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„И ще обърна земята на пустош и да бъде за смайване, и гордата й сила ще пресекне, и 
израилевите планини ще запустеят... И тогава ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато обърна 
земята на пустош и да бъде за смайване заради всичките мерзости, които извършиха.” 
(Езекил 33:28-29) 

Това е предупреждение от устата на всемогъщия Бог, а изпълнението му може да се види из 
цялата Библия. Бог го е казал много ясно: „Ако някоя нация се поквари и стане безнадеждно 
зла, Аз ще опустоша тази нация, докато не разбере, че Аз съм Бог!” 

Значението на думата „опустоша” всъщност е невероятно. Да опустошиш означава да 
обезлюдиш, да направиш негодно за живеене, да лишиш от приятели и надежда, да 
изоставиш, занемариш, разориш и опропастиш. И точно е започнал да прави Бог в Америка! 

Повечето хора са уморени да слушат за упадъка на тази страна. Президентът ядосано осъди 
разговорите за „мрак и гибел”. А много християни казват: „Не мога да издържам повече 
депресиращи проповеди. Имам нужда от окуражение, когато ходя на църква.” 

Но точно това е отношението, за което предупреждава Бог. През целият Стар Завет Божия 
народ запушваше ушите си за пророческите предупреждения в навечерието на 
унищожението. Когато наближаваше часа на съда, те закоравяваха сърцата си срещу всички 
предупреждения и изведнъж ги сполиташе опустошението! 

Няма много хора в Америка, които казват: „Това не може да се 
случи тук!” 

Повечето американци разбират, че се случва нещо зловещо, нещо страховито и 
свръхестествено, което никой човек не може да спре. Един глас дълбоко в американската 
душа плаче: „Вече не сме номер 1 и бързо се сриваме. Американската мечта се изпари, а 
пред нас стои опасното бъдеще!” 

Няма да изброявам всички признаци за разложение и опустошение, които вече са налице в 
Америка. Ние ежедневно ги виждаме около нас. Всъщност ние сме виждали толкова много, 
че сме придобили имунитет срещу всички тях. 
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Но искам да ви заведа в Божието Слово и да ви покажа как – без никакво съмнение – Бог 
унищожава и опустошава общества, които са съгрешили против Него и са Го отхвърлили! И 
като видите какво е направил Бог с нации, които бяха по-малко грешни от Америка, ще 
разберете, че Той не би могъл да ни спести опустошението! 

Може да кажете: „Това е Стария Завет. В него няма благодатта от Новия. Той не се отнася за 
нашето време.” 

Но нищо не би могло да бъде по-далеч от истината! Апостол Павел написа: „А всичко това им 
се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните 
времена.” (1 Коринтяни 10:11). В точно този пасаж Павел говореше за опустошението на 
Израел! 

Петър каза, че Бог опустоши Содом и Гомор като пример за всички безбожни общества, че и 
на тях може да им се случи същото: „Той (Бог) 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” (2 Петрово 2:6) 

Юда предупреждава по същия начин: „Както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, 
които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът 
(кръвосмешение, хомосексуализъм, лесбийство), са поставени за пример, като търпят 
наказанието на вечния огън.” (Юда 7) 

Павел, Петър, Юда - Бог но дава трима свидетели, които потвърждават, че опустошенията Му 
над народите в Стария Завет имаха за цел да научат и предупредят нас, които живеем в 
последните времена. Когато Бог погледна към Содом и Гомор, Той каза на небесните 
войнства: „Ще опустоша и унищожа Содом – обществото, чийто грях е достигнал небето – 
така че всяко следващо поколение ще има ясна представа кога да очаква наказание! Ще 
имат нагледно предупреждение за това какво ще направя и кога ще го направя – когато едно 
поколение Ме забрави и започне да се перчи с греха си!” 

Нека разгледаме някои от опустошенията „поставени за примери”. 

1. Левит, 26 глава. Това предупреждение ясно описва как Бог ще опустоши онези, които Го 
отхвърлят и стават зли: „Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тези заповеди... и 
нарушите завета Ми, тогава, ето какво ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас, изтощение 
и треска (туберкулоза), от които ще угаснат очите ви и ще се стопи душата ви; и ще сеете 
семето си напразно, защото враговете ви ще го ядат. Ще насоча лицето Си против вас и ще 
бъдете избити пред враговете си; онези, които ви мразят, ще владеят над вас и ще бягате, 
когато никой не ви гони. И ако при всичко това не Ме послушате, ще ви накажа седем пъти 
повече за греховете ви.  

Ще строша гордостта на силата ви и ще направя небето ви като желязо и земята ви като 
бронз. Силата ви ще се изразходва напразно и земята ви няма да дава реколтата си и 
дърветата на земята няма да дават плода си.” (Левит 26:14-20, 31-33) 
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Не ви ли звучи това като онова, което се случва в зла Америка? Бог казва: „Вие отказвате да 
Ми се покорите и сте враждебно настроени към Мен, така че Аз ще строша гордостта ви! Ще 
оголя нацията и ще я направя уязвима. Враговете ви ще завладеят ресурсите ви. Ще ви 
запустя, а градовете ви и земята ви ще опустоша. Ще бъдете самотни, ще се страхувате, ще 
бъдете окаяни!” 

2. Исая, 1 глава. Чуйте това предупреждение: „Уви, грешен народ, народ натоварен с 
беззаконие, род на злодеи, синове, постъпващи покварено! Оставиха ГОСПОДА, презряха 
Светия Израилев... Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Цялата глава 
е болна и цялото сърце — изнемощяло...  

Страната ви е пуста, градовете ви — изгорени с огън; земята ви — чужденци я пояждат пред 
очите ви и тя е пуста като разорена от чужденци.” (Исая 1:4-7) 

Колко се е приближила Америка до описанието на Исая за общество опустошено от Бог? 
„Грешен народ... натоварен с беззаконие... покварени синове... провокиращи яда Му... 
земята е пояждана пред очите им... народ, който е съборена от високото си място.” 

Исая говореше ясно за опустошението на Израел поради греховете на народа. Но това 
пророчество описва също и Америка до най-малката подробност! 

Япония, Корея и европейските страни пояждат забележителностите ни, поглъщат 
собствеността и бизнеса ни. Японците стоят и се надсмиват над работниците и индустрията 
ни знаейки, че не можем да реагираме. 

А Бог наистина искаше нещо друго за Америка и ние го имахме за известно време. Ето го 
Божието обещание за всяка нация, която слуша гласа Му и Му се покорява: „ГОСПОД ще 
заповяда за теб благословението (Си)... ще те благославя в земята... ГОСПОД ще ти даде 
изобилни блага... ГОСПОД ще отвори за теб доброто Си съкровище... и ще благославя всички 
дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем. И ГОСПОД 
ще те направи глава, а не опашка, и ти ще отиваш само нагоре” (Второзаконие 28:11-18) 

До преди 10 години Америка беше банкера на света, даващ на заем на другите страни. Но 
през последните 5 години ние се превърнахме в длъжник номер едно в света. Станахме 
роби на заемодателите ни! 

Америка преди имаше всички благословения, които Бог обеща, понеже в един момент Бог 
наистина беше почитан тук. Президентите и Конгреса признаваха Бог. Само преди около 30 
години законодателите се молеха по време на сесиите си, а колегите им плачеха. Но това 
свърши! Вече изгонихме Бог от правителството и училищата си. 

Вижте какво каза Моисей, че ще се случи когато Бог е отхвърлян и преценете дали то не се е 
случило вече в Америка: „Ако не Му се покориш, объркване и укор ще те нападнат всичко, 
към което се устремиш със сърцето си. Болести ще те застигнат. Господ ще те смаже с 
туберкулоза. Народът ти ще изпадне в паника. Друг народ ще пояжда богатството ти, а 
децата ти ще ти носят скръб. Чужденецът, който живее сред теб ще бъде издигнат, а ти ще 
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бъдеш унизен. Той ще ти дава на заем, той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка. Ужасни, 
нечувани епидемии и бедствия ще се стоварят върху теб. И Господ, който искаше да се радва 
като те благослови, ще се обърне срещу теб. Той ще се радва да ти опустоши земята и да те 
направи на нищо!” (виж Второзаконие 28:15-68) 

Съветският съюз е пример за древен Вавилон – безбожен народ 

През последните 2 години ние виждаме Бог да прави нещо безпрецедентно: Той напълно 
опустоши Съветския съюз! Най-опасната безбожна нация в света се разпадна напълно. А 
Исая беше предсказал какво ще направи Бог на такива народи като пример: „И сега, чуй 
това... ти... която седиш безгрижна, която казваш в сърцето си: Аз съм и освен мен няма 
друга... ти беше дръзка в злината си... Затова ще дойде върху теб зло и няма да можеш да го 
отвърнеш с магии; и ще те връхлети беда и няма да можеш да я покриеш; и ще дойде 
внезапно върху теб опустошение и няма да го знаеш.” (Исая 47:8-11) 

Питам ви – не дойде ли внезапно рухването на Съветския съюз? Не е ли истина, че никой не 
можа да обясни как се случи, че никой не можа да спре внезапното сгромолясване? 

БОГ СЪБОРИ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ КАТО СЪВРЕМЕНЕН, ПОСЛЕДЕН ПРИМЕР, С КОЙТО ДА 
ПРИВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА СВЕТА И НАЙ-ВЕЧЕ НА АМЕРИКА! Той ни казва: „Ти не внимаваш 
нито се замисляш за примерите от историята, те не те впечатлиха. Така че ще взема най-
безбожната и могъща нация в света – нация, която каза, че няма Бог, която ужасяваше целия 
свят – и ще я опустоша и съсипя пред очите ви!” 

Американците днес не могат да повярват на очите си като гледат по телевизията и във 
вестниците снимки как гладни граждани на Съветския съюз се редят на опашка за хляб. 
Наскоро „Ню Йорк Таймс” публикува снимка на рускиня правеща хляб, обясняваща как „го 
отмерват” в магазините. Възлюбени, това е взето дума по дума от Левит 26:26! „И когато ви 
строша подпорката на хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви връщат хляба 
по тегло и ще ядете, но няма да се насищате.” 

Бог казва на Америка и на света: „Давам ви последно предупреждение! Вижте какво 
направих с Русия за 2 години. Лидерите им са объркани, некомпетентни. Опразних 
магазините им. Направих това за една нощ с нация, която Ме отхвърли. Покайте се, или ще 
направя така и с вас! Върнете се при Мен и се смирете, или ще опустоша земята ви!” 

Опашки за хляб в Америка? 50% безработица? Правителството в хаос? Анархия и страх от 
всички страни – в Америка? Да! Просто прочетете главните новини и ще видите, че това се 
случва в момента!  

Бог се е заклел да опустоши всяка нация, която не послуша предупрежденията Му: „Но ако 
не послушате тези думи, в Себе Си се заклех, заявява ГОСПОД, че този дом ще запустее.” 
(Еремия 22:5) 
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Съществува съкрушително библейско доказателство, че упадъка на всеки народ – било той 
социален, религиозен или икономически – показва, че това е Божие дело, че Той съди греха 
и омразата към Него: „Не бъдете като бащите си и като братята си, които престъпваха против 
ГОСПОДА, Бога на бащите си, и Той ги предаде на опустошение, както виждате днес.” (2 
Летописи 30:7). Защо ги предаде Бог? Заради греха им! 

„Затова Аз също ще те поразя и ще те разболея, ще те запустя заради греховете ти.” (Михей 
6:13) 

„Близо е великият Ден на ГОСПОДА... Ден на ярост е онзи ден, ден на скръб и утеснение, ден 
на опустошение и запустение, ден на тъмнина и мрак... И Аз ще притесня хората... понеже 
съгрешиха против ГОСПОДА” (Софония 1:14-17) 

Библията казва много ясно защо Бог събаря нации и общества – прави го поради греха им! 

Бог има крайна цел чрез опустошението 

Опустошавайки икономиката и институциите ни, Бог иска да постигне едно нещо: по един 
или друг начин Той ще бъде признат за Господ и Бог – било чрез покаяние или чрез 
опустошение! Америка може и да не се покае, тази страна може все още да се опитва да 
изтласка Бог от обществото, но всички ще разберат, че Той е Господ! 

„И тогава ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато обърна земята на пустош и да бъде за 
смайване заради всичките мерзости, които извършиха.” (Езекил 33:28-29) 

„И ги оставих да се осквернят в приносите си, като превеждаха през огън всяко първородно 
— за да ги ужася, за да познаят, че Аз съм ГОСПОД.” (Езекил 20:26) 

Бог ни казва: „Аз ви благославях в продължение на години, така че добрината Ми да ви 
доведе до покаяние. Но вие не Ме почетохте въпреки всичко. Гордата Америка Ме изгони, 
тя не призна господството Ми. Но ще го направи! 

Ще я смъкна от високото й място и ще я положа в прахта. Тъмни и зловещи дни ви предстоят 
когато хомосексуалистите от „АКТ-АП”, атеистите, ню ейджърите, Върховния съд, 
защитниците на аборта, онези които Ми се присмиваха, разберат че Аз съм Бог!” 

Възлюбени, аз не казвам че всички тези хора ще признаят Бог, но те ще разберат, че Той стои 
зад всичко, което събаря тази страна! 

Виждате ли, опустошението идва понеже Америка каза: „Ние не се нуждаем от Бог!” Но Бог 
ще ни покаже, че това не е така, както го направи в Съветския съюз и ние ще разберем, че 
Той е Господ! 
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Бог опустошава нации по два начина: като лъв и като молец! 

Бог излезе срещу Содом като ядосан лъв. Нямаше предупреждение, нямаше го Ной да 
проповядва в продължение на 120 години, нямаше го Йона да вика: „Покайте се!” Ангелите 
дойдоха една вечер, а на другата сутрин внезапно дойде унищожение! 

Сега, както лъв, който яростно се хвърля върху плячката си, Бог удари и Съветския съюз, без 
предупреждение. „Лъвът изрева — кой няма да се уплаши?” (Амос 3:8) 

„И Аз им станах като лъв... И къде е сега царят ти, да те избави във всичките ти градове? И 
къде са съдиите ти, за които каза: Дай ми цар и князе?” (Осия 13:7, 10) 

Но Бог показва милост на Америка. Той не се нахвърля внезапно като лъв. Вместо това Той 
ни опустошава като молец: „Защото с готовност ходи по човешки заповеди. И Аз ще бъда 
като молец на Ефрем и като червей на юдовия дом.” (Осия 5:11-12). С други думи Бог ни е 
наказал с бавно гниене! 

„Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието, разваляш като молец красотата 
му.” (Псалм 39:11). Господ пояжда всичко, което е ценно за човека, като молец. А Америка в 
момента се намира в нашествието на унищожителните Божии молци! Те пояждат всичките 
ни уважавани институции: семейството, учебната ни система, икономическата ни основа, 
съдебната ни система. Пояждани сме от бавно загниване, а плата на нацията ни е прояден от 
молец! 

Обществото на Ной нямаше като предупреждение голяма рецесия. Те нямаха срив на 
стоковата борса с 500 пункта, които да привлекат вниманието им. Но ако онова поколение 
беше видяло целия им бизнес да се срутва, а СПИН да унищожава хиляди човешки животи, 
те вероятно биха казали: „Може ли Ной да е прав? Всичко това признаци на настъпващото 
опустошение ли са?” 

Америка може да преживее временно подобрение на икономиката си. Но това няма да убие 
молеца! Можете да видите как той прави дупка след дупка. Няма значение дали стоковата 
борса ще скочи с 5000 пункта, или индустрията ни стигне предишното си ниво. Понеже 
молецът все още е там, причиняващ опустошение и унищожение! 

Молецът на СПИН-а ще продължава да поглъща човешки живот. Молецът на образованието 
ще продължава да копае пътя на разрушението в училищата ни. Молецът на 
хомосексуализма ще става все по-силен, разяждащ целия морален плат. Финансовият молец 
ще продължава да руши банковата и производствената ни система. Молецът на греха ще 
кара хората да стават все по-лоши и по-лоши. И разрухата ще продължи зад маската на 
просперитета, която прикрива всичко! 

Възлюбени, най-лошото наказание, което Бог може да излее върху Америка в този момент е 
нова вълна от просперитет! Това ще затвори капака на ковчега ни. Хората ще си кажат: 
„Излизаме от тази криза – можем да излезем от всичко! Нямахме нужда от Бог. Изгонихме 
Го, но все още просперираме. Къде е Божието наказание?” 
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Ще се превърнем като хората от дните на Ной, които не се покаяха понеже просперитета 
продължи до самия край: „И (те) не разбраха, докато дойде потопът и завлече всички” 
(Матей 24:39) 

Езекил, 33 глава ни показва какво предстои за Америка: 

Божиите стражи скоро ще извикат последните си предупреждения! 

Бог скоро ще накара стражите си да млъкнат! Те вече няма да викат предупреждения. 
Вместо това те просто ще стоят и ще плачат като Еремия и Езекил. Повече няма да има нужда 
от пророчества, понеже врага вече е пред вратата! 

Словото, което Божиите стражи са проповядвали, вече ще се е изпълнило, а кръвта на хората 
вече няма да е върху ръцете им: 

„Тогава, ако някой чуе добре гласа на тръбата и не се пази, и мечът дойде и го постигне, 
кръвта му ще бъде на главата му. Той е чул гласа на тръбата, но не се е пазил — кръвта му ще 
бъде на него; а който се пази, ще избави живота си.” (Езекил 33:4-5) 

Бог изпраща предупреждения на народа Си, за да ги избави! Но през последните 2 години аз 
вече видях драматичното смълчаване на стражите. По едно време излизаха книга след 
книга, пророчески вик след пророчески вик. Но вече се говори толкова малко, понеже Бог 
най-накрая е решил: „Няма какво повече да се каже!” 

Когато прояденият от молец плат на нашето общество най-накрая започне да се къса, тогава 
ще разберем, че опустошението ни е застигнало. А то няма да спре докато Бог не свърши с 
нас! Никой няма да може да каже: „Не знаехме, защо не ни предупреди?” Защото Библията 
казва, че кръвта им ще е върху собствените им глави! 

Всички така наречени „Безопасни убежища ще се сринат! 

Когато Бог опустошава една нация, Той намира криещите се зли хора: скътаните, 
затворените, добре подготвените, всички които се опитват да надживеят съда. Никое 
богатство няма да ги опази от неизбежната разруха. Понеже Господ казва, че ще ги намери и 
те няма да избягат! „Онези, които са в опустошените места, непременно ще паднат от меч; и 
който е на открито поле, ще го предам на зверовете да го изядат; а които са в крепостите и в 
пещерите, ще измрат от мор.” (Езекил 33:27) 

Множества американци сега казват: Просто искам да имам достатъчно, за да оцелея.” 
Познавам един икономист, който продаде всичко и си построи убежище в планините на 
Мексико, за да избегне идващата буря! 

Но Бог изпраща ясното Си слово към онези, които ще се опитат да избягат: „Няма безопасно 
скривалище! Отидете в убежищата си – микробите и епидемиите ще ви намерят и там!” 
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„Ако подкопаят до Шеол, и оттам ръката Ми ще ги вземе; и ако се изкачат на небето, и оттам 
ще ги сваля. Ако се скрият на върха на Кармил, оттам ще ги издиря и ще ги взема; и ако се 
скрият от очите Ми в дълбините на морето, оттам ще заповядам на змията, и ще ги ухапе.” 
(Амос 9:2-3) 

Ако наистина искаш да знаеш как свършва всичко когато Бог опустошава някоя нация – 
накъдето се е запътила Америка без абсолютно, всеобщо национално покаяние – тогава 
прочети книгата Плачът на Еремия. Тази пророческа книга описва условията, когато 
опустошението е в пълната си сила. Тя обяснява опустошенията на Ерусалим, Юдея и 
Америка: „Горчиво плаче нощем, наранена през нощта. Врагът й просперира. Господ я 
наказва за множеството й престъпления. Тя не може да повярва, че е дошъл края й, че си е 
отишла силата й. Господ й е станал враг! Законите й паднаха. Враговете й съскат срещу нея. 
Млади мъже лежат по улиците. Само поради Божиите милости тя не е унищожена... 

Тя се страхува. Жалки жени хранят децата си. А децата й са храна на унищожението; 
омърсила се е с кръв. Улиците й са опасни. Тя е напълно отхвърлена от Господ, но не знае, че 
е дошъл края й.” (виж Плачът на Еремия 1-2) 

Вече се виждат признаците на тези бедствия из Америка. Преди няколко седмици гледах как 
гладен бездомен мъж разкъсваше пликове с боклук, тъпчещ мухлясала храна в един буркан 
– храна, която биха яли само кучетата! Бог ми прошепна: „Дейвид, просяците са знак, както 
ти бях казал. Америка е предупреждавана. Идва ден, когато дори най-богатите ще се ровят в 
боклуците.” 

Но Божието послание към децата Му е напълно различно! 

Ето какво казва Библията за праведните: 

1. Ние не трябва да се страхуваме когато дойде опустошението: 

„Няма да се боиш от внезапен страх, нито от гибелта на безбожните, когато дойде, защото 
ГОСПОД ще бъде твое упование и ще опази крака ти да не се улови.” (Притчи 3:25-26) 

Скъпи светии, това е противоотровата ви срещу страха! Библията казва, че сърцата на хората 
ще се стопят, когато видят цялото опустошение. И наистина ще има невероятен страх 
навсякъде. Но възлюбени, научете добре това: същата Божия сила, която опустошава злите, 
предпазва праведните! 

Ще видите изпълнени пред очите ви предупрежденията от Левит 25 и Второзаконие 28 до 
последната буква. Но въпреки това ще бъдете в състояние да кажете на душата си: „Щом Бог 
изпълнява обещанията Си за съд толкова вярно, колко повече мога да Му вярвам, че ще 
бъде верен в обещанията Си да ме опази?” 

При всяка нова криза от лоши новини ти можеш да погледнеш нагоре и да се зарадваш: 
„Силата зад тези опустошения е работата на моя Бог! Той пази Словото Си към целия свят, 
ще го спази и към мен!” 
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2. Христос ще е единственото сигурно убежище! 

Самият Исус ще събере тялото Си от вярващи, ще ги прегърне и придърпа в собственото Си 
жилище казвайки: „Ще ви скрия докато бушува бурята!” 

„И един човек ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря” (Исая 32:2). Господ 
Христос е единственото скривалище! Не се нуждаеш от нищо друго – нито скътани пари, 
нито от подземно убежище – понеже в Исус си на възможно най-безопасното място! 

„Ти си ми убежище, Ти ме пазиш от беда, с песни на спасение ме обкръжаваш.” (Псалм 32:7) 

„Защото в злия ден Той ще ме скрие в скинията Си, ще ме прикрие в скривалището на 
шатъра Си, ще ме издигне на канара.” (Псалм 27:5) 

Няма нужда да се страхуваш, да се отчайваш. Понеже когато дойде тоталното опустошение, 
твоя Бог ще те скрие в Себе Си! Алелуя! 
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