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ЗЛАТНИЯТ ТЕЛЕЦ НА АМЕРИКА
ЩЕ ПАДНЕ!
Дейвид Уилкерсън
22 Юни 1998

От известно време пророкувам, че Америка ще бъде ударена от икономическа гибел. Сега,
напоследък се убеждавам, че ще се случат едно от двете неща:
1. Може да има внезапен „предупредителен взрив“ - вероятно стоковата борса ще падне с
1000 или повече пункта. След кратък период на тревога пазара ще скочи. Когато това стане
инвеститорите ще са сигурни, че нещата са се оправили. И отново мнението им ще бъде, че
„Не могат да ни спрат!“
За съжаление това отношение ще доведе до еуфория, която не сме виждали досега в
Америка. Може би ще има големи икономически спекулации, които ще изстрелят пазара в
стратосферата.
2. От друга страна стоковата борса или пазарите могат да се сринат за една нощ без да се
възстановят. Ако това стане, ще видим как инвеститорите се оттеглят ежедневно, понеже
всеки ще разбере, че пазарът в Америка е напълно унищожен. В този момент тук ще настане
абсолютна паника. И ще разберем, че нацията ни е навлязла в период на Божествено
наказание, защото изведнъж ще се стигне до хаос.
Коя е причината за тези наказания? Това ще се стане поради Божия гняв над една нация,
която е проляла реки от невинна кръв! В Старият Завет пророците предупреждаваха народа
на Юдея, че ще дойде наказание поради точно такова кръвопролитие.
“Наистина по заповед от Господа стана това на Юда, за да го отхвърли от лицето Си поради
греховете на Манасия, според всичко що бе извършил, а още поради невинната кръв, която
бе пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да му прости.” (4
Царе 24:3-4)
Кръвопролитието на Манасия приличаше на мъничко поточе сравнено с океана от кръв,
който проляха лекарите в Америка. Прибавете към това кръвта на хилядите невинни хора
убити от пияни шофьори и в престрелки. След това добавете кръвта на децата убити от други
деца – невинен живот е прекъснат от онези, които не знаят кое е добро и кое е зло.
Библията казва ясно: Бог няма да прости проливането на невинна кръв. Той ще прати
наказание!
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Господ разтърсва света навсякъде около нас!
В този момент има Божествени трусове из целия свят:
Икономиката на Индонезия се срина. Когато лидера на нацията Сухарто се оттегли поради
натиск, рупията се срина, а 13 700 острова на империята изпаднаха в икономическа
депресия. Само за 6 месеца Индонезия отиде от безпрецедентен просперитет до буквално
унищожение и хаос.
Южна Корея е дори и в още по-дълбока депресия. А Япония затъва все по-дълбоко във
финансовата си дупка. По последни новини, 8 от най-големите финансови лидери там са се
самоубили. А сега започнаха трусове и в Тайланд.
Русия ще спре да плаща външния си дълг. Множество работници не са получавали заплатите
си от месеци. А сега, докато се разпространява депресията, се готви революция.
Аржентина, Бразилия и Мексико изпитват големи икономически проблеми. Мексико
преживява жестока суша, която спомогна за бушуващите пожари в горите из цялата страна.
Облаците дим покриха небето над Тексас и други западни щати.
Моля да ме чуете – всичко това не е разкази за Страшния съд на един тъжен проповедник.
Това са факти. Можеш да ги прочетеш във всеки вестник от последните няколко месеца. Бог
разтърсва света около нас и скоро ще разтърси Америка по-лошо, отколкото е разтърсил
тези народи. Защо? Пролели сме повече невинна кръв!
И преди съм говорил за този сценарий, но тук ще се повторя: един близък ден, когато
изведнъж ни сполети катастрофата и тя бързо се разпространи из цялата страна, Президента
ще застане мълчаливо в Овалния кабинет и ще погледне през прозореца. Ще бъде изпълнен
с паника, ще е изгубил ума и дума поради икономическата ситуация.
Накрая ще се обърне към събралите се там съветници – лидерите на нашия народ,
включително и шефа на Федералния резерв – и ще попита: „Какво стана? Как се срина
всичко? Какво можем да направим сега?“
Въпросите му ще бъдат посрещнати с пълно мълчание. Никой няма да е в състояние да
обясни кое е причинило паниката. Вместо това всички ще се чудят: „Индикаторите бяха
положителни. Контролирахме инфлацията. Икономиката вървеше добре. Не се връзва.“
Възлюбени, Америка преживява Божествено наказание и всички ние ще се променим
завинаги! В идващите дни буквално стотици хиляди американци ще изгубят дома си. Защо?
Ще са ги заложили на стоковата борса, за да могат да закупят акции и да забогатеят бързо!
В този момент 43 милиона американци са инвестирали в пазара с 1.2 до 2 трилиона долара.
Хиляди от тях са напуснали работа, за да могат да си стоят вкъщи и да залагат на борсата от
компютъра си.
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Казвам ви, Стоковата борса се е превърнала в Златния телец на Америка! Хората я виждат
като спасител и й се покланят всеки ден, вярват й, зависят от нея, дават й цялата си енергия и
внимание. Но тя изведнъж ще се срине и никой от тези малки инвеститори няма да бъде
пощаден. Те ще пострадат най-много, ще изгубят домовете си, колите си, всичко!
В зората на катастрофата ще бъдем свидетели на „скалъпени самоубийства“. Масите, които
са били обладани от парите няма да могат да понесат провала и мизерията, в които ще
изпаднат. Мнозина ще се самоубият, включително и лидери на корпорации.
Въпреки това предстоящото наказание няма да бъде края на американското общество.
Въпреки това то ще бъде голямо смирение за нацията ни чрез дългия си, ужасяващ период
на хаос, който ще включва бунтове, грабежи и пожари в големите градове.
Трябва да те попитам: готов ли си за това, което предстои? Ако не си – подготвяш ли се в
момента? Когато казвам да бъдеш подготвен, къде те отвеждат мислите ти? Веднага за
инвестиции ли си мислиш, за банкови сметки, планове за оцеляване, за сигурността на
семейството ти?
През изминалите месеци офисите на служението ни са заляти от писма и пророчески
предупреждения, които казват как могат да се подготвят християните за мрачните времена.
Но по-голямата част от тези писма се отнасят до личната сигурност и оцеляване. Те съветват:
„Складирайте сухи храни, свещи, лампи с керосин, топли дрехи, одеала, лекарства, радио с
батерии....“
Нямам проблем с това, че някой ще реши да направи тези неща. В крайна сметка Библията
ни казва, че разумния човек се подготвя за криза. Мисля си за патриарх Йосиф, който мъдро
прекара 7 години подготвяйки се за глада.
Но съществува проблем с това да се предприемат подобни действия и при предстоящия
хаос. Всъщност, ако има нещо, което Бог презира, това е когато децата Му се изправят пред
бъдещето със страх. Ядосва Го, когато вижда как вярващите се паникьосват, запасяват се с
храни, издигат огради, крият се със страх и недоверие в грижите на небесния ни Отец.
Разбира се Бог често крие хората Си по време на хаос. Самият Исус предупреди жителите на
Ерусалим да бягат, когато видят да се приближават халдейците. А Бог е бил верен да скрие
преследваните християни в цялата история. През този век Той скри много евреи по време на
ужасните чистки на Хитлер, като често използваше християни за това. „Скришното място“ е
чудесна, съвременна история за пазителната сила на Бог в това отношение.
Но аз вярвам, че е много по-важно за американските християни днес да се фокусират върху
духовната си подготовка или духовното си „криене“ преди да дойде бурята. Нека ви кажа
защо.
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Предстоящият хаос ще даде на църквата възможности за служение,
които не сме виждали досега!
Ако си учил историята на съживленията в Америка, може би знаеш за „съживлението на
миряните“ от 1850 година. То започнало в една църква в центъра на Ню Йорк. Един
християнин започнал следобедно молитвено събрание в църквата и изведнъж светилището
се изпълнило. Събранията били белязани от горещи молитви и плач. Защо тези събрания
привлекли огромни тълпи за кратко време? Понеже повечето от хората в тях били внезапно
уволнени, паникьосани работници и бизнесмени, които изгубили работата си за една нощ
поради срива на стоковата борса. По онова време нямало социално осигуряване, нямало
чекове за безработни, нямало застраховки. Уволнените хора се страхували и започнали да се
молят.
Повечето църкви в Ню Йорк по онова време били спрели молитвените събрания. Но скоро
трябвало отново да отворят врати поради многото искания от притеснени хора, които
нямало към кого да се обърнат. По същият начин в предстоящите хаотични времена
множества американци ще са принудени да се молят поради огромното си отчаяние. Тук, в
Таймс Скуеър Чърч, ние сме готови да имаме молитвени събрания всеки ден от седмицата.
Аз вярвам, че когато идващата буря удари с пълна сила и нацията ни се изпълни с паника и
страх, хората ще избягат от всички фалшиви евангелия и църкви, които ги карат да се
чувстват добре. Християните ще забравят за евангелски забавления и християнската
телевизия и ще започнат да искат да чуят тежката истина. Те ще се тълпят да слушат
благочестиви пастири и ще искат истинско слово от Бог. Викът им ще бъде: „Кой ще ни
проповядва пророческо слово, което може да промени живота ни?“
Много пъти са ме питали: „Вярваш ли, че ще видим огромно съживление в тези последни
дни, особено в трудните времена, за които казваш, че предстоят?“
Да, можете да сте сигурни, че предстои съживление. Но то няма да е това, което считаме за
съживление днес. Никой няма да се смее или да издава животински звуци в онзи жесток ден
за отчет. Не, единственият вид съживление, който ще посрещне нуждите на обществото ни –
разтърсено до основи от страх и ужас – ще бъде съживлението на изпратената от Святия Дух
истина!

Божият отговор на всяко отстъпническо, кризисно и хаотично време
винаги е свежо откровение за възкръсналия Христос!
Когато се намеси Святият Дух, кое ще е проявлението за Неговата работа? Исус каза, че
служението на Святия Дух е следното: “А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в
Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.” (Йоан
14:26). „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина...“ (16:13)
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Исус казва, че Святия Дух е Духът на истината и Той свидетелства само за истината. Той няма
да свидетелства за никое погрешно евангелие или плътско проявление. Той е свързан с
Кръста, с Евангелието на благодатта, което ни учи да изоставим беззаконието и ще
свидетелства за истината, която излиза от Христовото дело на Кръста. За съжаление много
харизматични християни днес не говорят за това да си изпълнен с Духа, а са напълно лишени
от истината. Те не познават лично Христос и затова не знаят как да черпят от силата Му в
истината. Те не треперят пред истината в Словото Му. Не знаят как да ходят във
възкресителната Му сила или да живеят изцяло зависими от Него. Вместо това те
изкривяват, манипулират и интерпретират погрешно Словото Му, за да го направят поудобно за плътта си.
Исус каза, че не трябва да треперим от страх пред ужасните неща, които ще сполетят нацията
ни, а че трябва да треперим в свято почитание пред Божието Слово: „... Но пак, на този ще
погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, И който трепери от словото Ми.“ (исая
66:2)

Самсон изобразява служенията и служителите, които изобилстват от
силата на Святия Дух, но подценяват Духа на истината!
Самсон въобще не беше подготвен за кризата, която преживя неговото поколение. Той
злоупотреби с дарбите си и пропиля силата, която му даде Святия Дух. Аз вярвам, че провала
и падението му са урок, който се отнася най-вече за църквата в тези последни дни.
Когато беше роден Самсон, Израел тънеше в мизерия, в робство и страдаше много, защото
„... израилтяните сториха зло пред Господа...“ (Съдии 3:7). Но Бог издигна Самсон като
освободител в онова опустошено и отчаяно време. Библията ни казва: „И Господният Дух
почна да го подбужда...“ (13:25) на младини. Еврейската дума за „подбужда“ тук означава
„постоянно подбуждане“. С други думи, Божият Дух непрестанно подбуждаше Самсон.
Всъщност Самсон беше призован да бъде назарей от рождение. Думата „назарей“ означава
„да отделиш, да посветиш, да се въздържаш“. Накратко, Самсон трябваше да води свят,
отделен от света живот, никога да не реже косата си, да не пие вино или алкохолно питие, да
не се доближава до мъртви тела, дори и тялото да беше на близък роднина. Той беше
отделен, за да бъде използван от Святия Дух, следователно трябваше да бъде напълно
осветен съд.Ние знаем, че Святия Дух подбуди Самсон много преди да започне служението
си в Израел. Но как Духът прояви Себе Си в Самсон? Петър ни казва: „... но [светите] човеци
са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“ (2 Петрово 1:21). Каквото и физическо
проявление да се случеше в Стария Завет, то винаги беше придружено от това Божия Дух да
говори на и чрез хора.
Докато Святият Дух подбуждаше Самсон, Той със сигурност му припомни думите, които го
бяха учили като дете. Подбужденията на Святия Дух непрестанно напомняха на Самсон, че
тайната на силата му е в абсолютната зависимост от Господ. Само чрез Святия Дух той щеше
да бъде в състояние да остане отделен от света и да се фокусира върху призива си.
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Истината е, че Бог никога нямаше да изпрати човек да свърши работата без първо да го
научи начина, по който Духа ще работи с него. Така че Самсон знаеше много добре, че
трябваше да стои под Духа на истината, да остане осветен и да се въздържа от зло, за да
може да служи със силата на Духа. Но ние знаем от живота на Самсон, че той имаше
неукротима похот – съкрушителна страст за „чужди“ жени. Първо той имаше връзка с една
Ханаакна, след това с една блудница Газа и накрая с проститутката Далила. Просто казано,
Самсон имаше ужасно сексуално пристрастяване.
Разбира се, Святият Дух знаеше много добре за склонността към похот на Самсон. И докато
Той го подбуждаше, Духът му обясняваше истината, която Павел щеше да изкаже в Новия
Завет: „.. ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия,
ще живеете.“ (Римляни 8:13). Божият Дух винаги говори на хора, притеснени от греха и ги
призовава: „Вярвай Ми! Ще ти покажа как да победиш.“
Самсон имаше достъп до цялата сила на Святия Дух, за да води свят живот. Но той
пренебрегна гласа Му. И превърна това в главна мисия на живота си: „Самсон... видя в
Тамнат една жена... И отиде да извести на баща си и на майка си, казвайки... вземете ми я за
жена.“ (Съдии 14:1-2)

Самсон се осмели да използва силата на Святия Дух без да се
покори на Духа на истината и резултата беше чист театър!
Както Сатана, Самсон „... не устоя в истината...“ (Йоан 8:44). И всеки, който дръзне да
използва силата на Духа отделен от Неговата истина ще започне да изнася театрални
представления.
Когато Самсон посети блудницата в Газа, жителите на града го причакаха и искаха да го
заловят. След това се случи нещо свръхестествено: „А Самсон спа до среднощ; и, като стана в
полунощ, хвана вратите на градската порта и двата стълба, та ги изкърти заедно с лоста, тури
ги на рамената си, и изнесе ги на върха на хълма, който е срещу Хеврон.“ (Съдии 16:3)
Какъв прилив на сила само! Действието на Самсон несъмнено беше акт на свръхестествена
сила. Но истината е, че в крайна сметка си остана просто едно театрално представление. То
беше изиграно пред спящия град от незаинтересовано езичници, без да бъде спечелена
победа, без да бъде разчупено робството, без да бъде изработено освобождение. Докато
чета този пасаж се чудя: за какво беше всичко това? Какъв беше смисъла?
Така е и днес – много така наречени съживления се разиграват пред един свят, който си
остава недокоснат и незасегнат от такива демонстрации. Виждате ли, когато Духа на
истината не е издигнат, всички проявления на свръхестествена сила – знамения и чудеса – са
просто глупав театър.
Може би ще попиташ: „Но, брат Дейв, не вярваш ли в проявленията на Духа?“ Разбира се, че
вярвам. Но ако някое проявление не е основано в Духа на истината, силата му няма
приложение. Само истината освобождава душите!
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Помислете за това колко малко постигна Самсон в служението си, при всичките проявления
на сила без реална цел: той уби лъв с голи ръце. Улови 300 лисици и върза опашките им.
Изгори поля и плодни дървета. Но никой не беше освободен чрез тези действия.
Тъжната истина в живота на Самсон е ясна: той абсолютно се провали в мисията си. След 20
години в служение, Израел беше в същото робство, в което беше когато започна служението
му. Саул е друг пример за това. Той беше „покосен от духа“, лежеше проснат пред Бог и
пророкуваше. Но в крайна сметка това си остана само театър. Защо? Сърцето му не се
промени. Всички тези проявления бяха пропилени понеже Саул не се предаде на Духа на
истината. Ако използваме думите на Павел можем да кажем, че Саул беше „лишен от
истината“ (1 Тимотей 6:5).
Възлюбени, силата на Святия Дух почива в Божието Слово, по-точно на Неговия Кръст:
„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е
Божия сила.“ (1 Коринтяни 1:18)
Много пастири и евангелизатори днес не са заинтересовани да търсят Духа на истината. Те
си мислят, че могат да призоват Святия Дух по всяко време да слезе и да помете всички сили
на ада. Но тези хора няма да са готови за мрачните времена, които предстоят!
Единственото проявление, което ще видим, когато удари бурята ще бъдат мъже и жени,
които падат на колене в благоговение и страх от Бог. Те ще бъдат убити от пронизващи,
осъдителни, очистващи душата проповеди, които идват от Духа на истината!

Бог знае какво предстои и знае точния час, когато ще започне
наказанието на Америка!
Господ вече знае как ще реагират хората в идващата буря. Те ще бъдат завладени от паника
и пълни със страх. В крайна сметка Исус предупреди, че ще дойде време, което ще бъде
толкова страшно, че сърцата на хората ще отпаднат от страх и стрес.
Но дори, когато изпълнява наказанията Си, Бог винаги протяга нежната Си милост. Той
работи предварително и прави планове за народа Си, подбужда истинските Си пастири.
Всъщност, днес, докато повечето американци са се фокусирали в просперитета си, Бог
пробужда един свят остатък в църквата. Тези светии са паднали по очи, търсят Го с цялата си
сила и викат за истинско слово от Духа на истината. И аз вярвам, че Духа им открива Христос
със слава, по-голяма от всяко предишно поколение!
През последните месеци в служението ни се получиха стотици писма от пастири и вярващи,
които са отвратени от почти всичко, което виждат в църквата: реклама, глупост, забавления,
плитки проповеди. Те викат: „Стига! Писнало ни е да гледаме как пастирите ни ходят на
семинари и се връщат от там само, за да ни представят някоя нова хитрина. Писнало ни е да
гледаме как се угажда на плътта. Гладни сме за истината! Искаме да слушаме проповеди,
които ни осъждат и ни предизвикват към святост и молитва.“
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Християнино, можеш да си сигурен – в идващите дни истинското съживление няма да излезе
от пастири-пътуващи актьори или големи телевизионни евангелизатори. Няма да дойде от
проповедниците на просперитета или другите доктрини на фалшива сигурност. Не, Божието
съживление ще дойде от скрита група пастири и миряни, които са посещавали училището на
Христос, научили са Неговите методи и Му вярват. Това ще доведе до съживление на
истината!
Аз вярвам, че ние вече виждаме знамения от работата на Духа, когато Той разчупва сухата
почва в Америка в подготовка за съживлението Си. Страницата на „Мението на редакцията“
в „Ню Йорк Таимс“ от 24-и Май, 1998, главната статия е озаглавена „Предстои найрелигиозния век“. В нея пише следното:
Норман Мейлър, известния езически и либерален писател казва: „За мен религията е
последната бариера.“
Вацлав Хавел, известния чешки писател и лидер нарича Америка „най-атеистичното
общество в историята на света“. Но и двамата – той и Мейлър – са съгласни, че нацията ни е
пред прага на най-религиозния период от историята си.
Най-невероятното от всичко е, че Мейлър и Хавел предричат завръщането не само на коя да
е религия, а по-специално на юдаизма и християнството. Те предричат, че дори и учените ще
копнеят за вяра.
Разбира се, те са прави – векът на смисъла и науката не успя да задоволи човешката нужда
за мир. Социализма се провали, комунизма се провали, политиците се провалиха, ню ейджа
се провали. И сега дори и най-успелите хора в обществото ни викат: „Трябва да има нещо
повече в живота от това!“
Но не всеки ще желае истината. Мнозина ще се обърнат към необуздана похот. Всъщност,
обществото ни може да види как се повтаря историята със Содом стократно. Но докато
нацията ни стои на прага на хаоса, много американци ще започнат да търсят истината,
отговорите, живота.
Колкото до мен, аз искам да се изправя пред идващите времена като „... одобрен пред Бога
работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.“ (2
Тимотей 2:15). Аз вярвам, че начина, по който трябва да се подготвим за бъдещето е като
„стоим препасани с истината“ (виж Ефесяни 6:14).
Призовавам ви – помолете Господ да ви подготви по Неговия начин за деня, в който Златния
телец на Америка падне. Търсете Духа Му на истината в тайната си стаичка. Научете се да
разпознавате гласа Му във всичкия този светски шум, който има в църквата. Тогава наистина
ще сте готови да се изправите пред идващата буря!
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