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ПРОСЯЦИТЕ СА ЗНАК
Дейвид Уилкерсън
13 Март 1989

Нека ви споделя това, което вярвам, че Бог ми е показал, че ще бъдат наказанията Му за
Америка – наказания, които вече са започнали. Наскоро, докато бях дълбоко в молитва, тези
думи звучаха отново и отново в духа ми: „Просяците са знак! Просяците са знак!”
Помислих си за повече от 60 000 души, много от тях просяци, скитащи по улиците. Ако спреш
с колата си на светофар в Ню Йорк, просяците се струпват около нея, блокират улицата със
знаци, мият предното ти стъкло с мръсни парцали и просят няколко цента. Много от тях
стават войнствени, яростни и заплашват.
Хиляди от тези просяци са просто деца – тийнейджъри, които спят в изоставени коли и
камиони и порутени, пълни с плъхове сгради. Те са изгубени в полуделия за дрога свят от
крак и СПИН. Много от тях продават телата си за една доза, предлагат сексуални услуги дори
за 25 цента.
Когато погледнеш в очите и в изпитите им лица, виждаш картина от ада. Някои копнеят да
умрат, за да избегнат затвора на дрогата. Други вече умират, изядени от СПИН, хламидия,
туберкулоза, пневмония и всички видове рак.
Не само бедността ги е изкарала на улицата, това е било работа и на демоничен дух.
Идеален пример за това е Били Богс – бездомна жена в Манхатън. Тя попадна в световните
новини за това, че е на социални грижи и отказва всякакъв вид подслон. Дори когато й дават
пари, тя предпочита улицата. Точно в този момент тя седи на входа на метростанция в
източен Ню Йорк, кълне минувачите – душевно болна, но просеща.
Този град и всичките му информационни агенции са слисани. „Какво става? – питат те – защо
толкова внезапно се появи армия от безпомощни просяци в последните 2 години?”
По време на такова наказание върху тях, Израел извика: „Синовете ти примряха, лежат по
всички кръстопътища като антилопа в мрежа, пълни с яростта на ГОСПОДА, с изобличението
на твоя Бог.” (Исая 51:20)
Това е Божествен укор – свидетел за цялата ярост на Бог. Младежите лежат по улиците като
видим знак, който не може да се пренебрегне. По време на най-големия просперитет в
Америка – времето на най-ниската безработица тук се надига армия от бездомни просяци.
Колко голяма истина е, че „правдата възвишава нация, а грехът е позор за народите.”
(Притчи 14:34)
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Преди да продължа с факта, че тези просяци са знак за съд, нека ви покажа от Библията
колко е загрижен Бог да ни предупреди.

Старозаветни знаци.
Старият Завет е пълен с живо нарисуваните проповеди на пророците. Например, Бог каза на
Исая да предупреди Египет и Етиопия, че Асирия скоро ще ги атакува и отведе в робство. За
да поясни това, Исая трябваше да ходи бос в продължение на 3 години, покрит само с бельо.
„И ГОСПОД каза: Както слугата Ми Исая ходи гол и бос три години за знамение и
предвещание против Египет и против Етиопия” (Исая 20:3)
В друг случай, Бог ясно предсказа какво ще направи с непокорната Юдея: „...И ще извърша в
теб онова, което не съм вършил и няма вече да върша такова нещо, заради всичките ти
мерзости.” (Езекил 5:9). Ерусалим щеше да бъде обкръжен и обсаден – една трета от хората
щяха да умрат от болест или глад, една трета щяха да паднат под меча, една трета щяха да
бъдат разпръснати по целия свят.
И така, Бог им даде знак – нагледно предупреждение. Той каза на Езекил да лежи пред
жителите на града 390 дни на лявата си страна и 40 дни на дясната. Той също трябваше да
вземе глинена плоча и да начертае на нея картина на Ерусалим. „И постави обсада против
него и съгради укрепления против него, и издигни могили против него, и насипи насип
против него, и разположи военни станове против него, и постави стеноломи против него
отвсякъде. И ти си вземи желязна плоча и я сложи като желязна стена между себе си и
града. И насочи лицето си против него... това ще бъде знамение на израилевия дом.” (Езекил
4:2-3)
Тълпите се чудеха дали пророка не е полудял. Ето го там, играе си на война. Войничета,
оръдия-играчки, всичките насочени срещу града. Що за знак беше това?
След това Езекил си острига косата и я раздели на три части – една трета изгори, една трета
насече с меч, една трета хвърли на вятъра.
Бог казваше: „Вие няма да чуете пророците и предупрежденията Ми. Така, че вижте тази
картина – толкова е проста, че и дете би я разбрало. Тези оръжия-играчки са истинска армия.
Разделените и унищожени коси показват какво ще се случи с народа. Металната плоча е
твърдите ви сърца, които са непоклатими като желязо и стоят между предупрежденията на
Моя пророк и вас.” Бог даде знак на Ерусалим.
В друг един случай, Господ отново илюстрира наказанието, което идваше над народа. Почти
примирено, Той каза: „Може би ще видят, ако и да са бунтовен дом.” (Езекил 12:3). Този път
Господ каза на Езекил да изкара цялата си покъщнина на улицата и да се приготви за
преместване като при заточение. Той взе багажа си на рамо привечер и се запъти към
стената. Трябваше да „прокопае дупка в стената пред очите им” (Езекил 12:5)
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Когато зрителите попитаха за смисъла в странните действия на пророка, Езекил отговори:
„Аз съм ви знамението. Както направих аз, така ще се направи на тях; в изгнание, в плен ще
отидат.” (Езекил 12:11). Така, че виждаме, че Бог изпрати знаци за наказание на народа Си,
когато Езекил разиграваше сцена с нещата, които скоро щяха да се случат.
Исус каза: „Зло и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се
даде, освен знамението на пророк Йона.” (Матей 12:39). Това беше казано на книжници и
фарисеи, които искаха знамение от Христос, за да докаже божествеността Си. Знамение,
което потвърждава божествеността Му няма да бъде дадено обаче. Знакът, който беше
даден на всички хора е възкресението; друг знак за божествеността Му не е нужен.
Въпреки това Исус призова хората да различават знаците на времената. „Днес времето ще
бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да прецените лицето на
небето, а знаменията на времената не можете!” (Матей 16:3). Исус предупреди също: „И ще
има големи земетресения и на разни места – глад и епидемии; ще има и ужаси, и големи
знамения от небето... И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята
бедствие на народите” (Лука 21:11,25). „И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на
земята долу – кръв и огън, и пара от дим.” (Деяния 2:19)

Растящата армия просяци е една от илюстрираните проповеди на
Господ.
Просяците са голям и очевиден знак за приближаващо наказание. Дори ако правителството
ги изолира – заключи ги в някоя институция – друга, по-голяма армия ще изникне за няколко
дни. А вече виждаме дори и бебета просяци – хиляди бебета наркомани.
Вероятно никой още не е изчислил колко се е разпространила употребата на крак-а.
Правителството ни изглежда сляпо и напълно невежо за опасността от него. Преди 3 години
никой не беше чувал за тази дрога. Днес тя е завладяла милиони хора – от 5 годишна възраст
нагоре. Дори шефове на корпорации днес обикалят улиците като просяци, унищожени от
крак-а за само няколко месеца.
В тази война не се нуждаем от куршуми, танкове, пушки, самолети или бомби. Просто малки
шишенца – милиони малки шишенца – пълни с малки, бели камъчета крак; ужасяващ знак за
Божия съд.
Нека ви илюстрирам какво става с нация, която откаже да разпознае знаците на времето:
В книгата Плачът на Еремия, всички катастрофи, за които Еремия пророкува, вече са се
случили. Ерусалим беше обсаден от плячкосващите халдейци, което докара глад, и накрая
Ерусалим и храма бяха разрушени. Всичко стана точно както бяха предупредили пророците,
а хората бяха отведени в изгнание.
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Еремия записа цялата тази ужасна мъка, но той не злорадстваше, казвайки: „Аз ви казах!”
Не! той плака, тъжи и вика към Бог за милост към народа. Все пак, Еремия трябваше да бъде
прям: „ГОСПОД извърши, каквото беше решил; изпълни дадената дума, която беше
определил от древните дни. Срина, без да пожали, развесели над теб врага, издигна рога на
противниците ти.” (Плачът на Еремия 2:17). Нито една дума от Божиите пророчества не е
пропаднала. Както и няма да пропадне, що се отнася до предупрежденията Му към
Америка.
Виждате ли, Еремия казваше, че проклятията, които Бог беше стоварил върху тях, са само
онези, за които Моисей вече беше предупредил хората във Второзаконие: „
43. Чужденецът, който е сред теб, ще се издига все по-нагоре и по-нагоре от теб, а ти ще
падаш все по-надолу и по-надолу... той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.”
(Второзаконие 28:43-44). За изпълнението на точно това пророчество, Еремия казва:
„Противниците му взеха връх, враговете му благоденстват, защото ГОСПОД му нанесе скръб,
заради многото му престъпления. Дечицата му отидоха в плен пред противника.” (Плачът на
Еремия 1:5)
Не трябва да бъдеш мистик или гадател, за да знаеш какво скоро ще стовари върху Америка
Бог – всичко е описано във Второзаконие, 28 глава. Проклятията, за които пророкува Моисей
събориха Израел – в момента събарят и Америка.

Един от първите знаци на наказанието: изхвърлените на улицата
младежи.
Когато дойде наказание върху народа, младежите са смазани (виж Плачът на Еремия 1:15)
„Девиците ми и младежите ми отидоха в плен.” (Плачът на Еремия 1:18). „Навън мечът ме
лиши от деца, вкъщи е смъртта.” (Плачът на Еремия 1:20). И отново: „Синовете ми загинаха,
защото врагът надви.” (Плачът на Еремия 1:16)
В Америка врага надви децата ни чрез епидемията от наркотици. Как може някой да каже,
че всички тези лежащи на улицата хора – млади и стари – не носят пророчески смисъл в себе
си? Колко много грешат онези, които мислят така! „Дете и старец лежат на земята по
улиците” (Плачът на Еремия 2:21). Пророкът плаче: „Вижте какво става с децата ни” – казва
той: „издигни към Него ръцете си за живота на децата си, които примират от глад по ъглите
на всички улици.” (Плачът на Еремия 2:19)

Еремия свърза тези наказания със страшните промени, които бяха
настъпили с нацията.
Ужасен упадък беше настанал, както се беше появил и морален срив. От морално, изправно
общество, хората бяха стигнали до невероятните дълбини на деградацията. „Как потъмня
златото, измени се най-чистото злато! Камъните на светилището се изсипаха по всички ъгли
на улиците!” (Плачът на Еремия 4:1).
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Тук пророкът говори за промяна сред народа и обичаите на обществото, както и за упадъка
на светилището. Скъпоценните камъни на народа, които преди бяха морално чисти като
злато, сега лежаха по кръстовищата като счупени грънци.
„Онези, които ядяха избрани ястия, гинат по улиците, отгледаните в пурпур прегръщат
бунището.” (Плачът на Еремия 4:5). Пророкът плаче за тези млади мъже и жени изгубени по
улиците, ходещи като скелети с хлътнали бузи, умиращи прави. „По-тъмно от сажди е лицето
им, не се познават по улиците. Кожата им залепна за костите им, изсъхна, стана като дърво...
Те се лутаха като слепи по улиците, оскверниха се с кръв, така че не можеше да се допре
човек до дрехите им.” (Плачът на Еремия 4:8,14). „Още чезнат очите ни по суетната ни
помощ. В очакването си чакахме народ, който няма да спаси. Ловуват стъпките ни, така че не
можем да ходим по площадите си. Краят ни е близо, изпълниха се дните ни, да, краят ни
дойде.” (Плачът на Еремия 4:17-18)
С наближаването на края на нацията, наказанията се ускориха. Обществото стигна до
точката, в която никой нямаше решение, а промените се случваха много бързо. Улиците се
изпълниха с хора като скелети, гладни бедняци – някога нравствени, заможни младежи,
които сега ровеха из боклуците, търсещи храна. Тези занемарени просяци преследваха
останалата част от обществото, правейки улиците твърде несигурни. Не е ли така Америка
днес? Погледнете отново младите просяци. Какво виждате? Аз виждам знак от Бог, който ни
предупреждава и ни умолява да си вземем бележка – просякът означава, че Америка е под
Божия съд. Той е пророческа картина за това в какво се превръща Америка и какво ще бъде
– изгубена, полудяла за наркотици нация, която се побърква, отхвърлена от нациите, които
са се извисили над нас като са ни пресушили богатствата. Бог казва: „Вижте просяците!
Вижте лицата им! Това е бъдещето на Америка, ако не се покае.”
В-к „New York Daily News” наскоро публикува карикатура, на която деца стояха пред
американския флаг, носещи шлемове, щитове и броня. Те отдаваха чест с думите: „Една
нация, под обсада, незащитима, свободна и с по един АК-47 (Калашник – бел.пр.) за
всички...”
Как се случи това с някога праведната ни нация? Кого трябва да обвиняваме за упадъка си?

Еремия обвини пророците и проповедниците за упадъка на Израел.
„Това е заради греховете на пророците му и заради беззаконията на свещениците му, които
проливаха сред него кръвта на праведните.” (Плачът на Еремия 4:13). Преди това Еремия ни
казва: „Пророците пророкуват лъжливо и свещениците властват чрез тях; и народът Ми така
обича. А какво ще правите накрая на всичко това?” (Еремия 5:31)
Проповедниците казват на църквата „всичко е наред”, защото са „ламтят за нечестна
придобивка” (Притчи 1:19). Те са съгрешили като не проповядват истината, като не
предупреждават хората, като приспиват християните пред прага на съда.
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Един младеж ми разби сърцето, докато се молеше на петъчното ни молитвено събрание:
„Скъпи, Господи, казах го, изисках го, очертах го, но когато бурята удари живота ми, не бях
готов. Положителната изповед не проработи, а аз претърпях корабокрушение. Пасторът ми
ме е лъгал. Измамили са ме.
О, Господи! Всички мои приятели още са в онази църква, измамени са, а не го знаят. Така
обичат. Но когато дойде бурята те няма да имат корени, няма да имат основи. Ще паднат!”
Служителите на „мир и просперитет” се присмяха и на Еремия. Те подрониха посланието и
пророчествата му по два начина: „Това сме го слушали в продължение на години и нищо не
се случва. Вместо това – просперираме! Нещата се подобриха, а не се влошиха!” И: „Да,
може да се случи, най-вероятно ще се случи, но след много време, някъде в бъдещето.”
Езекил отговаря на тези оправдания: „И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза: Сине
човешки, каква е тази поговорка, която имате в израилевата земя, която казва: Дните
минават и всяко видение се изгубва? Затова им кажи: Така казва Господ БОГ: Ще прекратя
тази поговорка и няма вече да се употребява като поговорка в Израил. Но им кажи: Дните
наближават, и словото на всяко видение. Защото вече няма да има никакво лъжливо
видение и ласкателно предсказание сред израилевия дом... Затова им кажи: Така казва
Господ БОГ: Никоя от думите Ми няма вече да се отлага; ще изговоря слово и то ще се
изпълни, заявява Господ БОГ.” (Езекил 12:21-24.28)
С други думи – Божието наказание е пред вратата!

Америка ще преживее наказание много по-лошо от това на Содом!
„Защото наказанието за беззаконието на дъщерята на народа ми стана по-голямо от
наказанието за греха на Содом, който беше разорен в един миг, без да го допрат човешки
ръце.” (Плачът на Еремия 4:6)
Ще направя изявление, което може да ядоса някои от вас, но е истина, базирано е на онова,
което Бог казва: АЗ МИСЛЯ, ЧЕ АКО ТРЯБВА ДА БЪДЕМ СЪДЕНИ, НАЙ-МИЛОСТИВОТО НЕЩО,
КОЕТО БОГ БИ МОГЪЛ ДА НАПРАВИ ЗА АМЕРИКА Е ДА ПОЗВОЛИ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ДА
ИЗСИПЕ БОМБИТЕ СИ ВЪРХУ НАС – ДА НИ ПОМЕТЕ, КАКТО НАПРАВИ СЪС СОДОМ – ЗА ЕДИН
МОМЕНТ!„
По-щастливи бяха убитите от меч от убитите от глад, защото тези чезнат прободени от
липсата на плодовете на полето. Ръцете на милостивите жени свариха децата им; те им
станаха храна при разрушението на дъщерята на народа ми.” (Плачът на Еремия 4:9-10)
Ние често говорим за това, че Бог ще ни съди както съди Содом. Възлюбени, това наказание
беше милостиво в сравнение с онова, което се случи на Ерусалим. Содом не преживя глад,
майки не ядоха бебетата си, нямаше просяци, станали кожа и кости, хранещи се с боклуци,
нямаше поколение младежи, умиращи бавно, измъчвани от греха, опустошавани от болести.
Ерусалим беше унизен, умираше от глад, изгорен до основи, измършавял, измъчван, вързан
и пратен в затвора.
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Самият Бог унищожи Содом за един миг, докато Израел беше предаден в ръцете на
безбожниците. А наказанието на Америка е в ръцете на Сатана: „Но горко на земята...
защото дяволът слезе при вас много разярен” (Откровение 12:12)
СПИН е друг знак за Америка – бавна, агонизираща смърт, която говори за загубата ни на
имунитет, за податливостта ни към всяка форма на разврат. Дали е само мълва или е ясен
факт, че само след няколко години растящия брой заразени от СПИН ще банкрутира
здравната ни система?
Само слух ли е, че затворите ни в момента оперират със 110% от капацитета си, и че скоро
няма да има място в тях?
Само слух ли е, че хиляди деца са изнасилвани? Че подивели, озверели мъже изнасилват
женски бебета?
Дали крак-а просто ще си „тръгне”? Какво да кажем за 3 годишното дете в Бруклин, което
беше хванато и използвано като щит по време на наскорощна престрелка във войната за
пазар на дрога – и беше убито? Ами 6-10 годишните наркодилъри, включително и момчето
от Ню Йорк, хванато с 400 дози крак в хартиени торбички, до една за продан?
Могат ли всички тези неща да бъдат наречени просто отминаващ кошмар? Дали бушуващите
убийства, изнасилвания, порнография, алчност, насилие и перверзия са просто поредната
американска култура, през която преминаваме?
Никога! Свидетели сме на абсолютното рухване на портите и стените ни – инвазия на Божия
съд върху нация, която е наскърбила Бог.
Ами църквата? Какво да кажем за святия, покаян остатък? Какво ще се случи с Божия народ,
когато съда дойде с цялата си ярост? Как ще оцелеят избраните?
Търсил съм Бог по този въпрос. Питах Го: „Господи, ще имам ли онова, от което се нуждая, за
да издържа страданията и трудностите, когато страха ни заобиколи от всички страни?
Чувствам се толкова слаб. Не искам да се проваля както толкова много хора, които вече се
провалиха!”
Отговорът Му към мен беше този: „Дейвид, нямаш онова, от което се нуждаеш – още не! Но
когато настане гняв, ти ще имаш всичката благодат и сила, от които се нуждаеш, за да
излезеш като победител. Когато се нуждаеш от тях, Аз ще ти ги дам!”
Ако смириш себе си по време на просперитет, покаеш се и се обърнеш към Господ с цялото
си сърце, във време на трудности ще получиш двойна доза сила от Бог. Христос, който те
призова в просперитет, ще те скрие във време на съд.
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Божият народ ще се радва на верността Му по време на съд!
Докато Бог съди невярващите, Самия Господ ще ни бъде убежище. „И призови Ме в ден на
скръб, Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.” (Псалм 50:15). „И Той ще съди света
справедливо, ще отсъди право за народите. И ГОСПОД ще бъде прибежище на угнетените,
прибежище във времена на скръб. Които познават Твоето Име, ще се уповават на Теб,
защото Ти, ГОСПОДИ, не си изоставил тези, които Те търсят.” (Псалм 9:8-10)
Ами ако трябва да отидем в затвора? Възлюбен брат от Китай, пастор Гу, прекара повече от
20 години в комунистически затвор без книга или Библия, но Исус му се явяваше всеки ден и
го учеше Словото. А и затвора е мястото, на което апостол Павел написа посланията си.
Ами ако изгубим работата си, парите си или къщите си, или апартаментите? Тогава всички
ще бъдем на социални помощи от Святия Дух, а Исус ще бъде социалния ни работник. Исус
каза: „Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете; нито за тялото си
– какво ще облечете.... Погледнете небесните птици... небесният ви Отец ги храни. Вие не сте
ли много по-ценни от тях?” (Матей 6:25-26)
Ще живеем както живя Израел – с чудеса и манна. Ще лягаме с мир и съня ни ще бъде
сладък. Ще станем евангелизатори, каквито бяха дванадесетте и ранната църква. Ще
разделяме каквото имаме едни с други, и ще бъде славно.
Нашият Бог пази стотици хиляди хора в пустинята в продължение на 40 години. През този
период те нямаха работа, нямаха доходи, магазини, молове, коли, къщи и апартаменти,
банкови сметки, нови дрехи, припаси, климатици, радиатори, хладилници или фризери,
фурни, ток, вътрешна канализация, складирана храна, оръжия, планински убежища, лекари,
болници, лекарства.
Бяха непрестанно заобиколени от змии, диви животни и свирепи врагове; непрестанно
изложени на невероятна жега и студ, на недостиг на вода – за подслон им служеха само
тънички палатки.
Въпреки това Бог ги носи в обятията Си като малки бебета. Моисей каза: „Защото ГОСПОД,
твоят Бог, те е благословил във всичките дела на ръцете ти. Той познава пътуването ти през
тази голяма пустиня. През тези четиридесет години ГОСПОД, твоят Бог, е бил с теб; не ти е
липсвало нищо.” (Второзаконие 2:7)
А за децата ни, Той е обещал: „А децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще
въведа и те ще познаят земята” (Числа 14:31)
Той е същия днес, какъвто беше и тогава – верен Бог!
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