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Има два вида църкви в света днес. Първо - мъртвата, официална църква, която има вид на 
благочестие, но не и силата му. Нейните служители са наемници, повечето от които не са 
истински обърнати към Бога. Господ нарича такива пастири „... дваж умрели ...” (Юда 12). И 
Той обещава да изкорени и изгори такива църкви! 

През годините съм проповядвал в няколко от тези безжизнени мавзолеи. Пасторите ме 
канеха, защото бяха прочели „Кръстът и героите на ножа.” Но всеки път, когато проповядвах 
в такава църква и Святия Дух паднеше върху мен, пасторът ставаше нервен, снижаваше се на 
мястото си. Хората плачеха под силата на изобличението на Святия Дух, но веднага след като 
давах призив за покаяние, пасторът бързо се намесваше и разпускаше събранието. 

О, колко ме притесняваше това! Тези пастири се страхуваха от самата мисъл, че може да има 
емоционален отклик на моето проповядване. Всичко, което искаха, беше да накарат хората 
до се изправят и да напуснат сградата преди Святия Дух да успее да направи нещо „извън 
контрол”. 

Знаем, че Бог не може да благослови тези църкви със съживление, защото Той не излива 
Духа Си там, където не е добре дошъл. А мъртвата, официална църква категорично е 
отхвърлила Святия Дух. Тя просто не иска да бъде възкресена от мъртвите. 

Но има и друг вид църква в света днес. И това е святата църква остатък - едно отдадено на 
молитва, богобоязливо, безкомпромисно и праведно тяло от вярващи. Тя е съставена от 
хора, изцяло предадени на Христос - хора, които редовно се молят, постят и търсят лицето на 
Бога. Моето послание засяга преди всичко тази праведна църква на Святия Дух. Защо? Тя е 
единствената църква в състояние да приеме голямото изливане на Святия Дух! Бог излива 
Своя Дух само върху онези, които Го молят да дойде, и които се подготвят да Го приемат. 

Аз не вярвам, че истинската църква е готова за съживление - за Божието последно, велико, 
обещано изливане на Неговия Дух. Една църква може в продължение на месеци да бъде 
завладяна от молитва, пост, плач и умолявания Святият Дух да падне - и все още да не е 
готова за съживление! 

(Нека ви обясня термините, които използвам тук: Думата „съживление“ по принцип означава 
„възкресение на това, което е застрашено да се превърне в труп.” Така че, ако съживявате 
някой, това означава, че той вече е мъртъв. Аз не вярвам, че Божията свята църква на остатък 
е отслабнала. И когато използвам думата „съживление“, всъщност имам предвид 
изливането на Божия Дух.) 
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Необходимо е да се изследва Божието Слово, за да разберем как успя да се подготви 
Неговия народ. Бог ни е дал много библейски обещания, които са на принципа „до 
поискване” – в готовност да бъдат изпълнени. И аз вярвам, че Той просто чака хора, които да 
се подготвят да се хванат за тези обещания. 

Разбира се, Бог е суверенен и може да излее Духа Си върху всеки, когото избере. Има 
свидетелства Святия Дух да е падал върху различни народи по света, носейки съживен живот 
на тези, които нито Го очакват, нито са били подготвени за Него. Но Бог ни дава библейския 
модел, който ни показва Неговия стандарт и начин на работа. А Неговият път е следния: Той 
работи чрез подготвени хора! Той копае незасятата земя преди да постави нещата в 
Божествен ред. 

Искам да ви посоча три причини, поради които вярвам, че църквата не е готова за 
съживление. Моля се докато ги разглеждаме, да приемем Божието Слово, подготвяйки се да 
получим това, което Той е обещал: 

1. Не сме готови за съживлението, ако сме убедени, че заради 
греха това общество е пропуснало своя ден на благодат! 

Америка толкова е наскърбила Бог - интензивността на греха и  е толкова голяма, че мнозина 
са убедени, че не е останала никаква надежда! 

Наистина, през последните години аз бях почти убеден, че ужасното морално отстъпление 
на Америка не е оставило на Бог друга възможност, освен да я накаже. Затова, особено през 
последните десет години интензивно проповядвах Неговите предстоящи наказания. Все още 
вярвам в това послание с цялото си сърце и ще продължа да го проповядвам с пълна власт! 

Бог може да чака търпеливо за покаяние, да изпраща много пророци, които да 
предупреждават за наказанието. Но най-накрая идва ден, когато казва: „Стига толкова!” - и в 
този момент молитвата е безполезна. Аз наричам това „освобождаване на ужаса” - когато 
Бог предава обществото на разрушителни наказания. Виждаме няколко примера за това в 
църковната история: 

• Това се случи с поколението на Ной. В продължение на 120 години Бог се отнасяше 
към нечестивото човечество с милост, предупреждения и видими знаци като ковчега 
например. Но накрая Той каза: „Стига толкова!” и заличи цялото човечество, освен тези, 
които влязоха в ковчега. 

• Това се случи също и на поколението на Лот в Содом и Гомор. Бог броеше дните на 
нечестието в това общество, така наситено с хомосексуализъм, похот и насилие. Накрая Той 
повече не можеше да издържи и каза: „Чашата на беззаконието ви е пълна. Вашите грехове 
се възнесоха на небето!”- и Той заличи тези градове и околните селища. Те бяха предадени 
на „освобождаването на ужаса”! 
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• Това се случи и в Ерусалим. Христос ход  по улиците на този град и плака, 
предупреждавайки за предстоящото наказание. Седемдесет години по-късно, Бог каза: 
„Достатъчно!” и Ерусалим падна, сринат до основи. Хиляди бяха убити в един ужасен 
Холокост. 

Бог постави същото послание в сърцето на Еремия. Той изпрати пророка до портите на храма 
с този тържествен вик: „Но идете сега на мястото Ми, което бе в Сило, гдето в начало 
настаних името Си, та вижте що му сторих поради злодеянието на людете Си Израиля 
....Затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име, на който вие уповавате, и на 
мястото, което дадох вам и на бащите ви, както направих на Сило....Затова ти недей се моли 
за тия люде, и не възнасяй вик или молба за тях, нито ходатайствувай пред Мене; защото 
няма да те послушам” (Еремия 7:12-16). 

Бог каза на праведните: „Сега може да спрете да се молите! Моето търпение се изчерпа и Аз 
съм решил да ги накажа. Ще отнема Духа Си от източната порта и ще Го вдигна напълно от 
дома Си. Ще стане точно както в Сило!” 

Сило стои като свидетелство за всички поколения, че в Божия дом наказанието започва. 
Божиите хора бяха толкова отстъпили и нечестиви, че Господ се задвижи с внезапни и 
страховити наказания. Сило беше мястото, където Божия Дух си отиде и над вратата беше 
написано „Ихавод”. Господ премахна цялата Своя слава, затвори вратите и си отиде, 
оставяйки руини след Себе Си! 

Словото на Господа дойде при Езекиил със същото предупреждение: „Сине човешки, когато 
някоя земя Ми съгреши с коварство, и Аз простра ръката Си върху нея, и строша подпорката 
  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 Иеова. ... те не щяха да избавят нито син нито дъщеря, но щяха да избавят 
само своите си души чрез правдата си” (Езекиил 14:13-14, 20). 

Бог казва: „Дори и тези трима мъже, Ной, Даниил и Йов не могат да измолят съживление. 
Дори техните праведни молитви не могат да купят повече време. Вижте, Аз определям 
наказанието и всички молещи се хора в света не могат да променят мнението Ми!” 

Когато гледам това, което Бог направи на поколението на Ной, 
Содом и Ерусалим, не мога да не си направя извода, че Америка е 

узряла за унищожение! 

Помислете си за момент: нито едно от тези общества не е убило чрез аборти 25 милиона 
бебета, както ние. Техните жители не са извършвали случайни убийства по улиците си в 
такъв размер, както правим ние днес. И цялото население на Содом не се равняваше на броя 
гейове, които маршируват на парад в Ню Йорк. Възлюбени, ние сме един милион пъти по-
зли от тези поколения, а Бог наказа и погуби всички тях! 
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Аз често се моля: „О, Боже - ако си погубил тях, как може да жалиш нас? Защо Твоите 
жестоки наказания се задържат от Америка?” 

Експерти твърдят, че икономиката ни е във възход тази година - 1995. Брутният ни 
национален продукт се увеличава. Автомобилните заводи работят с рекордно темпо. 
Инфлацията е стабилна. Всъщност, всичко изглежда да бъде добре занапред. И все пак, защо 
всичките тези добри новини не носят някакво чувство на сигурност у хората? Из цялата 
страна хората чувстват, като че нещо виси във въздуха и е на път да се случи. Дори и най-
лошия грешник не се чувства сигурен. Защо? Защото дълбоко в себе си тази нация знае, че 
заслужава наказание! Всички знаем, че живеем във взето назаем време. 

Как може да бъдем готови за съживление, ако вярваме, че всяка надежда си е отишла, че с 
греха си сме се отдалечили от деня на благодатта и не е останало нищо, освен едно 
наказание? Възлюбени, не може да имаме вяра за съживление, ако не сме убедени, че Бог 
все още иска да излее Духа Си върху нас! 

Защо Америка не е наказана? Защо Исус не е дошъл още? Защото все още предстои една 
голяма жетва! А Бог „... не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние” (2 
Петрово 3:9). 

Виждаме тази велика милост на Господа в един пасаж от Исая. Бог инструктира пророка да 
каже на Юда: „Така казва Господ: ‘Где е разводното писмо на майка ви, с което я напуснах? 
Или на кого от заимодавците си ви продадох? Ето, поради вашите беззакония бяхте 
продадени, и поради вашите престъпления биде напусната майка ви. Защо, когато дойдох, 
нямаше никой, Когато повиках, нямаше кой да отговори? Скъсила ли се е някак ръката Ми та 
да не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям?’" (Исая 50:1-2). 

Бог вече е разведен с Израел, като им даде „... разводно писмо ...” (Еремия 3:8). Но сега 
вниманието Му е съсредоточено върху Юда, народът, който беше Го излъгал и си тръгна от 
Него. Бог все още имаше сърце за Юда и Той дойде при тях, плачейки: „Где е разводното 
писмо ...” (Исая 50:1). Той казваше: „Покажете ми документите си за развод! Докажете, че 
съм ви напуснал. Вие бяхте тези, които си тръгнахте от Мен! Нищо не съм направил, с което 
да ви наскърбя или нараня. Обичах ви през цялото време. Дойдох при вас и ви призовах!” 

Опитайте се да си го представите: Ето го там Господ, Който влиза в самите свърталища на 
Юдовото блудство, за да я потърси, викайки: „Идвам за теб! Ти казваш на всички, че няма 
надежда, че никога отново не може да има любов между нас. Но Аз се връщам за теб!” 

Възлюбени, точно това виждам Бог да прави с Америка сега. Той ни казва: „Покажи ми 
документите си за развод! Покажи ми как си тръгнах от теб! Аз все още не съм отнел Святия 
Си Дух. Напротив, Аз все още работя в целия този народ - все още убеждавам, викам и идвам 
при вас!” 
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Господ говори това в Таймс Скуеър Чърч и от много други амвони в цялата ни нация. Той 
говори чрез благочестиви мъже и жени, които прекарват ценно време в търсене на Него. Той 
призовава Америка обратно към покаяние, обратно към Неговото сърце! И все пак, когато 
идва при нас, Той ни пита: „Къде са тези, които ще отговорят на Моя призив? Къде са тези, 
които ще се върнат при Мен?” 

За това бяха последните ни седмици на молитва в църквата Таймс Скуеър. Всичко е свързано 
с Неговия последен призив! 

Много хора, които се намират в нашата църква, са доказателство за това, че Господ 
убеждава. В някакъв момент Той е раздвижил техните сърца и ги е извадил от 
отстъпничеството и компромиса. Казал им е: „Обичам те!” и те са реагирали. Сега същия Дух, 
Който ги е подбудил да се върнат, иска да събере едно голямо множество. Нашата част е да 
се молим с вяра така, че когато Духа убеждава отстъпниците, мнозина да отговорят и да се 
върнат. 

Трябва да сме напълно уверени, че все още има време (макар и малко), все още има 
надежда - и че докато се молим Духа работи на всички нива в обществото, увещавайки и 
призовавайки хора към Себе Си! 

2. Не сме готови за съживлението, когато сме обзети от 
тъмнината, надвиснала над нацията и от яростта на врага! 

Виждам една ярост и енергия в грешниците днес, както в никое друго поколение. В моето 
детство, църквата наричаше Африка „тъмния континент" заради нейния духовен мрак. Но 
днес над Америка е надвиснала почти осезаема духовна тъмнина. Сега тя е „тъмния 
континент”! 

„Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената ...” (Исая 60:2). 

„Гъста тъмнина” е тази, която може да почувствате. Тъмнината над Америка сега е силна, 
всеобхватна, сгъстяваща се с всеки изминал момент. Когато летите над Ню Йорк, сте 
заслепени от всички ярки светлини на града. Но след като слезете от самолета, вземете такси 
към Манхатън и слезете на Бродуей, веднага ще почувствате тъмнината. Тя е тежка, 
демонична, заслепяваща сърцата и умовете на хората - и става все по-лоша! 

И все пак, Библията казва, че Бог има участие в тъмнината: „Дайте слава на Господа вашия 
Бог, преди да докара тъмнина, преди нозете ви да се препънат по тъмните планини, и преди 
Той да превърне в мрачна сянка виделото, което вие очаквате, и да го направи гъста 
тъмнина” (Еремия 13 : 16). 

Бог прави гъста тъмнина! Когато хората толкова упорстват в греха си, че отхвърлят Господ, те 
биват отведени в тъмнина. Давид каза на нечестивите: „Да се помрачат очите им та да не 
видят ...” (Псалм 69:23). Божия Дух позволява на тъмнината да падне върху техните сърца и 
умове. 
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„После ще се взрат в земята, и ето скръб и тъмнина, мрак на измъчване, и широко 
разпространена черна нощ” (Исая 08:22). 

Грешниците са подтиквани към своите тъмни действия. Сатана е дошъл на земята с армия от 
демонични сили, които пришпорват безбожните хора в безумно зло! 

Яростта и интензивността на тази подлост е хиляда пъти по-тъмна от когато преди едно 
поколение за пръв път дойдох в Ню Йорк. Днес поглеждам в очите на хората, които отиват за 
наркотици, спъват се на излизане от бара, тичат насам-натам в търсене на удоволствие - и 
няма грешка - нещо ги управлява! 

Когато преди около тридесет и пет години за първи път започнах това служение, аз говорех 
по църквите в цяла Америка, предупреждавайки за идването на моралния упадък. Казах на 
хората в Айова, Оклахома и южните щати, че наркотиците ще засегнат дори и най-малкото 
селце. Дилърите ще бъдат в училищата и по детските площадки. Предупредих за безочлива 
хомосексуалност, с шествия на голи тела, които ще се появят в нашите градове. И 
пророкувах, че голота и сексуални актове ще се излъчват в най-гледаното телевизионно 
време. 

Повечето от хората, които ме чуха, си мислеха, че идвам от Марс. Пасторите ме смъмриха. 
Искрени християни дойдоха при мен след това и казаха: „Няма как да стане! Бог никога няма 
да позволи това да се случи в Америка.” Днес някои от тези хора, които ми се подиграваха 
вече са баби и дядовци. Те седят пред телевизора и гледат забранените за непълнолетни 
извратени филми, за които пророкувах. И техните деца и внуци са пристрастени към 
наркотици и алкохол. Тъмнината, за която предупреждавах сега идва върху самите им души! 

Може ли да си представите колко тъмно ще бъде след десет години, ако Господ забави 
идването Си? 

Въпреки това ви питам: като виждате сгъстяването на тъмнината и увеличаването и  във 
всички страни, вярвате ли, че ще надмине светлината на Евангелието? Страхувате ли се от 
тъмнината, която ще смачка, потуши и убие? 

Не - никога! Божиите хора никога не бива да бъдат уплашени от тъмнината и яростта на 
врага в тези последни дни. Няма значение колко тъмен става светът. Библията казва, че Исус 
ще се издигне и ще свети в тъмнината! 

• „Аз, Аз съм, Който ви утешавам; кой си ти та се боиш от смъртен човек, и от човешки 
син, който ще стане като трева; а си забравил Господа Създателя си, Който разпростря 
небето и основа земята, и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя като че 
се приготвяше да изтреби? И где е сега яростта на притеснителя?” (Исая 51:12-13). 

• „То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, а нощта свети като деня; за Тебе 
тъмнината и светлината са безразлични” (Псалм 139:12). 
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• „... Той познава онова, което е в тъмнината; и светлината обитава с Него” (Даниил 
2:22). 

• „Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; на ония, които седяха в 
земя на мрачна сянка изгря им светлина” (Исая 9:2). 

Ние живеем във време на масово разпространени смърт и тъмнина. Но Бог казва, че в такива 
времена Той ще свети най-ярко със Своята светлина: 

„Ще доведа слепите през път, който не са знаели, ще ги водя в пътеки, които им са били 
непознати; ще обърна тъмнината в светлина пред тях, и неравните места ще направя равни. 
Това ще сторя, и няма да ги оставя” (Исая 42:16). 

Няма значение каква лудост се случва по улиците, или как хомосексуалистите проклинат 
Христос на гей парадите. Ние не бива да бъдем обзети от никаква тъмнина! Когато гъстата 
тъмнина покрие земята, трябва да очакваме Господ да блесне в цялата Си слава и да избави 
множества: „Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна те осия. 
Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над тебе ще осияе Господ, и 
славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти, и царете при бляскавата ти 
зора” (Исая 60:1-3). 

Никоя тъмнина по никакъв начин не може да спре Божията светлина! Така че, отдръпнете 
погледа си от тъмнината, от греха и яростта на насилниците и вярвайте на Господ за появата 
на Неговата блестяща, пръскаща навсякъде светлина! 

3. Църквата не е готова за съживление заради слабата си вяра в 
Божието желание и сила да спаси нечестивите, закоравели 

грешници! 

Бог сложи пръст в проблема на Юда: те се съмняваха в Неговото желание и сила да изкупи 
хора, окопали се в отстъпничество и идолопоклонство. 

„А те казват: ‘Напразно! Защото според своите замисли ще ходим, и ще постъпваме всеки 
според упоритото си и нечестиво сърце’” (Еремия 18:12). 

Юда беше спрял да се надява, мислейки си: „Ние сме отишли твърде далеч и сега няма 
връщане назад. Изоставихме Господа, подиграхме Му се, злоупотребихме с Него, 
загърбихме Го. Толкова безнадеждно дълбоко сме в своите грехове, че дори и Бог не може 
да ни върне!” 

Възлюбени, след всичките ми години на служение, аз все още трябва да се боря с този начин 
на мислене. Вие може да се чувствате по същия начин. Вашият съпруг може да е атеист, лош 
и нечестив и сте убедили себе си: „Всички хора около мен се спасяват, но съпругът ми е 
различен. Той е толкова труден!” 
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Господ рече на Юда: „...Скъсила ли се е някак ръката Ми та да не може да изкупва? ...” (Исая 
50:2). 

Да се „скъси” означава да „се отсече”. Бог казва: „Кажете ми - врагът отсякъл ли е могъщата 
Ми ръка? Загубил ли съм силата Си да спасявам? Не! Могъщата Ми ръка пресуши Червеното 
море. Тя облече небесата в мрак. Тя отвори очите на слепите. Вие видяхте, че Аз спасявам 
във всяка ситуация. Защо си мислите, че съм изгубил Своята сила да ви изкупя?” 

Скъпи светия, кога Бог изгуби силата Си да спасява най-пропадналите грешници на земята? 
Кога изгуби Своето желание да избавя наркомани, пияници и проститутки, когато никой не 
се молеше за тях? 

Тогава, ще реши ли Бог да не спаси членовете на вашето семейство, за които сте постили и 
сте се молили вярно? Твърдо не! Ние трябва да викаме към Него с вяра: „О, Господи, Ти 
можеш да спасиш Уол Стрийт. Може да избавиш най-закоравелия хомосексуалист в Ню 
Йорк. Може да изкупиш всеки мюсюлманин във всяка чужда страна. И можеш да спасиш 
всеки член на семейството ми. Ръката Ти не се е скъсила. Ти можеш да спасиш всеки!” 

Ние никога няма да бъдем готови за съживление докато не престанем да ограничаваме Бог. 
Не вярвайте, че ръката Му е отсечена, а вместо това Му вярвайте за невъзможното! 
Приемете видение за Неговата милост и любов - за Неговата мощна, протегната мишца, 
всемогъща да спасява! 

Ако Исус пророкува богата реколта, тогава ние ще станем свидетели на свръхестественото 
изливане на Божия Дух върху огромни множества. Когато Духът се изля за първи път в 
Ерусалим, хиляди души бяха спасени на момента. По същия начин днес ние трябва да се 
молим с вяра Духа да падне върху цели нации - дори и върху тези, които имат огромни 
крепости. 

През последните години Святия Дух се движи в Китай и там се спасяват големи множества. 
Исая пророкува за много хора, които се събират от Синим, който представлява Китай: „Ето, 
тия ще дойдат от далеч, и, ето, ония от север и от запад, а пък ония от Синимската земя” 
(Исая 49:12). 

Същият огнен Святи Дух пада и върху Русия и някои части на Индия. Божият Дух се движи, 
убеждава и призовава хората по цял свят! 

И все пак Бог иска Неговата църква остатък да започне от своите семейства, човек по човек: 
„Върнете се, чада отстъпници, казва Господ. Защото Аз съм ви съпруг; и ще ви взема - един 
от град, а двама от род - и ще ви въведа в Сион!” (Еремия 3:14). 

Ние трябва да се молим и да сме търпеливи - и Той ще се събере при Себе Си нашите 
близки, един по един! 
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Тук, в Таймс Скуеър Чърч ние се молим Бог да привлече много хора в Своето царство чрез 
изливането на Неговия Дух. Но Господ иска от нас да се съсредоточим и върху нашите 
семейства. В нас трябва да има една неотложна нужда да се молим: „Господи, изпрати 
изобличение в моето семейство! Спаси сина ми, дъщеря ми, жена ми ... „. 

Преди няколко години имаше една популярна песен: „дъждовни капки падат на главата ми.” 
Вярвам, че тази песен ни казва за начина, по който трябва да се молим - Бог буквално да 
излее Святия Си Дух! Писанието обещава, че в последните дни Святия Дух ще падне като 
дъжд и вие може да се молите за неговите дъждовни капки върху главите на вашите близки: 

„Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; и Господ, който прави светкавици, 
ще им даде изобилен дъжд, и трева всекиму на полето” (Захария 10:1). 

Бог чака и копнее да излее Святия Дух. Готови ли сте да се да измолите Неговия дъжд? Ние 
трябва да се молим не за огъня на съда, а за дъжд! 

Да, Божия съд идва, той е на вратата, дори в този момент. Но докато все още имаме време, 
ние трябва да вярваме, че Бог ще излее Духа Си. Затова хванете се за Неговите божествени 
„до поискване” обещания и ще видите как съживление на Святия Дух се излива навсякъде 
около вас. 

Алилуя! 
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