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Искам да ви разкажа за едно общество – това, което отхвърли Бог, и в следствие на което 
потъна в яма от дълбока тъмнина. Презирайки Светлината, това общество се превърна в 
магнит за всички видове зли духове. Реда и законността се сринаха, всеки човек се превърна 
в закон за себе си. Цялото общество беше предадено на дявола и не остана никаква морална 
сила, която да пречи на стремителния им бяг към ада. 

Сред тях не остана никаква чест, себеуважение или благоприличие, абсолютно никаква 
почит към живота. Справедливостта и добрината увехнаха и хората бяха обзети от похот и 
безнравственост. Надсмиваха се над добродетелите, съвестта им пресъхна и се закорави. 
Присмяха се на страха от Господ, както и на праведността. 

Станаха напълно неприветливи, придобивайки сърцето и безразличието на звяр. Нямаха 
милост към бедните. Всички духовни желания бяха унищожени, а грубия материализъм и 
плътската похот се превърнаха в техни богове. Хората станаха абсолютно безчувствени, така 
че дори най-отвратителните, най-кървавите престъпления бяха приемани за нормални. 

Аз всъщност тук описвам две общества: Содом и Америка. Знаем ужасния край на Содом, а 
Библията ни показва, че Америка бързо се превръща в следващия Содом! 

Хомосексуалните содомити излязоха от скривалищата си и станаха активисти, хвърляйки 
проклятие върху цяло поколение мъже и момчета. Придобиха политическа власт, 
контролирайки всичко. Содом се превърна в гей столицата на света – толкова отвратително, 
зло, полудяло за насилие общество, че греховете му гърмяха в небесата, изпълвайки святото 
обкръжение на Бог с адски вик. 

Бог изпрати в Содом два ангела, а както изглежда, дори и те бяха шокирани от абсолютната 
деградация и зло, което видяха. Обществото се надсмиваше над брака и изоставяше децата 
си уплашени и объркани. (Как може кое да е общество, управлявано от дух на 
хомосексуализъм да не стане свидетел на унищожението на семейството?) 

Никой, посещаващ Содом мъж не беше в безопасност там. Скитащи банди хомосексуалисти 
свободно прекосяваха улиците на града, търсещи кого да изнасилят. И никой не дръзваше да 
ги спре – нито политиците, нито полицията, нито въстанали разгневени родители. 
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Въпреки това, поколението, живеещо по това време в Содом беше приело Божието 
благословение – Той ги беше избавил от кървава война. Когато Вера беше цар на Содом, а 
Варса – на Гомор, четири велики народа излязоха срещу тях и отведоха народа им в робство, 
разграбвайки всичко. Бог изпрати Авраам да избави цар Вера и племенника си Лот, и всичко 
беше възстановено. Но дори голямото освобождение не промени злите пътища на Содом. 
Хората приеха Божието благословение за даденост и не Му отдадоха чест. 

Както Содом, така и Америка беше спасена от Бог в пустинята на Кувейт. Но и за нас, както и 
за Содом, това не беше опазване, а чисто отлагане на присъдата. Не толкова сме 
предпазвани от наказания, колкото сме пазени за съд – освен ако не се смирим пред Бог. 

Бог показа голямата Си милост към Содом точно преди да ги разруши. Той направи същото и 
с нас в Кувейт. Но както и Содом, Америка няма да се промени. Хомосексуалистите ще 
продължават да живеят необезпокоени и грехът ще царува! 

Скитащата се гей тълпа в Содом чу, че двама красиви мъже са на гости в къщата на Лот. След 
няколко часа те вече бяха обградили мястото, опитвайки се да изкъртят вратите, за да 
изнасилят посетилите ги ангели. Та – къде беше по това време цар Вера? Никой не се 
възпротиви на случващото се. Това общество беше пълно с водени от похот хора! 

Ангелите ослепиха мъжете, но макар и слепи, те продължаваха пипнешком да търсят 
вратата, за да задоволят яростната си похот (Битие 19:11). Ако ангелите могат да плачат, тези 
два със сигурност са плакали поради тъжната гледка, която представляваха онези мъже, 
направени според Божия образ, но превърнали се в четириноги зверове. Тези покварени 
мъже бяха готови да убият, за да заситят демоничната си похот. 

Лот беше толкова ядосан, че им каза: „Ето двете ми дъщери. Вземете ги и ги изнасилвайте 
цяла нощ!” Аз съм баща на две дъщери и мога да си представя каква силна власт трябва да 
има някое общество, за да накара един мъж да даде девствените си дъщери на една 
беснееща сган. Но тълпата дори не ги пожела, те искаха мъжете! 

Библията казва, че тези хомосексуалисти не бяха изолирано малцинство, а мнозинство 
(Битие 19:1,14). Пренебрегна ли греха им Бог? Отложи ли деня на разплатата? Колко време 
чака Бог, след като хомосексуалния дух стана толкова смел и безочлив, че потъпка всичко 
свято? 

Пределната точка за Божия съд идва, точно когато духа на 
хомосексуализъм се надигне и атакува онова, което е божествено и 

свято. 

Двамата ангели, изпратени до Содом, представляваха Божиите интереси на земята – 
небесното, божественото, духовното, свръхестественото. Но мъжете в онзи град бяха 
толкова безсрамни, горди и арогантни, че атакуваха самото нещо, което представляваше 
Божиите интереси. 
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В същият час, в който хомосексуалния дух атакува дома на Лот, Бог каза: „Стига! Ще ги 
унищожа!” И на следващата сутрин, докато манипулираното от гейове общество спеше след 
нощния разврат, огън и сяра паднаха върху Содом. Чашата на Божието негодувание и 
Неговия мощен гняв ги заличиха от земята, както човек измива мръсотия от чинията си. 
Давид беше прав: „Изхвърлил си като шлака всичките безбожни на земята... Ти си отхвърлил 
всички” (Псалм 119:118-119). 

Но, ще кажете, това не може да се случи с нас, защото хората в Содом бяха родени, живяха и 
умряха като езичници. Америка е родена като християнска страна и все още е такава. 

Е, нека ви разкажа за друго изродило се общество – родено от Бог, от семето на Авраам, 
народ, на когото някога бяха поверени заветите и обещанията на Бог Йехова. В тази история, 
описана в Съдии 9-та глава, става дума за племето на Вениамин и малък град, наречен Гавая. 

Един левит пристигна в Гавая, за върне избягалата си наложница. Бащата на момичето го 
намери да нощува на улицата и го умоляваше да отиде в дома му, защото града бе опасен. 

Опасни улици в малък град? Това беше мястото, където живееше рода на Вениамин – деца, 
които някога бяха смели войни на Господ, марширували под знамето на Йехова. Преди това 
беше благочестиво място, където децата лудуваха по улиците, а хвалението към Бог винаги 
беше в устата на гражданите. 

Но вече се беше издигнал друг дух – дух от ада, който контролираше града. Гавая се беше 
превърнала в хомосексуалната столица на Вениамин, разсадник на перверзна похот. И над 
града се носеше духа на насилието. 

Децата вече не бяха в безопасност по улиците. Името на Бог вече не беше хвалено, а 
проклинано. Това общество – родено в Божието сърце и носено дълго време в обятията Му – 
вече се управляваше от хомосексуалисти убийци. И точно както се случи в Содом, дух на 
хомосексуализъм се беше издигнал, за да стъпче онова, което беше свято. 

„И като веселяха сърцата си, ето, градските мъже, мъже, които бяха зли мъже, синове на 
Велиал (дявола), заобиколиха къщата, като блъскаха по вратата и говореха на стареца, 
домакина, и казваха: Изведи мъжа, който влезе в къщата ти, за да го познаем!” (Съдии 19:22-
28). Те бяха толкова безсрамни, до такава степен не се страхуваха от Бог, че бяха готови да 
изнасилят проповедник! 

И отново онова, което представляваше Божиите интереси на земята, се превърна в мишена 
на мръсните духове. За тези мъже не бяха достатъчни младежите и момчетата в града - те 
трябваше да докоснат Бог! 

„А човекът, домакинът на дома, излезе при тях и им каза: Недейте, братя мои! Моля ви, не 
вършете това зло! След като този човек е дошъл в дома ми, не правете това безумие! Ето 
девствената ми дъщеря и неговата наложница; нека тях ви изведа навън сега, тях опозорете 
и с тях сторете каквото искате; но на този човек не правете такова безумно нещо!” (стихове 
23-24). Този мъж каза като Лот: „Ето дъщеря ми. Вземете я, изнасилвайте я колкото искате!” 
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„Но мъжете не искаха да го слушат. Тогава човекът взе наложницата си и им я изведе навън. 
И те я познаха и се гавриха с нея през цялата нощ до сутринта; и като се зазори, я пуснаха.  

И на зазоряване жената дойде и падна при вратата на къщата на човека, където беше 
господарят и , и лежа там до съмване. Когато господарят и  стана на сутринта и отвори вратите 
на къщата, и излезе, за да си отиде по пътя, ето, жената, наложницата му, беше там, паднала 
на входа на къщата с ръце на прага” (стихове 25-27). 

Бедното създание вероятно беше драскало по вратата половината нощ, за да влезе в къщата 
преди да умре. Но мъжете в тази къща си бяха легнали! 

„И той (левита) и  каза: Стани да си вървим. Но никой не отговори. Тогава той я вдигна на 
магарето и човекът стана и отиде на мястото си. И когато дойде в къщата си, взе нож, хвана 
наложницата си и я разсече на дванадесет части, с костите и , и я изпрати по всичките области 
на Израил” (стихове 28-29). След което левита изпрати парчетата от тялото и  до всяко племе! 
Каква кървава, ужасна сцена. 

Народът на Израел беше ужасен. Те казаха: „Никога в историята не се е случвало нещо 
толкова долно и гнусно, че да се налага някой да насече тяло. Кое би накарало човек да 
извърши толкова ужасни неща?” 

„И всички, които видяха това, казаха: Такова нещо не е ставало, нито се е виждало от деня, в 
който израилевите синове излязоха от египетската земя, до днес. Размислете за това, 
съветвайте се и говорете!” (стих 30) 

Възлюбени, разчленяването на мъртвото тяло беше достатъчно ужасно нещо. Но най-лошия 
от всички грехове беше, че Гавая се беше превърнала в хомосексуален център, а цялото 
племе на Вениамин беше готово да се бие за правото си да бъдат хомосексуалисти. С 
действията си те казваха: „Братята ни имаха право да направят онова, което сториха.” 

Но Бог изпрати наказание, и в следващата битка бяха убити 65 100 мъже (40 000 израилтяни 
и 25 100 вениаминци). Градът беше изгорен до основи, заедно с всичките му 
хомосексуалисти. Гейската Гавая беше превърната в тлееща пепел. 

Само заради едно действие Бог нанесе съд над Гавая, но същото 
зло се случва всеки ден в Америка! 

Един баща от Далас наскоро размени четиригодишния си син срещу 40 долара наркотик. 
Когато майката освободила момчето на следващия ден, бащата се ядосал и побеснял. 
Помислете си – живота на момчето срещу едно друсане! Въпреки това, бащата, който ще 
бъде изпратен в затвора, не показал, че съжалява. 

През март, една жена от Бруклин и дъщеря и  тийнейджърка, отвлекли и убили 19 годишната 
Ракел Монатано, за да откраднат тригодишното и  бебе. Майката и дъщерята пребили с тояги 
Ракел, удушили я, сложили я в детска количка, оставили я на една бензиностанция и 
запалили тялото и . 
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Представете си ужасната сцена, а след това вижте майката и дъщерята на разпита – студени, 
корави, безразлични. 

Америка е болна! Не мога да повярвам, че Бог не е ядосан, че си затваря очите пред всичко 
това! Наскоро получих писмо от известен евангелизатор, в което пише: „Не говори против 
Америка. Най-добрите и  дни предстоят. Бог е доволен!” Възлюбени, точно това казва 
Библията, че ще твърдят лъжепророците в последното време! 

Почти ежедневно чуваме за кървави, безсмислени осакатявания в цялата страна. Ню Йорк не 
проля дори сълза, когато Дейли Нюз съобщи: 

„Бебе, намерено в найлонова торбичка в боклукчийска кофа близо до Фолтън стрийт...” 

„Деветнадесетгодишно момче от висшето общество захвърлено, увито в килим върху куп 
боклуци, вън от богатия си апартамент в Ийст сайд...” 

„Полицията откри част от четиригодишно момиченце в куфар, оставен в коридора на 
апартамент в Бронкс и запален...” 

Как може гордо да парадираме с победите си във войната, когато държавните ни училища се 
превръщат в срамни центрове за сексуална злоупотреба? Ню Йорк Поуст писа на 20-и март: 
„Шокиращ секс в училищата! Проучване разкрива шокиращи сексуални злоупотреби в 
училищата. Милиони жертви из цялата страна. Едно на всеки пет момичета бива изнасилено 
преди да навърши шестнайсет години...” 

Учители, пазачи, директори, хора от охраната – всички са въвлечени в сексуалното насилие 
над децата. Човек от администрацията на едно училище в Бронкс примамил 
тринадесетгодишно годишно момче в апартамента си, за да гледат порно филми и да правят 
секс. Американската училищна асоциация беше шокирана да разбере, че върху едно от 
всеки седем момчета е оказвано сексуално насилие от училищния персонал. 

Днес ние виждаме тъжните, уплашени лица на милиони невинни деца, които са били 
изнасилени от мъже; принуждавани от собствените си родители да извършват 
кръвосмешение; съблазнени от учители, проповедници и свещеници. Не можете да ме 
убедите, че Бог се усмихва на Америка! Не можете да кажете, че нашия свят, справедлив 
Господ ще си седи, докато още милиони от нашите деца биват обирани, изнасилвани и 
унищожавани. 

Достигнала ли е Америка точката на кипене за Божия съд? Станали ли сме вече като всички 
предишни общества, които позволиха възхода на господстващия, предизвикателен дух на 
хомосексуализма? Чудя се дали по улиците ни вече не се разхождат ангели, ужасени от 
скоростта, с която се приближаваме към ада. 

Бъдете сигурни, че Бог няма да позволи едно нещо. А когато това се случи, можете да бъдете 
убедени, че е дошъл часът на съда: 
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Бог няма да позволи на хомосексуалните духове да стъпчат святото 
Му име или да докоснат помазаниците Му, което се случва в 

Америка в този момент! 

Кардинал Джон Дж. О’Конър се изправи твърдо срещу хомосексуализма в Ню Йорк. Пресата 
вече му се присмива. Дори Калвин Бътс, известен баптистки проповедник тук, нарече 
О’Конър „борец с гейове”. Норман Лиър работи върху сериал, наречен „Неделна вечеря”. 
Главната героиня е легалистично протестантско момиче, което служи за боксова круша на 
хомосексуалистите и ню ейджърите. Този сериал ще се подиграва на последния, останал в 
Америка морал. Бог ще бъде осмян и превърнат в обект на подигравките им. Виждате ли, 
всичко това е част от хуманистичното движение за защита правата на гейовете. Това вече 
внесе настроение в обществото за потъпкване на всичко свещено и свято. Можете да чуете 
как богохулците крещят: „Бог е гей!” 

Последното доказателство, че Америка скоро ще бъде съдена, е това, че насърчаваме 
хомосексуалистите. Вече много години ключовата дума в американското отношение спрямо 
гейовете е „толерантност”. Кметът на Ню Йорк Дейвид Динкинс каза: „Не трябва да се 
плашим от отговорността да разширим кръга си на толерантност.” 

В щата Мейн, в-к „Портланд прес хералд” (обслужващ консерваторите) наскоро публикува 
следната статия: „Презвитериански отряд препоръчва да се ръкополагат хомосексуалисти”. 
Там се казва, че изследване, наречено „Доклад на мнозинството” твърди, че 
хомосексуализма не е грях, а всеки вид секс е морално неутрален. 

Докладът съдържаше и следното становище относно секса сред подрастващите: „Защитата 
на „просто кажи не” не е разрешение на проблема. Това, на което се надяваме да научим 
младите хора, е да правят добър избор – когато е правилно да кажат не, те да кажат не, а 
когато е правилно да кажат да – да кажат да.” Питам ви – кога за бога е правилно за едно 
дете да каже „да” на секса? 

В същия вестник, преподобната Роуз Мари Денмор, лесбийка, казва, че е ядосана, защото на 
служителите хомосексуалисти и лесбийки не им се дава възможност да работят с деца. Тя 
казва: „Да държиш настрана възрастни хомосексуалисти от подрастващи, които може да са 
също хомосексуалисти, лишава младежите от възрастните довереници, от които може би се 
нуждаят.” Чувате ли я? Те вече искат достъп до децата ни! 

Едно е хомосексуалистите да излязат от скривалищата си и да изискват равни и специални 
права... да се намърдат във всички нива на правителството и да влияят на медиите... да искат 
привилегиите да се женят и осиновяват деца... да придобият достатъчно власт, за да 
настояват Импайър Стейт Билдинг да бъде окъпана в лавандулова светлина по случай 
едноседмичните гей празненства и да накараш кмета на Ню Йорк да предвожда парада, да 
танцува с тях половината нощ, да ги нарича дискриминирано малцинство и да ги приравни с 
бореца за граждански права Мартин Лутър Кинг...  
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Но е съвсем друга работа, когато този дух се надигне и докосне Божиите интереси на земята. 
Тогава Бог казва: „Достатъчно!”, и в цялата Библия точно това е момента, в който Бог започва 
да действа. Възлюбени, Божият съд вече е в ход. Можете да го прочетете из водещите 
новини. Помислете за следното: На 14 февруари, „Ю Ес Ей Тудей” публикува две големи 
новини на една и съща страница. Първата беше: „Сан Франциско предприема стъпки за 
легализирането на гей браковете”. На Св. Валентин стотици гей двойки тръгнаха ръка за ръка 
към Общината, за да бъдат официално признати за семейства. Една лесбийка каза: „Най-
после светът ще разбере колко много се обичаме.” 

Другата новина казва: „Калифорния е прокълната чрез суша, воден режим в Калифорния... 
пет последователни години суша... водохранилищата са напълно пресъхнали...” Сушата 
застраши цялата земеделска продукция на щата. Губернатор Пит Уилсън заяви: „Тази 
упорита суша е Библейско проклятие.” След това в Калифорния заваля дъжд, но сушата все 
още не е престанала. 

Главна новина на 26 март: „Суша заплашва голяма част от САЩ”. Кой праща дъжд в някои 
части, а суша в други? „И Аз също задържах от вас дъжда, а имаше още три месеца до жетва. 
Давах дъжд на един град, а на друг град не давах дъжд” (Амос 4:7). Бог стои зад всичко това! 

Аз искрено вярвам, че Бог ни избави от унижение в пустинята в Кувейт. Но въпреки това, 
този народ не се обръща към Господ, с изключение на един свят остатък. „Разорих градове 
между вас, както Бог разори Содом и Гомора, и вие станахте като главня, изтръгната от огън. 
Но пак не се обърнахте към Мен, заявява Господ” (Амос 4:11). 

Америка може да види собствената си съдба (и орис), като просто издуха праха от 
историческите разкази за това как Бог е постъпил с други народи, които постоянстваха в 
греховете си. Римляни първа глава говори ясно защо Божия гняв ще се излее върху нас. Този 
пасаж показва как хомосексуалната похот тъпче истината, развращава обществото и докарва 
Божия гняв. 

СПИН 

Време е да кажем истината и за СПИН-а. Чувствам, че трябва да кажа това на вас, 
скъпоценни служители на хора, заразени със СПИН: вие нямате право да им проповядвате 
Христос, докато не видите заболяването им, както го вижда Бог – като наказание за бясна 
похот. „Затова Бог ги предаде на срамни страсти... и приемаха в себе си заслужената отплата 
за своята заблуда” (Римляни 1:26-27). 

Не може да има замазване на проблема със СПИН. Харесва ли ви или не, Библията го нарича 
заслужената отплата за греха. Не, това не е заслужената отплата за невинните бебета, които 
са били заразени със СПИН след преливане на кръв, а за хомосексуалистите, които 
парадират с греховете си. Това е проклятие, което излиза директно от Левит 26 глава. 

Църквата има само едно послание за хомосексуалистите и лесбийките. То е същото, което 
проповядваме на наркоманите, алкохолиците и всички, които са поробени от греха: „Трябва 
да бъдеш освободен и това може да направи само Христос!” 
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Божии светии, погледнете сериозно на силата и влиянието, които се надигат в момента. 
Радикалната гей организация „ACT-UP” плюеше, повръщаше и разстрои службата на 
кардинал О’Конър в катедралата. Но коя от присмиващите се медии надигна глас след това? 

Бог се опитва да ни покаже нещо пророческо: когато се надигне духа на хомосексуализма, 
последния му ход е срещу всичко свещено, свято, праведно и морално. Той иска да 
унищожи всичко благочестиво и да заяви, че техния начин на живот е за предпочитане в 
обществото. 

Наказанието на вениаминците възлезе на 65 100 човешки живота. СПИН-а в Америка вече ни 
струва повече от това. През следващите пет години, починалите от СПИН ще бъдат 200 000. 
През 2000-та година, повече хора ще са умрели от СПИН, отколкото от всичките войни, които 
сме водили! 

СПИН... суша... фалиращи банки... нарастващата власт на хомосексуалистите... подигравки с 
всичко свято... Признаците за ужасни наказания са вече върху Америка! Нека отдадем на 
Господ праведния, почтителен страх, който Му дължим: 

„Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрачните ровове на 
ада... и предаде да бъдат пазени за съд; и ако не пощади стария свят, но запази Ной, 
проповедника на правдата, като докара потоп върху света на безбожните; така също, ако Той 
осъди на разорение градовете Содом и Гомора, като ги обърна на пепел и ги постави за 
пример на онези, които след това щяха да вършат нечестие... 

То знае Господ как да избави благочестивите от изкушения, а неправедните да държи под 
наказание за съдния ден” (2 Петрово 2:4-6,9). 

Бог ясно ни казва: „Аз осъдих ангели, които създадох, както и не пощадих грешния век на 
Ной. Как може да се надявате да избегнете наказанието, след като трябваше да унищожа 
Содом? Защо да пощадя Америка, когато парадирате със същите грехове?” 

Ще попитате: „Но какво общо има това с мен?” Просто следното: „Внимавайте да не 
отхвърлите Този, Който говори; защото, ако не избегнаха наказанието онези, които 
отхвърлиха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече не ще избегнем ние, 
ако се отвърнем от Онзи, който предупреждава от небесата” (Евреи 12:25). „Как ще избегнем 
ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение” (Евреи 2:3). 

Америка е пазена за съда и гнева на Всемогъщия Бог, освен ако не извикаме към Него. 
Църквата на Исус Христос трябва да се моли и да вземе надмощие над злото! 
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