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В продължение на повече от век и половина в Америка не са стъпвали чужди войски. Ние не 
сме били завладявани, нападани или бомбардирани. Изпращахме наши войници да се бият 
в много войни, но винаги на чужда земя. Наистина сме пощадени - наслаждаваме се на мир 
и просперитет. 

Дори и сега Америка въздиша с облекчение, защото вече очевидно не съществува ядрена 
заплаха. Ние вярваме, че комунизмът е мъртъв, че Русия никога няма отново да се надигне 
като световна сила . 

Докато пиша това послание, на власт в Русия е Борис Елцин, но аз вярвам, че е само 
временен лидер. Комунистическата клика все още съществува и скоро Елцин ще бъде свален 
от поста и ще бъде издигнато ново, агресивно правителство. Остава фактът, че 20 000 ядрени 
бойни глави все още са на разположение на бившия СССР - и повечето от тях са насочени 
към Америка! Последните пактове за намаляване на тези бойни глави може никога да не се 
спазят. 

В момента Китай е като великан, който се събужда от сън. Само след няколко години Хонг 
Конг ще бъде изцяло върнат на Китай и ще стане неговата перла - главен финансов център и 
врата към богатството за китайските пазари. С течение на времето Китай може да надмине 
Япония като икономическа сила. Следете какво се случва там! 

Но проблемът на Америка не е Русия, Китай или новосформирания Европейски съюз. Не - 
подобно на Израил в дните на пророк Осия, Америка се саморазрушава!  

Точно това се случи на великата Британска империя. Само преди 350 години се казваше: 
„Слънцето никога не залязва над Британската империя.” Великобритания имаше колонии по 
целия свят. Тя беше най-мощната, най-благословената и просперираща нация по лицето на 
земята. Испания, Франция, Италия и Турция заплашваха Великобритания, като безуспешно 
водеха война срещу нея. 

Британците се хвалеха, че Бог е на тяхна страна, че благославя техните армии и 
военноморски сили. Но през 1659 година, пуританските стражари предупредиха за 
самоунищожение на Британската империя. Те бяха издигнати от Бог, за да предупредят за 
самоунищожението, което идваше поради ширещия се грях и безбожие! Британската 
империя се разпадаше отвсякъде - и това, което ги рушеше, бе гниенето отвътре! 
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Томас Хол написа: „От греховете на Англия се страхувам повече, отколкото от всичките ни 
врагове по света. Не от Испания или Италия, Франция или от Турция се страхувам ... а от 
атеизма, богохулството, отстъпничеството и оскверняването на всичко свято и презрението 
към Евангелието ....Ако нещо ни унищожи, то това ще са мерзостите, които царуват сред 
нас.” 

Когато империята се сгромоли, друг пуритански писател коментира: „Бог ни смири с болест, 
чума, бедност и разпадане на икономиката... ние отхвърлихме игото на Христос и сега имаме 
върху си игото на епидемия и болест.” 

Пуританските стражари викаха същото послание, което Осия изяви на Ефрем: „Гибелно е за 
тебе, Израилю, дето се противиш на Мене, твоята помощ!” (Осия 13:9). 

Днес, в Америка чуваме тези викове: 

„Япония унищожава нашата икономика, като ни залива с коли и компютри!” 

„Германия ни парализира като държи много високи лихвените си проценти!” 

„Ние унищожаваме собствената си икономическа база, като позволяваме на 
производителите да се преместят в Мексико заради евтината работна ръка!” 

Но Бог казва на Америка: „Вие страдате не заради вашите търговски партньори, а защото се 
самоунищожавате! Винаги съм искал и можел да ви помогна, но вие Ме отхвърлихте като 
Цар на нацията си и сега собственият ви грях ще ви унищожи!” 

Бог каза на Израил: „Гибелно е за тебе, Израилю, дето се противиш на Мене, твоята помощ 
.А сега где е царят ти? Та да те избави във всичките ти градове?” (Осия 13:10). 

Възлюбени, Бог задава същия въпрос днес, но Америка не слуша! Може ли президента да 
спаси Ню Йорк, Детройт, Лос Анжелис - всички западащи градове в нашата страна? Той се 
хвали, че ще възстанови производството, ще създаде хиляди работни места и ще изправи на 
крака икономиката. Да, той ще докаже, че е трудолюбив човек в Белия дом, много 
старателен и искрен. Но работата му е безнадеждна! 

Нищо няма да проработи. Всичко се саморазрушава, защото истинският Цар е детрониран от 
Америка! Тя изглежда обсебена от демоничните импулси напълно да премахне Бог от 
обществото. 

Само преди петдесет години, Америка все още беше „една нация, ръководена от Бог.” В 
тийнейджърските ми години, Бог беше почитан в училищата, съдилищата, правителството и 
семействата. Но днес ние сме нация, която гледа предизвикателно лицето на Бог, Който ни 
каза: „Друг Бог освен Мене да не познаеш, защото освен Мене няма спасител” (Осия 13:4). 
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Бог помоли Израил: „Израилю, върни се при Господа твоя Бог, защото си паднал чрез 
беззаконието си” (14:1). И Господ отново и отново призовава Америка. Но ние отказваме да 
се обърнем към Него, въпреки че греховете ни ще ни унищожат! 

Потърсих стихове, които говорят за Божието осъждение върху хора и народи. И открих някои 
„моменти на задействане” на Неговата присъда - когато кръвта е извикала от земята и Бог е 
трябвало да подейства! 

Вярвам, че точно сега Бог говори на Америка чрез Своето слово към Ефрем. Вижте, Ефрем е 
прототип на която и да е нация, издигната високо в своето начало. Тя представлява всички 
хора, които са благословени над всички останали - проспериращи, силни, влиятелни, от 
които другите се страхуват, уважавани, когато са в Божието благоволение. 

Ефрем е най-голямото, най-благоуспяващото и силно от дванадесетте племена на Израил. Те 
бяха плодовити заради добрината и милостта на Бог. Но Той сведе Ефрем до ямата на 
бедността заради непоправимите му злини! 

Библията ни предупреждава: „А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука 
нам, върху които са стигнали последните времена” (1 Коринтяни 10:11). Бог казваше: 
„Претърсете писанията, отидете при пророците. Вижте какво направих със Содом и Гомор. 
Разберете защо изпратих потопа. Научете кога и защо изпращам Моите съдби!” 

Аз отидох на тези пасажи и открих един модел. И той е, ако грешим по същия начин, както те 
направиха, ние ще плащаме същата цена, която всички те платиха! Бог изсипа огън върху 
Содом и Гомор „и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие” (2 Петрово 
2:6 ). И ако Америка продължава в нечестие, Бог ще изпрати огън от небето върху нас, както 
и ядрен дъжд! 

Осия даде много причини за предстоящия съд на Бог върху Ефрем. Но има три от тях, които 
се отнасят пряко за Америка : 

1. В земята нямаше никаква истина, милост или познаване на Бог! 

„Слушайте словото Господно, израилтяни, защото Господ има спор с жителите на тая земя, 
понеже няма вярност, нито милост, нито знание за Бога по земята” (Осия 4:1). 

Преди време Ефрем беше евангелизаторско племе, огнено за Господа. Но тогава цар беше 
нечестивият Еровоам, който отиде изцяло след идолите. Той постави златни телета във 
всички краища и узакони поклонението на тези идоли. 

Грехът започна да се промъква сред народа и скоро всичко се изроди. Пророците биваха 
подигравани. Божият дом беше затворен. На нечестивите свещеници и фалшивите учители 
бяха дадени постове и те прекарваха времето си в това да лъжат хората и да премахват 
всяко истинско поклонение на Бог Йехова. 
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Отстраняването на Бог създаде едно безмилостно общество с проблемни деца и чувствени 
възрастни. Имаше само „клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство; разбиват 
къщи, и кръв допира до кръв” (Осия 4:2). Хората „напускаха” всяка благочестива сдържаност, 
която държеше обществото им сплотено. Под господството на Еровоам, Ефрем изцяло се 
предаде на идолопоклонство  и самият закон защити тяхното отстъпничество! 

Питам ви: Виждали ли сте някога през живота си такава неморалност и грях като 
„напускането” в Америка в момента? Но какво трябва да очакваме в една нация, която 
избутва настрана Бог, която осмива истината и се присмива на правдата, мрази Бог и презира 
Христос? 

Едно училище беше принудено да махне плоча с Десетте Божи заповеди. Администраторите 
казаха, че тя би могла да повлияе на някого да установи определена религия. 

Надзирателка в женски затвор в Ню Йорк беше уволнена, защото отказала да спре да носи 
под униформата си колие с кръст. А съдът потвърди решението, като каза: „Ако някой види 
кръста, може да се повлияе да стане християнин.” 

Миналата Коледа, рождествените макети с яслите в цяла Америка бяха законно забранени - 
някои бяха потрошени, изгорени и хвърлени на улицата! 

Преди по-малко от петдесет години в някои средни училища се преподаваха библейски 
уроци. През 1949 г., училищата в Далас използваха книга, озаглавена „Господството и 
божествеността на Исус Христос.” Тя се преподаваше от пастор, поканен в класната стая! Но 
днес, ако сте учител в Далас, няма да посмеете дори да сложите Библия на бюрото си, без да 
рискувате уволнение! 

Чудно ли е тогава, че над 60 % от гимназиалните и колежански ученици казват, че е добре да 
преписват и мамят на тестове, за да напреднат в живота? Чудно ли е, че тийнейджърите 
кълнат като закоравели престъпници ... че момичетата забременяват и мислят, че е забавно 
... че тийнейджърски банди ограбват и убиват за маратонки и якета? 

Трябва ли да сме изненадани, когато тийнейджър студенокръвно убива майка си и баща си, 
защото не му позволили да ползва семейния автомобил, за да заведе приятелката си на 
среща? Трябва ли да сме шокирани, когато друг тийнейджър уби и обезобрази баща си с 
касапски нож, а след това отиде в къщата на свой приятел и заспа? (Когато властите го 
събудиха, той не показа никакви признаци на съжаление!) 

Трябва ли да се тревожим, че в последните четиридесет години престъпността в нашите 
училища се е увеличила с 520 %? Живеем във време, когато се инсталират метални 
детектори на училищните входове. Нашите деца влизат в час, страхувайки се от стрелба в 
коридорите! 
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2. Колкото повече просперираха, толкова повече съгрешаваха! 

Историята отново и отново доказва, че колкото по-мощна и просперираща става една нация, 
толкова повече хората са склонни да се отвърнат от Бог. Когато благоденствието дойде при 
Ефрем, те злоупотребиха със своето изобилие: „Колкото повече се умножиха, толкова повече 
Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие” (Осия 4:7). 

Нашите бащи, които съставиха Конституцията се съгласиха, че всички благословения на 
Америка „идват” от Бог и Неговия Христос. Те предупредиха, че Америка ще падне в 
корупция и срам, ако някога Бог бъде отхвърлен. О, колко сме далеч от онзи ден! Сега Бог е 
издал ясна присъда: „Аз ще превърна славата ти в срам!” 

Помислете за това какво се случи в Америка: всички неща, с които преди се гордеехме, сега 
се превърнаха в срам! Гордеехме се като най-голямата икономическа сила, с най-добрата 
образователна система, с най-добрия промишлен комплекс, най-силната инфраструктура, 
най-добрата медицинска система, най-голямата толерантност към други раси. Но сега сме 
изостанали във всяка от тези категории! 

Производствената ни база се руши и икономиката ни е в хаос. През последните десет 
години, Америка, от най-голямата нация кредитор в света стана нация длъжник номер едно. 

Ние се гордеехме със своята свобода и религиозното наследство - а сега, една след друга 
тези свободи ни се отнемат. Безбожни закони се раздават от безбожни съдии. Данъчни 
закони се насочват към църковното имущество. Специални права се дават на 
хомосексуалистите. С години се хвалим с водещата си образователна система, но сега се 
нареждаме далеч зад много индустриални нации! 

Великата ни в миналото здравна система е в разруха, поради СПИН-а и други проблеми. 
Библиотеките и музеите се затварят, защото няма средства за поддръжката им. Расовото 
напрежение удари своя абсолютен връх. Накъдето и да погледнете, Бог е превърнал 
всичките ни гордости в срам! 

Американските църкви са се увеличили по големина и богатство. Гордеем се с нашите мега 
църкви с хиляди присъстващи. Почти всеки голям град се слави с „най-бързо развиващата се 
църква в Америка.” 

Но нещо ужасно се е случило: колкото по-голямо е увеличението, толкова повече срамът от 
греха се е промъкнал в Божия дом! Пророците и стражарите са заменени от изкусни 
шоумени - служители, които би трябвало да бъдат в шоубизнеса, вместо на святия амвон! 
Твърде много хора искат само тълпи и влияние - те обслужват егото си на гърба на 
смирените хора! 

Сега само шепа проповедници проповядват против греха. Повечето се страхуват твърде 
много да не обидят хората, че те ще напуснат църквата или няма да си плащат десятъците. 
Затова грехът наводнява много събрания. Хората искат да бъдат галени в греховете си, 
утешавани в своите прелюбодейства и блудства. Те викат: „Пророкувайте ни добри неща!” 
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Мислите ли, че всичко това е естествено, че този упадък, който изяжда Америка е случаен? 
Не! Бог каза: „Вие ме изоставихте! И в кулминацията на вашия просперитет, Аз ще дойде при 
вас и ще ви направя да се засрамите за всяко надменно нещо, с което се гордеете!” 

3. Бог казва: „Аз ще ви съдя заради дълбоката развала, 
предизвикана от необуздания хомосексуализъм!” 

Не е далеч денят, когато аз няма да мога да кажа това, което ще кажа сега, без да бъда съден 
или да вляза в затвора. Това е, защото в Америка властта на хомосексуалистите е много 
голяма и ежедневно нараства! 

Правата на хомосексуалистите не са нищо ново. Книгата Съдии ни разказва, че това беше 
причината за изгарянето на Гавая и последвалата смърт на 40 000 израилтяни. Осия каза, че 
това причини и Божия съд да падне върху Ефрем. „Дълбоко се развратиха, както в дните на 
Гавая; затова Господ ще помни беззаконието им, ще накаже греховете им” (Осия 9:9-10). 

Вие си спомняте Гавая - малкият вениамински град, където един левит дойде, за да върне в 
дома си избягалата му наложница. Докато левитът спеше в дома на своя домакин, група 
разгневени хомосексуалистите взеха наложницата и я изнасилваха през цялата нощ. Те бяха 
ядосани, защото не можеха да имат левита! 

Жената беше стоварена пред вратата и умря преди зазоряване. Когато левитът се събуди и 
видя какво се беше случило, той наряза обезобразеното тяло на жената на дванадесет части 
и ги разпрати на дванадесетте племена със следното послание: „Нищо такова не се е 
случвало в целия Израил!” 

Виждам как пратеникът занася кървавия крайник на наложницата на лидерите на 
вениаминовото племе: „Хомосексуалистите в Гавая взеха тази наложница и я изнасилваха 
цяла нощ. Те я убиха! Трябва да направим нещо по въпроса, за да не се разпространи по 
цялата страна!” 

Какъв беше отговора на вениаминците? Те решиха да защитят гаваонците! „И вениаминците 
се събраха от градовете си на Гавая, за да излязат на бой против израилтяните” (Съдии 
20:14). 

Тези мъже от Вениамин - всеки войник и силен мъж, съпрузи и бизнесмени, 26 000 на брой - 
се събраха, за да защитят извратените „права” на по-малко от 700 хомосексуалисти в Гавая. 
Помислете колко закоравели, ненормални и нечестиви трябва да са били тези мъже - да 
оставят съпруги, деца, домове и земя - да дадат живота си за група хора, които групово са 
изнасилвали и убили една безпомощна жена! 

Благодаря на Бога за племената, които се надигнаха и казаха: „Не можем да допуснем това 
да се случи!” Писанието казва, че 15 000 израилтяните загинаха, заставайки срещу 
Вениамин. Но 25 100 вениаминци загинаха, защитавайки правата на гейовете гаваонци! 



www.sviatost.info  

САМОУНИЩОЖЕНИЕТО НА АМЕРИКА 7 7 

Възлюбени, Бог не е загрижен за малкия процент радикални активни хомосексуалисти в 
Америка. Техният брой е безкрайно малък. Това, за което Бог повече е загрижен, което носи 
Божието осъждение върху Америка, е нарастващият брой на защитниците на 
хомосексуалистите! Те наброяват милиони! Когато Колорадо гласува „против” специални 
права за гейовете, целият Холивуд се задейства, бойкотирайки този щат в защита на правата 
на хомосексуалистите . 

Божият гняв е върху нас, защото по-голямата част от американците са загубили своите 
ценности! Има маси от хора, които няма да се помръднат и един сантиметър, за да защитят 
Америка от врага агресор, но с удоволствие биха положили живота си, за да защитят правото 
на аборт. Последните избори показаха, че четиридесет милиона американци защитават 
правото да убиваш бебета! 

Америка някога беше известна като защитник на истината и справедливостта. Ние сме се 
превърнали в защитници на убийците на бебета, порнографията и извращенията. 
Възлюбени, този е момента, когато Бог започва да действа! „Затова Господ ще помни 
беззаконието им, ще накаже греховете им” (Осия 9:9). Когато Бог казва: „Ще те посетя!”, Той 
има предвид посещение с внезапен съд! 

Как Бог съди един народ или нация, които имат кръв и нечестие по ръцете си? Господ я съди 
по много силни начини, но аз ще изброя само две от най-лошите наказания. Те са Божиите 
главни тояги и ние вече ги виждаме в действие: 

1. „Болки на раждаща жена ще го сполетят” (Осия 13:13). 

Бог предупреждава: „Съдебната Ми присъда срещу вас ще дойде внезапно и ще бъде дълга 
и болезнена, като раждаща дете жена!” Представете си следното: 

Дошло е време за една жена да роди и тя е в родилни мъки. Болките започват, но матката й 
е затворена! Болката става непоносима, но няма лекар или акушерка, който да извади 
бебето! Наблизо стои милостив лекар, нетърпелив да помогне и да й акушира, но тя крещи: 
„Далеч от мен - не го допускайте близо до мен! Презирам Го!” 

Възлюбени, Америка е като тази жена в родилни болки, която не може да роди! Тя е в 
дълбока агония за СПИН-а, покачващите се данъци и здравеопазване, алкохолизма, 
наркотиците, безработицата, новата епидемия от  туберкулоза, расовото напрежение. 
Нуждаем се от освобождение - имаме нужда от д-р Исус, Който стои до нас с толкова силно 
желание да дойде и да ни спаси. Но ние сме му казали: „Не си ни нужен!” 

Бог скептично наблюдава тази сцена: 

„Той (Ефрем) е неразумен син, не слиза на време в отвора на матката” (Осия 13:13). Той 
казва на Америка: „Колко тъжно - колко неразумно! Вие не бива да останете на мястото на 
нищета и болка. Бих могъл да направя всичко това да приключи само за един миг!” 
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Точно така! Проблемите на Америка могат да се решат само за една нощ, ако се покаем като 
нация и извикаме към Бог: „Прости ни! Върни се при нас, избави ни - ние поставяме живота 
си в Твоите ръце!” 

Вярвам, че Бог ще сложи край на епидемията от СПИН. Туберкулозата ще престане да се 
разпространява. Икономиката ще оздравее. Престъпленията ще спаднат и децата отново ще 
си играят по улиците ни. Америка ще възстанови всичките си изгубени позиции! 

Но отношението на Американските съдилища и правителството към Бог, е: „Не ни закачай! 
Не Те искаме тук!” Колко глупаво! Колко неразумен може да бъде един народ! 

2. Всичко, което преди е било плодотворно, сега ще стане 
безплодно, сухо и мъртво! (Осия 13:15) 

Бог обеща да „заповяда да дойде благословение” на тези, които „слушат добре гласа на 
Господа своя Бог и внимават да вършат всичките Негови заповеди” (Второзаконие 28:1, 8). 
Той каза на Ефрем: „Ако само ходите в Моите заповеди, ако ме почитате и се подчинявате на 
Моето Слово, Аз ще заповядам Моите благословения върху вас!” 

Подобно на Ефрем, Америка винаги е била най-плодородната от всички народи. Ние пеем за 
„Красивата Америка” с „просторни небеса” и „плодородни равнини.” Но широко 
разпространилият се грях е понесъл проклятието на безплодието! Бог казва: 

„Ако и да е той плодовит повече от братята си, пак източен вятър ще дойде, вятър от Господа 
ще възлезе из пустинята, та ще престане изворът му, и ще пресъхне кладенецът му; 
неприятелят ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове” (Осия 13:15). Бог казва, че 
ще развали всичките ни ценни ресурси! 

За Ефрем, източният вятър, който духаше от пустинята, беше голямата асирийска армия. 
Асирийците пометоха нацията и я ограбиха, отнесоха нейното богатство и я оставиха след 
себе запустяла, стигнала до просия. 

Америка също ще преживее „унищожителния вятър от Господа”! Той духа в момента и 
прави IBM, General Motors, икономиката, бракове и училищата да изсъхват. Всички 
пресъхваме! Вече не сме най-продуктивните, но вместо това сме безпомощни да спрем 
изсъхването и разложението на великите ни в миналото институции и корпорации. Ние 
изгубихме своето влияние. Америка сега е опашката, а не главата! 

Когато Божият вятър духаше в Ерусалим, градът беше оставен празен и сух! „Той превръща 
реки в пустиня, и водни извори в суша, плодородна земя в солена пустота, поради 
нечестието на жителите й” (Псалм 107:33-34). 

Какво предстои за Америка? Изсъхването на всичко! Божият вятър сега духаше и Той прави 
това, което каза - ще развали нашите съкровища. 
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Имайте надежда, защото има светли облаци на хоризонта за святия 
остатък! 

Всред всички тези унищожителни присъди, Бог ще направи един свят остатък да расте и да 
процъфтява. Чуйте Божието послание към Осия: „Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги 
възлюбя доброволно, защото гневът Ми се отвърна от него. Аз ще бъда като роса на 
Израиля; той ще процъфти като крем, и ще простре корените си като ливанско дърво. 

Клоновете му ще се разпространят; славата му ще бъде като маслина ... Ефреме, какво имаш 
вече да се оплакваш от идолите си? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; 
От Мене е твоят плод” (Осия 14:4-8). 

Ще бъдем народ, който принася плод, ще прострем клоните си, пълни с Христос! Това 
пророчество е свързано както с физическия Израел, така и с църквата на святия остатък. 
Духът ще падне като роса върху Божиите светии и те ще растат по лозата - един народ, 
зависещ от Господ и принасящ плод докато безбожните повяхват и умират. 

Може би се чудите: „Но какво ще се случи със семейството ми по време на съда? С къщата и 
работата ми? Те ще са ми нужни!” Скъпи светия, това са материални неща, Самият ваш 
небесен Отец е обещал да ви храни и пази. Той ви е казал: „Ти никога няма да просиш хляб. 
Какво повече от това обещание ти е нужно?” 

Ти и аз трябва да живеем върху това Слово на Бог: „Кой е мъдър, та да разбере тия неща? 
Защото пътищата Господни са прави, и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще 
паднат в тях” (стих 9). 

Ако знаете, че Бог е в контрол, може да се отпуснете в Неговите ръце и да кажете: 
„Благодаря ти, Исусе!” Можете да почивате в знанието, че Бог държи всичко под контрол. 

Алилуя! 
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