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 Наричат се КРАК и милиони младежи са полудели по него. Мнозина безнадеждно са се 
пристрастили след само 1 доза. Удоволствието трае само няколко минути, но е толкова 
силно, че някои го описват като по-добро от 1000 оргазма наведнъж. 

Кракът е евтин, в сравнение с хероина и може да бъде приготвен в кухнята от тийнейджъри. 
Кракът се приготвя като към кокаиновия прах се прибавят смески, загрява се, след което 
изстива и се втвърдява, чупи се на малки парченца, които се пушат, обикновено в специални 
стъклени тръбички. Бездомните деца го пушат от кутийки от безалкохолно, като пробиват 
дупчици близо до дъното. Наркотикът е изключително лек и се продава в мънички шишенца. 
Докато кокаина струва около 100 долара за грам, крака се продава за 5 до 20 долара за 
шишенце. 

Кракът е царя на улицата. Друсането е толкова силно за наркоманите, че те прекарват с 
часове в нарко бърлоги наречени „крак къщи”. Мнозина се друсат по 4-5 пъти на час. В 
крайна сметка те започват да обират, да крадат, да проституират и да продават наркотици, 
за да издържат навика си. 

Голямото удоволствие е бързо последвано от стряскащо състояние – емоционална депресия, 
която може да доведе до насилие и параноя. Пристрастените към крак стават 
раздразнителни и характера им се променя. Те си мислят, че хората говорят против тях, че 
семейството и приятелите им се канят да ги унищожат, така че те нападат първи. 

Тук, в Ню Йорк, 16 годишно момче от Харлем уби майка си след като се пристрасти към крак. 
18 годишно момче от Бруклин уби Божий служител, докато се опитваше да го обере за да си 
купи дрога. 3-ма души бяха убити на крак парти миналата събота. 8 годишно момиченце 
беше хвърлено от 31-я етаж от чичо си, който се бил надрусал с крак. Майката на детето 
също взима крак. Снощи един баща увеси 3 месечната си дъщеря през прозореца като я 
държеше само с един пръст. Беше друсан с крак, но детето беше спасено по чудо. 

Най-голямата от всички трагедии е да видиш млади бременни жени, някои в 8-я месец, 
търкалящи се из крак бърлоги, дрогиращи се, без да се тревожат, че бебетата им ще бъдат 
унищожени от техните действия. Бащи, които държат тези крак бърлоги, са известни с това, 
че използват собствените си дъщери да продават дрога, да проституират и самите те ги 
зарибяват. 18% от консуматорите твърдят, че са правили опит за самоубийство. Страничните 
ефекти включват мозъчен ступор, увреждане на белите дробове, мозъчен удар, сърдечен 
удар, нервно разстройство, кървене на белите дробове, черни храчки, кашлица, кошмари, 
изблици на насилие. 
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В някои райони на града има повече „крак къщи” (бърлоги) отколкото църкви или магазини 
за алкохол. В тези крак бърлоги децата могат да вземат под наем тръбички, да си купят 
дрога и да прекарат там дни, стига да имат парите. Те ходят по улиците приличащи на  
зомбита – бледи, почти безжизнени, измършавели и много болни. 

Америка е под Божие проклятие! 

Проповядвам по улиците на американските градове вече почти 30 години. Бях по улиците на 
Хюстън, Тексас миналия месец. Сега отново съм по улиците на Ню Йорк. Проклятието от 
Второзаконие 28 глава е върху нас. „Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не 
внимаваш да вършиш всичките Му заповеди... то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и 
ще почиват на тебе.” (Второзаконие 28:15). „Господ ще направи ужасни... язви големи и 
непрестанни, и болести зли и непрестанни. И ще навлече върху тебе всичките египетски 
болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; още и всяка болест и всяка язва, 
която не е написана в книгата на тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш 
изтребен.” (Второзаконие 28:59-61) 

СПИН-а не беше описан в Закона! Нито пък херпес или хламидии. Новата крак чума беше 
непозната в дните на Моисей. Но Бог ни предупреди, че непокорството и греха ще ни 
докарат дълготрайни, унищожителни нови епидемии. 

10 000 болни от СПИН умират в момент тук, в Ню Йорк. Като ги видите на улицата изглеждат 
като ходещи трупове. Някои от тях безсрамно се фукат, че са се запътили към ада, но на път 
за там ще завлекат със себе си колкото се може повече хора. Някои нарочно 
разпространяват ужасната болест. Броят на заболелите се удвоява всеки 6 месеца. 

3 от всеки 4 наркомани, които идват при нас за помощ са пристрастени към крак. Убийствата, 
грабежите, насилието са безпрецедентни. Казвам ви, а го знам със сигурност, защото съм по 
улиците – положението е извън контрол! Това абсолютно сигурно е проклятие, позволено от 
Бог! 

Майки! Плачете за децата си! 

Затова проповядвам всяка вечер по улиците. Виждам хиляди деца и плача. Каква надежда 
има за тях? Скоро, преди още да са станали тийнейджъри, чумата ще убие много от тях. 
Училищата не са по-добре! На мен ми изглежда, че 1 от всеки 3-ма ученика продават дрога. 
Историите, които разказват осмокласниците, са ужасяващи. Това са истории за кокаин, 
трева, пиене, хапчета, секс – едва издържам да слушам историите им. Има твърдост, 
безнадеждност – като че точката, от която няма връщане назад е била достигната. 
Единственото нещо след това е анархия и пълен хаос. 

Плача вътрешно докато пиша това. Пиша това послание на 8-мо авеню, близо до 42-а улица. 
Сърцето ми скърби заради всички онези „всичко е наред” проповедници в Америка. На тях 
им казвам – „Излезте с мен на улиците, елате да ви покажа хилядите младежи, 
безпомощните маси – дрогирани, пияни, болни, обладани от демони – след това 
разправяйте, че Америка се оправя! Кажете ми, че тази нация не е под проклятие! Елате да 
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видите проклятието! Елате и погледнете в очите на хилядите умиращи от СПИН! Елате и 
вижте болните проститутки, убийците – дилъри на дрога, които проклинат младите, излезте 
от кулите си от слонова кост, слезте от сигурните си олтари, излезте от теологическите си 
крепости – АМЕРИКА СЕГА Е ПОД ЧУМАТА И ПРОКЛЯТИЕТО, ЗАРАДИ ГРЕХА И БУНТА СИ 
ПРОТИВ ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ! 

Искате или не, Съда вече е започнал! 

Не мога да ви опиша какво виждам по тези улици. Хиляди отстъпили от вярата, разбити, 
върнали се от Исус към света. Те са навсякъде. Само мога да си представя какво би казал 
пророк Еремия, ако стоеше там, където стоя аз сега. 

„Така казва Господ на тоя народ: Както обикнаха да се скитат, И не въздържаха нозете си, 
Така Господ не благоволи в тях; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете 
им.” (Еремия 14:10) 

Защо толкова много хора се връщат към света? Петдесятници, баптисти, харизматици – от 
всяка деноминация! Защо са изхвърлени на улицата, станали жертва на демоничните сили? 
Срещам хиляди от тях, които посещават уличните ни събрания – някои са отпаднали 
проповедници, които сега използват наркотици, напиват се, ходят на партита всяка нощ. 
Това е поради отпаднали от вярата проповедници. Когато видите градски проповедник, 
горящ за Бог, свят и със съкрушено сърце, той е силен и скъпоценен. Но толкова много от тях 
днес са безсилни, седящи пред телевизионния идол, гледащи плейбой филми, смазани от 
злите сили, безпомощни да спасят хората, на които проповядват. Еремия каза за тях: 
„Пророците казват на тях: Няма да видите нож, нито ще има глад у вас... Лъжливо 
пророкуват пророците в името Ми... Те ви пророкуват измамата на своето сърце... Без да 
съм ги изпратил... А людете, на които те пророкуват, ще бъдат изхвърлени по улиците... 
Защото ще излея върху тях собственото им зло.” (Еремия 14:13-16) 

Молете се за всички пастори в града. Демоничните сили са развързани – Сатана е решен да 
подкопае и унищожи морала им и духовната им власт. Ще се нуждаем от святи, осветени 
Божии мъже, с много духовна власт, за да разчупим веригите, които са оковали гражданите 
на този град, особено сега, когато нацията са я връхлетяли всички тези проклятия и чуми.  

Бог е по-голям от всичко! 

 Точно посред всичките тези наказания, Бог издига славно свидетелство за силата и славата 
Си. Алкохолици, пристрастени към крак и хора, вързани от всевъзможни грехове, ще бъдат 
освободени. Млади консуматори на крак се оправят, някои от тях са с нас по улиците, 
разказвайки на хората как Исус Христос ги е освободил. Отстъпници плачат, покайват се и се 
връщат обратно при Господ с цялото си сърце. 
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Проповедници се покайват! Грешници призовават Господ, за да бъдат спасени. Майки и 
бащи се обръщат към Христос, молейки се за защита на семействата си и вече ходят с 
вярващи в Божия дом. 

Където изобилства греха – преизобилства благодатта. Нещата ще се влошат, наказанието ще 
се разпространява, нови болести и проклятия ще се появят скоро, присмивачи и подигравачи 
ще продължават да ни обвиняват че сме негативни и проповядваме съд. Но ние няма просто 
да си стоим и да кълнем тъмнината – ние ще продължаваме да ходим право пред портите на 
ада и ще спасяваме толкова хора, колкото можем, докато все още има време. Нека 
критиците ни говорят каквото си искат – аз искам да отворя магазин пред портите на ада и 
да спася някои  от изгаряне. Молете се за нас! Молете се за младежите ни! Молете се за 
нацията ни! Покайте се за градовете ни! 
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