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Един честен християнин ми зададе следния въпрос в едно писмо, което изпрати наскоро: „В 
кого вярваме? През годините съм чел трудовете на много служители, които са убедени, че 
края е близо. Но той никога не идва. Сега разбирам, че някои от тях просто са се опитвали да 
си продадат книгата. Но други наистина са вярвали, че Бог им е казвал, че края е пред нас. 
Така че – на кого да вярваме? В края на 1980 чувствах, че може би сме близо до края. Но ако 
бях изтеглил инвестициите на семейството си тогава, щяхме да пропуснем големи 
възможности. Мислите ли, че Америка се намира в същото критично състояние сега както аз 
считах през 1980? или пък ще продължаваме да живеем както досега още много години, 
вероятно още десетилетия? 

Чуваствам, че Вие сте един от благочестивите гласове в тази страна. Затова чета с интерес 
всичките Ви послания. Четох също и последната Ви книга - „Последният призив към 
Америка“. Сега Ви пиша, за да попитам как да разберем дали това е края? 

В този момент много хора правят важни житейски решения базирани на вярата си във 
Вашето взаимоотношение с Бог. И аз съм така. Мисля повече от всякога по темата за 
предстоящата криза, поради това, което вярвам, че представлява Вашето ходене с Господ. 

Аз вярвам, че напътствията, които дава Бог на децата Си трябва да са много подобни. С други 
думи, ако ще навлизаме във време на голям хаос, в който пазара ще се срине и ще има 
недостиг на храна и лекарства, Бог със сигурност ще иска децата Му да имат едно и също 
познание за това. Той може да ни води индивидуално да предприемем някои стъпки, но 
всички трябва да знаем поне нещо за тези големи събития. Така че – защо не знаем? И как 
да знаем кога Бог говори на народа Си? 

Разбирам, че искам повече обяснения отколкото вероятно можете да дадете. Моля се за 
всеки от нас да бъде в Божията воля в това време.“ 

Никога не съм вярвал, че съм пророк. Всъщност, аз треперя пред Господ когато чуя, че много 
чудесни вярващи като този човек вярват много в онова, което пиша и проповядвам. В 
късните години на служението ми (сега съм на 65 години) съм се борил да базирам всичко, 
което казвам в пророческата сфера върху Библията, а не върху видения или гласове. 
Въпреки това, все още понякога буквално съм съкрушен пред Бог относно тези неща и викам 
към Него с цяло гърло: „О, Господ, проповядвам в продължение на 20 години, че съда е пред 
прага. Писал съм книги и съм предупреждавал за предстоящата икономическа криза в 
продължение на години. А виждам как се случва точно обратното. Виждам как Америка 
просперира и се весели през цялото време. Нацията ни убива повече от 5000 бебета на 
седмица. Спускаме се в дълбините на невероятна мръсотия и Те изгонваме от всяка 
институция. Докога, Господи?“ 
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Чувствам, че вика на отчаянието ми е същия като онзи на Еремия. Той също прекара години 
пророкувайки вярно за събития, които още не са се изпълнили. Той извика: „Господи, 
примамил си ме, и аз бидох примамен; Ти си по-силен от мене и си надмогнал. Аз станах за 
присмех цял ден; всички се подиграват с мене; Защото отворя ли уста, не мога да не викам; 
Трябва да викам: Насилство и грабеж! Защото словото Господно ми става Причина за позор и 
присмех цял ден.“ (Еремия 20:7-8) 

Но Еремия не спря да предупреждава Божия народ. Въпреки че пророчествата му 
изглеждаха безпочвени, той продължи да пророкува. Той писа: „Но ако река: Няма да 
спомена за Него, Нито ще продумам вече в името Му, Тогава Неговото слово става в сърцето 
ми Като пламнал огън затворен в костите ми; Уморявам се да го задържам, но не мога.“ 
(Еремия 20:9) 

Възлюбени, прекарвам много часове насаме с Бог и Святия Дух непрестанно ме уверява, че 
не се лъжа относно предупрежденията, които отправям. В крайна сметка Израел беше 
сполетян от наказание, с всеки детайл, който посочи Еремия. Но пророкът не се зарадва 
заради това, нито пък каза, че Божието наказание е доказателство за служението му. 
Напротив, Еремия беше изпълнен със скръб, докато видя как се изпълняват пророческите му 
слова. 

Аз чувствам същия огън да гори в душата ми, който гореше и в Еремия. И съм по-убеден от 
всякога, че нацията ни ще изпадне в опустошителна депресия. Без значение колко високо 
може да стигне стоковата борса, без значение колко невероятно могат да скочат нивата й, 
Америка все пак е на прага на огромна катастрофа. Бог е „насочил лицето Си“ срещу този 
народ заради кръвопролитието и арогантността срещу името Му и наказанието Му е 
заслужено! 

Въпреки това аз благодаря на Бог за многото Му обещания, които ни е дал в Словото Си, за 
да защити и благослови народа Си във всяка буря. Тези обещания са в основата на 
последната ми книга - „Божият план да защити народа Си в предстоящата депресия“. 

Молещите се хора на Бог не трябва да се страхуват. Нито пък трябва да се притесняваме или 
ужасяваме. Небесният ни Отец държи всичко под контрол. Въпреки, че виждам как 
наказанията Му идват върху народа ни, аз се радвам, че знам какво е обещал нашия Господ 
в Словото Си. 

Слава на Бог! 

Прилагам някои от обещанията за защита, които са включени в книгата ми. 

Псалм 9:8-10 

И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо. И Господ ще бъде 
прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена. И ония, които познават името Ти, 
ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.  
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Псалм 12:5-7 

Поради насилствуването над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, Сега ще 
стана, казва Господ; Ще туря в безопасност онзи когото презират. Господните думи са чисти 
думи, Като сребро претопено в пещ от пръст Пречистено седем пъти. Ти, Господи, ще ги 
закриляш, Ще пазиш всеки от тях от това поколение до века. 

Псалм 16:7-9 

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; Още и в нощно време ме учат вътрешностите 
ми. Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя. 
Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата ми, А още и плътта ми ще пребивава в 
увереност.  

Псалм 17:7-8 

Яви чудесните Си милосърдия, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Тебе. От 
ония, които въстават против тях. Пази ме като зеница на око; Скрий ме под сянката на 
крилата Си. 

Псалм 18:19 

И изведе ме на широко, Избави ме, защото имаше благоволение към мене.  

Псалм 20:6-9 

Сега зная, че Господ избавя помазаника Си; Ще го послуша от своето Си небе Със 
спасителната сила на десницата Си. Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще 
споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха; А ние станахме и се 
изправихме. Господи, пази! Нека ни послуша Царят, когато Го призовем.  

Псалм 22:4-5 

На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави, Към Тебе извикаха, и бяха избавени; 
На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.  

Псалм 27:5 

Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, 
Ще ме издигне на канара. 
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