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Исус каза на книжниците и фарисеите: „Вие знаете да прецените лицето на небето, а 
знаменията на времената не можете!” (Матей 16:3). Христос казваше, че тези религиозни 
лидери можеха да прогнозират времето, а не можеха да разпознаят знаците, които им 
изпрати Бог! 

Същото важи и за много вярващи днес. Господ излива наказанията Си върху земята на 
всякъде около нас, а повечето християни не могат да ги разпознаят! 

Библията ни казва, че Бог никога не изпраща наказание преди да разкрие плановете Си на 
слугите Си пророците. Всъщност, Бог винаги издига хора да викат, предупреждават и 
проповядват покаяние, известява на хората какво правят. Но когато няма отклик към 
предупрежденията Му, Бог започва да съди нацията като изпраща онова, което е познато 
като „корективни наказания”! 

Пророк Амос назова пет корективни наказания, които сполетяха Израел в един момент (а по 
късно накуп). Но Израел не призна нито едно от тях! Никое от тях не доведе до покаяние, 
никое не беше счетено за знак за Божието недоволство. 

Можете да сте сигурни, че когато всичките тези пет наказания сполетят някоя нация, Бог 
отправя последно предупреждение. Пет пъти в Амос 4 глава Бог каза: „Но пак не се 
обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” (стихове 6, 8-11). С други думи: „Много пъти ви 
докарвах тези неща, предупреждавах ви, но вие не се обърнахте към мен!” 

Искам да ви покажа много ясно, че в момента Америка е сполетяна от пет големи 
корективни наказания от Бог! Бог изпрати тези наказания по едно и също време с 
надеждата, че Америка ще се обърне към Него! 

Но ако нацията и народа й въпреки всичко откажат да признаят Бог, Той счита, че тази нация 
е недосегаема и извършва онова, което аз наричам „освобождаване на ужаса”. Това е 
точката, в която никой пророк или молитва не може да спре ужасния Божий гняв! 

Езекил описва страхотното „освобождаване на ужаса”, което се случва когато една нация 
отиде твърде далеч: „Сине човешки, ако някоя страна съгреши против Мен с невярност и Аз 
простра ръката Си против нея, и й строша подпорката от хляба и пратя глад върху нея, и 
изтребя от нея човек и животно, и ако тези трима мъже, Ной, Даниил и Йов, бяха сред нея, 
чрез правдата си те щяха да избавят само своите души, заявява Господ БОГ. Ако докарам зли 
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зверове в земята и те я обезлюдят, и стане пустош, в която никой не минава заради 
зверовете, и ако тези трима мъже бяха сред нея — жив съм Аз, заявява Господ БОГ — нито 
синове, нито дъщери щяха да избавят, само те самите щяха да се избавят, а земята да стане 
пустош.” (Езекил 14:13-16) 

Бог казваше: „Дори Ной, Данаил или Йов да ходатайстват, те не биха могли да спрат гнева 
Му. Биха спасили само себе си, но не и собствените си семейства!” 

Точно в този момент молитвени групи из цяла Америка молят Бог да изпрати покаяние и 
съживление. Те стоят на обещанието от 2 Летописи 7:14: „. И народът Ми, който се нарича с 
Моето Име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се върне от злите си пътища, 
тогава ще чуя от небето и ще простя греха им, и ще изцеля земята им.” 

Това наистина е чудесно обещание, само ако Америка би се вслушала в него! Но никой 
народ от Ниневия досега не е приемал корективните наказания на Бог за знамения. Израел 
не се покая и не потърси Бог. Дори покаянието на цар Йосия не беше искрено и наказанията 
бяха само мъничко забавени. А Америка не показва дори и най-малкото доказателство, че се 
е върнала към Бог, с изключение на един малък остатък: „Но ето, ще останат в него оцелели, 
които ще бъдат изведени... и ще познаете, че Аз не без причина направих всичко, което му 
направих, заявява Господ БОГ.” (Езекил 14:22-23). Бог каза: „Винаги ще има остатък, който 
чете знаменията и ги разбира какво се случва в страната. И те ще знаят, че имам причина да 
направя всичко това!” 

Нека ви покажа петте корективни наказания, които пророк Амос каза, че ще дойдат преди 
Бог да освободи ужаса. Те се случват в страната ни в този момент като последните, отчаяни 
Божии опити да се разбере с народа: 

1. Чистота на зъбите – липса от хляб! (Амос 4:6) 

Когато Бил Клинтън все още беше губернатор на Арканзас, той имаше надпис в кабинета си, 
който гласеше: „Икономиката е, глупако!” Колко пророческо беше това! Изразът „чистота на 
зъбите” означава „гол, празен”. А „липса на хляб” означава безработица, неспособност да се 
погрижиш. И двете говорят за мизерията, която е „по всичките ви градове”! 

В Левит, 26 глава и Второзаконие, 28 глава, Бог предупреждава всички нации, че едно от 
първите Му наказания върху общества, които се обърнат от Него, ще бъде безработицата и 
трудните времена: „И когато ви строша подпорката на хляба” (Левит 26:26). Това означава: 
„Ще премахна от вас способността ви да се изхранвате!” 

„Ще ти липсва всичко” (виж Второзаконие 26:45) 

„Няма да успееш в пътя си” (стих 29) 

„ГОСПОД ще изпраща върху теб проклятие, смут и разорение във всичко, което предприеме 
ръката ти да направиш... заради злината на делата си, защото си Ме оставил“ (стих 20) 
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Помислете за нарастването на злото в Америка – увеличаването броя на убийствата, 
изнасилванията, абортите, силата на хомосексуалистите. Сега помислете за нарастването на 
безработицата – почти всеки ден някоя голяма корпорация освобождава хиляди работници. 
Миналата година АйБиЕм каза, че ще уволни 25 000, но днес техния брой е 150 000! 

Когато президента Клинтън пое властта, той обеща милиони нови работни места. Но от 
тогава сме изгубили повече от 1.5 милиона работни места. Япония и Германия почти нямат 
безработица. Та, защо безработицата в Америка стига до небето? 

Възлюбени, това не е проблем на Демократи и Републиканци – това е проблем с греха! И 
никой президент или магистрат не може да се погрижи за него! 

Чувам хората да казват: „Америка е преживявала трудни времена в миналото. Имали сме 
депресии и преди – 1857, 1872, 1931. Имаше милиони безработни по време на Голямата 
депресия. Милиони хора се преселиха в Калифорния търсейки работа. Но това беше преди 
70 години, и Америка се възстанови. Икономиката преживява много кризи.” 

Не, истината е, че всички онези депресии бяха корективни наказания! В милостта Си, Бог ни 
даваше шанс след шанс, опитвайки се да ни събуди. Но кое корективно наказание ще бъде 
последното? Коя депресия ще е толкова страшна, че нацията ще се изправи пред прага на 
разрухата? Множество икономисти и правителствени лидери предупреждават, че това вече 
е много реална възможност. 

Скъпи светии, разпознавате ли Бог във всичко това или го разглеждате като част от 
икономическия кръговрат? Бог предупреждава: „Губите си просперитета, разлагате се. 
Събудете се!” „Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” (стих 6) 

2. Климатични промени – необясними климатични промени!  

(Амос 4-7) 

„И Аз също задържах от вас дъжда, а имаше още три месеца до жетва. Давах дъжд на един 
град... на едно парче земя наваля, а парчето земя, на което не наваля, изсъхна.” (стих 7) 

Този стих излиза директно от днешните новини: твърде много дъжд в един град, никакъв 
дъжд в другия. Потоп в една област, суша близо до тях. 

Докато пиша това послание, Америка преживява онова, което наричат „най-големия потоп в 
историята ни”. В Централния Запад, река Мисури преля в Мисисипи, унищожавайки хиляди 
домове, затваряйки цели градове и села. Президентът видя всички наводнени райони от 
хеликоптер и просто поклати глава от изумление. Най-влиятелният човек в нацията успя 
само да свие рамене, понеже не можеше да направи нищо! 
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Помислете за статията от това списание: „Големият потоп от 93-та вече е едно от чудовищата 
на всички времена. То може да се превърне в най-голямото чудовище в САЩ по много 
показатели: наводнените райони са почти 17 000 квадратни мили... Имуществени щети... се 
увеличават неимоверно за по-малко от седмица – от 500 милиона до 8 милиарда, а крайния 
резултат може да е и още по-лош... (докато пиша това вече е 10 милиарда). 

Докато Големия потоп от 93-та спада, много е вероятно той да нанесе здравословни 
проблеми вариращи от заболявания до химическо замърсяване. Благодарение на поне 18 
разрушени пречиствателни станции, микробите са пробили в поне 800 мили тръбопровод, 
който държи... жителите на Де Моан без питейна вода.... ще е необходим месец за да бъде 
дезинфектирана системата... 

Една дама от Де Моан и приятелките й заявиха, че са ядосани на Бог за пораженията. 30 000 
души бяха преместени, 10 000 ферми потопени, повече от 24 000 домове и бизнеси 
засегнати или унищожени. Водите са разрушили всеки мост на Мисисипи между Бърлингтън, 
Айова и Алтън, Илинойс в протежение на около 250 мили. Вице президента каза, че на 
картата на САЩ се е появило ново Голямо езеро. Хората в Де Моан казаха: „Уморени сме, 
притеснени и просто се опитваме да запазим здрав разум.” (списание „Тайм” 26 Юли, 2993). 

Една радиостанция каза, че хората носят пластмасови бутилки и съдове – всичко, което могат 
да използват, за да вземат питейна вода от близките градове. Възлюбени, това което се 
случва буквално  е Амос 4:8! „Така жителите на два-три града се стекоха в един град да пият 
вода, но не се наситиха. Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” 

Но докато потопите помитаха Средния запад, в Изтока и Юга върлува суша - един вестник 
писа: „Фермери от Югоизтока са изгубили 500 милиона долара от царевица, тютюн, соя, 
зеленчуци, плодове и сено в парализиращата суша... В Западната част на южна Калифорния, 
е паднал само 3% от обичайния за лятото дъжд... Земеделският комитет на Джорджия каза: 
„Много е зле на юг, а щетите се увеличават с всеки изминал ден. Това е бедствие...“ 

(Фермерите) гледат безпомощно докато природата – под формата на суша и необичайни 
горещини – изяжда реколтата им. „Силните горещини просто я изпича на полето” – каза 
експерт от Земеделското бюро на южна Калифорния... 

Горен Ню Ингланд също преживява необичайна суша, пожари и земеделски проблеми. 
Фермерите в районите със суша казаха: „Бихме искали тук да падне малко от техния дъжд и 
да им дадем малко от нашето слънце.” (ЮЕсЕй тудей, 19 Юли, 1993). 

Бог е начертал линия и ние почти можем да я видим на картата! Той казва: „Тук ще вали, но 
20 мили по-натам ще бъде абсолютна суша!” Една радио новина съобщи: „Един фермер 
близо до потопа се оплака, че половината от фермата му е потопена от потопа, а другата 
половина е в сушата. В тази област не е валяло, а е имало потоп.” Това е изпълнението на 
Амос 4:7! „На едно парче земя наваля, а парчето земя, на което не наваля, изсъхна.” 
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Преди няколко години пророкувах, че ще върху Америка ще се стовари Божие наказание 
под формата на драстични климатични промени. Известен телевизионен евангелизатор 
(който падна след това) много се обиди от това, което казах. Той изкрещя: „Бог не стои зад 
такива бедствия. Бог е любов, Той не би изгонил хората от домовете им и не би 
разпространил такива проблеми. Не, това е просто природата!” 

Този проповедник не познаваше Библията си! Писанията ясно казват: „И Аз също задържах 
от вас дъжда... Давах дъжд на един град, а на друг град не давах дъжд” (Амос 4:7). Кой 
причини това? Бог! И това е собственото Му свидетелство! 

Ами сушата, ще попитате? „ГОСПОД ще обръща дъжда на земята ти в прах и пепел; ще слиза 
върху теб от небето, докато бъдеш изтребен.” (Второзаконие 28:24) 

Бог винаги е използвал драстични климатични промени като лост за корекция срещу 
грешните общества. Той унищожи поколението на Ной с потоп. Наваля жестока градушка 
върху фараона и Египет. Изпрати гръмотевици и дъжд за да покаже негодуванието Си срещу 
това, че Израел си избра цар. Задържа дъжда по време на царуването на Ахав, като 
наказание заради идолопоклонството. А Езекил пророкува, че на Армагедон Бог ще съди 
враговете Си като изпрати върху „многото народи... пороен дъжд” (Езекил 38:22) 

Къде са днес Божиите мъже и жени, които ще се изправят и ще кажат: „Бог ни говори – това 
е наказанието Му за националните ни грехове!” Питам ви – като виждате всичко това да се 
случва, разпознавате ли времената? „Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” 
(Амос 4:8) 

3. Главня и мана! (Амос 4:9) 

„Поразих ви с главня и мана; скакалецът изпояде големите ви градини и лозята ви, и 
смокините ви, и маслините ви. Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” (стих 9) 

„Главна” тук означава попарване, гниене – унищожителна плесен причинена от паразит. А 
„градини” има значението на „паркове”. Тези корективни наказания могат да се видят в 
градските, щатските и федералните паркове, които са затворени поради липса на средства. 
Те се превръщат в ужасни, неокастрени джунгли! 

„Скакалецът изпояде големите ви градини и лозята ви.” Бог също изпрати и паразити, гниене 
и провал на държавното ни производство. Америка, някога плодотворна ферма, днес е 
жалка гледка. Фермерите вече не могат да се изхранват, мнозина затварят бизнеса си. Стари, 
изоставени ферми се разпадат. 

Промишлеността ни също е почти съсипана. Америка вече не произвежда почти нищо. 
Проверете имената на електрическите ни уреди – Сони, Панасоник, Санио. Къде са 
произведени? Отвъд океана! Всичко, което остана в Америка, са услуги! 

„Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” (стих 9) 
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4. Мор! (Амос 4:10) 

„Пратих върху вас мор, както в Египет, убих с меч юношите ви заедно с пленените ви коне и 
издигнах смрадта на становете ви до носа ви. Но пак не се обърнахте към Мен, заявява 
ГОСПОД.” (стих 10) 

Искам да ви говоря директно за СПИН – той бързо се превръща в най-лошата епидемия в 
историята на човечеството. Никой не може да каже колко разпространен ще е СПИН-а след 5 
или 10 години, или колко хора ще помете. 

Но един от най-тъжните аспекти при това заболяване е, че света и църквата отказват да 
признаят какво всъщност е той – Божие проклятие! Много служители казват: „СПИН-а не е 
проклятие. Бог не може да стои зад това, понеже много невинни хора умират от него.” 

Моля ви, не ме разбирайте погрешно – аз не вярвам, че СПИН-а е проклятие над 
хомосексуалистите или наркоманите. Но той е Божие наказание над злите, безбожни 
общества! Ако вие, или някой когото познавате е серопозитивен, това не означава, че Бог ви 
е проклел. Не, това означава, че си попаднал под проклятието, което е застигнало нацията 
ни и света в резултат на греха. СПИН-а е унищожителна епидемия, която се стели над цялото 
човечество! 

Може би ще кажеш както много други: „Брат Уилкерсън, на какъв Бог служиш, щом твърдиш, 
че Той стои зад СПИН-а?” 

Нека ви покажа от Библията Бога, на когото служа. Тук Господ казва онова, което желае: „Ако 
слушате тези правила и ги спазвате и вършите, ГОСПОД, твоят Бог, ще пази за теб завета и 
милостта, за които се закле на бащите ти. И ще те възлюби и ще те благослови, и ще те 
умножи; ще благослови... Ще бъдеш благословен повече от всички народи; няма да има 
безплоден или безплодна между вас или между добитъка ви. И ГОСПОД ще отмахне от теб 
всяка болест и няма да докара върху теб нито една от ужасните болести на Египет, които 
познаваш” (Второзаконие 7:12-15) 

Това иска Бог за нацията ни! Той желае да премахне всяка болест, всяко заболяване. Той 
казва: „Ако само Ми се покориш, ако само се покаеш и ходиш в съвета Ми, ще те направя да 
просперираш. Ще изцеря безработицата ти, ще изцеря болестите ти, ще те благословя!” 

Но Бог също предупреди какво ще се случи ако се обърнем от заповедите Му: „Ако не 
внимаваш да вършиш всичките думи на този закон, които са написани в тази книга..., тогава 
ГОСПОД ще направи твоите язви... големи и продължителни язви и лоши и продължителни 
болести... И ще върне обратно върху теб всичките египетски болести, от които си се 
страхувал, и те ще се залепят за теб. Също и всяка болест и всяка язва, която не е записана в 
книгата на този закон, ГОСПОД ще докара върху теб, докато бъдеш изтребен. Ще останете 
малко на брой, докато по множество бяхте като звездите на небето, защото ти не послуша 
гласа на ГОСПОДА, своя Бог.” (Второзаконие 28:58-63). Прочетете внимателно това: „И ще 
върне обратно върху теб всичките египетски болести!” 
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Бог предупреди: „Няма да върна само тези болести. Ще донеса други, болести, които още не 
са виждани от човечеството, докато бъдеш унищожен от тях, понеже не Ми се покори!” 

Колко милиона души трябва да умрат преди да разберем, че СПИН-а е Божие наказание? 
Кога ще се събудят лидерите и църквата? Проучванията няма да спрат СПИН-а понеже това е 
проблем с греха! Изцерението ни ще дойде само чрез покаяние, чрез хора, които се обръщат 
от лошия си начин на живот. Нищо друго няма да го спре! Дори и след медицинско чудо, 
СПИН-а ще избие в по-лоша форма. „Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” 
(Амос 4:10) 

5. Избрани бедствия укротени с милост! (Амос 4:11) 

„Разорих градове между вас, както Бог разори Содом и Гомора, и вие станахте като главня, 
изтръгната от огън.” (стих 11). С други думи Бог казваше: „Дойдох внезапно и опустоших 
някои части от нацията ви. Но преди да ви унищожа напълно, Аз ви измъкнах от огъня!” 

Помислете за това как някои части на нацията ни са били посетени от внезапни бедствия 
през последните години: Миналата година повечето метеорологични станции закъсняха да 
обявят ужасния ураган, който внезапно връхлетя Флорида. Той помете цели градове, 
причинявайки щети за милиарди долари. Имаше много смъртни случаи и поражения. 

Унищожителните земетресения в Сан Франциско срутиха сгради, изравниха със земята къщи, 
срутиха пътища и мостове. Хора бяха убити, целия град се люля. 

Много пъти торнада преминават през Юга и Югозапада, оставяйки широки следи от 
разрушения. 

При всяко от тези бедствия, и при други, Бог ни измъкна от наказанието в последния 
момент. Още хиляди хора можеха да бъдат убити в потопите в Средния Запад. Стотици 
можеха да умрат при бомбените атаки над Световния търговски център. Но ние сме като 
главня, която Бог е измъкнал от огъня! 

Всъщност, всяко такова бедствие е било укротено от милостта Му. Виждате ли, Бог ни казва: 
„Виждате силата и мощта Ми, Аз дори унищожих някои от вас. Но всеки път ви измъквам от 
огъня! Не исках да стигам по-далеч, понеже се надявах да схванете посланието!” 

Всяко бедствие беше призив за покаяние, понеже Бог все още се надява, че народа ще се 
върне при Него! „Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.” (стих 11) 
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Най-накрая, Бог иска да изпрати тайнствено, неизвестно наказание! 
(Амос 4:12) 

„Затова, така ще ти направя, Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да 
посрещнеш своя Бог, Израилю!” (стих 12) 

Предпочитам превода на Септуагинта на този стих: „Пригответе се да призовете своя Бог – 
казва Бог в това изречение – Досега си затваряте очите пред бедствията. Нито разбрахте, 
нито проумяхте, нито внимавахте. Сега трябва да изпратя върху вас такова мощно наказание, 
че ще бъдете принудени да Ме призовете!” 

Не знам какво ще бъде това голямо, неизвестно наказание. Но Библията ни загатва: Почти 
винаги то е свързано с огън. Всъщност, огнено унищожение е сполетявало всяка империя, 
която е опозорявала Господ! 

Содом изгоря. Рим изгоря. А Петър каза: „... и днешните небе и земя, (са) пазени за огън до 
деня на съда и погибелта на нечестивите хора.” (2 Петрово 3:7) 

Възлюбени, идва голям пожар. Но аз вярвам, че скоро ще видим много, по-малки пожари 
като предупреждения за последното унищожение! 

В продължение на няколко години предупреждавам за бунтове из цяла Америка, хиляди 
пожари в Ню Йорк, пожари във всеки голям град. Все още вярвам, че предстоят най-
жестоките бунтове, и че предстои голяма расова война, която ще предизвика тези пожари. 

В средата на Юли ФБР разби кръг скинхедс, които подготвяха расова война в Лос Анджелис. 
Те планирали да запалят най-старата черна църква в града, да убият Родни Кинг и известни 
лидери на човешките права и да взривят черни и бели квартали. 

Бог ни предупреждава – ще бъдем съдени с огън! Преди 6 години предупредих за пожари, 
които излизат извън контрол в нефтените полета на Близкия Изток. След „Пустинна буря” 
над 600 нефтени кладенци изгарят неконтролирани, запалени от иракчаните. Когато 
американските градове горят, ще се покае ли тази нация? Не! „Но пак не се обърнахте към 
Мен, заявява ГОСПОД.” 

Какво общо има това с теб и мен? 

„И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и 
благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден” (2 Петрово 3:11-12) 

Тези корективни наказания върху Америка са знамения, че края е близо. Питам те – през 
изминалата година на бедствия, станал ли си по-силен в ходенето си с Исус? По-буден ли си, 
по-близо ли си до Господ? Сърцето ти копнее ли за Него повече отколкото преди 1 година? 
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Сега не е време за сън, не е време да спрем да копнеем за идването Му. И Бог ми е казал да 
предупреждавам! 

Вероятно душата ти е затънала в бизнеса, брака, във финансовото осигуряване. Вече нямаш 
време за Господ, не търсиш лицето Му. Сърцето ти е охладняло. 

Възлюбени, всички тези знамения, които Бог изпраща не са Неговия гняв – те са Неговата 
милост! Той казва на апатичните: „Събуди се! Понеже ако не се събудиш, ще проспиш пътя 
си към ада!” 

Какво ли ще е да се изправиш пред съдилището на Христос и да видиш светостта Му? Той е 
казал: „Приготви се да призовеш своя Бог!” Призоваваш ли Го в непрестанна молитва? 

Ако си християни и все още не разбираш и разпознаваш времената, моли се: „Господи, дай 
ми разбиране.” Той желае да ти отвори очите за времената! 

Но ако разбираш всичко, което Той казва, тогава си част от знаещия Му, растящ остатък. 
Вярно ще предупредиш братята и сестрите си да се събудят и да слушат когато говори Той. И 
няма да си заспал, когато дойде полунощ, а ще бъдеш готов да се изправиш срещу всичко, 
което дойде, с вяра в Исус! 

Последни думи: КЪДЕ СА СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОКАЖАТ НА ХОРАТА, ЧЕ 
ВСИЧКИ ТЕЗИ БЕДСТВИЯ СА БОЖИЕТО НАКАЗАНИЕ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ ГРЕХОВД? Господи, 
изпрати ни повече безстрашни, пророчески гласове! 
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