Стефан беше обикновен човек, пълен с 
Божия Дух! 

Ами Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай - всички те сервираха на масите. Всички 
бяха миряни! Библията казва, че те бяха „изпълнени с Духа и с мъдрост” (Деяния 6:3). 
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Филип също беше мирянин и прислужваше на трапезите. Но и той беше пълен със Святия 
Дух. Писанието ни казва, че отиде в Самария, където проповядва по улиците, молеше се за 
болните, изгонваше демони и вярваше на Господ да вдигне куците и сакатите. „Множествата 
единодушно внимаваха в това, което им говореше Филип, като слушаха и виждаха 
знаменията, които вършеше... И голяма радост настана в онзи град.” (Деяния 8:6,8) 

Божият план да спаси Самария беше човек, пълен със Святия Дух и сила! Филип беше 
толкова смирен, толкова изпълнен с Исус, че можа да остави големите дела в Ерусалим и 
Самария и по Божието водителство да отиде при един човек в пустинята! (виж Деяния 8:26-
40) 

Как ще свидетелства Бог на Ню Йорк – съвременния Вавилон – град пълен с престъпления, 
наркотици, хомосексуализъм, омраза, насилие и безбожие? Той няма да направи това само 
с велики проповеди, без значение колко убедителни и пронизващи са те. Няма да го направи 
само с църковни събрания, нито с мощно поклонение и живо хваление, нито дори с 
разтърсване на дома Му от Святия Дух! 

Бог ще съобщи за Себе Си в Ню Йорк по същия начин, по който иска да го направи в твоя 
град или село – чрез свидетелството на всички, които излизат да проповядват Евангелието 
Му по магистралите и тесните улички! 

Божието свидетелство в Ню Йорк не е това, че имаме църква в театър на Бродуей. Не е, че 
имаме обзаведен дом. Не е, че преживяваме слава и невероятен порой от благословения, а 
чрез мъже и жени, вдовици, безработни, богати и бедни – все миряни, които Бог подтиква. 

Ти си свидетел на Бог в твоя град. Той използва миряни, които се разбират с Него, които са 
подтикнати в сърцата си, търсят Го в молитва, раздират сърцата си и излизат като Филип, 
пълни със Святия Дух, вяра и сила! 

Ако Бог не те е използвал, вероятно е понеже си бил неизползваем. Това се случва на 
вярващите, които „се взират в блясъка на славата”. 

Учениците се наслаждаваха на славата, когато Исус се възнесе в небето. Те можеха да стоят 
там завинаги, радвайки се на топлината, но един Господен ангел ги смъмри с любов: „Защо 
стоите и гледате към небето?” (Деяния 1:11) 

В това да искаш да седиш в църква и да „гледаш славата” се крие опасност. Исус каза на 
учениците Си: „Чакайте Ме. Имате нужда от Святия Дух и от сила. Искам да бъдете Мои 
свидетели!” 

Премести погледа си от времената и сезоните, които са само в 
Божията власт! 

Веднага след като учениците чуха за това, че могат да получат кръщение на сила, те попитаха 
Господ: „Господи, в това ли време ще възстановиш на Израил царството?” (Деяния 1:6). Исус 
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отговори ясно: „Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в 
Собствената Си власт.” (стих 7) 

Спрете и помислете какво се криеше във въпроса им: „Господи, имаш предвид, че ще 
възстановиш царството на Израил, като започнеш от нас, които сме в тази стая? Ние ли 
трябва да свалим от власт Ирод и Рим? Ние ли сме тези, които трябва да прочистят страната, 
установят царството и да Те върнат обратно?” 

Знаем, че Исус трябваше да се разправя с някои от учениците относно желанието им за 
водачество и власт. Но аз усещам нещо друго в този им въпрос, което беше извън жаждата 
за място и власт. Това беше човешката нужда да бъдеш въвлечен в някаква велика, 
решаваща съдба! Това беше нуждата да са специални, да са точните хора на точното време! 

Учениците може да са казвали в сърцата си: „Господи, къде сме ние в пророческия Ти план? 
Би било страхотно поощрение да знаем, че сме в края на един период и ще изгрее нов ден. 
Колко развълнувани бихме били, ако ни кажеш, че живеем и служим в съдбовно време, че 
ни използваш, за да го завършиш!” 

Светии, същата тази нужда да сме хора с велика съдба в някаква степен живее във всеки 
един от нас. Но отговорът на Исус беше прям: „Не е за вас да знаете години или времена.” 
Исус не търси съдбовни хора или строители на царството. Той иска само свидетели за Себе 
Си! Той казва: „Въпросът не е в „пророческия час” или в някаква велика съдба, която ви е 
била определена. Аз трябва да имам свидетели в настоящето поколение!” 

Това дълбоко ме осъжда! Както и много други днес, аз искам да знам къде съм в тази минута 
на Божия пророчески часовник. Защо пада комунизмът? Кога ще се срине икономиката? Ще 
влезем ли скоро в голямата скръб? Събира ли Бог последния остатък? Ще видим ли скоро 
наказания да падат върху Ню Йорк и Америка? 

След това чувам Исус да казва: „Не е за теб да знаеш. Чакай Бог. Изпълни се със Святия Дух. 
Вземи Божията сила, след това излез да свидетелстваш!” 

В Стария Завет, Бог не правеше нищо, без първо да предупреди хората чрез пророците Си. В 
Новия Завет, Той ни казва: „Защото Моисей е казал: „Господ Бог ще ви издигне от братята ви 
Пророк като мен; Него слушайте във всичко, което ще ви каже” (Деяния 3:22). 

Този пророк е Исус! И Той казва: „Премести погледа си от времената и сезоните и спри да 
флиртуваш с мисли за съдбата. Приеми сила от Бог да свидетелстваш за Мен в твоето 
поколение.” 

Светии, всички старозаветни пророци са мъртви. Павел е мъртъв, апостолите са мъртви – Бог 
сега има само теб и мен за свидетели на силата на Христос! 

Ние трябва да живеем в състояние на бдителност, в очакване, със заредени и запалени 
лампи. Трябва да копнеем и чакаме появяването Му. Да, трябва да проповядваме за 
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завръщането Му и да предупреждаваме за Неговия съд, но преди всичко трябва да бъдем 
Негови свидетели! 

Колебаем се дали да свидетелстваме на евреите, защото мислим, че може би не е точното 
пророческо време. Питаме се: „Времената на езичниците изпълниха ли се вече? Духът ще 
падне ли скоро върху Израел и ще премахне ли булото от очите им?” 

Знам, че това е попречило много на църквата в служението й към евреите! Искаме да знаем 
дали сме пророчески точни, за да не пилеем „усилията” си. А Исус казва: „Не е за вас да 
знаете времената – просто свидетелствайте!” 

Не сме преживели пророческа забрана, нито ни е пречело закоравяването на слушателските 
сърца. Просто ни е липсвало желание да работим. Не сме имали достатъчно Божия сила в 
нас, за да достигнем изгубените с вяра! 

Искаме съживление, благословения, изливания, раздвижване! Искаме да седим в църквата 
и да призоваваме Божията слава върху нас! Искаме да слушаме повече проповеди! Всичко 
това е добре. Но Исус каза: „Ще приемете Святия Дух. Ще ви бъде дадена сила да излезете и 
да свидетелствате!” 

Искаме да се радваме в славното присъствие на Господ и то ще се увеличава докато Го 
търсим. Но трябва да помним кое кара Него и цялото небе да се зарадват: „Ще има повече 
радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет 
праведници, които нямат нужда от покаяние.” (Лука 15:7). „Също така, казвам ви, има радост 
пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.” (Лука 15:10) 

Ако се молим за мощно изливане на Святия Дух върху тялото Христово, това трябва да 
доведе до тяло от мощни свидетели, които издигат Исус пред изгубените на всяко място! 

Нуждаеш се от нещо повече от любов към Исус и състрадание към 
изгубените души, за да бъдеш определен като Негов свидетел! 

Онези, които отидоха в горницата, много обичаха Исус. Те бяха състрадателни, 
саможертвени, обичаха изгубените души. Но все още не бяха квалифицирани да бъдат 
Негови свидетели! 

Те бяха учени в училището на Христос. Бяха изцерявали болни и гонили демони. Бяха 
вършили чудеса. Бяха виждали Исус на планината, облечен във вечната Си слава. 

Бяха около Него, когато потта Му се превърна в капки кръв. Бяха Го виждали увиснал на 
кръста, бяха видели празния Му гроб. Видяха Го възкресен. Ядоха и говориха с Него в 
прославеното Му тяло. Дори Го видяха да се издига на небето! И въпреки това, все още не 
бяха готови да свидетелстват за Него! 
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Защо Петър не можа да отиде до много хилядните тълпи в Ерусалим и веднага да 
свидетелства за възкресението Му? Не беше ли видял със собствените си очи това събитие? 
Не можеше ли да проповядва: „Исус е жив! Той се възнесе на небето! Покайте се!” 

Разликата е в силата на Святия Дух! 

Петър направи силно изявление пред първосвещеника: „И ние сме Негови свидетели за тези 
неща и Светият Дух, когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.” (Деяния 5:32) 

Чрез думите на Святия Дух (говорещ чрез Петър), свещениците „се късаха от яд и 
възнамеряваха да ги убият.” (Деяния 5:33). Святият Дух беше говорил чрез Петър и на 
Петдесятница и всички, които чуха бяха „ужилени в сърцата си” (Деяния 2:37). 

Стефан, изпълнен със Святия Дух, проповядва на религиозните лидери: „Коравовратни и с 
необрязано сърце и уши! Вие винаги се противите на Светия Дух; както бащите ви, така и 
вие... А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха със зъби срещу него.” 
(Деяния 7:51,54) 

Когато, след като си търсил Бог излезеш на повърхността, пълен със Святия Дух, можеш 
смело да се изправиш пред съработниците си, семейството, всеки – и свидетелството ти ще 
предизвика една от тези две реакции: или ще извикат: „Какво трябва да направя, за да бъда 
спасен?”, или буквално ще искат да те убият! Ще говориш слово, което се забива в сърцето. 

Съществува един вид съживяване и изливане, който е според 
Божието Слово! 

Ако го търсиш в църковната сграда, ще се разочароваш. Ако беше отишъл в горницата 
няколко часа след като задуха вятъра, слезе огъня от небето и сградата беше разтърсена, а ти 
искаше да преживееш нещо чудотворно – щеше да се разочароваш. 

Виждате ли, вятърът на Духа издуха всички хора на улиците, в двора на храма, на пазара! 
Можеше да попиташ: „Къде е съживлението, свръхестествения вятър? Бих искал да изпитам 
малко от разтърсването, за което чух. Нещо като малко земетресение ли беше? Мога ли да 
видя някои от огнените езици?”, но просто щяха да те насочат навън. 

Щяха да те упътят към 120 те свидетели по улиците, проповядващи Исус със силата на Святия 
Дух! Това е изливането! Вятъра, огъня, Духа – сега са в Божиите свидетели! 

Ще се разчуе из целия свят, ако Бог благослови тази църква с друга Петдесятница, време на 
съживление и свежест от небето. Любопитни хора ще дойдат и ще питат: „Е, къде е? Какво 
можем да видим? Какво можем да почувстваме? Хората падат ли под Божията сила?” 

Няма да го намериш в хвалението и поклонението! Няма да го намериш в специалните 
усещания – танцуването в Духа или в това да си покосен от силата. Всичко това са чудесни 
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преживявания, но те могат да бъдат фалшифицирани в плътта и малцина днес могат да 
направят разликата. 

Ако има изливане на Духа според Божия план, няма да го намериш в църквата! Ще трябва да 
отидеш по къщите, в училищата, в метрото, на работните места, офисите, пазарите! Ще го 
намериш в тайната молитвена стаичка! 

Този вид изливане ще намериш в множество домове, където светиите постят, молят се и 
плачат, викат към Бог за децата си и за неспасените! Ще видиш свидетели да ходят 
навсякъде, говорещи в силата на Святия Дух! 

Получаваш Святия Дух и излизаш! Това е изливането! А не някакъв голям пожар в църквата. 
Това са 20, 200 или 2000 малки огньове, горящи из целия ти град или село! 

Исус ще стане нашия Пророк! 

„Защото Моисей е казал: „Господ Бог ще ви издигне от братята ви Пророк като мен; НЕГО 
СЛУШАЙТЕ ВЪВ ВСИЧКО, което ще ви каже” (Деяния 3:22) 

Ако търсите истински пророк в тези последни времена, Святия Дух ще ви заведе не при друг, 
а при Исус! Възкресеният Пророк на тези последни времена говори от слава на всички, които 
отделят време, за да Го чуят. 

Днес много християни тичат къде ли не да търсят пророк, за да получат няколко трохи 
благословение или напътствие. Възлюбени, аз намерих моя Пророк! Той чете мислите ми и 
ми казва всичко, което трябва да знам! Той е Исус! А Библията казва: „Слушайте Го във 
всичко!” 

Има силно предупреждение за онези, които не внимават в тези думи: „И всяка душа, която 
не послуша този Пророк, ще бъде изтребена от народа.” (Деяния 3:23) 

В момента толкова много животи се разрушават и вярата на толкова много хора е 
претърпяла провал. Малцина искат да чуят истинския Пророк, по-скоро ще оставят да им 
чешат ушите самопровъзгласили се пророци, които не са нищо друго освен гадатели. 

Истинският пророк трябва да се нареди зад Самуил и останалите, които го последваха – да 
благословя хората като „отвръща всеки един от вас от злините ви” (Деяния 3:24-26). 
Истинските пророци не търсят утвърждаване чрез знамения и чудеса. Те не се опитват да 
спечелят доверието ви като ви откриват тайни. Те ви показват разликата между чисто и 
нечисто, като ви отвръщат от греха ви. Те ви връщат обратно при Исус чрез покаяние! 
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Предупреждение за съд 

 

Може да попитате: „Говори много за свидетелстване. Ами какво стана с предупреждението 
за идващия съд?” Всъщност, често съм казвал, че Бог ни изпрати в Ню Йорк, за да издигне 
свят остатък и да предупреди града за идващия съд. Не трябва ли вече да завладеем града с 
книги и литература, пълна с предупреждения за икономически колапс, водородни бомби, 
расови размирици, недостиг на храна и внезапни бедствия? 

Не! Всичко това може и вероятно ще се случи, но не е най-голямото наказание! 

Истинското наказание идва от отхвърлянето на Христос! „И всяка душа, която не послуша 
този Пророк, ще бъде изтребена от народа” (Деяния 3:23). Същото наказание пада върху 
живеещи в компромис християни, които отказват да чуят гласа на Исус! 

Когато дойде Святия Дух, Той пронизва сърцето, предупреждава за грях, праведност и съд. И 
Той прави това по следния начин. Вятърът на духа ни отвежда на улиците да проповядваме 
възкресения Исус и да предупредим хората: „Ако не чуете Исус и не се покаете, ще бъдете 
унищожени измежду хората!” 

Как Бог ще нанесе унищожението, зависи от Него. Това е съда, който трябва да 
проповядваме: „Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е 
повярвал в Името на Единородния Божи Син. Но това е осъждането, че светлината дойде на 
света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.” 
(Йоан 3:18-19) 

Свидетели, ходенето в силата на Святия Дух и носенето на светлината на Исус налага съд и на 
онези, които откажат да чуят и продължават да живеят в злите си дела! 

Възлюбени, това е съда, какъвто винаги е бил през вековете – отхвърлянето на Христос. 
Въпреки това, като внимаваме в гласа на нашия Пророк Исус, настойчивата ни молитва е 
мнозина да внимават и да се покаят! 
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