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ПРЕДСТОЯЩИТЕ  
КРИЗИСНИ ДНИ 

Дуайт Кинман 
 

“... Защото думите са затворени и запечатани до края на времето. 
Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат 
нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат”  

(Данаил 12:9-10). 
 

СВЕТЪТ е изправен пред прага на седмото хилядолетие. Точно в този момент мощни, тайни 
световни организации като ураган се придвижват напред, за да въведат нов световен ред, 
който ще промени из основи нашия живот. Навлизаме в един различен свят. Християните имат 
предварителна информация! Чрез чудесата на библейското пророчество всички вярващи в 
Исус Христос разполагат със знание за тези тайни планове. Нашият Бог ги е разкрил преди 
двадесет века в Своето Свято Слово. Ицхак Рабин, убитият министър-председател на Израел, 
каза преди смъртта си: “Ние живеем в необичайно време - свидетели на изпълнението на 
библейското пророчество за “последното време.” 

През 95 година сл. Хр., апостол Йоан беше изпратен от римляните на заточение на остров 
Патмос като политически затворник. Какво беше престъплението му? Беше християнин. Преди 
две хиляди години през рентгеновите очи на Святия Дух, като на гигантски телевизионен 
екран, той видя какъв ще бъде светът преди Второто идване на Исус Христос -  новия 
световен ред - “Вавилонската кула” на хората от последните дни. Тя ще се издига на три 
колони, ръководена от “Последния световен диктатор”. Това, което Йоан предсказа преди 2000 
години, сега се разкрива пред очите ни със свръхестествена точност. 

Вера Стенли Адлер, писателка с влияние в кръговете на “Ню Ейдж”, казва: “Действително 
има един план. Целите му включват установяване на едно световно правителство (единно 
световно управление), една световна религия (една световна църква “Ню Ейдж”) и една 
световна икономика (общество без пари в наличност). 

 
  Световното правителство 
 (Единно световно управление) 
 
В своето пророчество Йоан видя, че нашата планета е разделена на десет региона - десет 

царства. Десет царе властваха в тези десет царства. И в този глобализиран свят без граници 
“те са единомислени” - отбелязва Йоан - като един гигантски, световен мозък (Откровение 
17:11-13). И видя как десетте царе и великите земни ръководители дават властта и силата си 
на един човек, когото Библията нарича “звяра”. Човекът, предопределен да стане най-
могъщият деспот, управлявал някога. 

Йоан видя и неговото лице - най-блестящият, но зъл, дяволски гений, който някога е живял, 
ПОСЛЕДНИЯТ СВЕТОВЕН ДИКТАТОР - лъжехрист, Луцифер - дяволът въплътен в човек. За 
кратко време, представяйки се за миротворец и велик религиозен водач, той ще донесе със 
себе си една процъфтяваща икономика - мир, благоденствие и изобилие, за които 
човечеството никога не е мечтало. Целият свят ще го приветства като бог-спасител и народът 
Израел ще го приеме като своя дългоочакван Месия. Но скоро истинският му характер ще 
бъде разкрит. Името му е “звярът, “човекът на греха”, “синът на погибелта”, най-големият 
световен Антихрист. Той ще обяви, че е Бог и ще изиска целият свят да му се поклони. Ще 
потопи света в глобална война, за която Исус каза: “И ако да не се съкратяха ония дни, не би 
се избавила ни една твар...” (Матей 24:12). 
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Наближаваме ли тези събития? Мощните оръжия на илюминатите - Римският клуб и 
Тристранната комисия - вече са разделили света на десет региона, които те наричат царства. 
Сега те призовават десет мъдри личности да дойдат и да управляват тези десет земни 
царства. Световните събития показват, че светът е узрял за култа към нов владетел. 
Заслепени от бога на този свят, хората очакват един върховен лидер, който да дойде и да 
прогони анархията от земята. “И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ” 
(Откр.13:7). Той ще управлява от столицата на света - историческия град Йерусалим (2 
Солунци 2:4). 

През 1993 година, списание Parade помести на корицата си снимка на Папа Йоан Павел 
заедно с думите му: “Йерусалим ще стане град на мира, столицата на света.” Според папата 
историческото съгласие вече било подписано между Израел и Ватикана и “когато наближим 
2000-та година, Йерусалим ще стане град на мира за целия свят.” 

Силите на новия световен ред вече са решили да изградят в Йерусалим Върховен световен 
съд, където всички народи да идват и да отсъждат споровете си. Ротшилд е дал милиони 
долари, за да изгради огромна библиотека към него като е поставил условието строежът да 
има формата на пирамида. В древен Вавилон и Египет (Зигурат) пирамидата била символ на 
три лъжливи сатанински божества. Нейните страни фалшифицират триединния Бог и 
сатанинското й число като фигура било 666. Джон Робинсън, в своята книга “Родени в тази 
кръв” пише: “Йерусалим ще бъде разделен на три части - мюсюлманска, еврейска и 
християнска и новият еврейски храм ще бъде изграден на храмовия хълм - на мястото на 
древния храм.” Съвпадение ли е, че Ясер Арафат току-що обяви, че на 4 май, 1999 година 
ООП ще провъзгласи Палестинската държава със столица Йерусалим? 

Наближаваме ли тези събития? Най-мощното оръжие на илюминатите, двигателната сила 
на новия световен ред са европейските билдерберги - свръх секретна организация, която се 
състои от около сто двадесет и пет мъже и жени от Европа и Америка - повечето от тях 
милиардери. Бил Клинтън е билдерберг. Самюел Бъргър, национален съветник по сигурността 
в Клинтъновата администрация е забелязан сред присъстващите на последната среща на 
билдербергите. Неотдавна пред института Брукингс той каза: “Глобализацията - процесът на 
засилваща се икономическа, технологична, културна, (също религиозна), и политическа 
интеграция не е избор, тя е факт. Факт, който ще дойде с или без одобрение.” С други думи, 
независимо дали сме съгласни с това или не, световното правителство е на път. 

 
Световната религия   
(Единна световна църква) 
 
На срещата си през 1997 година билдербергите начертават глобален дневен ред и поставят 

като срок за изпълнението му 2000 година сл. Хр. Една от целите му е създаването на 
религиозна организация, която да обедини религиите и да стане духовния крайъгълен камък 
на новата цивилизация. Сред каузите на тази организация е Световната екуменическа 
инициатива.  Уилям Суинг - епископ и религиозен водач - я вижда в планетарен мащаб като 
единна световна църква. Главната й квартира ще бъде в разпуснатия град Сан Франциско. 
Екуменическата инициатива планира обединението на всички религии по земята в една. 
Библията разкрива, че това ще бъде “Тайна: великият Вавилон, майка на блудниците и на 
гнусотиите на земята” (Откр.17:5). Седалището й рано или късно ще се премести в “големия 
град, който царува над земните царе” (Откр.17:18) - Рим. 

 
Световната икономика  
(Нов международен икономически ред -  
“общество без пари в наличност”) 
 
Следващата цел в дневния ред на билдербергите е основаването на всеобща полицейска 

държава. Изпълнението отново е предвидено за около 2000-та година сл. Хр. Всеобщата 
държава ще бъде създадена привидно уж за “закрила на хората” от тероризъм (за терорист 
сега се счита всеки, който се противопоставя на Новия световен ред). Както си му е редът през 
юни, 1998 година билдербергът Бил Клинтън обяви в реч пред завършилите Военноморската 
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академия в Анаполис, че е назначил директор по националната сигурност. Пълното название 
на длъжността: Национален координатор по сигурността за инфраструктурна защита срещу 
тероризма. Издръжката на службата: 7 милиарда долара. Това управление ще обедини всички 
полицейски и разузнавателни служби по света - службите на Америка, Британското 
разузнаване и дори израелската служба Мосад. То ще въведе нова компютърна система за 
контрол на целия свят. Всеки човек на земята ще получи лична карта, наречена универсална 
биометрична смарт карта. Картата ще има вграден чип и ще е задължителна за всички. Всеки 
мъж, жена, момче или момиче ще бъдат задължени да я притежават. В нея ще има софтуер за 
сведения, специални сензори, отпечатък от пръстите, ДНК, сканиране на окото и кръвна проба. 
Скенерите за разчитане на картите ще бъдат разположени в идентификационни центрове по 
целия свят. Ще има връзка с всеки човек по всяко време. Всичко това ще бъде подготвено и 
въведено до 2000 година сл. Хр. 

Колко време ще мине докато задължително започне да се практикува въвеждането на чипа 
от смарт картата под кожата на ръката или челото? Нима това не е предвестник на “белега на 
звяра”? Не друг, а самият Луцифер - дяволът - организира всичко това задкулисно. Той 
въвежда своя нов световен ред, чието истинско име е царството на Сатана. Почитаемият Рон 
Пол, конгресмен от Долната камара на Конгреса на САЩ, пише в седмичното допълнение към 
приетите закони от 13 юли, 1998 година: “Мерките срещу незаконната имиграция и 
постановлението за емиграционните власти от 1996 година разрешава на Федералния отдел 
по транспорта да въведе национални изисквания в удостоверенията за раждане и 
шофьорските книжки. Тази предохранителна мярка представлява заплаха за правата на всеки 
американец, защото на практика това ще превърне щатските разрешителни в национални 
лични карти. След 1 октомври, 2000 година гражданите на щатове, които имат шофьорски 
книжки, несъобразени с федералните стандарти, ще се окажат по същество лишени от 
възможността да участват в живота, на който сме свикнали. След тази дата, американците 
няма да могат да си намерят работа, да си открият банкова сметка, да подадат молба за 
социално или здравно осигуряване, да упражнят правата си по 2-та поправка или дори да 
летят със самолет, докато не представят щатска идентификация, която да съответства на 
изискваните федерални спецификации. Щатовете, които откажат да се подчинят, ще обрекат 
жителите си на изолация, тъй като никой няма да може да получи работа, да се възползва от 
системата на социалното или здравното осигуряване, да има достъп до здравно заведение 
или дори да си купи самолетни билети до място извън щата.” Пол продължава: “Историята 
показва, че когато правителствата получават власт да наглеждат действията на хората, те 
започват да я използват силово, за да наложат тоталитарен контрол върху масите.” 

Всичко случващо се приближава християнина с една стъпка по-близо до завръщането на 
нашия благословен Господ Исус Христос, Цар на царете и Господ на господарите. Помнете 
думите му: “А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото 
изкуплението ви наближава.” 

Удивително е да видим как в отминаващите мигове на 20-ти век великите пророчества на 
Данаил и “Откровение” на Йоан се изпълняват пред очите ни. Те заливат телевизионните 
екрани и буквално крещят за вниманието ни. 

Точно както предсказват библейските пророчества някакви хора днес дръзват 
предварително да пишат историята.  

Изпълнението на писаното в Библията неоспоримо установява достоверността на тази 
Книга на книгите и доказва, че тя е вдъхновеното и непогрешимо Божие Слово. 

 
Да се подготвим за кризисни дни 
 
Срещата ни със световния диктатор е предопределена и неговото появяване скоро 

предстои. Винаги при срива на една национална икономика се появява човек, който 
възстановява цената на валутата. Хитлер направи това. Мао Цзедун направи това! Подобна 
фигура се появява, за да стане диктатор на нацията. При предстоящия глобален валутен срив, 
мъжът, който възстанови цената на валутата ще стане диктатор на целия свят. 

Джулиан Снайдер, финансов съветник по инвестирането 
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“Благоразумният (мъдър) човек предвижда злото, и се укрива, а неразумните вървят 
напред - и страдат” (Притчи 27:12). 

 
Тази глава разглежда въпроса за парите и предстоящия финансов срив. Как да се 

подготвим за кризата? Библията ни казва в 1 Лет. 12:32: 
“От исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха КАК ТРЯБВАШЕ ДА 

ПОСТЪПВА ИЗРАИЛ...” 
В Библията се говори много за пари. Един на всеки десет стиха в Новия Завет се занимава 

с нашите “притежания”. Стиховете за молитва са 500, малко по-малко са тези за вярата, но за 
това как да управляваме парите си разполагаме с около 2000 стиха. Всъщност Исус говори 
повече за парите отколкото за небето. 

Библията ни казва: 
“... Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство...” (Второзаконие 8:18). 
“... Богатство ако изникне, не прилепвайте към него сърцето си” (Пс.62:10). 
В Кол. 3:2 се казва: 
“Мислете за горното, а не за земното.” 
Нашият Господ ни дава обещание в Мат. 6:33: 
“Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се 

прибави.” 
Не е грешно да имаме богатство. На Авраам (Божият приятел) беше дадено огромно 

богатство. Йов беше много заможен. Но Бог иска също ние да бъдем добри настойници на 
това, което ни е поверил. 

Нека сега разгледаме плановете за предстоящата финансова криза и подготовката за нея. 
 
Дълг, който надминава въображението 
 
Нашият бюджетен дълг е почти 4 билиона долара. Ако добавите към това извънбюджетните 

задължения, американския национален дълг днес възлиза на почти 12 билиона долара. Това 
надминава въображението! Как смятате, колко долара има в един билион? Умът ни не може 
дори да си представи подобно количество - един билион! Колко дни или седмици, или месеци, 
или години има според вас в един билион секунди? Представете си - 30000 години!!! 

На 13-ти август, 1990 г., Мортимър Зукерман, редактор и управител на U.S. News и World 
Report написа в списанието: “Финансовите институции в Америка са опънати до изтъняване и 
предизвикват опасения за сериозен икономически спад.” Той продължава с твърдението, че 
цялата кредитна и капиталова система на Съединените щати сега е изложена на опасност. 
Нашата парична система е пред срив. 

Бившият конгресмен от Тексас Рон Пол, който председателстваше в Камарата на 
делегатите мощната финансова комисия в областта на банковото дело и валутната система, е 
християнин. Той е наш приятел и се стреми спешно да ни подготви за предстоящата криза. Ето 
цитат от негово писмо, написано до близки приятели преди известно време: 

Нямате много време. Новите пари, които идват, могат да ви унищожат, разрушавайки 
всичко, за което сте работили и всичко, което сте спестявали като оставят семействата ви в 
бедствено положение. Не крия, че се страхувам за себе си, и семейството си, за приятелите си 
и за моята родина. Бяхме свидетели на много прояви на финансовата тирания на Вашингтон 
през този век, но това, което предстои ще съсипе всичко ... 

Рон Пол казва още в едно съобщение: 
Смятам, че в технически смисъл всички банки са в опасност. Никоя от банките не е 

платежоспособна. FDIC е единствената, която ги подпира и единствена има достатъчно пари 
да защити 1% от всичките влогове.  

Приятели, осъзнавате ли какво казва той? FDIC може да защити само един цент на всеки 
долар. 

Следващите заглавия са от Time Magazine, октомври 1992 г.: 
- FDIC ФАЛИРА. ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАТВОРИ ВАШАТА БАНКА. 
- ДЕТСКИТЕ СОЦИАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ СА ИЗЧЕРПАНИ. 
- РАБОТОДАТЕЛИТЕ НАСТОЯВАТ ЗА СЪКРАЩЕНИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ. 
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- ИНФЛАЦИЯТА ДОСТИГНА 200% НА ДЕН! 
- ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ СА ОТМЕНЕНИ. 
- ДОБРЕ ДОШЛИ В АМЕРИКА ПРЕЗ 1995 г.  
 
Time показва снимка на нова книга, написана от топ експерта по финансовите въпроси, Хари 

Е. Фиги, младши. Предговорът е на сенатор Уорън Б. Рудмън от Ню Хампшър. Книгата е 
озаглавена “Фалит 1995 - предстоящият срив на Америка и как да го спрем”. Ето цитат от нея, 
приведен от г-н Питър Грейс, председател на C.E.O.of W.R.Grace & Co.: 

Националният дълг [на САЩ] надхвърля повече от един милиард долара дневно. Ако ние, 
американците, позволим Вашингтон да продължава този ужас, нашите деца и правнуци нямат 
бъдеще. 

Според г-н Фиги: “Само незабавни съгласувани действия могат да спасят САЩ от 
икономическа катастрофа, по-лоша от Голямата депресия.” 

След като в края на 1994 г. най-благоденстващата област в Америка (портокаловия щат, 
Калифорния) обяви фалит, това е “недвусмислено предупреждение”, че сме изправени пред 
неизбежно финансово земетресение от 8.1 по финансовата скала на Рихтер! 

 
Как Америка стигна до това положение? 
 
През 1913 г. съветник на президентът на Съединените щати Удроу Уилсън е полковник 

Мандел Хаус от ордена на “илюминатите”. Той упражнява огромно влияние и почти 
контролира правителството на Съединените щати. Благодарение на неговата находчивост - 
както вече разказахме - Законът за Федералния резерв, чийто максимален ефект се почувства 
най-силно през 1922 г, е прокаран по бързата процедура в Американския конгрес. Целта е да 
се установи Нов световен ред и единно световно управление. В резултат от усилията на 
полковник Хаус и влиятелни мъже около него скоро е създаден и Съвета за международни 
отношения. След като подписа документа, основаващ Федералния резерв Уидроу Уилсън 
осъзна каква грешка е направил и каза: “Без да искам провалих моето правителство.”  

Чарлс Линдбърг - старши, баща на Чарлс Линдбърг - младши, (летецът, осъществил полета 
от Ню Йорк до Париж) заяви при приемането Закона за Федералния резерв: 

Това постановление учредява най-гигантския тръст на земята. С подписването му 
президентът (Уилсън) узаконява невидимото правителство, управляващо чрез властта на 
парите. Новият закон ще създава инфлация, когато тръстовете искат инфлация. От сега 
нататък кризите ще бъдат изкуствено създавани.  

Навремето Томас Джеферсън предупреди американците: 
Ако американският народ позволи някога частните банки да контролират паричните емисии, 

първо чрез инфлация и след това чрез дефлация, банките... ще отнемат имота на хората, 
докато един ден децата ни се събудят бездомни на континента, завладян от бащите ни.  

 
Ще се изненадате да научите, че... 
Много малко американци осъзнават, че Федералният резерв е неправителствена 

институция и нито Конгресът, нито президентът упражняват някакъв контрол върху него... 
смразяващата истина е, че Федералният резерв или Американската централна банка е само 
съставна част от обединен международен банков картел, който днес контролира богатствата 
на планетата.  

Има още едно парче от пъзела, което довършва тази гигантска международна игра, чиято 
цел е Новият световен ред да стане приемник на Борда на Федералния резерв, (БФР). 
Повечето членове на банката на Федералния резерв на САЩ дори не са граждани на 
страната. Контролиран от група международни банкери бордът на Федералния резерв няма 
нищо общо с федералното правителство на Съединените щати. И в същото време от момента 
на своето основаване през 1913 г., до днес тази институция упражнява силно задушаващо 
влияние върху американската икономика. Има доказателства, че президентът Кенеди е 
планирал да отмени Федералния резерв. Той се изправи срещу течението. Дали не го убиха 
заради това? 
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Те устройват финансова криза 
 
Спомняте ли си шестте цели на Световния ред (Тайното братство)? Третата цел е да 

поставят Америка на колене чрез развихряне на масова криза. Единственото, което ги 
интересува е установяването на нов, международен икономически ред, контролиран пряко от 
елита на най-високите нива на Ордена. Елит, сформиран извън демократичните процедури на 
публичните избори. 

На езика на глобалистите новият международен икономически ред означава: “Общество без 
пари в наличност”. Това е една от най-съкровените им цели: пълно преустройство на 
паричната система в целия свят. 

Какъв ще бъде катализаторът, който ще причини смяната на образеца (внезапната промяна 
в глобалното съзнание на хората в Америка и по света) така че народите да пожелаят да 
предадат суверенитета на страните си на Новия световен ред? 

Можем да се досетим като наблюдаваме поведението на глобалните ръководители и се 
вслушаме в това, което казват. Постепенно, стъпка по стъпка те ни позволяват да съзрем 
плановете им за въвеждане на Нов световен ред. В своята книга “Изгряването на Новия 
световен ред”, д-р Денис Къди, доктор по философия, цитира Уилис Хармън от Станфордския 
изследователски институт:  

“Непосилната структура на [американския] дълг може да стане причина за частичен упадък 
на световната икономическа система.” 

Това може да осигури така необходимата за въвеждането на Нов световен ред световна 
криза. 

Дейвид Рокфелер, влиятелен ръководител на СМО, казва: 
Ние сме пред прага на глобално преобразяване. Всичко, от което се нуждаем, е криза в 

правилната посока и народите ще приемат Новия световен ред. 
В своята книга, “Към Нов световен ред”, Дон Макалвани цитира Римския клуб: “Само 

революция, заместител на Нов световен икономически ред, може да ни спаси.” Римският клуб 
възнамерява да контролира международната търговия, световните ресурси и полезни 
изкопаеми и океанското управление. 

В доклад до Римския клуб, съставен под редакцията на Фредрих и Шаф и издаден като 
“Микроелектроника и общество” се заявява: 

Придвижването към общество без пари в наличност изглежда неизбежно при наличния 
технологичен подем, осигурен от микроелектрониката и значителните ценови предимства, 
свързани с електронния трансфер на средства.  

Тeкс Марс, проницателен изследовател и бивш професор в Тексаския университет ни 
предупреждава: 

“Господарите на парите са решили, че тяхната мечта да управляват света може да бъде 
постигната единствено чрез преломна финансова криза. Сценарият е ясен. Първо, ще 
предизвикат огромна финансова катастрофа, последвана от глобална парична криза и после 
от пепелта като славен Феникс ще възкръсне “Новият международен икономически ред”...  

Мисля, че катализатор за въвеждане на Новия световен ред и единното световно 
управление ще бъде сривът на сегашната валутна система. И от болката, страданието и 
объркването, господарите на парите, скритата аристокрация, Четвъртият райх на 
свръхбогатите, ще въздигнат това, което те наричат Нов световен ред, единно световно 
управление, Нов международен икономически ред и пр. Крайъгълният камък на това 
управление ще бъде създаването на общество без пари в наличност. 

Те наричат себе си “глобалисти”. Работят денонощно чрез организации като “Илюминатите”, 
СМО, Тристранната комисия, Римския клуб, Обществото “Череп и Кости” (Американското 
братство на смъртта), Масонския Орден и много, много други нелегални организации като 
Европейските билдерберги. Разполагат с подкрепата на огромни финансови средства от 
Ротшилд и Рокфелер и свръхмощни обединени банкови картели. Те планират срив на 
икономиката и настоящата финансова система, въвеждането на Нов световен ред и 
създаването на световна икономика, контролирана от могъща единна световна централна 
банка. 
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Ще успеят ли? 
 
Книгата “Откровението на Йоан” ни казва, че ще успеят. Ще осъществят плана си. Но те не 

осъзнават, че изпълняват Божието слово, което е казало за тях преди близо 2000 години 
(Откр.17:17) 

 “Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля... докато се сбъднат 
Божиите думи.”  

Те са в Божия дневен ред, в Божията програма. Те копаят черна дупка и се оставят да 
бъдат манипулирани в ръцете на световния диктатор, когото Библията нарича звяра, мъжа на 
греха, Антихрист и лъжехрист - мъжът, който ще бъде самият въплътен Луцифер. Луцифер ще 
ходи по земята като човек и ще притежава сатанинското число 666. 

Това е едно от най-удивителните пророчества в цялата Библия. В Откр.13 се предсказва как 
световният диктатор ще установи Нов международен икономически ред - общество без пари в 
наличност, в което всички парични средства и кредитни карти ще излязат от употреба и цялата 
търговска дейност на света ще бъде осъществявана чрез знаци, кодове и числа. 

“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се 
тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, 
освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име” (Откр.13:16-
17). 

Благодарение на фантастичните темпове, с които се развиха технологиите, техническата 
система за осъществяването на новия финансов ред вече е готова. Директивата е всички 
нации изцяло да компютъризират системите си за трансфер на средства. Техническият 
механизъм вече е в състояние да стартира система, в която цялата търговия на земята ще се 
осъществява без чек или пари в наличност. Тя се нарича Електронна система за трансфер на 
средства. 

Г-н Уели Ууд, младши, автор на “Общество без пари в наличност” и “Свят без пари” 
публикува през 1981 г. статия, озаглавена “Нови пари за нов свят.” Там се казва: 

“Сегашната икономическа система се намира пред катастрофа и пълен срив. Кризата, която 
престои обещава да бъде по-съкрушителна от тази през тридесетте. Тя няма да бъде 
случайна. Ще я предизвикат преднамерено. Целта й ще бъде да постави света, особено 
Америка, на колене, викайки за “нещо” или “някой”, който да облекчи болката. Това нещо ще 
бъде Новият световен ред, а този някой - Новият световен лидер с неоценим талант и сила. И 
целият свят ще бъде заблуден.”  

Лари Бъркет е един от най-изтъкнатите американски финансови експерти. Той е християнин 
и предупреждава за бързото приближаване на кризата. Ето неговите съвети към тези, които са 
достатъчно мъдри, за да разчитат знаците: 

“Ако не греша и разбирам правилно тенденциите, трябва да бъдем финансово безукорни. 
Тези, които успеят да постигнат това ще са сред малцината съхранени в предстоящата криза, 
която може да се окаже най-голямото икономическо бедствие на хилядолетието.”  

И добавя в Christian American Newspaper: 
“Мисля, че вървим към въвеждане на електронната валута. Няма да използваме никакви 

пари. Това е единственият начин по който можем да се възстановим и да спрем това, което 
става - контрол и съвършено нова валута, която да позволи стабилизацията. Единственият 
начин по който може да се направи това е електронния.” 

И още: 
“Това ще се случи, когато икономиката няма да може повече да поддържа лихвените 

изплащания на националния дълг. Тогава президентът ще поеме властта над страната въз 
основа на Закона от 1975 г.” 

Бъркет продължава: 
Президентът ще поеме пълния контрол над икономиката и за определен период от време 

ще спре валутните потоци и банковите сделки. А когато банките пак отворят, ще каже: “Ако 
имате долари, върнете ги - те повече не са ви нужни. За всеки долар ще ви дадем цифра.” От 
този момент нататък, всички сделки ще се извършват чрез система за електронен трансфер на 
средства (СЕТС). Така ще въведем общество без пари в наличност.  
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Съвременната технология има възможностите да постави микрочип на дясната ръка или 
върху челото на всеки човек в промишления свят. Скоро цялата търговия на земята ще бъде 
осъществявана чрез системата за електронен трансфер на средства, която изключва 
употребата на пари в наличност. Книгата “Откровение” се разгръща пред очите ни с 
удивителна точност.  

 
Пригответе се за световна валута 
 
Преди няколко години, получих брой на списание Economist. Economist е едно от елитните 

финансови списания във Великобритания и се публикува в Лондон и Ню Йорк. То се чете като 
истинска “синя книга” (бел. пр.: сборник от документи, издание на Британския парламент) от 
финансовите ръководители на целия свят. Заглавието на статията, която прочетох беше: 
“Пригответе се за световна валута.” 

По повод на списанието, нека цитирам Тикс Марс, бивш професор по политология и 
международни отношения в Тексаския университет. В своята книга “Милениум” той пише: 

“На предната корица на Economist имаше изображение на птицата Феникс, възкръсваща от 
горящата пепел на всички световни валути. На врата й имаше верижка, на която висеше 
златна монета с думите: Десет Феникса.” 

Няма да мине много време докато долара се срине - той ще се срине... и тогава, пишете на 
Феникс и го приветствайте, когато дойде. 

Г-н Марс обяснява: 
“Фениксът е бил древен символ в Египет и Финикия и е представял Луцифер. Той е птицата, 

която възкръсва в небето под формата на утринна звезда. Луцифер, Сатана, приел измамно 
външността на утринната звезда. Исус заявява в Откр.22:16: “АЗ СЪМ ... СВЕТЛАТА УТРИННА 
ЗВЕЗДА.” 

Това е поразително: символът избран от Световния елит за Новия международен 
икономически ред е древният символ на “бога на този свят” - Луцифер. Шокът е още по-голям 
за тези, които знаят Божието слово. Подобна “световна икономика” е описана в книгата 
“Откровение”, 13-та глава. Новият международен икономически ред, ни казва Библията, ще 
бъде едно общество изцяло без пари в наличност, в което всеки ще има белег на дясната ръка 
или челото си и всички жители на света ще се покланят на Луцифер (Сатана) - “богът на този 
свят.” 

Редица мои наблюдения през годините ме навеждат на мисълта, че ръководителите на 
религията “Ню Ейдж”, както и глобалистите - независимо дали икономисти и политици - имат 
тайно разпространен език. Това е езикът на окултния символизъм. 

 
Нов международен икономически ред 
 
Дали пък списанието Economist, едно от най-мощните финансови издания в света, не дава 

знак, че предстоящата икономическа криза е благоприятна възможност да се лансира в света 
едно преднамерено и предварително подготвяно решение - Новият световен ред, в който 
земята ще бъде разделена на десет области, управлявани от върховен световен лидер - 
сатанински контролиран (луциферов) световен диктатор? 

И така, глобализацията започна. Според плановете на Ордена Тристранната сфера - 
коалицията от трите велики нации - ще контролира планетата. ЕС (Европейски съюз) ще 
станат седалището на единното световно правителство и от столицата му ще управлява 
върховният лидер на света. Тези планове са в поразително съответствие с Божието слово, 
което говори за тях в книгата “Данаил”, писана преди двадесет и шест века. 

Намерението им? В разгара на предстоящата финансова криза, жителите на земята 
буквално ще молят за лидер, който да ги изведе от хаоса на финансовата катастрофа. Тогава 
Орденът ще обяви, че се създава “ Федерация Земя” и започва Нов световен ред - единно 
световно управление. 

Салем Кирбан, журналист и известен изследовател в своя репортаж “Предстоящата единна 
световна валута”, казва: 
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“Основната им задача е да затворят малките банки и да развият конгломерат от няколко 
огромни банки... като накрая всички ще се обединят в една централна банка. И така - Световна 
централна банка.” 

Колко близо сме до създаването на една световна централна банка? 
Може би ще бъдете изненадани да разберете, че Световната банка е създадена и вече 

действа? 
 
Общество без пари в наличност - кога? 
 
Имам основания да смятам, че съществува глобална електронна система, която работи без 

прекъсване двадесет и четири часа в денонощието и оперира ежедневно с билиони парични 
единици по цялата планета. Кодовото обозначение на всяка транзакция е винаги един и същ 
три цифров номер. И той е - 666! Когато чух това, не можех да повярвам на ушите си. Това е 
ключ, с помощта на който вече можем да дешифрираме катализаторът на внезапната и 
глобална смяна в мисленето на цели нации, в чувствата на милиарди хора по света, които ще 
бъдат накарани да въззовават и молят за единното световно управление на Новия ред. 

Чуйте какво казва мега-банкерът Дейвид Рокфелер: 
“Една криза в правилната посока и човечеството ще направи гигантския скок към Новия 

световен ред.” 
 Предполагам знаете добре каква е тази криза “в правилната посока”. Нека чуем мнението и 

на някои от най-проницателните валутни експерти в Америка и света. 
Джон Заджак, един от най-големите финансови експерти, съветник на големите корпорации 

в Америка, казва в своята книга “Предстоящите катастрофални промени на планетата Земя”: 
“Финансовата система на свободния свят е пред прага на голяма катастрофа. Тя почти се 

срина през 1987 г., когато правителството беше готово да започне да печата нови пари.”  
Да, водещите финансови експерти на Америка предупреждават, че сме на ръба на пълен 

срив и единствено световната банка и международните банкери са в състояние да го 
предотвратят. 

Лари Бъркет, когото цитирахме преди малко, наскоро издаде последната си книга 
“Предстоящото финансово сътресение”. Там той представя своята визия за бъдещето. И 
макар че определя позицията си като “възможен сценарий”, аз вярвам, че между редовете той 
иска да ни внуши, че това не е просто измислица. Ето основните моменти: 

“Щатите претърпяват финансов срив, както през лятото на 1987 г. Банките затварят. S&LТs 
се разоряват. Застрахователните компании фалират. Масовата криза е повсеместна. 
Президентът на Съединените щати свиква съвещание на най-високо равнище с мега-
банкерите и големите мултинационални корпорации. В последвалите словесни пререкания 
президентът казва: “Господа, аз съм главата на правителството в Америка. Има само едно 
възможно решение. Една единствена надежда за нашата нация. Трябва да се придвижим 
бързо към общество без пари в наличност.” 

Налице са неопровержими доказателства, че механизмът и технологията на това 
“придвижване” отдавна се подготвят и планираното общество без пари в наличност може да 
стане факт само за една нощ. В своята книга “Денят, когато доларът умря”, Уилард Кантелон - 
голям финансов експерт и изключителен християнин - разказва как още преди двадесет и пет 
години в Женева, Швейцария е присъствал на заседание на големите банкери на планетата и 
е бил свидетел на плановете им да преустроят цялата световна финансова система.  

Още преди четвърт век преустройството на паричната система вече се е замисляло от най-
високопоставените ешалони на финансовата власт в света! 

 
Исус ни предупреждава за тези дни 
 
Те се движат по Божията програма. Всичките им ходове вече са предвидени. Нашият 

Господ говори за това. В “Евангелие от Лука”, 21-ва глава Той предупреждава за последните 
дни. Нека да прочетем тези стихове. Там Господ говори за морето и бурните вълни - 
човешките сърца ще примират от страх, ще има знамения на слънцето, луната и звездите, 
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смоковницата ще разцъфти. (Вярвам, че това е Израел, завръщащ се в земята си.) И после ни 
казва: 

“А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото 
изкуплението ви наближава” (Лк.21:28). 

 А в стих 34, Той ни дава указание за това какво ще се случи и колко внезапно ще ни 
застигне то. Ето стихове 34:36: 

“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и 
житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;  

Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя (като 
клопка, без предупреждение, капанът ще щракне). 

Но бдете всякога, и молете си, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да 
стане, и да стоите пред Човешкия Син” (Лука 21:34-36). 

 
Какво трябва да направим сега като християни, за да се подготвим за настъпващите 

кризисни дни? 
Ето някои от мерките, които ще ни помогнат да посрещнем дните на финансовата криза. 
 
Как да се подготвим за кризата 
 
1) Избавете се от дълговете. 
Най-добрите финансови аналитици са единодушни: “Избавете се от дълговете.” С други 

думи, отървете се от дълговете колкото е възможно по-скоро. Дон Макалвани, редактор на 
McAlvany Intelligence Advisor, един от най-престижните и компетентни финансови бюлетини от 
национален, ако не и от световен мащаб, четен от сенатори, президенти и министър-
председатели в около петдесет и две страни, ни препоръчва два начина да се освободим от 
дълговете си. Цитирам: 

“Можете да разпродадете някои от авоарите си и да изплатите дълга си. Или да предвидите 
кредити в бюджета и като спестявате пари ежемесечно да увеличавате ипотечните си 
плащания.”  

Всяка година в Съединените щати се обявяват около 600 000-700 000 фалита и още 1.2 
милиона обвинения в несъстоятелност постъпват в съда. Библията ни казва, че 
заемополучателят е подчинен на заемодателя. Така че благоразумният начин да започнете да 
изплащате дълга си е да не допускате нов дълг. Всички големи финансови съветници казват 
само тези четири думи “отърви се от дълга”. При упадък и криза, можем да оцелеем, ако 
нямаме дългове. Щом постигнете тази цел започнете да изграждате резерви. Спестявайте - 
ако е възможно - до 10 % от доходите си. 

Небесният Бог ги контролира. Те не могат да помръднат, докато Той не им даде зелена 
светлина. Но Библията ни разкрива, че идва ден (и аз вярвам, че той не е много далеч), когато 
Бог ще им позволи да въведат своя Нов световен ред и новата си финансова система, която 
ще установи навсякъде по планетата общество без пари в наличност. Божието Слово ни 
казва, че това ще стане с помощта на “белега” - белега на звяра, описан в Откровение, глава 
13. Така че аз ви предлагам да молите Бог за мъдрост, за да ви покаже как да се отървете от 
дълговете си и да ви насочи в дните на кризата. 

 
2) Дръжте на склад някакви хранителни запаси 
Това не е само мое мнение. Почти всички финансови експерти казват, че трябва да 

разполагаме с хранителни запаси за половин до една година. С това нямам предвид да 
похарчите хиляди долари и да избягате в скрита планинска колиба или да живеете извън 
страната. Нищо подобно. Но все пак заделяйте по малко трайни хранителни запаси. Когато 
пазарувате в супермаркета, отделяйте консерва сьомга, консерва риба тон, може би консерва 
боб, и постепенно по този начин (едва ли ще забележите изразходваните суми) ще изградите 
хранителен запас за указания период. В случай че навлезем в икономическа криза, вие ще 
можете да прибегнете към тези резерви. Дон Макалвани, в цитираната вече книга “Към Нов 
световен ред”, разкрива: 
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“Сериозно безпокойство предизвиква факта, че почти няма останали американски 
хранителни резерви. Със своята “безгранична мъдрост” нашето правителство е продало или 
дало повечето от нашите хранителни резерви на руснаците. Американският хранителен запас 
е застрашително нисък. Ние имаме останали запаси за тридесет до четиридесет и пет дена. 
Това е всичко. Руснаците имат тридесет годишен резервен запас. Недостигът на храна през 
1990-те в Америка е една реална възможност.” 

Това не е само празно викане “Вълк, вълк!”, а документирана опасност. Трябва да сме 
наясно с нея. Президентът на Съединените щати наскоро е получил ново правомощие с 
Изпълнително Разпореждане, наречено БННО #1 - Банкова наредба за непредвидени 
обстоятелства номер едно. За какво става дума? Ами, за това, че когато поиска президентът 
може да замрази всички авоари за една нощ само с един подпис. Ако това се случи, а вие 
пожелаете да закупите хранителни запаси за непредвидени обстоятелства, или да речем 
предавател, или радио, ще бъдете счетени за човек, който се запасява и ще подлежите на 
незабавен арест. Това е абсолютен факт. Мъдрият и благоразумен човек трябва да започне 
да закупува оборудване за оцеляване още от днес. Избирайте най-доброто от това, което 
можете да купите, вкл. инструменти и пр. 

 
3) Не инвестирайте в рисковани начинания. 
 Фондовата борса е неустойчива. Тя е само за спекуланти. Може да достигне до рекордни 

височини или да спадне рязко за една нощ до най-ниските си точки. Спомняте ли си 1929 г., 
когато фондовата борса достигна върха си ? На следващия ден се срина. Един от най-
големите изследователи в тази област казва: “В днешно време не бих вложил и 10 цента във 
фондовата борса.” 

 
4) Дръжте вкъщи неголеми резерви от пари в наличност. 
Благоразумно е да имате малко пари в наличност вкъщи за трудни времена. Или ако има 

банкова почивка опитайте се да предвидите това като спестите 10% от приходите си в 
семейния бюджет.  

 
5) Не влагайте парите си в корпоративни бонове. 
Те са несигурни в днешно време. 
 
6) Избягвайте комуналните и корпоративни бонове. 
Много общини са на ръба на финансовата несъстоятелност. Избягвайте всички комунални и 

корпоративни бонове. 
 
7) Не влагайте парите си в рискови институции. 
Ако дадена институция не е обезпечена от американското правителство, не влагайте парите 

си в нея, докато правителството не я гарантира най-малко до 100 000 долара. Бъдете 
внимателни с грандиозните оферти за висока възвръщаемост на вложенията ви. Ако ви 
казват: “Знаем как вашите пари могат да ви донесат 20 или 25 % лихва (докато банката, в 
която спестявате ви дава само 3 до 7 %)...” Внимавайте! Не се хващайте на въдицата на 
подобни грандиозни обещания. Звучи прекалено хубаво, за да е истина. И вероятно не е 
истина. 

 
8) Запазете малко сребърни и златни монети, но не ги давайте на съхранение в 

банките. 
Не ги съхранявайте на място, където нямате пряк достъп. Самите вие ги съхранявайте. 
 
9) Съкровищните бонове са сравнително сигурни, но не ги купувайте чрез паричен 

фонд или паричен борсов фонд. 
Купувайте ги самостоятелно и ги запазвайте самостоятелно. Те са обезпечени от 

американското правителство. Не можете да загубите от тях, докато самото правителство не се 
разори. 
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10) Наблюдавайте банката си или вашите S&L. 
Наблюдавайте редовно работата на вашата застрахователна компания. Би било добре да я 

проверявате на всеки шест месеца. Миналата година четиристотин банки бяха разорени. През 
1991 г. фалираха десетки застрахователни компании. 

 
11) Наблюдавайте вашите осигурителни полици. 
Често има скрити вратички в полицата. Понякога написаното с дребен шрифт ви взима това, 

което написаното с големи букви ви дава. Често в полицата има скрити клаузи. Нека вашият 
финансов или правен съветник я прегледа, преди да се ангажирате с нея. Самодоволството 
може да ви излезе скъпо. Миналата година, голямата “Екзекютив лайф иншурънс къмпани” в 
Калифорния фалира внезапно, без предупреждение. 

Мартин Вайс, автор на Weiss Report - финансов доклад, ценен изключително високо в 
съответните среди - наскоро даде показания пред Банковата комисия на американския сенат, 
част от които бих искал да цитирам.  

“Ние сме пред прага на катастрофа, която ще разтърси застрахователната индустрия до 
самите й основи. Причината за това бедствие не се ограничава само с една шепа стари 
бонове. Последствията му не свършват само с фалита на няколко слаби компании. 
Бедствието, което се задава е резултат от дългогодишното високо рисково инвестиране. То 
може да завърши с дълги десетилетия трудности за милиони американци.” 

А ето как завършва: “ Ако смятате, че разполагате с време за действие, чуйте какво ми 
разказа една вдовица наскоро”: 

Влагах всичките си спестявания в Executive Life. Видях ниския рейтинг, който й дадохте, но 
чаках прекалено дълго. Когато накрая помолих компанията да анулира договора и върне 
обратно парите ми, получих писмо от президента на компанията, в което ми съобщаваха, че 
няма нищо обезпокоително и няма за какво да се тревожа. Преди да мога да отговоря, 
специалният пълномощник обяви мораториум и сега всичките ми пари са замразени. 
Съмнявам се, че някога ще получа обратно и едно пени.  

 
12) Не спестявайте суми над хиляда долара в банкноти със старите номинали. 
   Новите банкноти сега са с номинал от сто и от петдесет долара. Когато отново пуснат 

емисия и монетният двор я отпечата, всички стари банкноти с номинал двадесет, десет и пет 
долара ще бъдат изтеглени от обръщение. Ако спестяванията ви в старите номинали 
надхвърлят хиляда долара, вие незабавно ще събудите подозрението на IRS. Можете да 
бъдете глобени и заставени да попълните голям брой документи. Не дръжте вкъщи суми, 
надхвърлящи хиляда долара в стари номинали. 

 
 13) Започнете постепенно да изваждате от употреба всички кредитни карти. 
 Направете “пластична операция”. Точно така, нарежете на парчета всичките си кредитни 

карти. Ако все пак използвате кредитни карти, дисциплинирайте себе си и ги използвайте само 
за търговски дейности, а не за лична употреба. Препоръчвам ви една статия, поместена в 
рубриката на Ан Ландърс - (не че съм почитател на Ан Ландърс, но авторът на въпросната 
статия е професор по финанси във водещ американски университет). Ето неговите съвети. 
Той ги излага по следния начин: 

        а) Всеки месец изплащайте пълната дължима сума от кредитната карта. 
Никога не позволявайте да остане салдо, върху което да ви се начислява лихва. Дори 14% 

са твърде висока лихва за повечето потребители. Ако нямате достатъчно месечни приходи, за 
да изплатите сумата, изберете следващата възможност. 

б) Извадете ножиците си. 
Нарежете всичките си кредитни карти и анулирайте всичките си текущи сметки. 
в) Плащайте в брой всички покупки, освен къщи и коли. 
Ако не можете да плащате в брой, не купувайте. Помислете! Ако вписвате в сметката си 

нови покупки вие все едно ще трябва да ги платите скоро или да удължите срока на 
плащанията. Така няма да се отървете от високите лихвени проценти. Плащането в брой има 
следните предимства: Ускорява лихвените ви изплащания до един месец; забавя продажбите 
на дребно до един месец; намалява лихвените постъпления към кредиторите - банки, 
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финансови компании и универсални магазини; помага ви да избегнете финансови затруднения 
и вероятно дори фалит; позволява ви да спите спокойно. Всяка година предлагам тези съвети 
на моите студенти. Никой все още не ме е обвинил в насърчаване на антиамерикански навици 
на потребление. 

 
14) Сигурна инвестиция 
Знам къде можете да направите печеливша инвестиция. Моето семейство прави тази 

инвестиция вече доста години - тридесет и пет и повече. Ние сме намерили най-сигурното 
място от всички - мястото, където плащат най-висок лихвен процент и най-големи дивиденти. 
Нито един вложител досега не е загубил там и пени. Препоръчвам ви го горещо. Инвестираме 
усилено в Божието царство.  

 “Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето 
крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда 
не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават, нито крадат” (Мат.6:19). 

Помагаме за издръжката на девет мисионера по целия свят. Нашите дивиденти ще бъдат 
спасените души в деня, когато ще застанем във вечността в присъствието на нашия Господ, 
защото “онези, които обръщат мнозина в правда ще сияят като звездите до вечни векове.” 
Това е най-надеждната инвестиция, която може да бъде направена на тази планета. 

 
15) Молете се за мъдрост  
Бог ни направлява. Святият Дух е нашият Paracletus, нашият Утешител, Този, Който е 

дошъл да ни упътва в истината. Има упътване и мъдрост за този, който иска. Господ ни дава 
обещание в Притчи 3:5-6: 

“Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища 
признавай Него, и Той ще оправи пътеките ти.” 

Молете Бога за мъдрост, за да знаете как да се грижите за семейството си в размирни 
времена. Той ни казва в Яков 1:5-6: 

“Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички 
щедро без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко.” 

 
16) Ако дойдат трудни времена, Бог ще ви помогне! 
Ако настъпи финансов срив, а всичко сочи, че вървим натам, Бог ще ви помогне. През 1929 

г., когато бях на 7 години, нашето семейство загуби всичко, което имахме. Останахме дори без 
мандрата, която притежавахме. Цялото ми детство премина в годините на една ужасна криза, 
най-тежката през този век. Баща ми работеше за няколко долара на ден. Преместихме се в 
едно стопанство за памук в централна Калифорния. Бях на десет години, когато отивахме на 
работа с баща ми толкова рано сутринта, че звездите все още се виждаха. Работехме през 
целия ден до късна нощ, когато звездите отново се появяваха. Не престанах да работя и през 
времето докато учех в двата колежа.  

 
Бог не се проваля 
 
Нито веднъж Бог не ме провали. В онези дни на мизерия, цялото ни семейство се обърна 

към Него. Живеехме в малък град в Калифорния. Нямахме с какво да ходим на църква. Една 
вечер, когато баща ми отишъл до дюкяна на обущаря, той му казал: “Ти си нов в нашия град. 
Намери ли къде да ходиш на църква?” Баща ми отвърнал: “Не, ние нямаме подходящи дрехи.” 
Собственикът отвърнал: “В нашата църква не гледаме дрехите. Ние ви обичаме каквито сте.” 

Баща ми тръгнал надолу по улицата и отишъл в една бакалия. Собственикът му казал: 
“Твоето семейство е ново в тази област. Ходите ли някъде на църква?” Баща ми му дал същия 
отговор, който бил самата истина: “Ние нямаме дрехи, с които подобава да се ходи на църква.” 
Собственикът на магазина отвърнал: “В нашата църква не гледаме дрехите. Ние ви обичаме 
каквито сте.” И той поканил баща ми на църква - същата, в която го поканил и обущарят. 

Следващата неделя цялото семейство отидохме в тази църква. Не се мина много време и 
всички приехме Исус Христос като наш Господ и Спасител. Не охолството води до Бога. Във 
време на голямо изобилие хората биват завличани в света и се отдалечават и отвръщат от 
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Бог. Но трудните времена и времената на финансова криза отново ги връщат към Него. Исая 
казва: 

“...Защото, когато Твоите съдби се вършат на земята, жителите на света се учат на 
правда” (Ис. 26:9). 

Почти всички големи световно-известни мисионерски общества са създадени в разгара на 
Голямата Депресия от 1929 г. до 1935-36 г. Нашият Бог не е Бог на инфлацията. Нашият Бог 
не е Бог на кризата. Той е Бог Всемогъщи! Той е суверен! Той притежава “добитъка, който е 
по хиляди хълмове”. Неговото име е El Shaddai, Бог, Който е достатъчен, Вседостатъчният. 
Той е бил достатъчен за вчерашния ти ден, Той е достатъчен за днешния ти ден, Той ще бъде 
достатъчен за всичките ти утрешни дни и ще бъде достатъчен за цялата ти вечност. “Той е 
същият вчера, днес и до века.” 

Има едно обещание, което е значело много за мен през годините. То се намира във 
Фил.4:19: 

“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос 
Исус.” 

 
Дори и една частица от вас не трябва да се страхува!! 
 
Ако познавате Господ Исус Христос като ваш Спасител и го обичате и живеете в Него, не 

трябва да се страхувате. Нищо не може да ви докосне, ако Той не го допусне. В Него завинаги 
е вашата безопасност, спасение и сигурност. Господ ни дава чудесно обещание в Евр.13:5-6: 

“Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам 
Бог е рекъл: “Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя”; така щото дръзновено 
казваме: “Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?” 

И помнете Пр.18:10: 
“Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.” 


