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Според Божието Слово, християните трябва да живеят всеки ден, като че „края на всичко е 
наближил”. Винаги трябва да очакваме Неговото идване, да бъдем будни и прилежни, като 
слуги, очакващи господаря им да се завърне от дълъг път. Трябва да се радваме като Павел, 
че ще оставим земята, за да облечем новите си тела. Винаги трябва да копнеем да сме с 
Господ. 

В книгата си „Постави тръбата на устните си”, предупредих, че към Америка идва водородно 
унищожение, че Русия ще ни залее с балистични ракети от Северния полюс. Ще бъде 
масивен огън, който има за цел да унищожи тази нация преди да е в състояние да отвърне 
на удара. (ЦРУ наскоро откри невероятните подземни руски градове, които са оборудвани да 
приютят правителството и целия му елит). Министрите се вбесиха от това послание, дори 
харизматичните пастори забраниха книгата в църквите си. Евангелисти и учители ме 
нарекоха лъжепророк. Всъщност, един от тях дори написа книга, в която ме използва като 
класически пример за лъжепророк на страшния съд. Той написа: „Всичките проповеди, в 
които има лоши новини, са от дявола. Евангелието е само добри новини. Всичките тези 
проповеди за съд и ад, непрестанно повтаряне за грехове – всичко е фалшиво!” 

От тази дефиниция излиза, че Петър беше лъжепророк! Неговото послание не е ли част от 
Евангелието? Той предупреди: „Така, със същото слово, са съхранени и днешните небе и 
земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора. Но това да не бъде 
скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – 
като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а 
дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да достигнат до покаяние. Но 
Господният Ден ще дойде като крадец, когато небесата ще отминат с бучене и стихиите 
нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят. 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, за който небето възпламенено ще се разпадне и 
нажежените стихии ще се стопят? Но ние според обещанието Му очакваме нови небеса и 
нова земя, в които обитава правда.” (2 Петрово 3:7-13) 
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Огнените Божии наказания, складирани и пазени като запас, имат 
за цел да ни накарат да живеем свят живот 

На оригинален гръцки 2 Петрово 3:11 казва: „Когато всичко се разпадне, от коя държава ще 
си?” От тази земя ли си, която се стопява? Или си гражданин на небесния Сион, градът, чийто 
строител е Бог? Петър казва, че знанието, което Бог ти дава за унищожението на сегашните 
земя и небе трябва да те окуражи за свят живот и за това да не се придържаш към този свят. 
След това, в стих 14 той казва, че не трябва да се страхуваме от задаващото се унищожение, 
но да го търсим, да го очакваме, и като правим така, да пазим дрехите си неопетнени! 
„...като очаквате тези неща, старайте се да бъдете намерени от Него в мир, чисти и 
непорочни.”  

Ако Петър възкръснеше и посетеше Америка днес, той би се ужасил от цялото сладникаво 
(като захарен памук) проповядване на пророците с възглавници! Той би попитал: „Защо не 
предупреждават хората си за предстоящото разрушение? Бог ми даде това послание 
директно от Святия Дух! Защо не го вярват? Защо не ги провокират да живеят свят живот? Не 
знаят ли, че Исус предупреди по същия начин: “Слънцето ще потъмнее, луната няма да даде 
светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят” (Матей 
24:29)? Пророк Исая казва: „И цялото небесно войнство ще се разложи и небесата ще се 
свият като свитък, и цялото им войнство ще падне, както пада лист от лоза...” (Исая 34:4). 
Йоан ни казва от Патмос: „...слънцето почерня като козяк и цялата луна стана като кръв; 
небесните звезди паднаха на земята, както когато смокинята, разклащана от силен вятър, 
хвърля неузрелите си смокини; небето изчезна като свитък, когато се навива; и всички 
планини и острови се отместиха от местата си.” (Откровение 6:12-14) 

Умишленото невежество за справедливите Божии наказания 

Петър получи тези страшни предупреждения, за да размърда чистите умове, да им напомни 
предупрежденията на пророците (виж 2 Петрово 3:1-2). Независимо, че Христос, апостолите, 
пророците и стражите предупреждават, ще се появят пастори присмиватели, които ходят 
според собствената си страст, осмиващи посланието за скорошното завръщане на Христос. 
„... ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще 
казват (поучават, проповядват): Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откакто са се 
поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието” (2 
Петрово 3:3-4). Петър нарича тези пророци - присмиватели лъжци! Нещата не са „по 
старому” от началото на творението! Тези проповедници са станали умишлено невежи за 
отминалите Божии наказания. „... Те своеволно не признават това, че... посредством нея 
тогавашният свят, потопен от водата, загина.” (2 Петрово 3:5-6) 

Това е сериозно обвинение от страна на Петър! Той казва: „Те знаят, че някога имаше 
проповедник на праведноста на име Ной, който предупреждаваше за съда в продължение 
на 120 години. Знаят, че Бог вече е показал на света, че ще съди злото и насилието. Знаят, че 
Бог изпрати яростен потоп и унищожи всичко, което дишаше по земята!” Не! Нещата не са си 
същите от началото. Но ние имаме учители, лъжепророци и проповедници на мира и 
просперитета, които знаят, че Библията е пълна с предупреждения и примери как Бог съди 
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греха (например унищожението на Содом, разрушението на Ерусалим), но те доброволно 
пренебрегват всичко това. Защо? Защото следват собствената си похот! Желанието им за 
одобрение, известност или значимост ги е направило умишлено слепи за всичките 
справедливи Божии наказания. Накарало ги е да прегърнат учения като „царството сега”, 
всяко от които задоволява похотта им. Те не приемат буквално огъня! Не приемат буквално 
разрушението, отлагат идването на Исус за някоя по-далечна бъдеща дата, за време, в което 
те ще бъдат на власт. 

Тези проповедници убиват осъждението от Святия Дух! Те проповядват точно обратното на 
посланието на Петър и апостолите. Петър предупреди: „...Ние според обещанието Му 
очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда. Затова, възлюбени, като 
очаквате тези неща, старайте се да бъдете намерени от Него в мир, чисти и непорочни” (2 
Петрово 3:13-14). Днес ние чуваме: „Исус не идва скоро, не и докато ние не дойдем на власт 
– всички тези неща за страшния съд, за огън и унищожения, са символични. Ние трябва да 
останем тук, няма да Го посрещнем в облаците. Така че – спокойно! Бъдете някой в това 
ново нещо!” На един мой приятел пастор, който вярваше в това ново учение, му бяха казали, 
че фирмата му за мрамор ще бъде фирма за мрамор в „новото царство” – най-голямата и 
най-добрата! Сега си стои фалирала, а той е свободен от тази заблуда. 

Ето го истинското Евангелие според Петър: „... днешните небе и земя (нашия свят), пазени за 
огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора” (2 Петрово 3:7). Америка вече 
трябваше да е разрушена от огън! Този огън, държан на склад, вече трябваше да е 
унищожил всичко. Първите един милион аборта трябваше да са препълнили чашата на 
гнева! Ние се давим в океан от детска кръв! Последните един милион изнасилвания 
трябваше да докарат Божия огън! Когато на хиляди малки деца бе сексуално посегнато, 
когато биваха убивани, бити и осакатявани, Бог трябваше да излее огън и сяра върху нас! 
Последният един милиард долара наркотици трябваше да бъдат последната капка, заедно с 
всичките кражби, обири и насилие, които ги съпътстват. Денят, в който Върховния ни съд 
навири носа си пред Бог като махна молитвата, Библията и всичко свято от живота и 
училищата ни – не беше ли това голяма обида към Бог? В същото време беше легализирано 
убийството на милиони бебета и бяха дадени права на хомосексуалистите! 

Защо сме пощадени досега? По същата причина, поради която Бог търпеливо чака в 
продължение на 120 години във времето на Ной. „... когато Божието дълготърпение ги 
чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се 
спасиха през вода” (1 Петрово 3:20). Бог не изпитва удоволствие от смъртта на злия, Той: 
„...дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да достигнат до покаяние” (2 
Петрово 3:9). Той чака приготвянето на Сион – святия Божий народ от последните дни. 
Излива Святия Си Дух, носещ ни дух на ридание поради греха. Поваля идоли и призовава 
хора, които са Му напълно отдадени, без петно или бръчка, безукорни. 
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Много вярващи ще бъдат излъгани от огромния потоп беззаконие 

Исус предупреждава, че в навечерието на унищожението, в среднощния час за човечеството, 
любовта на много вярващи ще охладнее: „И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на 
мнозинството ще охладнее.” (Матей 24:12). The New American Standard превод на Библията 
казва: „любовта на повечето ще охладнее”. На оригинален гръцки се говори за „огромен 
брой, огромно множество”. Помислете за това – Съдът е пред вратата, Божиите ангели са 
готови да опожаряват, да отвържат космическа експлозия, която ще погълне цялата 
природа, а много християни ще са се запътили в грешната посока! „Охладнее” означава 
„спадане на температурата, изпаряване, малко по малко”. Точно когато вярващите трябва да 
бъдат много будни, да внимават, да преливат от ревност и любов, те ще бъдат охладени! 
Любовта на огромно множество ще загние. 

В тези последни дни ще има много измамници и лъжепророци и мнозина, които ще ги 
последват: „Защото много измамници излязоха в света...” (2 Йоан стих 7). „И мнозина ще 
последват техните безчинства и заради тях пътят на истината ще се похули” (2 Петрово 2:2). 
„Защото има много непокорни, празнословци и измамници, особено от обрязаните, чиито 
уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба 
това, което не трябва” (Тит 1:10-11). Сатана и в момента излива потоп от мръсотия срещу 
Божия народ в последен опит да „ги завлече”. „И змията изпусна от устата си вода като река 
след жената, за да направи да я завлече реката.” (Откровение 12:15) 

Главният съветник на президента по въпросите на борбата с наркотиците, каза наскоро: 
„Губим войната с наркотиците – извън контрол е.” Стените ни са паднали и наркотиците се 
леят от всяка граница. Самият Сатана стои зад този потоп! Порнографията вече е един 
неспирен порой, като детската порнография е най-популярна от всички! Кръвосмешение, 
изнасилвания и посегателствата над деца са издигнати на пиедестал. Съпрузи, бащи и 
бизнесмени се опиват от всичко това. То произлиза направо от ума на дявола! Това, заради 
което предупреждавам християните да избавят домовете си от телевизора е, защото той е 
шлюз на зло директно в къщите им! Исус предупреди, че беззаконието ще се увеличи, а 
любовта ще охладнее. С други думи, ако ние не откажем да спрем дяволския потоп от зло в 
умовете си, ще бъдем повлечени настрана от невинната чистота и от горещата си любов към 
Христос. 

Докато четеш това послание, обичаш ли страстно Исус? Любовта ти към Него гореща и 
непрестанно растяща ли е? Можеш ли да си се представиш като един от многото, които 
бавно охладняват с приближаването на среднощния час? Тъжната истина е, че мнозина, 
които са били освободени от грях, мъртви църкви, фалшиви доктрини, смут и светски неща, 
ще се върнат към тях. Те ще бъдат завлечени от духа на този свят, ще преследват неща, ще се 
отдават на удоволствия, ще бъдат засмукани от потопа на мръсотията. Ще кажат: 
„Достатъчно далече стигнах. Не мога да издържам повече да съм отделен от света – искам 
да се наслаждавам на живота! Стига съм стоял на пост, стига съм внимавал! Твърде 
изискващо е!” Те ще намерят учители и църкви, които проповядват евангелие на 
спокойствието! Любовта им ще спадне с няколко градуса, ще стане хладка, а накрая съвсем 
ще изстине. 
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Мнозина ще охладнеят, като се отвърнат от онова, което считат за „тежко слово”. Исус събра 
учениците Си и ги накара да разберат, че Той трябва да е всичко за тях. Самият им живот 
трябва да е фокусиран върху Него. Тялото Му беше техния хляб, кръвта Му беше питието им. 
Те не трябваше да имат друг източник на живот на тази земя. „Тогава мнозина от учениците 
Му, като чуха това, казаха: Тежко е това слово; кой може да го слуша?... Поради това 
мнозина от учениците Му се върнаха назад и повече не ходеха с Него” (Йоан 6:60,66). Те 
просто се отказаха! Предадоха се, казвайки: „Посланието Му е твърде трудно, не можем да 
го издържим! Не можем да повярваме, че трябва да бъде толкова трудно! Стига!” (Нямам 
предвид, че трябва да си „изтощен от правене на добрини”. Има времена, в които и най-
посветените Божии хора имат сух и изтощителен сезон, ден или седмица, в които се 
изплъзват от почивката Му. Но това бързо се превръща в скръб само при мисълта да се 
върнат в старите пътища или плътта.) 

Дори Божието „горко” може да бъде небесен мед 

Трябва да се научим да приемаме всяко слово от Него като мед от небето. Можеш да 
премериш любовта на всеки вярващ към неговия Господ по това колко уважава всяка дума, 
която излиза от Божиите уста. Онези, които наистина Го обичат, живеят чрез всяко слово, 
което излиза от устата Му. Един проповедник каза веднъж: „Не мога да служа на Бог на 
гнева! Няма да проповядвам нищо друго освен насърчение – без укор! Бог е любов! Стига с 
това оплакване и скръб!” Той не знае нищо за Божия мед. 

Бог даде инструкции на Езекийл: „Сине човешки, застани на краката си и ще ти говоря... Аз те 
изпращам при израилевите синове, при бунтовни народи, които се разбунтуваха против 
Мен; те и бащите им станаха престъпници против Мен и до ден днешен. Тези синове са с 
безсрамно лице и кораво сърце... А ти, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не бъди 
и ти бунтовник като този бунтовен дом. Отвори устата си и изяж това, което ти давам... И 
видях, и ето, ръка протегната към мен, и ето, в нея имаше писмен свитък. И Той го разви 
пред мен и той беше изписан отпред и отзад, и на него бяха написани плачове и ридание, и 
горко.” (Езекийл 2:1-10) 

Божието горко беше мед за пророците. „Не бъди бунтовник...” Как можеше Езекийл да бъде 
бунтовник? Като не проповядваше истината за съда, която Бог му даде. „И видях, и ето, ръка 
протегната към мен”. Това беше Божията ръка! Тя му подаде свитък, написан и от двете 
страни с „плачове и ридание, и горко” – всичко бе написано с Божия пръст. Какво направи 
Езекийл с тези твърде трудни Божии думи? Каза му се да ги изяде! Да задоволи корема си с 
тях! „И ми каза: Сине човешки, изяж това, което намериш. Изяж този свитък и иди, говори на 
израилевия дом! И аз отворих устата си и Той ми даде да изям този свитък. И ми каза: Сине 
човешки, нахрани корема си и напълни вътрешността си с този свитък, който ти давам. И аз 
го изядох и беше в устата ми сладък като мед.” (Езекийл 3:1-3) 

Това беше небесна храна – манна, натопена в мед! „...Напълни вътрешността си с този 
свитък, който ти давам...” Вътрешността представлява сърцето. „Изяж го” означава „вземи го 
присърце, внимавай в него!” „И аз го изядох и беше в устата ми сладък като мед”. Еремия 
каза, че всички предишни пророци са предупреждавали за наказания и горко. „Пророците, 
които са били преди мен и преди теб отдавна, са пророкували против много земи и против 
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големи царства за война, за зло и за мор” (Еремия 28:8). Всичките пророци живееха чрез 
всяко слово, което излизаше от Божиите уста – както тъжното, така и веселото. Те го поемаха 
като мед! 

Любовта на Давид към Господ никога не охладня, защото той уважаваше всяка дума – 
позитивна и негативна. „Страхът от ГОСПОДА е чист, пребъдва вечно; присъдите на ГОСПОДА 
са истинни и всички до една справедливи. Желателни са повече от злато, от изобилие от 
чисто злато; и по-сладки са от мед и от капките на медена пита. Освен това слугата Ти се 
предупреждава чрез тях; в пазенето им има голяма награда” (Псалм 19:9-11). Слугата Ти се 
предупреждава чрез тях! Кой ще предупреди всички онези заблудени овци, чиито пастири 
не допускат до себе си никой от свитъците с горко и ридания? Те наричат такова 
проповядване за страшния съд, негативно лъжепророчество! Давид и пророците го наричаха 
сладък мед! 

Най-сладкото, най-милостивото нещо, което Бог прави днес за народа Си е, още веднъж да 
изпрати безстрашни пророци и стражи да събудят църквата, да влеят страха от Бог. Колко 
сладко звучи: „Избягай от Божия гняв...” Мед! „Без святост никой човек няма да види Бог...” 
Мед! „Ако не се покаете ще умрете в греховете си...” Мед! „Земята и делата на нея ще бъдат 
изгорени!” Мед! Можете ли да кажете като Еремия: „Твоите думи се намериха и аз ги изядох 
и Твоето слово ми беше наслада и радост на сърцето ми...” (Еремия 15:16) 

Един ангел подаде книга на Йоан, пълна с последния Божий съд: „...И той (ангела) ми каза: 
Вземи и я изяж; и в корема ти ще стане горчиво, но в устата ти ще бъде сладка като мед” 
(Откровение 10:9) 

Само онези, които устоят до края, ще бъдат спасени! 

Исус предупреди: „Но който устои докрай, той ще бъде спасен” (Матей 24:13). Тук се говори 
за онези, чиято любов никога не отпада, а по-скоро расте и издържа през всички изпитания. 
Тимотей свързва това с отношението ни към здравото учение: „Защото ще дойде време, 
когато няма да търпят здравото учение... и като отвърнат ушите си от истината, ще се 
обърнат към басните” (2 Тимотей 4:3-4). В тези най-последни дни, се задава опозиция на 
чистото, непорочно учение. Здравото учение подчинява слушателите на светостта, но 
мнозина няма да се съгласят с него – няма да го понесат! Ще има широко разпространено 
отхвърляне на проповядването за святост и пророческите предупреждения, което ще 
причини голямото отпадане. „Защото не приеха любовта на истината... И затова Бог праща 
заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които 
не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.” (2 Солунци 2:10-12) 

Ще има хиляди християни, толкова студени в среднощния час, че дори и падащите от небето 
наказания няма да ги върнат обратно при Бог. Както отстъпилия Израел, те ще предизвикат 
Бог, като че искат да кажат: „Нека дойде наказанието! Просто ще се изправим и ще построим 
всичко отново!” Съдът падаше върху Израил, Божият гняв беше върху тях: „Но народът не се 
връща към Този, който го поразява, и не търси ГОСПОДА на Войнствата.” (Исая 9:13). Еремия 
ридае за народа си: „Ударил си ги, но не ги заболя; довършил си ги, но не искаха да приемат 
поправка...” (Еремия 5:3). Имаме предупреждението на Петър: „И така, вие, възлюбени, като 
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знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на 
беззаконните и да отпаднете от твърдостта си. Но растете в благодатта и познанието на 
нашия Господ и Спасител Исус Христос” (2 Петрово 3:17-18). Не се завличай от грях, лъжливи 
учения, или от яд към Словото! 

На един мой приятел служител му дадоха само няколко месеца живот заради раково 
заболяване. Попитах го: „Какви промени донесе тази ужасна новина в живота ти? Молиш ли 
се повече? Опитваш ли се да вземеш повече от всеки ден? По-реален ли ти изглежда Исус?” 
Той ми отговори: „Не, нищо не се е променило!” Изглеждаше застинал в емоциите си – 
какъвто си беше, такъв си остана. Смъртта не го задвижи към по-велики дела! Така ще бъде 
и когато дойдат ужасните наказания. Студената любов ще става още по-студена, хората ще 
бъдат застинали. Както се случва с много болни от СПИН, очакването на смъртта им ги 
закоравява още повече. В Откровение 9 глава виждаме ужасните Божии наказания и мор да 
се стоварват върху човечеството. Една трета от него ще бъде убито с огън, „а останалите 
хора, които не бяха избити от тези язви, не се покаяха от делата на ръцете си, да не се кланят 
на демони и на златни идоли... и не се покаяха от убийствата си, нито от чародействата си, 
нито от блудствата си, нито от кражбите си” (Откровение 9:20-21). „И похулиха небесния Бог 
заради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.” (Откровение 16:11) 

Студената любов е като бетон – стои и се стяга! Любовта може да се измери лесно, тя не е 
загадъчна, не е чувства. Ето какво е: дали Му се покоряваме и пазим заповедите Му! 
„Защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са 
тежки.” (1 Йоан 5:3) 
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