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Въведение

Йов: Мъж с героична издръжливост

 От години ме безпокои липсата на герои. И не само аз се безпокоя. Приятелите ми, хората с които се
срещам и авторите, които чета са съгласни, че редиците на героите оредяха много. Независимо дали това се
дължи на факта, че съвременните циници изпитват задоволство да се фокусират върху най-незначителните
грешки на знаменитите хора или защото хората,  от които преди сме се възхищавали от разстояние,  не
успяват да издържат по-взискателните изпитания на детайлното проучване, или защото обществото просто
се е отегчило от синдрома на развенчаните герои, даже самата идея да наречем някой човек наш герой
предизвиква антипатия в съвременната култура. Опасенията, че ще открием някакъв скрит факт, който ще
дискредитира човека, от който доскоро се възхищаваме, е ограбил доверието, което по-рано изпитвахме към
другите хора.

Въпреки  това  продължавам  да  съм  убеден,  че  ние  имаме  нужда  от  герои.  Несъвършенствата  на
човешката природа не могат да издържат на изискванията ни, сърцата ни жадуват за стимула на примерите
на великия характер, който е формиран в ежедневния живот. Ние се укрепваме чрез примерите на живота на
хората,  особено  от  живота  на  онези,  които  са  спечелили  правото  да  бъдат  уважавани  заради  техния
характер,  саможертва,  търпение  и  способността  им  да  вървят  напред,  независимо  от  трудностите,
несправедливостта, болката и провалите. Не е нужно героите ни да са съвършени, обаче е задължително те
да са храбри, автентични, с ясни цели, до които са решени да стигнат, независимо от жертвите или цената,
която ще трябва да платят. Имаме нужда от герои на почтеността и непротиворечивостта, от мъже и жени с
достойнства, на които да се възхищаваме, не защото са пример за еднократна проява на храброст, а защото
представят природата на величието и остават такива до края. За да стане човек велик, е съществено важно
да стигне силен до финала. Когато притежаваме “огромен облак от свидетели,” който ни стимулират, ние
сме в състояние по-добре да издържим.

В прекрасната си книга “Призив към героизъм,” Питър Гибон казва: “Не мога да си представя свят без
герои,  свят  без  гениалност  и  без  благородство,  без  рисковани начинания,  без  високи  цели  и  блестяща
смелост, без риск и без страдание. Такъв свят би бил сив, монотонен и скучен. Кой ще ни покаже пътя или
целта? Кой ще ни вдъхнови и подкрепи? Кой ще ни даде сили и ще ни запази от тъмнината?”

Разбирането на непреходната важност на примерите на величието, на което можем да се доверим, в
края на миналия век аз започнах да пиша една серия от книги, посветени на живота на подбрани мъже и
жени, чиито биографии се появяват по страниците на Библията. Нарекох тази серия “Велики личности от
Божието  Слово.”  През  последните  четири  години  издадох  шест  тома.  Реакцията  на  читателите  беше
чудесна. Ако сте пътували с мен, докато изследвах живота на тези хора, вие си спомняте, че имената на тези
книги са както следва:

Давид: Един мъж със страст и провидение
Естер: Една силна и достойна жена
Йосиф: Един почтен и прощаващ човек
Моисей: Един самопожертвувателен и предан човек
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Илия: Един героичен и смирен човек
Павел: Един милостив и мъжествен човек
(Коментар: Превел съм тези книги и мога да ги изпратя на всеки, който пожелае. Д.Пр.)
През последната година открих друг герой, който беше забутан в текста на Библията. Той нито беше

скрит, нито беше неразбираем, но чак когато започнах по-задълбочено да го проучвам, тогава разбрах колко
важен е той, какво е преживял и какво е издържал. Той се появява доста самонадеяно в древната книга,
която носи неговото име, но тъй като по-голямата част от историята му е дотолкова изпълнена с болка и
загуба, унижение и изпитания, докато е страдал от една обезумяващата болест и от разгорещения разговор с
няколко свои приятели, повечето от нас не отделят време да проучат задълбочено живота му. Беглият поглед
към положението, в което се е намирал, изпълва читателя съкрушение и обърканост. В умовете на повечето
хора Йов представлява патетично изследване на трагедията. За тях Йов е преди всичко безпомощна жертва
на несправедливо отношение, а не човек с изключителна издръжливост.

Но внимателното изучаване на живота на този човек и особено на начинът, по който е реагирал на
болезнените изпитания, които се стоварили върху мирния живот на този човек, който е уважавал Бога, ще
ни убеди в точно обратното, че Йов е герой, чиито качества на характера си заслужава да притежаваме.

А сега е време да се срещнем с човека, живеещ в земята Уз, който скоро ще се появи от древните
страници  на Библията и ще се превърне в съвременен герой в сърцето ви. Надявам се, че вие по свой
собствен начин ще започнете да разбирате истината, която Павел е написал някога по отношение на Стария
Завет: “Независимо, че това е било писано в Писанията преди много време, вие можете да бъдете сигурни,
че то е написано за вас. Бог иска комбинацията от неговия устойчив и постоянен призив и топлия му и
личен съвет в Библията да се превърне в наша отличителна черта и да ни държи нащрек за всяко нещо,
което Той ще направи” (Рим.15:4 – мой превод)

Имайки това предвид, може би Бог иска да ви подготвя за някои от нещата, които са се случили и на
Йов. Тъй като това е много вероятна възможност, предлагам ви да обърнете нужното внимание на всичко,
което ви предстои да прочетете. Кой знае какво е следващото нещо, което Бог ще направи?

Чък Суиндъл
Далас, Тексас

Глава 1

Подреждане на сцената за нещастието

 Животът е труден. В това кратко изречение се съдържа точната оценка на живота ни на тази планета.
Когато взел перото си за да напише историята на Йов,  авторът на книгата би могъл да започне с друго
подобно клише: “Животът е несправедлив.” Никой не може да оспори твърдението, че животът е пълнен с
изпитания, мъка и главоболия. Повечето от нас са се научили да посрещат реалността, че живота е труден.
Но дали са наясно, че е несправедлив? В повечето от нас има нещо, което се намира дълбоко в нас, което не
ни дава възможност да приемем и да се примирим с онова,  което е несправедливо.  Стремежът ни към
справедливост е по-силен от търпението, с което понасяме болката. Сещам се за няколко примера.

Вие сте родена и отрасла в Канада и откакто се помните се пързаляте с кънки. По време на детството
си,  докато се  пързаляхте по леда,  вие си  мечтаехте  някой ден да участвате  в  състезанията  от  Зимната
Олимпиада. Пързалянето с кънки е труден спорт. Вие не можете да си спомните колко пъти сте падали, но
при  всяко  падане  сте  научавали  още  един  урок  и  всяка  година  техниката  ви  на  пързаляне  се  е
усъвършенствала. В края на краищата се научавате да се пързаляте много добре. Намирате си специален
учител  и  партньор  за  пързалянето,  който  също е  от  родния  ви  край.  Двамата  тренирате  упорито  и  се
стремите към общата си мечта да участвате в Зимната Олимпиада в Солт Лейк Сити през 2002 година.

Накрая идва  вашият миг.  Когато обявяват  името ви,  вие се  плъзгате  гладко и грациозно на  леда.
Мечтата ви се осъществява. Изпълнявате съвършено програмата си – даже по-добре от всеки друг път. След
като сте свършили програмата си, в сърцето си знаете, че това е изпълнение за златен медал. И двамата сте
обхванати от екстаз ... докато видите оценките. Сърцето ви се смразява. Докато разглеждате оценките, вие
разбирате, че ще вземете сребърен медал, а друга двойка, която не е толкова добра колкото вас, ще спечели
златото. В този момент животът е труден. В период от само няколко часа вие ще откриете, че съдийското
жури е  изопачило оценките  и състезанието е  режисирано.  Фактически,  един от съдиите по-късно бива
отстранен. Вие не знаете това в момента, когато виждате оценката. Когато разкриете всичко, трудното бива
заменено  от  несправедливо,  а  това  е  съвършено  различно  нещо.  След  като  научите,  че  съдиите
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преднамерено  са  постъпили  несправедливо,  вие  не  можете  да  се  примирите  с  мисълта  да  приемете
сребърния медал.

Моят  втори  пример  няма  такъв  добър  край.  Вие  сте  самотна  майка,  живееща  на  2000  км  от
предложената ви работа в Хюстън. Поради това обмисляте сериозно положението си и заедно с трите си
деца, които са на възраст под 15 години се премествате на юг, за да получите по-добра работа, за която ще
ви плащат много повече пари в една компания,  която наистина напредва.  Вие сте се преместили, за да
започнете работа в “Енрон.” Установявате, че се чувствате реализирана и сте в добра форма. Положението
ви наистина изглежда, че се подобрява. Вие печелите толкова добре, че решавате да инвестирате в акции на
компанията.  Печелите  добри  пари,  бъдещето  ви  изглежда  блестящо,  говори  се,  че  към  Енрон  ще  се
присъедини една известна компания,  занимаваща се с  информационни технологии.  Даже има проект за
изграждане  на  нов  стадион  в  Хюстън,  финансиран  от  Енрон.  Тогава,  един  ден  вие  дочувате  някои
обезпокоителни коментари в коридора. Клюките в офиса не са окуражителни. Вие се съмнявате доколко
можете  да  им  вярвате,  задавате  си  въпроси  и  накрая  преставате  да  мислите  за  тях,  защото  в  края  на
краищата,  цялата ви пенсионна осигуровка е инвестирана в компанията, здравната ви осигуровка също е
инвестирана  там,  всичките ви спестявания също са там.  Внезапно,  буквално преди да премигнете,  вие
получавате един розов лист хартия и всичко свършва.  Вие губите всичко. Грешката не е ваша – вие си
вършехте работата добре. Вие се преместихте в тази компания, водени от правилни основания, а сега има
опасност да изгубите и къщата си. Животът ви става труден и се чудите как да кажете истината на децата
си. Само след няколко дни, докато се къпете под душа, забелязвате една малка бучка под лявата си гърда.
Стомахът ви се свива.  Не можете да повярвате.  Два дни по-късно биопсията разкрива,  че  сте болна от
агресивна форма на злокачествен рак. О, аз забравих да спомена, че преди три години съпругът ви изостави
заради много по-младата си и красива асистентка и между другото,  сега те  си живеят много добре.  И
двамата имат нови коли, осигурени са, имат добре платена работа и нямат деца. А вие? Вие ще трябва да се
преместите при застаряващите си родители, нито един от които не е достатъчно здрав, а къщата им е малка
и има само три спални. Един ден пълната тежест на товара ви удря: Животът не само е труден, но е и
абсолютно несправедлив. Добре дошли в света на Йов.

Без да осъзнавате, вие току-що влязохте в територията на Йов. (Помислете си, че някои хора считат,
че Библията не съответства на съвременността!) Историята на Йов не само е актуална. Това е една от най-
старите и най-хубавите литературни творби на всички времена.  Някои хора считат,  че  тя  е  написана в
епохата на Битие. В светлината на древността на Йов тя попада в категорията на книгите, написани по
времето на патриарсите. Веднъж Мартин Лутер използвал следните две думи по повод на книгата Йов:
“великолепна” и “несравнима.” Шотландският есеист от 19 век Томас Кардайл е написал: “Мисля си, че
няма друго литературно произведение в Библията или извън нея, което може да се сравни с книгата Йов.”
Френският  поет  и  прозаик  Виктор  Юго  е  стигнал  до  заключението,  че  Йов  е  може  би  най-великото
литературно произведение,  което е написано от човешката ръка.  Един от съвременните автори, Еужени
Петерсън, в своя преразказ на Стария Завет, казва следното във въведението си на книгата Йов: “Йов е
важен за нас не само защото е страдал. Той е важен за нас, защото е страдал по същия начин, по който
страдаме ние – в реалните територии на семейството, на личното здраве и на материалните притежания.
Йов е важен за нас, защото той задавал въпроси и смело е протестирал срещу страданията си. Той наистина
стигнал  до  “върха”  с  въпросите  си.  Нас  не  ни  безпокои  толкова  самото  страдание.  Нас  ни  боли  от
незаслуженото страдание. Почти всеки човек в периода на израстването си е имал случаи на неподчинение
на родителите си, поради което е бил наказван. Когато е свързано с някакво провинение, наказанието е израз
на  справедливост  и  на  приложение  на  принципа:  “Когато  правим  някакво  нарушение,  ние  биваме
наказвани.”  Една от изненадите,  на които се натъкваме,  когато станем по-възрастни е,  че  започваме да
разбираме, че няма реално съответствие между обема на злото, което сме извършили и обема на болката,
която сме преживяли. Още по-голяма е изненадата ни, когато установим, че много често се случва точно
обратното: Ние постъпваме правилно и биваме поваляни. Ние правим най-доброто на което сме способни и
точно когато се протягаме да получим наградата си, биваме удряни коварно и изпадаме в безпомощност.”

Един бърз и неприятен анализ
Тези думи описват точно онова, което се е случило с Йов. Животът бил не просто труден, но и станал

абсолютно несправедлив. Вие може да не знаете нищо за мъката на Йов. Лесно е да считаме, че тази древна
история е позната на всеки човек, но може би вие не сте чували за нея. Поради това, позволете ми да ви
предложа един бърз и неприятен анализ. Йов е бил човек с несравнима и искрена набожност. Освен това
той е бил заслужено богат човек. Бил е добър джентълмен, изключително богат, прекрасен съпруг и верен
баща.  В резултат от един бърз и брутален удар на нещастието,  Йов бил превърнат в  сгърчена смес от
отчаяние и тъга.  Необикновеното натрупване на нещастия,  които го ударили,  биха били достатъчни да
унищожат всеки друг от живеещите днес хора. Йов банкрутирал, останал без дом, без надежда и без деца.
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Той стоял край десетте пресни гробове на децата си на един брулен от вятъра хълм.  Жена му плачела
горчиво от мъка, коленичила до него, когато го чула да казва: “Каквото и да ни даде Бог или каквото и да ни
вземе, ние ще вървим след Него.” Тя се наклонила към него и тихичко му прошепнала: “Просто похули
Бога и умри.”  Спрете се  за  миг и се замислете за  тяхната мъка,  като не забравяте,  че  този човек не е
направил нищо, за да заслужи такава непоносима болка.

Имам един приятел, който също е служител на Бога. Когато наскоро му писах, аз споменах, че имам
планове да напиша книга за Йов и да я озаглавя “Мъж с героична издръжливост.” Той бързо ми отговори и
ме предупреди да не пиша на тази тема с думите: “Никога не знаеш какво ще се случи, когато се захванеш с
подобна тема. Колко често автора става участник в историята, за която пише.” Тръпки ме полазиха по гърба,
когато четях това предупреждение. За да не ми позволи да се натъжа, той беше добавил с известен хумор:
“Имам един приятел, който карал колата си през Тексас късно една вечер и решил да потърси по радиото
нещо, което да го забавлява. Накрая попаднал на един известен проповедник, който тъкмо започвал една
серия от проповеди, посветени на Йов. Проповедникът озаглавил своята радио проповед така: “Денем не
мога да ям, нощем не мога да спя и жената, която обичам не се отнася добре с мен.” Не е лошо. Тези
двадесетина  думи описват  положението,  в  което се  е  намирал Йов.  Единствената  разлика  е,  че  в  това
описание няма нищо смешно. Несправедливото страдание никога не е смешно.

Към обидата и раните от реалните нещастия на Йов се добавили мъката и тайнствеността. Докато
седял там, покрит с циреи, които започвали да се пукат и карали тялото му да подпухва и да се тресе,
обхванато от подлудяващ и неспирен сърбеж, той погледнал нагоре в лицата на тримата си приятели, които
дошли да го видят. В продължение на 7 денонощия те седели и го наблюдавали без да проронят нито дума.
Само си  представете  това.  В началото те  не  го  разпознали,  което ни подсказва  за  размера на  неговата
подпухналост и на циреите, които покривали тялото му. Гледката ги накарала да онемеят в продължение на
цяла седмица. За нещастие, те не останали мълчаливи. А когато накрая се разприказвали, те не успели да
кажат нищо друго освен обвинения и обиди. “Ти получаваш това, което си заслужил.” Въпреки че обличали
острите си забележки в дълбокомислени философски термини, те са се оказали немилостиви хора . А от това
болката на Йов само се усилила.

Мъката му се превръща в мистерия поради мълчанието на Бога. Ако думите на така наречените му
приятели са трудни за слушане, мълчанието на Бога става направо непоносимо. Колкото и дълъг да ни
изглежда този период, чак в гл. 31 на книгата, Бог най-после нарушава мълчанието си. Даже ако този период
е продължил само няколко месеца, опитайте се да си го представите. Вие сте станали обект за обвинение на
приятелите си,  а небесата мълчат безсрамно, докато вие се молите да получите отговор от Всевишния,
който остава тайнствено безмълвен. Вие не чувате нищо утешително. Всичко е толкова познато; вие не сте
направили нищо, за да заслужите такова нещастие. Това е достатъчно като начало.

Нека да се върнем обратно и да започнем отначало
Историята започва със забележителното описание на един прекрасен мъж. Йов може са се превърне в

нашия герой по издръжливост, но нека да не забравяме, че той е просто човек. Той не е супермен. Той не е
ангел в човешко тяло. Той просто е един мъж. “Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Този човек беше
непорочен  ...”  (Йов  1:1).  Това  не  означава,  че  той  е  бил съвършен.  Това  означава,  че  той  не  е  правил
компромис със злото. Той е бил човек, който е печелел парите си почтено. Той е държал на думата си.
Отнасял се е справедливо към другите хора. В резултат от това той бил уважаван както от членовете на
семейството си, така и от другите хора. Бил праведен. Отнасял се с уважение към Бога и постоянно се
въздържал от злото. Бил е човек с характер. Говорейки за семейството му, нека да кажа, че той е имал седем
сина и три дъщери. Към времето, когато се развива тази история и десетте му деца са вече пораснали.
Животът му е бил в своя зенит. В този момент той притежавал голямо и разнообразно богатство. Имал 7000
овце. Голяма част от тяхната вълна била продавана. Част от вълната била задържана, за да се изпреде и
изтъче вълнен плат, от който се шиели топли дрехи на семейството за студените зимни дни. Храната на
семейството  се  осигурявала  от  животните  и  от  нивите,  засети  с  разнообразни  растения.  Освен  това
притежавал 3000 камили. В представите ми Йов е човек, който се е занимавал с транспортен бизнес, защото
керваните са пътували от изток до запад. Няма съмнение, че е давал камилите си под наем. Освен това, той
ги е използвал като свой собствен транспорт. Освен това притежавал 1000 волове, впрегнати по двойки, за
да орат нивите и да подготвят почвата за засаждането на семената, от които после жънели изобилна реколта.
Освен това ни се казва, че той е притежавал и 500 магарици. В древността магариците са осигурявали
тогавашния деликатес – магарешко мляко.

Над всичко това е имало едно щастливо и здраво семейство с десет пораснали деца, които живеели
близо един до друг. Няма сменяне на пелени. Няма къпане на бебета и малки деца. Няма бутане на детски
колички. Няма подготвяне на бебешки храни. Няма подготвяне на сандвичи за обяд в училището. Няма
момчета с големи татуировки, шофиращи открити коли, които натрапчиво да минават напред – назад пред
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прозорците на дъщерите. Няма подрастващи дъщери с обици на носа и на пъпа, които да тичат навсякъде в
къщата. Сега всичко това е останало в миналото за Йов и за жена му. Йов си е свършил добре работата и
удивителното  е,  че  никой  не  го  обвинява  за  нищо,  защото  в  него  няма  нищо,  което  може  да  бъде
критикувано. Йов си бил свършил работата.

Преподобният Д. Вермон МакГий пише следното за Йов: “Този човек е живял в охолство. В края на
ст.3 ни се казва, че  той е бил Хауард Хюдж, Джон Рокфелер, Хенри Форд и нефтените магнати от Тексас,
всички обединени в едно.” Когато прочетох това, аз се сетих, че той е писал тези думи през 1970-те. Но нека
да сме наясно, че поради икономическата криза през 1980-те нещата се промениха. Днес можем да кажем,
че Йов е бил Бил Гейтс, Доналд Тръмп и Роз Перо, всичките обединени в едно. Йов е бил здрав, богат,
добър и набожен, но не е бил недосегаем. Вие ще видите, че и той си е имал своите грижи и безпокойства:
“Синовете му отиваха и  правеха угощения в  къщата на всеки от тях  на неговия  ден;  и  пращаха да
повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изреждаха дните на угощението, Йов
пращаше за синовете си и ги освещаваше, като ставаше рано сутринта и правеше всеизгаряния според
броя на всички тях; защото Йов си казваше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в
сърцата си. Така правеше Йов постоянно” (Йов 1:4-5).

Правейки  десет  всеизгаряния  от  името  на  всяко  от  порасналите  си  деца,  Йов  демонстрирал
загрижеността си, че в сърцата си те може да са извършили някакво неподчинение или може би някой от тях
е разказал някоя колоритна история по време на честите им събирания. Дълбоко в себе си Йов е упорит и
последователен – духовно чувствителен не само за собствения си живот, а и за поведението на децата си.
Той се е молил. Бил е чист, бил е свещеник, бил е верен човек. Какъв човек!

В прекрасната си книга за Йов,  Франсис Андерсен пише следното:  “Не трябва да считаме,  че те
(децата на Йов) са прекарвали цялото си време във веселби и не са работили. Никъде не се споменава за
пиянство,  разпуснатост  или  мързел.  Йов  не  се  е  безпокоял  за  тези  неща,  въпреки  че  е  бил  наясно  за
опасността децата му да се подхлъзнат в богохулство и ругатни. Събиранията на възхитителното семейство
са били част от атмосферата на преуспяването, с която започва историята. Събиранията са били белег за
добър  живот  и  за  Божия  благословия.”  Последното  гледка  към  тази  щастлива  сцена  ни  показва  един
набожен родител, който иска двойно да се подсигури, че всичко е добре.” Какъв човек!

Сцената се променя
В края на ст.5 би трябвало да има пауза. Ако това беше роман, вие щяхте да прелистите страницата и

да преминете към следващата глава от историята. Ако това беше филм, тук би имало бавно изчезване на
кадъра. След това в продължение на няколко секунди щяхте да останете в тъмнина, а след това щеше да се
появи ярка сцена, която да ви казва, че се намирате в друга обстановка и в друго време. Ако това беше
театрална пиеса,  завесата  щеше да падне след края на ст.5.  На публиката щяха да бъдат предоставени
няколко минути да се раздвижи и да се изправи на крака,  а след това да седне отново за вдигането на
завесата, след като сценичните работници за подредили декорите и сцената вече показва не земна, а небесна
обстановка. Но в Библията липсват подобни обозначения. Вие просто преминавате от ст.5 към ст.6. Стихове
1-5 са пълни с добри новини, с чудесни благословии, с почтен бизнес, със сърдечна чистота и с верен начин
на живот. Човекът е духовно зрял, трудолюбив в дома си и уважаван в обществото. Но докато той спи, пред
нас  се  разкрива  друга  сцена,  за  която Йов  не  знае  нищо.  Подобни неща се  случват  и  в  нашия живот.
Въпреки че ние въобще не знаем за това, Бог изпълнява някакъв свой план, който ще ни удиви, а понякога
даже ще ни шокира. Той позволява на събитията да се развият по такъв начин, по който ние никога не сме
очаквали. Без Йов да знае, на небето се случило нещо. Ние биваме пренесени от планетата Земя на третото
небе, за да наблюдаваме онова, което се случва там. 

Замислете се за разликата между началото на Йов 1:1 и на Йов 1:6: “Имаше в земята Уз един човек” и
“А един ден.” Имало един мъж, който живеел на тази земя. Имало и един ден в тронната зала на Бога. Ние
сме  издигнати  от  познатата  земна  обстановка  и  сме  поставени  в  непознатата  обстановка  на  Божието
присъствие на небето. Единственото успокоително нещо там са серафимите, които изпълват присъствието
на живия Бог с движението на крилата си. Те са онези винаги намиращите се в присъствието на Всевишния
същества,  които  в  ст.  6  са  наречени “Божиите  синове.”  Когато  Бог  огледал  присъстващите,  Той  видял
Своите ангели-служители, които били дошли, за да се представят пред Него.  И защо не? Те са Негови
подчинени. Те прилагали на дело нарежданията Му и изпълнявали волята Му.

Но между тях има един натрапник. Има една личност, която не е била част от избраните ангели. В
еврейския текст тази личност е наречена “Сатана” (HAA-SahTahn). Какво означава това? SahTahn е еврейски
глагол.  Най-често еврейските  думи водят  произхода  си  от  глаголна  форма.  SahTahn означава:  “да  бъда
противник, да се съпротивявам.” Следователно, съществителното, произлязло от този глагол е “Противник”
или “Обвинител.” Денем и нощем Сатаната обвинява хората на Бога. Внезапно Обвинителят се появява
сред другите ангели.
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Спрете се за миг и запомнете, че Сатаната не е малко дяволче, носещо ръжен, което седи на рамото ви
и  ви  шепне  грозни  неща  в  ухото.  Това  дяволче  е  средновековен  карикатурен  образ,  в  чийто  образ  на
Сатаната на нас много ни се иска да вярваме.  Всъщност  Сатаната е  най-привлекателният,  брилянтен и
могъщ архангел в сравнение с всичко, създадено от Бога. Сатаната не е загубил своята брилянтност и своята
сила. Със сигурност той не е загубил своята привлекателна красота. Освен това той е коварен.    Любимият  
метод на Сатаната е да работи незабележимо зад сцената. Това че е невидим не означава, че той не е реално
съществуващ.  Както ще видим по-късно,  той е  реална  личност  и  е  изцяло посветен на  неуморната  си
решимост да унищожава хората на Бога и да се  противопоставя на плана на Бога.  Той е този коварен
Противник, който виждаме да стои в небесата сред групата на верните ангели-служители.

Един коварен план, предложен от Сатаната
Започвайки от ст.7 до ст.12,  ние виждаме един много интересен диалог.  Никъде на друго място в

Библията няма да намерите подобно нещо. Господ Бог вижда натрапника и му казва: “Откъде идваш? (Йов
1:7).  Моля ви,  не разбирайте погрешно този текст.  Тъй като е всезнаещ, Бог знае всичко.  Следователно
казаното от него трябва да бъде тълкувано по следния начин: “Разкажи ми с какво се занимаваш? Какво
става?” Отговорът на Сатаната е кратък и изглежда дързък: “От обикаляне земята и от ходене насам-
натам по нея” (Йов 1:7). Обвинителят има достъп както на земята, така и на небето. Той обикаля по цялата
земя, както правят и неговите демонични сили. Той има свободен достъп до всяко място, където пожелае да
отиде.  Земните  ограничения,  които  ни  държат  под  контрол,  не  се  отнасят  до  него.  Тъй  като  е
свръхестествен,  Сатаната  може да  се  придвижва  незабавно от Азия до Америка.  Той може да напусне
Австралия и след част от секундата вече да е на Северния Полюс. Когато Сатаната казва: Аз обикалях
земята,” той буквално има предвид точно това.

После Бог го попитал: “Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов?” (1:8). Каква чудесна титла е дал
Бог на Йов! “Слугата Ми.” Йов може да е бил считан за “най-знатния от всичките жители на изток” (Йов
1:3), но чудесният факт за него е, че той е бил слуга на Бога. Въпреки, че е бил добре известен сред хората, в
очите на Бога той не е бил знаменит човек. В сърцето на този човек не е имало гордост. Впечатляваща е
оценката на Бога за него: “Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото.”
(Йов 1:8). Чувайки думата “зло,” източникът на злото отговаря: “Дали без причина Йов се бои от Бога? (Йов
1:9).  С  други  думи:  “Виж,  Господи,  ти  си  разглезил  този  човек!  Той  получава  огромни  благословии.”
Обвинителят продължава: “Не си ли обградил отвсякъде него и дома му, и всичко, което има?” (Йов 1:10).

Разгледайте категориите: “Ти си предпазил тялото му от болести. Ти предпазваш семейството му от
вреди. Ти предпазваш имота му от унищожение. Той е защитен отвсякъде. Божествената стена около живота
на този човек му обезпечава всичко, от което има нужда и той не изпитва недостиг от нищо. Ти не само го
предпазваш,  ти си благословил труда на ръцете му.  Имотът му и славата му се увеличават по земята.”
Обвинителят обвинява, че Йов е станал любимец на Бога. Представете си наглостта на Сатаната! Той казва
на Бога: “Ти си построил дебела стена около него. Ти си го благословил повече от останалите хора. Всеки
човек би ти се покланял, ако е на неговото място!”

Тук виждаме отличителните черти на Обвинителя. Ние знаем, че притежава  интелект, защото той
разговаря  с  Бога.  Ние  виждаме,  че  Сатаната  притежава  емоции,  защото  мрази  Йов.  Освен  това,  той
притежава воля, защото си е поставил за цел да унищожи Йов, като се надява той да изпадне в немилост
пред Бога. Най-голямата надежда на Сатаната е да унизи морала и вярата на Йов. “Но сега простри ръка и
се допри до всичко, което има, и той ще Те похули в лицето” (Йов 1:11). С други думи Сатаната казва на
Бога: “Повали го в калта, за да заживее като останалите хора и Ти ще видиш истинските качества на този
човек. Той ще се отрече от Теб моментално!”

Това е умен план, но в същото време е несправедлив. Йов не заслужава даже да бъде предлагано към
него да се отнасят лошо. Йов се е покорявал на Бога, със сигурност поне когато е бил вече възрастен мъж.
Сега той е най-добър от най-добрите “най-знатният от всичките жители на изток.” Отгоре над всичко
това  той е  слуга  на Бога.  Но това  не  впечатлява  Сатаната.  Зли подозрения  мотивират  неговия коварен
замисъл:  “Ако искаш да разбереш от какво е  направен този човек,  отнеми му цялото това разглезващо
отношение и всеобхватната си защита. Отстрани външния блясък на удобствата, с които си го дарил и Ти ще
видиш, че той веднага ще Ти обърне гръб. “Той ще Те похули в лицето” (Йов 1:11). Такова е предсказанието
на Сатаната. “Вместо да се отнасяш към него като към разглезено дете, защо не се отнасяш към него като
към останалите хора на земята? Нека да научи какво означава да човек да страда за смъртта на дете. Нека да
изживее загубата на всичко, което притежава. Нека всичко това да го удари с пълна сила и Ти ще видиш от
какъв материал е направен Йов.” Целта на Сатаната е ясна: Йов се покланя на Бога, защото има интерес и
изгода от това, а не защото Бог наистина е на първо място в живота му.

Това се оказало достатъчно за Бога: “Господ каза на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, което има
той” (Йов 1:12). Не четете по-нататък за сега. Това е ужасна и плашеща мисъл. Отново прочетете думите на
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Бога, този път по-бавно.
Вгледайте се в листа с разрешението, което Бог дава на Сатаната: “Всичко, което има той е твое.

Прави с него каквото поискаш.” Но поставя едно ограничение: “Само на него да не сложиш ръка” (Йов
1:12). “Не посягай на живота му. Не докосвай тялото, душата му или ума му. Можеш да му вземеш имота и
да нападнеш семейството му, но остави човека сам да зависи от себе си.” Сатаната излязъл от присъствието
на Бога със зловеща усмивка. Помнете, че Йов не е знаел нищо за този разговор.

Четири принципи, които остават правилни и досега
Това е достатъчно за един урок. Ние ще се върнем към плана на Сатаната в следващата глава. Нека

тук да направим пауза и да помислим по какъв начин прочетеното се свързва със сегашния ни свят. Има
четири принципи, които изглеждат уместни.

Първи принцип: Съществува един невидим враг, с който се срещаме, но този враг е реален. Ние
имаме един свръхестествен враг и редовно се срещаме с него или с някои от неговите пратеници. Никога не
се съмнявайте в това – всичко това е реално. Той се надява, че измамната му стратегия ще заблуди ума ви,
ще ви  отслаби и  в  края  на  краищата  ще ви повали.  Желанието на  Обвинителя  е  да  унищожи вашето
свидетелстване, както и да унищожи живота ви. В стремежа си да направи това, ако за постигането на тези
цели ще трябва да унищожи семейните ви отношения, той ще го направи. Ако потрябва да ви изкуши тайно
да направите някой нарушения във вашия бизнес, които по-рано не сте правили, той ще го направи. Каквото
е нужно, да са ви повали в калта, той ще го направи.  Тъй като имаме враг, когото не виждаме, това не
означава, че той не е реален.

Втори принцип:  Има изпитания,  на които биваме подлагани не  защото ги заслужаваме,  но
въпреки това е позволено те да се случат. Правилно прочетохте този принцип. В живота има изпитания,
които не заслужаваме, но независимо от това ще трябва да ги издържим. В началото на тази глава споменах
за една жена, която не е заслужавала да работи за компания, която се обърнала срещу същите принципи, в
които тя  си  мислела,  че  вярват.  Тя  не  е  заслужавала  да  загуби пенсионното си  осигуряване  или да  се
разболее от рак. В края на краищата, тя е била работохоличка и самотна майка, която се е опитвала да
отгледа трите си деца на възраст под 15 години. Случилото се в живота й не е било справедливо, но е било
позволено. Същото може да се каже и за  вас самите. Поради мистерията на непроследимата воля на Бога
ние никога няма да можем напълно да си я обясним или да я разберем. Не се опитвайте да разберете всяка
подробност от мъдрия план на Бога.  Ако не се  съгласите с  мен по този въпрос,  вие все повече ще се
обърквате и в края на краищата ще превърнете в сърдит, възмущаващ се и изпълнен с горчивина човек. А
когато това стане, то ще е признак, че Сатаната  ще спечели битката в сърцето ви. Приемете това. Издръжте
на изпитанието, което е било разрешено от Бога. Всяко нещо, което сега се случва в живота ви, е минало
през ръцете на Бога. Той упражнява пълен контрол над всичко и поради суверенната си същност има право
да позволи да ни се случат изпитания, които не заслужаваме.

Трети принцип: Съществува план, който неуспешно се опитваме да разберем, но той е най-
добрият.   Независимо, че някои от частите на този план няма да са справедливи или приятни, като цяло
този план работи за ваше добро. Болестта, от която по-късно е страдал Йов сама по себе си не е била добро
нещо.  Едва ли някой искрено вярва в  това!  Но всичко заедно е работило за  добро.  Нашето виждане в
перспектива е смъртоносно ограничено. Нашето виждане е краткосрочно, а Божието виждане е панорамно.
Огромната картина на Бога и Неговият космически план се изпълняват и в днешния ден и Той не изпитва
нуждата, нито се чувства задължен да ни обяснява своя план. А ако Той се опита да направи това, нашият
отговор ще прилича на отговора, който един юноша дава на своя учител по висша математика: “Какво?”
Нито вие, нито аз бихме могли да разберем Божия план. Но помнете, че Бог знае какво е най-доброто за
децата Му. Уповавайте на това разбиране.

Четвърти принцип: Съществуват  неприемани от нас последствия, които изтърпяваме, но те са
нужни.  Не  знам  в  какво  положение  се  намирате  вие  сега,  но  ми  се  иска  да  се  обзаложа,  че  докато
продължавате  да  четете  тази  книга,  в  живота  ви  ще  се  случи  нещо,  което  е  несправедливо.  Голяма  е
вероятността вие просто да не заслужавате онова, което се случва. Последствията от случилото се може би
вече започват да стигат до вас и вие въобще не ги приемате. Вие не сте си представяли, че ще стигнете до
такова положение, но ето че то се случва. Повярвайте ми тук. Това което се случва е задължителна част от
вашето духовно израстване. Да, това е задължителна част. Най-накрая и аз самият започнах да приемам тази
реалност след като съм преживял толкова много години.

Завършвайки тази глава, искам да се обърна към онези от вас, които сега се намират в положението на
Йов. Най-малкото, за да ви подготвя да обърнете по-голямо внимание на посланието, съдържащо се в текста
на цялата книга. Вие сте видели само бегло как е започнала тази история. Тя не завършва с излизането на
Сатаната от присъствието на Бога. Има още много неща за научаване в историята на Йов. Трябва да повторя
онова, което казах в началото: Колкото повече се разкрива историята пред вас, толкова повече ще започнете
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да разбирате, че живота е не само труден, но е и несправедлив.
Мълчанието  на  Бога  ще  ви  накара  да  се  чудите,  дали  Той  въобще  е  там.  Липсата  на  Божието

присъствие ще ви накара да се чудите, дали Бог въобще се интересува от вас. Но знайте, че Бог е тук и се
интересува от всичко, което се случва с всеки от нас.

Глава 2

Замайване и възстановяване след унищожителните новини

 Някои събития се стоварват върху нас с такава сила, че парченца от техния шрапнел остават забити в
мозъка ни. Споменаването на датите на тези събития ни напомня не само за зверската им жестокост, но и за
това, къде сме се намирали по онова време и как сме реагирали, когато новината за случилото се е  стигнала
до нас: 7.12.1941 год., Пърл Харбър; 22.11.1963, Далас, Тексас; 11.09.2001, Ню Йорк.  (Коментар:  7.12.1941 год.,
Пърл Харбър – Япония напада коварно САЩ, които дотогава не участват във Втората Световна война и това ги принуждава да
се включат и те във войната на старата на Англия и СССР;  22.11.1963, Далас,  Тексас – убийството на Президента Джон
Кенеди;  11.09.2001, Ню Йорк – терористичния атентат на Ал Кайда с пътническите самолети, които разрушиха двете кули на
Световния търговски център. Д.Пр.)

Ако сте живели толкова дълго като мен, за вас тези три дати са свързани с подлостта и коварството.
Аз мога да ви кажа точно къде съм бил във всеки от тези моменти, какво съм правил и как се почувствах,
когато научих за станалото. Разбира се, споменът от последната дата е най-ярко запечатан в паметта ни.

Грижливо координираната стратегия, която беше планирана и изпълнена от терористите, доведе до
убийството на  хиляди невинни хора  при осъществяването на тези  унищожителни актове.  Сега липсват
кулите-близнаци, които в миналото прибавяха елегантността си към небето на Ню Йорк. Цяло крило от
сградата на Пентагона беше унищожено. Едно мирно място близо до гора в югозападна Пенсилвания беше
променено завинаги. След събуждането ни от ужасния случай в Пенсилвания изплува името на един човек.
Много други хора постъпиха като герои, но историята на този човек се откроява особено ярко. Това е Тод
Бимър, верен съпруг и любящ баща на две деца, чиято съпруга Лиза беше бременна с третото им дете.
Събитията от живота на Тод в тази съдбоносна сутрин са известни на повечето от нас. Намирайки се на
отвлечения от терористите самолет,  той се обадил по своя клетъчен телефон до централата в  Оукбрук,
Илиноис и разговарял с телефонистката Лиза Джеферсън. В този разговор има смес от тихи и внимателно
подбрани думи, сълзи и загатване за паника. Накрая Тод й предложил да се помоли с Господната Молитва
заедно  с  него.  След  молитвата  последните  думи  на  Тод  били  изпълнени  с  твърдост  и  решителност:
“Приятели, готови ли сте? Да започваме!” И те наистина го направили -  отклонили полет 93 на “Юнайтет
еърлайнс,” за да не се превърне в ракета, която да убие още много други хора, освен пътуващите на борда.
Благодарение на Тод и да приятелите му, на самолета не било позволено да достигне до някоя много по-
уязвима цел и той паднал на една поляна в Пенсилвания.

Тод Бимър е бил просто един пътник в самолета. Той не е бил обучен да се бори с терористите. Той
никога не си е мислил, че ще направи или би могъл да направи подобно нещо. Но той и останалите му
приятели го направили. Без въобще да си е мислил за такова нещо, Тод Бимър стана герой. Когато чух какво
е направил, в паметта ми изплуваха стиховете на поетът от19 век Хенри Уодсуарт Лангфелоу: 

Висините, до които се издигат великите мъже 
не са достигнати в резултат от внезапен полет. 
Защото те вътрешно са се подготвяли през нощта,
докато хората около тях са спали.

Не познавам човек, който целенасочено да си е поставял задачата да стане герой. Може никога да не
сте си мислили за това,  но начинът,  по който ще бъдем запомнени от хората,  които ни наблюдават как
преминаваме през изпитанията, ще бъде оценен от тях като героично постижение. Върнете се заедно с мен
назад през вековете до една дата, която вече е затрупана с пясъка на времето. Да се върнем до едно място,
което малко хора могат да открият на картата и до една обстановка, която изглежда идилична. До един
човек, който не е имал никаква представа какви големи изпитания ще му се наложи да издържи. Въпреки,
че този човек е бил добър съпруг, любящ баща и почтен бизнесмен, ще му се наложи да стане свидетел как
всичко това ще се промени под ударите на унищожителните събития. 

Интересното е, че Йов ще бъде запомнен не с това, че е бил здрав, богат и мъдър човек, а с героизма, с
който е издържал,  след като загубил всичко. Столетия по-късно един друг герой от Библията си спомнил за
Йов и написал: “Чули сте за търпението (издръжливостта)  на Йов” (Яков 5:11). Използвайки гръцката
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дума hupomone, Яков всъщност казва: “Вие сте чули за човека, който се е държал здраво и е издържал под
товара.” Обсипан от унищожителните удари, човекът издържал, а името му се превърнало в синоним на
героична издръжливост.  Колко болни хора,  на които им е предстояло да преживеят рисковани и опасни
хирургически  операции,  са  получавали  успокоение  от  живота  на  Йов?  Колко  тъгуващи  и  съкрушени
родители, които са погребвали син или дъщеря са намирали утеха в Йов? Колко човека, които са преживяли
провал в бизнеса си, са си спомняли за Йов и са получавали сила от него, за да продължат?

Сърцераздирателните  загуби на Йов се  усилвали,  защото се случвали без  ни най-малък намек за
предупреждение.  Даже  само  това  е  достатъчно,  за  да  бъде  повален  обикновеният  човек.  Лесно  е  да
погледнем  пренебрежително  на  изненадващата  бързина  на  ударите,  които  са  се  стоварили  върху  Йов,
защото сега ние знаем защо е ставало това. Тъй като знаем за странната “космическа договореност” между
Поддържащият  Живота  и  Противникът,  това  намалява  влиянието  на  шока.  Но  докато  ние  знаем  за
необикновения характер на тази договореност, Йов не е знаел нищо. Всъщност, на него може би никога не
са му били казани всички подробности за тази спогодба. Отговаряйки със силата на характера си, който
изградил в себе си през годините, когато вярвал в Бога и се е подчинявал на волята му, загубата на всичко не
е станала причина Йов да прокълне Бога и да се обърне срещу Него. Но положението наистина трябва да е
било ужасно объркващо.

Мисля си, че си заслужава да се замислим над казаното от Филип Янси: “Полезно е да гледаме на
книгата Йов като на някаква тайнствена или детективска пиеса, в която се търси кой е извършителя на
престъплението. Преди да започне самата пиеса, ние от публиката получаваме издайническа информация за
нея, все едно, че сме били на някаква пресконференция, по време на която режисьорът е обяснил работата
си  (гл.  1-2).  Той  обяснява  развитието  на  действието  и  дава  описание  на  главните  герои,  а  след  това
предварително ни казва, кой е извършителя на престъплението и защо го е направил. Фактически, ние сме
решили всички загадки в пиесата, с изключение на една: как ще реагира главния герой? Ще продължи ли
Йов да вярва в Бога или ще се отрече от Него? След това, когато завесата се вдигне, ние виждаме само
актьорите на сцената. Ограничени в рамките на пиесата, персонажите не знаят това, което режисьора вече
ни е казал. Ние знаем отговора на въпроса: “Кой е извършителят на престъплението?”, а детективът Йов не
знае. Той се чеше с керамично парченце и се пита: “Защо аз? Какво лошо съм направил? Какво се опитва да
ми каже Бог?” За публиката въпросите, които си задава Йов, са просто някакви интелектуални упражнения,
защото ние знаем отговорите още от пролога,  т.е.  от първите две глави на книгата Йов.  Какво лошо е
направил Йов? Нищо. Той е бил най-добрия от всичките хора. Сам Бог не е ли казал, че Йов е “непорочен и
правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?” Тогава защо страда Йов? Не заради самото
наказание.  Далеч  не  е  така  –  той  е  бил  избран  като  главен  молител  в  огромното  противопоставяне  в
небесата.”

Помнете, че Йов не е знаел нищо за станалото в Божието присъствие. Единственото, което е знаел е
следното: Един ден живота му е приятен, а на следващия положението е отчайващо лошо. През целия си
живот Йов е бил силен и здрав, но сега тялото му е било пълно с обезумяваща болка. Нямало никаква
логика или причина за това. Умопобъркващо е било незнанието на причината за ставащото. От собствения
си опит съм установил, че когато не знаем защо страдаме, тогава страданието е по-силно. Ако можех да
разбера логиката на ставащото, ако можех да разбера кой е греха, който е предизвикал болката, аз бих могъл
да  се справя с положението, да призная греха си и да се надявам, че с това страданието ще се прекрати или
че поне ще стане по-леко. Но когато причината е неизвестна, когато няма грях, когато няма кой да бъде
обвинен, когато източникът на нещастието е неизвестен, тогава липсата на всякаква логика за ставащото ни
лишава от способността да се справим със страданието.

Подреждане на сцената
На нашият герой Йов му предстои да изпадне в това състояние. Но преди това да се случи, нека да

направим една пауза, за да си припомним и да навлезем в първоначалното развитие на действието: “Господ
каза на Сатаната: Ето, в твоята ръка е всичко, което има той; само на него да не сложиш ръка. Тогава
Сатана излезе от присъствието на Господа. И един ден, когато синовете и дъщерите му ядяха и пиеха
вино в къщата на най-стария си брат, дойде вестител при Йов и каза: Докато оряха воловете и ослиците
пасяха при тях, савците нападнаха и ги откраднаха, още избиха слугите с острието на меча; и само аз се
отървах да ти известя. Докато той още говореше, дойде и друг и каза: Огън от Бога падна от небето и
изгори овцете и слугите, и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше,
дойде и друг и каза: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още
избиха слугите с острието на меча; и само аз се отървах да ти известя. Докато този още говореше,
дойде и друг и каза: Синовете и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,
дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху децата ти и те
умряха; и само аз се отървах да ти известя” (Йов 1:12-19). Предлагам ви да си представите, че до сега не
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сте чели този текст. Това ще ви помогне. Моля ви да обърнете внимание на повратната точка в библейския
разказ: “Тогава Сатана излезе” (ст.12). Той не си е губил времето: “И един ден” (ст.13). Спрете се на това
място. Целият разговор между Бог и Сатаната е бил скрит от хората. Вече казах, че Йов не е знаел за него.
Ние научаваме, че всички пораснали деца на Йов са се  събрали в дома на най-стария брат да се веселят. Те
ядат заедно и си прекарват прекрасно.  Тъй като бил добър баща, Йов,  въпреки че не е  бил фанатично
вярващ, по принцип се безпокоял за децата си и се молел за тях. Може би някой от тях е започнал да се
отклонява или те можели да кажат нещо, което би накарало някой друг да реагира неправилно и това да
навреди на отношенията му с Бога. Както можем да очакваме, Йов се е молил, паднал на колене, самотен, в
собствения си дом.

В същото време,  ако  можехте  да  погледнете  навън през  прозореца  на  Йов,  вие  щяхте  да  видите
воловете, които орат нивите и подготвят почвата за следващата сеитба. Навън е слънчев следобед и леки
облаци се носят в далечината по небето.  Има овце,  които пасат на ливадата,  а до тях пасе едно стадо
магарета. Върху камилите  се поставят  товарите за следващото пътуване на кервана. Всички работници на
полето работят упорито и се грижат за животните, които познават по име. Събрани в къщата на най-стария
брат,  която  е  на  няколко  километра  разстояние,  братята  и  сестрите  си  разказват  знаменитите  семейни
истории и се смеят над някои от последните събития. Ако се вслушате внимателно пред вратата на г-н и г-
жа Йов, вие ще чуете молитвите на добрия баща, който споменава едно след друго имената на децата си.
Този баща няма ни най-малка  представа  какво  го  очаква.  Но в  космическото царство “Тогава Сатана
излезе ... и един ден.”

Шокиращи и ужасни новини...унищожителна мъка
Внезапно се чува силно тропане по вратата на голямата къща. От момента в който отваря вратата,

животът на Йов вече няма да е същия. Това прилича на смразяващо обаждане по телефона посред нощ или
на неочаквано похлопване на входната врата, или на неочакваното посещение на някакъв униформен мъж.
Пратеникът се  втурва  вътре  без да е  поканен.  Той е ранен и плаче.  С неудържимо вълнение съобщава
задъхано: “Воловете,  нашите волове оряха и магариците пасяха край тях,  когато тези хора,  савците,  ни
нападнаха! Ние сме разговаряли за вероятността те да дойдат; е, те го направиха господарю, взеха всички
животни и нарязаха слугите ти на парчета. Единствено аз се спасих!” 

Още докато този човек говори, на сцената се появява друг пратеник. Без всякакво предисловие той
изпищява: “Падна светкавица, която приличаше на небесен огън и изгори всичките овце и техните пастири
и само аз успях да се спася!” Тогава друг пратеник го избутва встрани и дърпа Йов за ръкава: “Господарю,
три халдейски чети нападнаха мястото, където подготвяхме камилите за следващото пътуване. Те отведоха
всичките ти камили и убиха всичките ти слуги, само аз успях да се спася.” 

Докато Йов търси къде да се подпре, за да не падне от загубата на равновесие, той сигурно си е
мислел:  “Поне  децата  ми  останаха”  Но  друг  слуга  прекъсва  мисълта  му,  като  се  появява  внезапно  на
сцената, преглъща с мъка сълзите си и казва: “Господарю Йов, синовете и дъщерите ти загинаха! Имаше
ужасно силна буря, която дойде от пустинята. Вятърът удари къщата на най-големият ти син, чу се грохот и
всичките ти деца бяха убити.” Опитате се да си представите тази сцена. Само си представете ...

В библиотеката си имам половин лавица с книги, посветени на Йов. Една от тях е скъпоценна книга,
съдържаща няколко прекрасни илюстрации. Докато я разлиствах, попаднах на две дърворезби на Густав
Дюрер от около 1860 година. Авторът избрал две сцени, които Библията е оставила на читателя, за да си ги
представи.  И  двете  илюстрации  са  озаглавени:  “Йов  чува  за  своето  опропастяване.”  Едната  от  тях
изобразява един страдащ човек, който е поставил отворената си длан върху очите си. Устата му е отворена и
той диша тежко. Вие почти можете да чуете новината, че всичко е унищожено, включително децата му.
Всичко и всички. Втората илюстрация показва човек, който е паднал с лице към земята, с боси крака, сам, а
едната  му  ръка  е  поставена  на  темето  му.  Колкото  по-дълго  се  вглеждам  и  започвам  да  усещам
изпепеляващата мъка на Йов, толкова повече започвам да го разбирам.

Онези от вас, които са гледали филма “Спасяването на редник Райън” няма лесно да забравят една
вълнуваща сцена. В края на един дълъг и прашен път има една селска къща. Майка стои край кухненската
мивка и приготвя вечерята. Докато работи, тя поглежда през прозореца и с изненада вижда една оловносива
кола, която идва по виещия се път към нея. Жената спира работата си и се вглежда в колата. Колкото повече
колата се  приближава,  толкова по-очевидно става,  че  това е  служебна кола.  На предното й стъкло има
четири  звезди.  Ужасена,  жената  повдига  престилката  към  лицето  си.  Внимателно,  но  твърдо,  един  от
армейските офицери проговаря: “Г-жо Райън, със съжаление ви уведомяваме ...” Когато чува за смъртта на
три  от  четирите  си  синове,  под  тежестта  на  непоносимата  мъка  майката  пада  на  колене.  Зрителите  в
кинозалата седят в абсолютна тишина,  докато възприемат тъгата на майката. В този момент се заражда
желанието за издирването и спасяването на редник Райън, за да се спаси и продължи името на семейството.
Във всяка война в защита на свободата на САЩ има огромен прилив на национална гордост и благодарност
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заради загубата  на  нечий син.  Има благородство и  израз  на  почит в погребението на  тези скъпоценни
останки, защото хората са умрели заради правилна кауза. Г-жа Райън би могла поне да почерпи сили от
знанието,  че  синовете  й  са  платили  най-скъпата  възможна  цена  поради  любовта  си  към  свободата  на
родината. Самотният залп на почетния караул проехтява с достойнство.

Но Йов  е  изгубил любимите  си  деца  вследствие  на  някаква  буря,  дошла от  някъде,  без  никаква
логична причина. И за пръв път през последните 35-40 години, Йов и жена му останали без деца. Нещо
повече,  Бог  скрил  от  бащата  и  майката  значението на  този  объркващ кошмар.  Бог  не  им  дал  никакво
обяснение. Той не им предложил някакво успокоение. Четейки библейския разказ, когато стигнете накрая на
този сърцераздирателен епизод, в който треперещите пратеници изливат душите си и Йов приема пълната
тежест на техните трагични съобщения, вие трябва да се спрете и да позволите на мъката да проникне във
вас. Ето това е класическата възможност да позволите на чувствата си да се изявят свободно! Това е дъното
на  живота  –  абсолютния  край  на  изпитанието.  Единственият,  който  изпитва  задоволство  на  сцената  е
Сатаната, което е предизвикал тези събития. Сатаната и неговото демонично множество седели на ръба на
седалките си в невидимата империя на злото и с нетърпение очаквали злобата, която със сигурност щяла да
се излее от устата на бащата. “Ограбен човек като него не може да понесе това, без да прокълне своя Бог.
Ние му отнехме всичко. Просто чакайте. Сега ще видим истинското лице на Йов!”

Забележителен отговор
“Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си, и като падна на земята, се поклони. И

каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде
благословено Господното име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога” (Йов
1:20-22).  Вгледайте в първата дума от този текст. Ние не знаем колко време е минало между момента,
когато Йов е чул новината и момента, когато е реагирал. Може би е лежал там през целия следобед. Може
би е успял да излезе с клатушкане извън къщата, за да погледне в далечината и да види със собствените си
очи останките от къщата, която сега се е превърнала в купчина руини, под които се намирали телата на
децата му. Може би Йов е дал този отговор чак след погребението, докато е стоял край десетте пресни
гроба. След понасянето на такива жестоки удари, думите до голяма степен губят смисъла си. Тъй като бил
загубил всичко, човекът бил разбит на парчета. 

Великият шотландски проповедник от миналото Александър Уайт добре описал положението, в което
се е намирал Йов: “Бедите на Йов не идвали една по една, а на цели батальони.” Може би Йов е лежал под
звездите,  докато  бил  измокрен  до  кости  от  росата.  Накрая  проговорил.  А  когато  проговорил,  колко
забележителен е отговорът, който е дал! Еврейския текст на ст.20 се състои от 9 думи.  Тези думи описват
какво е направил Йов, преди текста да продължи и да ни разкаже какво е казал Йов. Пет от деветте думи са
глаголи. В английския текст на ст.20 на Библията, която използвам (NASV) има 19 думи, като отново 5 от) има 19 думи, като отново 5 от
тях са глаголи. Когато четете Библията, винаги обръщайте голямо внимание на глаголите. Те ви придвижват
в действието на разказа, като ви помагат да гледате на събитията от гледната  точка на Йов. Първо, Йов
станал от земята и се изправил. Следващият стих ни казва нещо странно. Той си раздрал дрехата. Думата,
преведена като “дреха” е термин, описващ едно наметало, което виси свободно върху тялото, подобно на
риза с дължина до под коленете. Това не е долно бельо. Това е връхна дреха, която пази човека от нощните
студове. Йов се пресегнал към шията си и тъй като не намерил шева, скъсал част от тъканта, за да даде
израз на ужасната си мъка. Това е било реакция на дълбоко натъжен човек. Това действие е използвано
няколко пъти в Стария Завет, за да се онагледи дълбоката печал.

А след това прочитаме третия глагол. Той обръснал главата си. В Библията косата е символ на слава
на човека и израз на неговата стойност. Следователно, обръсването на главата е символ на загубата на лична
слава. А за да доведе печалта си до най-голямата й дълбочина, четвъртото му действие е било да падне на
земята. Но нека да разберем, че той не е паднал на земята в припадък от мъка, а със съвършено друга цел. С
това действие се демонстрира героизма в издръжливостта на Йов. Той не се е въргалял и не е стенел - по
този начин той  се е покланял на Бога. Еврейския глагол означава: “Да падна на земята и да се простра с цял
ръст в пълно подчинение и преклонение пред Бога.” Бих се осмели да кажа, че повечето от нас никога не са
се покланяли пред Бога по такъв начин! Имам предвид да паднете по лице на земята, изтегнат с целия си
ръст.  В  древността  това  се  е  считало  като  искрен  израз  на  поклон  и  подчинение  пред  Бога-Създател.
Предлагам ви някога да се опитате да се молите по този начин. Легнете с длани обърнати към пода, с лице
към пода, с колене и палци на краката, докосващи земята, с напълно изпънато тяло, докато изливате сърцето
си в преклонение пред Бога. Това е позата, която Йов целенасочено е заел – поза на цялостно и пълно
подчинение.

За сега единственият, който проклина, е Сатаната. Сатаната е мразел онова, което се е случило. Той
бил засегнат от отговора на Йов! След всичко, което се случило, този човек продължил да се покланя на
своя Бог – на Единствения, който може да позволи да се случат такива катастрофални събития. Само един
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от милиони хора на тази земя би могъл да реагира по този начин, но Йов е направил точно това. Злите
духове са седели с отворени уста, докато наблюдавали един човек, който отговарял с преклонение на всички
струпали му се  нещастия.  Нямало обвинения.  Нямало горчивина.  Нямало проклинане.  Нямало стиснат
юмрук, размахван към небесата с викове: “Как се осмеляваш да ми причиниш всичко това, след като съм ти
се подчинявал през целия си живот!” Нищо от това не е имало. 

Вместо това Йов казал: “Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ
даде, Господ взе; да бъде благословено Господното име.” Това е било всичко. Всички ние се раждаме голи.
Всички умираме голи, когато сме подготвяни за погребението. Когато сме погребвани, ние не носим нищо
със себе си. Когато напускаме този свят, ние не вземаме нищо със себе си. Следователно, всичко което
притежаваме между тези две събития ни е дадено от Даващият Живота.  Всичко,  което притежаваме са
кости, органи, нерви и мускули, обвити с кожа и душа, за която ще трябва да даваме отчет пред нашия Бог.
Йов вече се бил погрижил за това. Все едно че казал: “Онзи, който ми даде живот и ми беше дал на заем
всичко, от което се ползвах в живота си, е решил (и има пълното право) да си вземе обратно всичко. Така
или иначе, когато умра, няма да мога да взема нищо със себе си. Благословено да бъде името Му за това, че
ми го беше дал на заем, докато го притежавах. Благословено да бъде Неговото име даже защото е решил да
си вземе това, което ми беше дал.”

Осъзнайте и приемете това ясно и непоколебимо. Да го приемем въпреки, че сме благоденстващи и
богати американци. Приемете го, докато се разхождате в дома си и виждате всичките прекрасни неща, които
притежавате.  Приемете го, когато отваряте вратата на колата си и се пъхвате зад кормилото. Всичко това ви
е дадено на заем, даже най-дребното нещо. Приемете го, когато бизнеса ви запада и банкрутира. Той също
ви е даден назаем. Когато цените на акциите се покачват, цялата печалба също е назаем. Разберете ясно
това. Ние пристигаме в малки голи телца (и те не са толкова привлекателни за гледане). А какво вземаме със
себе си, когато напускаме тази земя? Едно голо тяло с много бръчки. Вие не вземате нищо, защото не сте
донесли нищо! Което означава, че вие не притежавате нищо. Колко велико е това откритие! Готови ли сте да
го приемете? Вие даже не притежавате децата си. Те са деца на Бога, които са ви дадени назаем, за да се
грижите за тях, да ги отгледате, да ги храните, да ги обичате, да ги възпитавате, да ги окуражавате, да ги
утвърждавате  и  след  това  да   ги  оставите  да тръгнат  по собствения  си път.  Това  е  добро място да  се
вгледаме в едно твърдение, което Павел е написал до своя любим млад приятел Тимоти: “Защото не сме
донесли нищо на света, нито можем да изнесем нищо; а като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат
достатъчно” (1Тим.6:7-8).  Запишете това не само в полето на Библията си край стиха Йов 1:21, но още по-
добре е да го запомните завинаги в паметта си. Ние не донасяме нищо на този свят, нито вземаме нещо със
себе си, когато си отиваме. А между тези две събития всичко, което притежаваме ни е дадено назаем. Преди
години моят стар приятел Рон Блю, който е финансов консултант, ме научи на следното: “Бог притежава
всичко.” Да, аз знам името ви от табелката, поставена на входа. Но тя няма да остане там, когато умрете.
Следователно, Бог има последната дума. Знам, че вие сте построили къщата, в която живеете и знам, че
много се гордеете с това. В това няма нищо лошо. Няма нищо лошо в това човек да живее в прекрасна къща.
Няма нищо лошо в това, къщата ви да е добре обзаведена. Няма нищо лошо в това да карате прекрасна (или
стара)  кола.  Какво  искам  да  кажа?  Проблемът  не   е  свързан  с  имота  и  притежанията.    Проблемът  се  
появява, когато имотът започне да ни притежава и когато колата започне да ни управлява . Разберете
добре тази истина: имотът никога не е притежавал Йов. Той е издържал героично изпитанията, защото се е
научил да живее като герой.

Без да осъзнава това, Йов казва: “Луцифер, обръщам се директно към теб. Аз никога не съм поставял
тези неща на първото място в живота си. А когато става въпрос за децата, още от деня на раждането на
първото ни дете аз разбрах, че всичките ни деца принадлежат на Бога. Той е Този, който ни ги дава и Той е
Този, който Единствен има правото да си ги вземе, когато пожелае.”

Това обяснява защо Йов е бил в състояние да каже с цялата си искреност:  Да бъде благословено
Господното име.  Това обяснява и защо авторът на книгата е добавил:  Във всичко това Йов не съгреши,
нито се изрази безумно спрямо Бога” (Йов 1:21). Тъй като никога не се е считал за собственик, на Йов му
било лесно да върне обратно Божията собственост. Когато осъзнаете, че всичко, което притежавате ви е
дадено назаем, вие сте по-добре подготвен да го върнете обратно, когато собственикът си го поиска.

Моят скъп приятел Рей Стедман, който беше един от първите ми наставници в началото на моето
служение, беше пастор в Пениншула Байбъл Чърч. Веднъж той ми каза, че пътувал за едно място, където в
продължение на една седмица щял да има курс от лекции. Той забравил, че в програмата била включена и
една прекрасна вечеря, на която трябвало да произнесе кратка реч. Когато опаковал багажа си, той забравил
да вземе със себе си официален костюм. Разбрал това няколко часа преди началото на вечерята, когато било
късно  да  предприеме  нещо.  Тъй  като  мотелът,  в  който  бил  отседнал,  се  намирал  в  близост  до  една
погребална агенция, той се сетил, че шефа на агенцията би могъл да му услужи за една вечер с някой от
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костюмите, с които обличали мъртъвците. И наистина, отишъл, договорил с шефа на агенцията и той му дал
един костюм. А после разказа: “Тази вечер, докато се обръщах към всички присъстващи, аз направих това,
което правя обикновено, докато говоря ... опитах се да си пъхна ръката в джоба на панталона. Но не можах.
Тогава научих, че погребалните костюми нямат джобове.” (Коментар : А на друго място съм чел, че „Не съществува
катафалка с ремарке.” Д.Пр.)

Ние се раждаме на този свят със стиснати юмручета и с плач, но винаги го напускаме безмълвно с
отворени длани на ръце. Голи идваме, голи си отиваме. А междувременно: “Господи Боже, благословено да
бъде Твоето име за това, че си ми дал назаем всичко, на което съм в състояние да се наслаждавам.” “Във
всичко това Йов не съгреши.” Не е ли прекрасно това? “Нито се изрази безумно спрямо Бога.” А и за какво
да обвинява Бога? Както е написал един човек: “Бог му дал възможност да направи репетиция на смъртта.
Всички неща принадлежат на Бога, абсолютно, те са ни дадени като дар. Не можем да имаме претенции,
когато те бъдат вземани обратно. Тук няма място за разговори за “човешките права.” Господ е суверенният
собственик на всичко и Йов се е радвал на този чудесен факт. Поради ясното си виждане и разбиране, Йов
се изправил, огледал промените около себе си, а след това прегърнал през рамо натъжената си съпруга,
притеглил я към себе си и й пошепнал: “Бог дава и по някаква незнайна причина, е решил да си вземе
обратно онова,  което ни е дал.  Скъпа,  той е  собственикът на всичко.” Цялата тази глава може да бъде
написана само с няколко думи. Убеден съм, че те обясняват един принцип, поради който Йов е станал човек
с такава героична издръжливост: “Нищо не стискайте здраво в ръцете си, за да не ви болят пръстите, когато
Бог ви разтваря юмруците, за да вземе това, което временно имате.” Правите ли това?

Глава 3

Сатана срещу Йов - втори рунд

 Завесата се вдига за първо действие, сцена втора. Ние вече сме били там: “И пак един ден, като
дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи
пред Господа. Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне земята и от
ходене насам-натам по нея. После Господ каза на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че
няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от
злото? И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина. А
Сатана отговори  на  Бога:  Кожа за  кожа,  да!  Всичко,  което има,  човек  ще  даде  за  живота си.  Но
простри ръката Си сега и се допри до костите му и до плътта му, и той ще Те похули в лицето. Господ
каза на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази. Тогава Сатана излезе от присъствието
на Господа и порази Йов с лоши циреи от стъпалата на краката му до темето му. И той взе черепка, за
да се чеше с нея, и седеше в пепел. Тогава жена му каза: Още ли държиш праведността си? Похули Бога и
умри. А той й отвърна: Ти говориш, както говори някоя от безумните жени. Какво?  Доброто ли ще
приемаме от Бога, а да не приемаме и злото? Във всичко това Йов не съгреши с устните си.” (Йов 2:1-
10).

Когато започват  да се  случват  лоши неща,  доста  често  те  се  случват  не на  този човек,  който ги
заслужава. Джони Гънтър беше красиво 16 годишно момче, когато на лицето му падна сянката на болестта
рак в мозъка. Той завършваше гимназия с разширено изучаване на математика и химия и беше отличен
ученик. В периода от 14 месеца след поставянето на диагнозата той беше подложена на две операции. Даже
след  втората  операция  издържа  успешно  тежкия  приемен  изпит  на  Колумбийския  Университет.  Две
седмици след като беше приет в този университет, младият Джони Гънтър умря. Характерът на този храбър
младеж се разкрил след първата операция. Лекарят обяснил на родителите застрашаващото състояние, в
което се намирал живота на детето им. След това ги запитал, дали да информира Джони за истината за
състоянието му. Хирургът добавил: “Той е толкова интелигентен и любопитен за онова, което се случва с
него  и  наистина  иска  да  знае  всичко.  Според  мен  ние  трябва  да  сме  искрени  с  него.”  Родителите  се
съгласили. Хирургът отишъл сам при Джони в болничната му стая и му обяснил сериозността на неговото
заболяване. Момчето изслушало внимателно обяснението, а след това запитало: “Докторе, как ще съобщим
всичко това на родителите ми?” 

Когато започват  да се  случват  лоши неща,  доста  често те  се  случват  не  на този човек,  който ги
заслужава. А когато това стане, ние винаги си задаваме мъчителния въпрос “Защо?” Защо такова ужасна
болест като рака на мозъка е нападнала младия и обещаващ живот на Джони Гънтър? В наши дни този
въпрос се задава във всяка болница. Във всяко по-голямо населено място има поне едно или две семейства,
където този въпрос продължава да се задава, без да се намира някакъв отговор. Някъде във всичко това има
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място за историята на Йов. Защото, както вече научихме, не е имало по-добър човек от него. Той не само е
бил добър човек, той е вярвал в Бога. Той не само е бил верен съпруг, а е бил и любящ родител. Той е бил
добър работодател. Неговата упорита работа и почтеност довели до задоволен и преуспяващ стил на живот
през последните години от живота му. Тъй като притежавал много земя, изобилие от храни, достатъчно
домашни  животни  и  камили,  за  да   задоволяват  мечтите  на  Йов,  изглеждало,  че  бъдещето  му  ще
представлява  бавно  и  щастливо  остаряване.  Но  тогава,  изведнъж,  почвата  изчезнала  под  краката  му.
Внезапна и нелогична трагедия се стоварила върху живота на човека, който не я заслужавал. А след това той
и жена му били изоставени да събират разпилените парченца от щастието си.  Той загубил повечето от
слугите си, с изключение на 4 човека. Той загубил всичките си източници на доход, за да се прехранва. Той
загубил десетте си пораснали деца. А за да бъде положението му още по-тежко, предстояло да му се случват
още беди. Той нямал представа, че го очакват още несправедливи и незаслужени страдания. Тъй като били
неочаквани, те щели да го смажат. Той легнал да спи през нощта, без да има и най-малка представа, че само
след 24 часа вече няма да е същия човек. 

Същото се случило и със служителите от Световния Търговски център в Ню Йорк на 10 Септември
2001. След края на един изпълнен с напрежение ден те напуснали работа късно вечерта и вече си мислели за
следващия ден. Много от тях се върнали в офисите си рано на другата сутрин, за да продължат работата си.
Малко преди 8:00 сутринта те нямали представа, че полет 11 на “Американ Еърлайнс” се е насочвал точно
към техния офис в Северната кула. Внезапно той я ударил. Това било толкова изненадващо и неочаквано, че
даже когато хората от Южната кула разбрали за това,  със сигурност не са знаели, че терористичния план се
изпълнявал и само 18 минути по-късно те ще бъдат ударени от полет 175 на “Юнайтед Флайт.” Нюйоркчани
не можели да повярват на очите си – всъщност никой не можел да повярва, че е възможно да се случи това!
Това било невероятно. Защо да се случи на тях? Защо да се случи това? Защо да се случи сега? 

Същото си е мислел и Йов, когато всичките му волове, магарета, камили и слуги, и накрая всичките
му десет деца му били отнети. Сериозно ви питам, вие как щяхте да реагирате, ако бяхте на негово място?
Еужени Петесън ни дава отговора на Йов в своя преразказ на Библията, наречен “Посланието.”: “Йов се
изправил на краката си,  раздрал робата си,  обръснал главата си,  а след това паднал на земята и се
поклонил на Бога: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ
взе;  да  бъде  благословено  Господното  име.  Във  всичко  това  Йов  не  съгреши,  нито  обвини  Бога.”
Представям си борбата,  която е водил Йов през първата нощ, когато се е опитвал да заспи след като е
погребал със собствените си ръце всичките си десет деца и е лежал край плачещата си жена, която също е
трябвало да понесе загубата. 

Но се оказало, че онова което се е случило не е всичко. Имало още нещастия да се случват. Той не си е
представял  това,  така  както  не  са  си  го  представяли  и  намиращите  се  в  Пентагона,  които  вече  били
ангажирани с изясняване на положението по Североизточното крайбрежие на Атлантика и в пристанището
на  Ню  Йорк,  когато  терористите  ударили  и  тяхната  огромна  сграда.  Нашите  военни  нямали  никаква
представа,  че  те  ще бъдат следващите,  които ще бъдат ударени.  Трети самолет,  летящ с друга зловеща
мисия,  се  ударил  точно  в  това  крило  от  сградата,  където  някои  хора  вече  работели върху  варварското
нападение, което току-що било извършено в Ню Йорк. 

Разговарял съм с някои от офицерите, които се намирали в сградата на Пентагона по онова време.
Един от тях призна собственото си изумление: “Никой от нас не си представяше, че Пентагона може да бъде
следващата цел.” Ние никога няма със сигурност да научим, дали третия самолет не се е стремял да открие
къде се намира Белия Дом и не е могъл да го открие поради гъстата растителност през септември. Какъвто
и да е бил първоначалния замисъл, изпълнявайки безумния план да разбие самолета в някаква цел, пилота
забелязал петоъгълната сграда и пробил 60 метрова дупка в нея, причинена от двойна експлозия – първо от
удара на самия самолет в сградата, а след това и от запалването на горивото, което предизвикало пожар чак
до широкия приземен вестибюл. Както се случило и с Йов, това не беше справедливо! Поне от наша гледна
точка не беше справедливо. Йов е бил пример за истинска почтеност. Той благословил своя небесен Отец,
всъщност той се поклонил пред Него и Сатаната не можал да понесе това. Противникът загубил първия
рунд.

Следваща среща с Противника
С Йов гл.2 започва втория рунд. Глава втора на Йов започва с една сцена, която злокобно прилича на

сцената от гл. 1. “И пак един ден” (Йов 2:1). Сатаната обича да ни удря с двоен удар. Първият идва при нас
като пълна изненада; вторият ни удря със зашеметяващ шок. Както и преди, Сатаната е имал план, когато е
заставал пред Господа. “Господ каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана Му отговори: От обикаляне
земята и  от ходене  насам-натам по нея.  После  Господ каза  на  Сатана:  Обърнал  ли  си  внимание  на
слугата Ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се
отдалечава от злото? И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя



17

без причина” (Йов 2:2-3). 
Виждате ли думата “погубя”? На еврейски тази дума означава “да погълна.”  Използвана е такава

глаголна форма, която подсилва значението на думата. Когато бъде използвана по този начин, тази дума
предава идеята за нещо варварско. Идеята е да се нахвърлиш върху някого. “Ти ме подбуди да се нахвърля
върху него без никаква причина.” Тъй като Сатаната не се оставя да бъде надминат, той отговаря безочливо
и дръзко, все едно че казва: “Абсолютно! Кожа за кожа! Този човек би дал всичко, за да запази живота си.
Но Ти продължаваш да го ограждаш с непристъпна стена. Ти продължаваш да го глезиш. Той може би няма
да може да изкарва прехраната си сега, когато е лишен от добитъка и имота си, но продължава да е здрав.
Той вече е лишен от децата си, но двамата с жена си все още могат да си родят други деца. Позволи ми да
отида още по-далеч. Дай ми свобода да проникна до най-дълбокото ниво на личността му, като го лиша от
здравето му и той ще Те прокълне в лицето.” 

Мисля си, че Противникът е казал това в пристъп на гняв и отново повтаря предсказанието си: “ Той
ще Те похули в лицето.” Прочетете задълбочено отговора на Бога: “Господ каза на Сатана: Ето, той е в
ръката ти;  само живота му  опази”  (Йов 2:6).  Можете  ли да  си  представите  това?  Можете  ли де  си
представите вашето име да бъде свързано с подобна договорка? “Добре, Луцифер, прави каквото искаш с
него, само не го убивай.” Бог отново поставя ограничение: “Само му запази живота.” Зашеметен като хората
от  Световния  Търговски  Център  и  от  Пентагона,  Йов  скоро  щял  да  се  срещне  с  шока  в  живота  си.
Събуждайки се с прозявка на следващата сутрин, Йов усетил необичайно възпаление и треска. Защо?

Рунд втори: Нека страданието да се усили
“Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа и порази Йов с лоши циреи от стъпалата на

краката му до темето му”  (Йов 2:7). Той усетил бодването на болката в подмишницата си, а след това
усетил подуване на врата си.  Други две подутини усетил в устата си.  На челото му се появили малки
червени петна, които обхванали цялото му теме. Но най-много го безпокоели краката му, които били толкова
подути, че не можел да обуе сандалите си. Още преди пладне започнало силно да го тресе. Загубил апетита
си и се чувствал така, все едно че се разпада на части. Той казал нещо по този повод на жена си. Тя го
огледала по-задълбочено и забелязала по него нещо като обрив. После я помолил да провери гърба му. След
като го огледала, тя казала, че е покрит с зачервени подутини. 

Според Библията това са били циреи. В продължение на много години лекарите се чудели какво точно
е било заболяването на Йов. По време на проучването си открих множество коментари относно тази болест.
Един от тях казваше, че това е било едра шарка. Друг – че е слоновост (“елефантиазис.”) Трети счита, че
това е хронична екзема, а четвърти – че е проказа. Пети казва че е псориазис, шести – че е питириазис.
Седми – че е кератозис. Използвайки неразбираеми медицински термини, осми казва, че това е “пемфигус
фолиогеус.” Не е изненадващо, че някои лекари считат, че това е било “меланома,” една агресивна форма на
рака на кожата.

Сатаната не си е губил времето. “Сатана излезе от присъствието на Господа и порази Йов.” Ударил
го, докато бил паднал. В началото Йов си помислил, че страда от мускулна треска от преумората, свързана с
погребението на десетте си деца,  а  сега  разбрал,  че положението е  много по-сериозно,  особено когато
забелязал нарастващия брой на язви по кожата си.  Сърцето му се свило,  когато разбрал,  че е болен от
болест, която ще увеличи болката от нещастието му.

Аз  проучих  внимателно  всяка  глава  от  книгата  Йов  и  направих  списък  на  всички  симптоми  на
заболяването на Йов. Ето ви този списък:

Възпалени циреи - Йов 2:7
Постоянен сърбеж по тялото - Йов 2:8
Обезобразяващи промени по лицето - Йов 2:12
Загуба на апетит - Йов 3:24
Страхове и потиснатост - Йов 3:25
Гнойни циреи, които се пукат и сърбеж по кожата - Йов 7:5
Червясване на раните, които предизвикват нови циреи - Йов 7:5
Трудности при дишането - Йов 9:18
Потъмняване на клепачите - Йов 9:16
Лош дъх Йов – 19:17
Загуба на тегло - Йов 19:20, 33:21
Постоянна болка в стомаха - Йов 30:27
Силна треска, почерняване на кожата, безпокойство и диария - Йон 30:30
Освен  това,  Йов  е  страдал  от  изпадане  в  делириум,  безсъние  и  от  това,  че  е  бил  отхвърлен  от

приятелите си (Йов 7:3; 29:2). Всички тези неща са траели месеци. Накратко казано, Йов се превърнал в
символ на нещастието.
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Трябва да помним, че в резултат от това Йов е бил отхвърлян от обществото, бил поставен в изолация
и се преместил да живее на градското сметище. Това е мястото, където хората са изхвърляли боклуците и
човешките изпражнения от града. Уорън Уирсби описва прекрасно тази картина: “Там се събирал и изгарял
боклука от града и там живеели хората, които били отхвърляни от жителите на града, като протягали ръка за
просия към минаващите.  Край купчините пепел се биели кучета заради някаква храна. Там донасяли и
заравяли животинския тор и отпадъци. 

Най-видният гражданин на града сега живеел там и станал символ на бедност и срам. Всичко, което
милостиво му било оставено, били жена му и трима приятели, но даже и те се обърнали срещу него.” Пълно
объркване,  пълна  изолираност,  непоносима  болка,  липса  на  надежда  за  промяна,  живот  в  мръсна
обстановка, лишаване от всички домашни удобства. Накратко казано, Йов се превърнал в “Кота нула” в
човешка форма.

Тогава дошъл ден, когато всичко това победило г-жа Йов. Тя повече не можела да издържа. Тъй като
стигнала до края на силите си, тя отишла да посети мъжа си. Седейки край него, тя се навела към него и го
попитала: “Все още ли държиш толкова на своята почтеност?” Бързо се върнете към една по-ранна сцена,
когато Бог казва на Сатана:  “Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов,  че няма подобен на него на
земята, човек непорочен и правдив  (почтен),  който се бои от Бога и се отдалечава от злото? И още
държи правдивостта (почтеността) си ...” (Йов 2:3)? 

Без да разбира какво говори, жената на Йов поставила пръста си върху единственото качество от
характера на Йов, което използвал Бог, за да отговори на Сатаната. Нейният въпрос изразил съмнението й
дали би трябвало повече Йов да остава почтен. А след това тя изрекла онова, което искал Сатаната, когато
казала:  “Похули Бога!”  Никога Сатаната  не  е  бил по-близо до  усмивката  от този момент,  когато  той и
подчинените му се събрали наблизо и наблюдавали, чакали и се надявали. Със сигурност те са шепнели:
“Кажи това, Йов. Кажи го! Хайде, прокълни своя Бог!” Всичко зависело от начина, по който Йов щял да
отговори на жена си.

Призив за разбиране
Искам да призная, че в продължение на много години съм оценявал несправедливо съпругата на Йов,

особено като се има предвид, че  тя отсъства и не може да се защити. Мисля си, че това се дължеше на
моята  незрялост.  Нещо  повече,  аз  не  бях  натрупал  достатъчно  дълъг  семеен  стаж,  което  да  ми  дава
възможност да познавам по-добре тези неща, а не да говоря за тях. Не мога да изоставя беглата представа за
г-жа Йов в тази история, без да изясня някои неща в нейна защита. Искам да предложа 4 причини, поради
които тя е реагирала по този начин.

Първо, тя също е загубила десет деца. Преди самите ние да сме погребали всичките си деца, нека се
въздържаме да казваме нещо критично срещу човек, който е изпитал тази дълбока мъка. Кой знае какво
бихме направили ние, ако трябваше да изпитаме ужаса на подобна загуба? Предполагам, че тя е произнесла
тези думи в момент на най-голямата си слабост, когато се е борела с мъката си.

Второ, тя също е страдала от загубата на своето богатство и имот. Както може да потвърди всяка
жена, чийто съпруг е стигнал до високо ниво на финансова сигурност, има изгоди, поводи за гордост и
удоволствие, които внасят огромно задоволство в този начин на живот. Многото притежания, които са били
унищожени са  били и  нейни.  Този  добитък  и  този  дом  са  били и  нейни.  Внезапно  тя,  както  и  Йов  е
изпаднала в бедност.

Трето, в продължение на много години тя се е наслаждавала на привилегията да е съпруга на
“най-знатният  от всички жители на изтока” (Йов 1:3). Има почест в това нещо. В това нещо има велики
мигове на обществено признание и вътрешна радост. Тя вече не била водещата дама в обществото. Сега тя е
разстроена жена на един нещастен мъж, чийто свят е разрушен и сега седи сам в крайна бедност, покрит
целия с циреи.

Четвърто,  тя е  загубила своята компания.  Тя вече не може да се  наслаждава на спокойният и
безоблачен разговор и прекарване на времето в компанията на своите приятелки. Няма да има вече интимни
моменти на задоволяване и на любов. Жената вече няма надежда, че някога ще излезе от това състояние. Тя
имала нужда от известно отпускане.

Тези причини не ни ли позволяват по-лесно да разберем как тя е могла да предложи: “Йов, скъпи,
защо просто да не се предадем? Стига си се борил. Не можеш да продължаваш да живееш по този начин,
поне аз не мога повече.  Похули Бога и нека Той да те прибере при Себе си.” И аз мисля така.  Жената
стигнала до края на силите си и искала мъжът й да умре. Аз не толкова оправдавам начинът на разсъждение
на тази жена,  а преди всичко се опитвам да я разбера.  След като това е казано,  искам да предложа на
съпругите-читателки няколко практически коментари от вида “от друга страна.” (Просто погледнете на тези
предложения като на малък съвет от страна на Марс към Венера, ако това ще ви помогне.) Искам да ви
предложа нещо от рода “винаги трябва да правиш – никога не трябва да правиш.”
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Първо  съветите  от  вида  “винаги  трябва  да  правиш.”  “Винаги  внимавайте  какво  говорите,  когато
съпругът ви има труден момент в живота си.” Искам да ви призная нещо за нас, мъжете. Основното нещо,
което искам да ви припомня е следното: Преминаването през особено трудни моменти в живота им отслабва
повечето от мъжете.  Поради някаква причина, трудните времена изглежда, че правят жените по-здрави и
ние ви се възхищаваме за това. Но ние мъжете биваме отслабвани, когато попаднем в труден период от
живота си.  А когато сме отслабени,  ние губим своята целенасоченост,  а  понякога и своята стабилност.
Отслабва и способността ни да различаваме доброто от злото. Отслабва решителността ни. Ние ставаме
нараними и повечето мъже даже не знаят как да се контролират, когато са лесно нараними. Вие, жените, се
справяте много добре с наранимостта, а ние, мъжете, не можем. Поради това, колкото и трудно да ми е да го
кажа, ние започваме да се плашим. А когато мъжете станат страхливи, в тях стават странни неща. В такова
състояние ние не разбираме себе  си и се наслаждаваме на мисли, за които иначе не бихме се и досетили.
Поради това, в светлината на вече казаното, чуйте ме жени, ние имаме нужда от вашето ясно виждане, от
вашата мъдрост и от духовната ви сила. Но най-много от всичко ние имаме нужда да се молите за нас така,
както никога не сте се молили. Ние се нуждаем не само от вашите молитви, но и от вашата емоционална
подкрепа. Ние имаме нужда вие да вземете инициативата и да ни помогнете. Ние имаме нужда от вашите
окуражителни думи и от вашата подкрепа. За нас, мъжете, е даже трудно да кажем: “Имам нужда сега от
теб.” Съпругата ми може да потвърди, че трябваше да изминат първите 10 години от семейния ни живот и
чак тогава тя започна да си мисли, че аз имам нужда от нея. Най-накрая си признах и се научих да казвам
това. В самотните моменти на най-силно изпитание думите на никой човек не са толкова ценени от мъжа
отколкото  думите  на  собствената  му  жена.  Това  е  една  от  причините,  поради  които  Бог  е  създал
семейството. Когато ние, съпрузите, объркаме пътя си, вие, съпругите, ни помагате да се върнем в правия
път.

А  сега  съветите  от  вида  “никога  не  трябва  да  правиш.”  “Никога  не  ни  предлагайте  да  правим
компромис с нашата почтеност, даже ако това ще доведе до някакво временно облекчение.” Моля ви жени,
никога не правете това. Ние можем да се окажем толкова слаби, че да ви повярваме и да постъпим според
изкусителния ви съвет. Разберете, че когато сме отслабени, ние ставаме вътрешно крехки. Ние биваме лесно
изкушавани  и  измамвани  от  думи,  които  ни  предлагат  облекчение,  защото  повечето  мъже  считат,  че
облекчението е най-важното нещо в трудните времена. Това е причината, поради която много мъже в трудни
времена на изпитание се впускат в някаква любовна авантюра. Аз със сигурност не оправдавам подобно
поведение, просто обяснявам, че това е една вероятност, която някои мъже биха избрали, когато са в беда.
Бог казал на Сатана: ”Той се държи здраво за своята почтеност.” А от всички възможни неща, жената на Йов
му предложила: “Защо продължаваш да си почтен?” Йов е имал нужда тя да му каже: “Йов, каквото и да
правиш,  дръж  се  здраво!  Аз  ще  бъда  винаги  до  теб.  Аз  ще  издържа  всичко,  което  ще  се  наложи  да
издържим. Но не прави компромис с почтеността си. Нека заедно с Бога да издържим на това изпитание.”

Как е отговорил Йов?
Отговорът на Йов е забележителен. “Ти говориш, както говори някоя от безумните жени” (Йов 2:10).

Свалете шапка пред този патриарх! Намирайки се в най-слабото си състояние, когато е седял нещастен,
целият покрит с циреи, без да знае дали ще има някаква промяна на положението му, той останал твърд и
даже я порицал. С други думи той казал: “Трябва да коригирам посоката на този разговор. Ние няма да
вървим по този път.” Но той отишъл даже още по-далеч от отправянето на упрек, като задал един прекрасен
въпрос: “Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото” (Йов 2:10)? 

Яснотата на виждането и разбирането на Йов са били рядкост не само за древността, но и за наши
дни. Каква прекрасна религия! Колко рядко се появява подобно твърдение в нашия плътски свят. Вместо
това, ние чуваме отговори като: “Какъв е този Бог, който се отнася толкова несправедливо с теб, след като
толкова години си вярвал в Него? Какъв е смисъла да продължаваш да се държиш здраво, когато този така
наречен любящ Бог се отнася към теб по този начин?” 

Мнението  на  Йов  е  различно:  “Наистина  ли  трябва  да  приемаме от  Бога  само  доброто,  а  да  не
приемаме злото?” На  еврейски това  изречение  звучи така:  “Трябва  ли да  приемаме доброто от  Бога,  а
нещастието да  не  приемаме.”  Тук се  поставя  ударение  върху доброто и  нещастието.  Това  е  риторичен
въпрос, на който не е нужно да се отговаря. Този въпрос се задава, за да се накара слушателя да се замисли.
Йов мисли по следния начин: “Бог няма ли право? Нали той е Грънчарят? Ние не сме ли глината? Той не е
ли Пастира, а ние не сме ли овцете? Той не е ли Господаря, а ние сме слугите? Не е ли това начинът, по
който е устроен света?”

Робърт Алдън пише следните практични неща в книгата си за Йов: “Това е труден урок, който трябва
да научат някои от вярващите, особено ако си мислят, че на тях им е обещано здраве, богатство или пък са
разбрали погрешно, че чудесния план на Бога за живота им съдържа само приятни неща, но не и нещастия.
Вярващите от тази страна на кръста имат много примери както от Библията, ката и от историята на църквата
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за Божии хора, които са страдали. Йов е бил в голяма тъмнина. Но въпреки тази тъмнина, той силно вярвал
в суверенното право на Бога, което демонстрирал по прекрасен начин.”

По някакъв начин Йов вече е знаел, че глината не пита грънчаря: “Какво правиш?” Поради това Йов
всъщност казал: “Не, не, не, скъпа. Нека да не правим това. Ние служим на Бог, който има право да прави
каквото си поиска и никога не е длъжен да обяснява или да иска разрешение. Спри и помисли – трябва ли да
си мислим, че можем да приемаме само добрите неща? На такъв вид Бог ли служим? Нали Той не е някакъв
небесен наш слуга, който чака само да щракнем с пръсти? Той е нашият Господ и Господар Бог! Трябва да
помним, че Богът на който служим има план на играта, който ние не можем да разберем, независимо от
подобни трудни времена.” Харесвам последното изречение от ст. 2:10: “Във всичко това Йов не съгреши с
устните си.” В него има абсолютна вяра. С други думи той казва: ”Скъпа, ние не можем да разберем защо
ни се случи всичко това, поради което нека да чакаме и да видим работата на Бога. Ние никога не сме
очаквали това, което се случи. Сърцата и на двамата ни са покрусени от загубата. Нашият Бог има план,
който се разкрива пред нас, въпреки че сега не можем да го разберем.”

Подходящо заключение
Започнах  тази  глава  с  историята  на  един  младеж,  наречен  Джони  Гънтър.  Завършвам  я  с  едно

обръщение към вас. Искам да ви предложа три вечни принципи, които можем да извлечем от досегашната
история на Йов, както и един малък съвет, който може да ви бъде полезен...ако не сега, то със сигурност
скоро.

Първо, тъй като живота ни е пълен с изпитания, ние трябва да помним, че има още неща да ни
се  случват.  Йов  по-късно  стига  до  прозрението  и  казва:  Защото  “човек  се  ражда  за  печал,  както
искриците, за да хвърчат високо” (Йов 5:7). Той е абсолютно прав. Житейските изпитания са неизбежни,
поради което не  се  изненадвайте.  Бъдете  наясно,  че  Противникът  ни дебне  отвсякъде.  Бъдете  нащрек,
където  и  да  се  намирате,  тъй  като  нито  едно  място  не  е  недостъпно  за  него,  нито  едно  място  не  е
имунизирано.  Кой  знае  какво  е  следващото  нещо,  което  ще  му  се  случи?  Ето  ви  един  съвет:  “Не  се
изненадвайте.” В 1 Пет. 4:12 се казва: “Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху
вас,  за  да  ви  опита,  като  че  ви  се  случва  нещо  чудно.”  Не  си  мислете,  че  изпитанията  са  някакво
изключение. Те са правилото, а не изключението.

Второ, тъй като нашият свят е порочен,  трябва да разбираме, че тези които ни обичат, може да
ни дават погрешни съвети.  През продължителния си живот в няколко случаи съм получавал погрешни
съвети от хора, които наистина ме обичат. Те бяха искрени, но грешаха. Те не ми даваха преднамерено
погрешен съвет, но независимо от това, този техния съвет беше погрешен. Без да искат, тези хора грешаха.
Ето ви един съвет: “Не се оставяйте да ви подвеждат.” Просто защото той е ваш съпруг и ви съветва да
направите  нещо,  това  не  означава,  че  съветът  му  е  точен  и  мъдър.  Точно  защото  той  или  тя  са  твои
партньори в бизнеса и ви съветва, това не е гаранция, че съветът му е разумен. Обмислете това, което чуете
в светлината на принципите от Божието Слово. То е нашият стандарт и нашия непогрешим водач. С любяща
тактичност Йов казал на жена си: “Ти говориш като една от глупавите жени. Скъпа, аз те обичам, но няма
да се вслушам в съвета ти.”

Трето, тъй като нашият Бог е абсолютен господар, ние трябва да се подготвим да получаваме
от него както благословии, така и изпитания. Тъй като е Бог, Той е непредсказуем. Какъв е моят съвет в
това отношение? “Не си създавайте погрешни илюзии.” Тъй като нашият Бог е пълновластен господар, ние
трябва  да  сме  готви  да  получаваме  от  него  както  благословии,  така  и  изпитания.  Точно  така,  както
благословии, така и изпитания. По време на проучванията си за написване на тази книга, аз прочетох една
книга на д-р Франсис Андерсен, който е лекар, археолог, библейски изследовател и писател. Докато четях
коментара му относно този период от живот на Йов, казаното от него буквално оживя в съзнанието ми и
заслужава да му се отдели специално внимание. “Йов не намерил нищо лошо в това, което се случило с
него ... Бог има право както да ни дарява с дарове, така и да си ги взема обратно (рунд първи). Бог има право
както да ни изпраща добро, така и да ни изпраща лошо (рунд втори). Получаване е добра и активна дума,
изразяваща съвместна работа с Господа, а не само просто подчинение. Такава позитивна вяра е магическият
камък, който превръща всяко нещо в злато. Защото когато получаваме по един и същ начин както доброто,
така и злото от ръката на Бога, всичко, което се случва в живота ни се превръща в благословение. Но цената
за това е висока. Много по-лесно е човек да принизи представата си за Бога, отколкото да издигне вярата си
до такава височина.”

Някои теолози  са  направили това  в  наши дни.  Тяхната  теология  е  наречена  “Отворена  религия.”
Накратко казано същността на тази теория се състои в следното: “Тъй като на добрите хора се случват лоши
неща, следователно Бог, който е добър, не знае, че тези лоши неща ще се случат, в противен случай никога
не би позволил те да се случат. Той не би могъл да направи такова нещо. Поради това, в зависимост от
начина, по който реагираме, Бог решава какво ще е следващото нещо, което ще направи.”  Нека ясно да
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кажа, че това е ерес. Всезнанието не се нуждае от обучение. Всезнанието не открива и не се изненадва.
Вие никога няма да чуете следните думи от устата на Бога:  “Защо,  аз не знаех това ! Гавраиле,  някога
представял ли си подобно нещо? Виж!” Не. Псалмистът ясно казва: “Нашият Бог е на небето; прави
всичко, което Му е угодно” (Пс.115:3).  Бог не е длъжен да ни дава обяснения.  Той не е длъжен да се
появява в болничната ни стая и да казва: “А сега ми позволи да ти кажа пет причини, поради които се случи
това нещо със сина ти.” Разберете, нашият Бог е пълен със състрадание, но Неговият план е неразбираем за
нас. “Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища,
казва Господ.  Понеже както небето е  по-високо от земята,  така и  Моите пътища са  по-високи от
вашите пътища” (Ис. 55:8-9). Поради това, ние казваме заедно с Йов: О, Господи, аз вярвам в Теб. Не знам
защо ми се случва това нещо. Ако има нещо, което мога да науча по този начин, прекрасно. Ако има нещо,
което някой друг може да научи по този начин, прекрасно. Просто ме преведи през това изпитание. Просто
ме дръж близо до Себе си. Задълбочавай вярата ми. Променяй ме.”

Йов попитал: “Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото” (Йов 2:10)? Защото
той е  знаел,  че  Бог  е  Бог  и един ден,  когато му дойде  времето,  ще му обясни всичко.  Това  е  една от
причините, поради които вярвам, че живота в Рая ще бъде прекрасен. Когато влезем в Неговото присъствие,
тогава за пръв път ще ни бъде дадено панорамно виждане и чак тогава (а не по-рано) ние ще отговорим:
“Значи такава била причината! Сега вече ми стана ясно!” 

Мъдрият автор пише:  “Много по-лесно е  човек да принизи представата  си  за  Бога,  отколкото да
издигне вярата си до такава височина.” А след това добавя: “Трябва да наблюдаваме борбата, докато вярата
на Йов бива подлагана на изпитание от всяко изкушение,  за да разберем, че причинителят на неговите
нещастия е някой по-малък от Бога.” 

Бог контролира абсолютно всичко. Даже ако наказва някой член от семейството си,  Той ръководи
всичко.  Ако  Бог  постави  край  на  твоя  бизнес  чрез  банкрут,  Той  контролира  нещата.  Ако  ви  върнат
рентгеновата  снимка  и  ви  кажат,  че  положението  ви  не  би  могло  да  бъде  по-лошо,  Бог  контролира
положението. 

Моля ви, приемете и се подчинете на това учение. Колко удивително е да чуеш, когато онзи, който
вярва в Бога до последния си дъх, казва на смъртния си одър: “Да бъде благословено Божието име. Не
разбирам това, което стана с мен. Не мога да го обясня. Но независимо от това, да бъде благословено името
на Бога.” Това е преклонение пред Бога на най-високо ниво. Дано Бог да ни даде способности да издигнем
вярата си до такива висоти, а не да принизяваме представата си за Него.

Глава 4

Съвети на Йов към съпрузи и приятели

 Изучаването на живота на Йов е подобно на влизането в огнена пещ. Поне за няколко минути се
замислете над думата “огнена пещ.” (crucible). В корена на този термин се намира латинската дума  crux,
която означава “кръст,” използван като синоним на мъчението. Ние все още употребяваме тази дума в този
смисъл, като казваме “Това е кръста, който трябва да носим.” Нашата английска дума excruciating (остър,
мъчителен) има подобен смисъл. За Йов неговата огнена пещ е била неговата яма на агонията. В тълковния
речник се дава следното обяснение за думата    crucible  :  “жестоко изпитание; място или ситуация в която  
действат  концентрирани  сили,  за  да  предизвикат  промяна  или  развитие.”  Обмислете  това  определение
преди да продължите нататък. Върнете се и го прочетете отново, този път по-бавно. 

Йов бил поставен в огнената пещ чрез две жестоки атаки от Сатаната, които са били разрешени от
Бога. Рунд първи – той е бил атакуван в областта на имота и на семейството му. В резултат от това Йов бил
лишен от всичко, което му осигурявало доход и охолен живот. Вторият рунд дошъл веднага след първия,
преди още тъгуващия баща да е бил в състояние да си поеме дъх. Сатаната искал да чуе, че Йов проклина
своя Бог, поради което го атакувал в единствената област, която му останала – здравето му. Той не само му
го взел, като го покрил от главата до петите с циреи, които сълзели, разпуквали се и кожата му почерняла.
Ужасната болест предизвиквала подлудяващ сърбеж, силна треска и подуване на тялото, което било толкова
силно, че Йов вече не приличал на себе си. Болезнена е даже самата представа за това състояние.

Шотландският религиозен автор от 19 век Александър Уайт е описал положението на Йов по следния
начин: “До идването на Христос душата на нито един друг човек не е била превръщана в такова бойно поле
на небесните и земните сили, като душата на Йов.” Огнената пещ на Йов е била бойно поле. Спомнете си,
че ние знаем онова, което Йов не е знаел. Ние знаем защо се е случило това и как е станало. А той не е знаел
нито едното, нито другото. Всичко, което е знаел е, че дълго време е бил пример за здраве и сила, образец на
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преуспяващ и почтен човек със своя кръг от приятели и слуги, но загубил всичко само за няколко часа. Но

вместо да се отдаде на паника и гняв, Йон героично издържал. Всъщност, от този ден Йов се превърнал   не  
в синоним на   страданието  , а на   издръжливостта  . 

Напомням  ви  какво  е  написано  за  него  в  средата  на  първия  век:  “Чули  сте  за  търпението
(издръжливостта) на Йов” (Яков 5:11). Йов е издържал на огнената пещ, а не се е борил срещу нея, нито пък
се е опитвал да излезе от нея. Единствените хора, които останали до него, са жена му и няколко приятели,
но даже те не го подкрепили. Няма окуражение. Няма утешение. Няма успокояващи думи на състрадание.
Няма прегръдка, изразяваща обич. Единственото нещо, което направили било да хвърлят своята съчка върху
купчината дърва, които горели под него. Но въпреки всичко, Йов издържал. 

Един професор по история казал: “Ако Колумб се беше върнал обратно, никой нямаше да го обвини,
но и никой нямаше да го запомни.”  Единствената причина да помним Йов и да имаме толкова високо
мнение за него е, че той е издържал. Той не само издържал на нещастията, които описах, но освен това
изтърпял  думите  на  своята  тъгуваща  и  късогледа  съпруга.  Както  ще  видим,  освен  това  той  изтърпял
обвиненията на приятелите си, които влезли в ролята на съдии и на съдебно жури. Ако сте преминавали
през  своята  огнена  пещ,  голяма е  вероятността  да  знаете  от  собствен  опит  какво  се  случва  във  вас  в
миговете, когато ви боли най-силно и до вас има хора, които ви критикуват и обвиняват. Колко болезнено е
това! Но връщайки се към определението, това е моментът, когато огнената пещ извършва промените и
развитието.  В  резултат  от  понасянето  на  болката  ние  се  променяме  и  от  обикновени  страдалци  се
превръщаме в мъдри съветници и ценни успокоители.

Наскоро  се  отбих  в  офиса  на  моя  син  Чък.  Той  работи  като  главен  аудиоинженер  в  Stonebriar
Community Church. Както можете да се досетите, на бюрото му се намират купчини от документи, каталози,
части от оборудване и компютърни дискове. Но веднага забелязах един лист хартия, който беше поставил на
стената  пред  бюрото  си,  на  който  пишеше:  “Не  вярвам  на  човек,  който  не  е  страдал.”  Четейки  това
изречение, аз внезапно открих, че най-ценните съвети в живота си съм получавал от хора, които съвсем не
са били новобранци в страданието. Те ми бяха давани от хора, които носеха белезите от огнената пещ. “Така
както диамантите се изработват под въздействие на налягането, а перлите – под въздействие на дразнението
на перлената мида, така и величието се изковава от въздействието на нещастието.” Разумният съвет идва от
ветерана на болката.

Съвети от Йов
Тъй като са верни и правилни, сега е добро време да получим някои добри съвети от Йов. По-нататък

ще проучим съветите, които други хора са му давали на него, но си мисля, че човек първо трябва да си
помисли какъв е съвета, който Йов би ни дал на нас. Човек, който е издържал на такава болка сигурно може
да даде някои полезни съвети на всеки от нас. Нали разбирате, че нито един от тях не е даден директно, а е
извлечен индиректно чрез подразбиране от последните няколко стиха на Йов 2. В предишната глава дадох
няколко съвета за съпругите. Позволете ми да направя кратко повторение, просто за да раздвижа паметта ви.

Съвети към съпругите
Първо,  Винаги внимавайте какво говорите, когато съпругът ви има труден период от живота

си. Този добър съвет е насочен не само към жените, които имат съпрузи, но и към самотните жени, които
имат мъже близо до себе си или може би колеги. По време на трудните периоди мъжете могат да станат
лесно нараними и даже наивни. Няма да постъпвате разумно, ако необмислено изричате думи, които са
лишени от  мъдрост.  Всъщност,  съпругата  на  Йов е  постъпила  точно така,  но  слава  Богу,  че  Йов не  е
изпълнил съвета й.

Второ,  никога  не   предлагайте  на  мъжа  да  постъпва  непочтено.  Даже  не  си  помисляйте  да
правите  това.  Независимо,  че  така  бихме  получили  незабавно  облекчение  или  временно  задоволство.
Почтеността е достатъчно трудна добродетел за запазване, даже когато не сме подлагани на изкушението да
направим компромис с нея. Жени, мерете думите си. Отправям този съвет към жените, защото вярвам, че
вашите  думи имат по-дълбок смисъл от онова,  което правим,  когато послушаме съвета  ви.  В повечето
случаи думите на съпругите ни са по-мъдри от желанието ни да се вслушаме в тях,  което е нещастие.
Поради това,  когато говорите, никога не предлагайте решения,  които биха отслабили нашата почтеност.
Жени, помнете, че няма нищо по-важно в живота ни (освен връзката ни с Христос) от морала и етичната
почтеност.

Съвети към съпрузите
А  сега  ми  позволете  да  дам  няколко  практични  съвети  към  онези  от  вас,  които  са  съпрузи.

Благодарение на примера на Йов ние можем да извлечем и да следваме следните четири съвети:
Първо,  слушайте внимателно  и когато отговаряте,  винаги казвайте истината на  жена  си.

Впечатлен съм, че Йов е изслушал думите на жена си. Той ги обмислил и ги огледал от всички страни. Той
не ги разбрал неправилно, нито пък ги е пропуснал да минат покрай ушите му. Той чул какво казала тя, но
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не я прекъснал. Честно казано, това поведение на Йов го поставя в уникална категория между съпрузите.
Мъже, аз съм установил, че повечето от нас нямат проблеми с чуването. Ние имаме проблем със   слушането  .
Често пъти жените ни имат да ни казват най-важните неща, но поради някаква странна причина, ние сме си
създали навика умствено да не слушаме техния съвет. Ние си казваме: “Човече, това вече съм го чувал. Аз
знам какво ще ми каже тя.” Чакайте, чакайте, чакайте! Вероятно Йов и жена му са имали поне няколко
спречквания. Та нали това е нормално за семейния живот? Предполагам, че техният брак е бил добър. Това
е най-доброто, на което може да се надява всяка брачна двойка. В критичните времена на брака съпругите
притежават  това  зрънце  истина,  което  ние,  мъжете,  трябва  да  чуем,  но  ще  го  изпуснем,  ако  не  сме
внимателни.  Ние се преструваме, че слушаме, но истината е, че не слушаме. Нека да кажа още нещо –
когато  отговаряте,  винаги  казвайте  истината.  Което  означава,  ако  казаното  от  жена  ви  е  мъдро  и  е  в
хармония с онова, което знаете че е истина и ако е полезно – кажете й го. Освен това й благодарете. А ако не
е така – кажете й, че греши. Йов не е бил съгласен с жена си и го е казал. След като я изслушал, той й казал:
“Ти говориш, както говори някоя от безумните жени” (Йов 2:10). 

Един автор дава следния анализ на тази сцена:  “Тя счита, че смъртта е единствения добър изход за
Йов. Според нея, той би трябвало да се моли Бог да му позволи да умре или даже да прокълне Бога, за да
умре,  което е  непряк начин да извърши самоубийство.  Каквото и да се е криело зад думите й,  Йов ги
отхвърлил с настървение.  Но той не казал, че тя е порочна, а че е глупава жена, което означава, че да й
липсва яснота във виждането. Тя мисли, че Бог се отнася лошо към Йов и заслужава да бъде прокълнат, а
Йов не открил нищо лошо в онова, което му се случило. В този момент изпитанието на Йов навлиза в нова
фаза и става най-жестоко. Вместо да му помагат, думите на жена му и на неговите приятели му причинили
повече болка и го поставили  под по-голямо напрежение отколкото всички останали неща, които му се
случили до тогава.” Йов открил в думите на жена някакъв горчив корен, някакви погрешни илюзии, поради
което й казал: “Това е съвет, който няма да приема и да изпълня, защото не е мъдър. Този съвет е лош и аз
отказвам да го приема.” 

През  четиридесетте  години,  през  които  съм  давал  консултации  на  хора  с  брачни  проблеми  съм
установил, че едно от най-трудните неща е да накарам брачните двойки да си казват истината един на друг.
Признайте си, когато сте сгрешили, а не се опитвате да го прикривате или да търсите някакво извинение –
просто кажете “Сбърках.” Ако чуем, че съпругата ни казва нещо,  което не е мъдро или ако открием в
казаното съмнителни мотиви, ние имаме склонността да избягваме да казваме отрицателните оценки. Колко
по-добре е да отговорим: “Скъпа, аз разбирам, че вътре в сърцето си ти ми желаеш доброто, но честно
трябва да ти кажа, че не съм съгласен с това, което ми казваш. Мисля, че това, което ми предлагаш не е
разумно.” В дългосрочен план вашия брак ще бъде по-здрав, ако позволите на истината да победи. Особено
ако тази истина е казана с любов. Слушайте добре и винаги говорете истината.

Второ,  учете жена си на онова,  което сте научили за Бога.  Ясно е,  че Йов е постъпвал така.
Забележете какво е направил той: Той попитал: “Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и
злото?” Както вече казах в предишната глава, това негово изказване е демонстрация на велика теология!
Йов научил това за своя Бог през годините, през които вървял с Него. Поради което обяснил на жена си: “Ти
и аз трябва да разберем, че  нашия Бог не е Бог,  който ни дава само здраве и богатство.  Той е нашият
всевластен Господар, Който контролира всичко, което се случва в дома ни и в живота ни, включително и
това, което става в момента с мен. Нашата загуба и моето състояние не са изненада за Бога. Това е Неговата
воля за нас; Той си има Свой план за всичко това. По някаква неизвестна причина Той е позволил това да се
случи  и  ние  трябва  да  помним,  въпреки  че  не  можем да  си  обясним защо се  случва  това,  че  Господ
продължава да контролира всичко.” Йов използвал положението, в което са се намирали, за да преподаде на
жена си тази истина за Бога. 

Не съм срещал вярваща жена, която да ми е казвала: “Аз наистина не се интересувам от мнението на
мъжа  си  за  духовните  неща.”  Вярващите  жени  се  подават  на  обучение.  Те  казват  без  притеснение:
“Предпочитам да науча истината от съпруга си, отколкото от някой друг човек.” Трудните обстоятелства,
колкото и болезнени да са, предоставят прекрасна възможност за обучение в праведността. Нещастията,
житейските изпитания и болестите могат да сближат мъжа и жената, а всъщност и цялото семейство. Тъй
като сам Бог ни учи за Себе си по време на престоя ни в огнената пещ, нека да бъдем верни и да предаваме
на своите съпруги и на децата си онова, което сме научили. Замислете се над положението на Йов. Той е
покрит с циреи и изпитва толкова силна болка, че едва ли може да спи. Но въпреки това Йов съобщава на
жена си тази истина за волята на Бога, която тя е имала нужда да чуе и да научи. Ако той е можал да
направи това, значи и ние можем. Нека да отделяме време, за да споделяме с жена си онова, което сме
научили по време на изпитанието. Нека да се научим да го правим милостиво и нежно. Отново повтарям
като  Йов,  който  просто  попитал:  “Доброто  ли  ще  приемаме  от  Бога,  а  да  не  приемаме  и  злото?”
Милостивите и нежни думи винаги са предпочитани.
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Трето,  давайте пример за чистота при говоренето. “Във всичко това Йов не съгреши, нито се
изрази безумно спрямо Бога.” Тъй като в продължение на дълги години живеем с жените си, ние дотолкова
привикваме с тях, че сме склонни да не подбираме думите си, когато говорим пред тях. Обикновено жените
ни понасят главния удар от най-лошите ни думи. Тъй като това е истина, нека днес да вземем решение да се
въздържаме от употребата на неприлични думи. Йов не е произнесъл богохулни думи. Той не е похулил
Бога. Нещо повече, той не е проклел жена си. Както вече прочетохме, Йов не е казал, че жена му е порочна,
а че е глупава жена. Приятелю, бъди внимателен, когато говориш на жена си. Обичай я и не я ругай. Ако се
налага да не си съгласен с нея, направи това с нежност. 

Спомням си случката с един пастор, който стоеше на вратата на църквата, когато жена му го попита:
“В ресторант ли ще обядваме или искаш да ядем в къщи?” А той се обърна към нея и я наруга публично!
Човекът стовари върху нея част от намиращото се в мозъка му, което не можеше да си позволи да изгуби.
Удивителното е,  че  жената не реагира,  но мен ме заболя сърцето заради нея.  Тъй като няколко човека
станахме свидетели на притеснителните и неподходящи думи, използвани от този известен проповедник,
всички ние се почувствахме неудобно. Този ден научих хубав урок от този проповедник. Йов може да е бил
уважаван в обществото човек, но той не е притискал хората около себе си с тежестта си. Няма значение
колко си известен, или колко си важен, или от колко години си женен за жена си, или колко пари печелиш,
или колко голяма е твоята фирма, или твоята църква. Нито един мъж няма право да говори презрително на
жена си. Тя е твоя партньор в живота и е равна на теб. Нещо повече, тя знае много неща за теб и може да
напише твоята дългоочаквана и нецензурирана от теб биография!

Четвърто, приемайте жена си напълно и я обичайте безусловно. Жената процъфтява в атмосфера
на  любов и  приемане.  Тя  е  такава,  каквато е.  Бог  я  е  направил да  бъде  такава  жена,  каквато е.  И ми
позволете да ви припомня, че тя е съпругата, която вие сте си избрали. Тя се превърна в жената, каквато Бог
я е направил и това предполага да я приемате напълно и да я обичате безусловно. В идеалния случай, такава
комбинация води до много здрава взаимна привързаност.  И двамата сте обвързани с тези отношения за
дълъг период от време.  Вие сте тук, за да останете. И никакви бедствията, трудности и изпитания няма да
ви разделят. Точно обратното, те още повече ще ви сближат. Трагично е, че много брачни партньори са
свързани  помежду  си  чрез  тънки  и  неиздръжливи  връзки.  Когато  изпитанието  дойде  –  от  страна  на
роднините, или на децата, или поради трудно раждане, което води до родилни увреждания на детето, или
поради изпитания в областта на финансите ... каквото и да е, целенасочено се дръжте близо един до друг и
решително оставайте там.  Кажете й колко много означава тя за вас. Когато огнената пещ се нагорещи,
твърде много мъже търсят начини да излязат от нея. 

Може би тук има нужда да направя една кратка почивка. Аз бях доста сериозен до сега, поради това
ми позволете малко да ви разсмея. Един приятел ми изпрати една смешна история за мъж и жена, които
били женени от дълги години. Жената се събудила през нощта и открила, че съпруга й не е в леглото. Тя се
разтревожила за него, станала и облякла халата си, нахлузила си чехлите  и слязла на долния етаж да го
потърси. Той седял сам на кухненската маса пред гореща чаша кафе, гледал към стената и плачел. Тя казала:
“Скъпи, какво става?” Той поклатил глава, но не произнесъл нито дума. Поради това тя отново го попитала:
“Защо си слязъл тук през нощта? Какво става?” Той вдигнал погледа си от чашата с кафето, погледнал я и
казал: “Нали си спомняш, когато преди 20 години ние имахме любовна среща и ти беше само на 16 години?
Тя казала: “Да, разбира се, че си спомням.” Той направил пауза, защото трудно намирал подходящите думи,
а след това продължил: “Спомняш ли си когато баща ти ни видя, когато се целувахме в колата, как побесня,
извади пистолет, насочи го към мен и каза: “Всяко момче, което целуне дъщеря ми по този начин ще трябва
да се ожени за нея! Или ще се ожениш за нея или аз ще те изпратя в затвора за следващите 20 години.
Спомняш ли си това? Тя казала:  “Да,  спомням си.”  Той изтрил следващата си сълза и казал:  “Току-що
разбрах, че днес щях да изляза от затвора.” Ето това е лош съпруг! Добре, дотук с фриволността. Време е да
се върнем обратно в огнената пещ. 

Тримата приятели
Скоро  след  тези  нещастни  събития  повечето  приятели  на  Йов  научили  за  случилото  се.  Нали

разбирате, човекът е имал много приятели, а не само тези трима мъже, които един ден дошли при него.
Всички тези приятели чули за нещастията, които сполетели Йов. Но само малцина решили да си направят
труда да отидат и да бъдат до него в този трагичен момент. Ние не знаем много за тримата приятели, които
отишли при него. Ние даже не знаем със сигурност къде са живели. В Библията те са наречени просто
“тримата  приятели  на  Йов.”  “А тримата приятели  на  Йов,  като  чуха  за  цялото това  зло,  което го
сполетяло, дойдоха всеки от мястото си” (Йов 2:11). Според Библията те са се наричали Елифаз, Валдад и
Софар.  Предварително искам да  ви  кажа,  че  доста  по-късно в  библейския  разказ  (в  гл.  32)  вие  ще се
срещнете и с четвърти приятел, който е по-млад от тримата приятели. Неговото име е Елиу. Когато Елиу се
появява в тази история, той казва, че е по-млад и признава, че се притеснява. Поради което за доста време
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остава в сянка. 
Докато Елиу мълчи, се провеждат три циклични диалози между Йов и всеки от тримата  по-стари

приятели.  Първият  от  тримата  съвсем не е  бил кротък,  когато са  разтоварвали камиона с  критиката,  с
обвиненията и с призивите си да засрамят и да накарат да се почувства виновен пострадалият им приятел.
Ние ще ги чуем скоро, но не и Елиу, който търпеливо ги чака да се изкажат, преди да проговори и той.
Тримата по-стари приятели са по-близо до възрастта на Йов. Може би са били богати шейхове, които са
имали пари и свободно време, за да напуснат домовете си и да се отделят от работата си, за да посетят Йов.
Може би са се срещали с Йов в света на бизнеса. Може би са били част от някое бизнес-начинание на Йов в
по-добрите му години. Ние не знаем как са станали приятели и никой няма да ни каже. 

Единственото което знаем е,  че  всеки от тях е  дошъл от различно място,  за  да  прекара  време в
огнената пещ с техния приятел. Според Библията те “се бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и
да го утешат” (Йов 2:11). Повтарям, когато четете Библията, винаги обръщайте внимание на глаголите.
Тези глаголи на действието привързват в едно момента на историята. В този случай, мъжете дошли по две
причини: да го съжалят и да го утешат. Запомнете това, защото е много лесно да го забравите. Преди за
стигнете до края на тази книга, вие ще чуете да се казват много неприятни и непривлекателни неща за тези
приятели.  Всъщност,  колкото  по-дълго  оставали  те  край  Йов,  толкова  по-лошо ставало  положението  и
толкова по-аргументиран, по-осъдителен и по-напрегнат ставал разговора между тях и Йов.

Съвети към приятелите
Но преди да продължим, тези мъже трябва да бъдат похвалени за това, че са отишли при Йов. Докато

всички останали приятели и познати на Йов просто чули за трагедията му, но останали там, където били,
тези приятели поне отишли при него. Браво на тях! Тяхното отиване и причините, поради които казват, че са
го  направили,  ни  дават  добра  възможност  да  похвалим  истинските  приятелства.  По-рано  разгледахме
съветите на Йов към съпрузите, а сега момента е подходящ да се фокусираме върху някои от отличителните
черти на истинските приятели.

Първо,  приятелите са достатъчно загрижени и когато сме в беда,  идват без да са поканени.
Никой не е изпратил на Елифаз, Валдад и Софар съобщение, в което да се казва: “Бихте ли могли да дойдете
и да донесете малко съчувствие и успокоение за Йов? Той умира в огнената пещ от мъка и болка.” Това не е
било нужно, защото истинските приятели се появяват, когато научат, че обичания от тях човек е в беда.
Приятелите не се нуждаят от официална покана. Те идват инстинктивно, без да бъдат канени. Спомняте ли
си историята за Лазар от Новия Завет, когато се разболял тежко? Сестрите му Марта и Мария изпратили
съобщение на Исус. “този, когото обичаш, е болен” (Йоан 11:3). Това е всичко, което му казали. Те не са
молили Исус да дойде. А когато Той не отишъл (което е друга история), сестрите се обидили, въпреки че
Исус би могъл да каже: “Вие никога не сте ме канили да дойда.” И наистина, те не са го канили.  Вие не
молите да дойде този, който ви е приятел. Ако приятелят ви получи сърдечен удар и вие научите, че той
лежи в болницата,  без много бавене ще отидете при него.  Вие не чакате покана.  Никой не е  канен на
погребение. Ние отиваме на погребение, за да отдадем последна почит. По наша собствена инициатива ние
присъстваме на погребението от уважение. По същия начин, тези мъже са били загрижени и са обичали
Йов, поради което отишли при него.

Второ,  приятелите  отговарят  със  съчувствие  и  успокоение.  Съчувствието  означава  да  се
поставяш на мястото на страдащия. Приятелите постъпват така. Те влизат в неговата или в нейната огнена
пещ, за да почувстват страданието и лично да бъдат докоснати от болката. Успокоението означава да се
опитваме да облекчим и да намалим болката, като помогнем на страдащия по-лесно да понесе мъката. Вие
вършите  онова,  от  което има конкретна  нужда,  грижите  се  за  децата,  осигурявате  храна,  помагате  във
всичко, което е нужно, защото искате да успокоите страдащите. 

Джон Харли дава следното мъдро описание: “Научавайки за нещастието на Йов, тримата любящи
приятели ...  Елифаз,  Валдад и Софар се договорили да отидат заедно до Уз,  за да утешат Йов.  Думата
приятел има много широк смисъл и в него се включва интимен съветник, близък приятел и поддръжник в
някакъв спор. Често пъти приятелите дават тържествена клетва за вярност, в която обещават да се грижат
един  за  друг  при  всички  обстоятелства.  Отношенията  между  Йов  и  тримата  му  приятели  дават
доказателства за вярна обич. Мотивирани от обичта и от решимостта си да останат верни на приятеля си,
тези мъже отишли, за да утешат и успокоят Йов. Думата “утешавам” буквално означава “да поклатя главата
или тялото си напред и назад” като знак за споделена мъка. Да успокоя, това означава да се опитам да
облекча  и  да  намаля  дълбочината  на  болката,  причинявана  от  трагедията  или  смъртта.  Водени  от
благородните си намерения, тези трима приятели искали да помогнат на Йов да понесе мъката си.”

Не  ли интригуващо това  описание?  Може  би  като  ученик  сте  имали някакъв  неписан  договор  с
няколко приятели. Били сте толкова близки помежду си, че сте си казали: “Каквото и да се случи, където и
да се намираме в бъдеще, ние искаме да си обещаем един на друг, че ще се притичаме на помощ, особено
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когато сме в нужда.” Може би Йов и приятелите му са имали такава договореност помежду си. Тя не е била
в писмена форма, но въпреки това е съществувала. Те са имали такава близост помежду си и поради това е
било съвсем естествено да отидат и да предложат съчувствие и утешение на Йов.

Трето,  приятелите открито изразяват дълбочината на чувствата си.  Нали сте съгласни,  че
приятелите имат начини да правят това? Не е нещо необичайно да видите приятел, който седи в коридора
край някоя болнична стая и се опитва да преглътне сълзите си. Не е необичайно приятеля да дава израз на
дълбоките си чувства. Случайните познати обикновено не постъпват по този начин, но истинските приятели
дават израз на чувствата си.  И наистина,  в началото тези мъже били шокирани, когато видели в какво
състояние е Йов. Те даже не могли да го познаят! Възможно е в началото да са отишли до мястото, където се
е намирал стария му дом, в който са ходели и преди, но даже мястото не им се сторило познато. Всичко
наоколо било разрушено. Там нямало никакво оживление, а царяла призрачна тишина. Единственото нещо,
което успели да видят, били надгробните камъни на хълма. А някакъв случаен човек им казал: “О, Йов. Той
замина  преди  време.  Мисля,  че  сега  се  намира  на  бунището  извън  града.”  Още  един  шок.  Когато
пристигнали там, още преди да се доближат до него, те веднага забелязали разликата. Приятелят им нямал
коса, дрехата му била разкъсана и той седял край огън, в който горял оборски тор, а наблизо имало глутница
диви кучета и всичко било покрито с вонящ и разлагащ се боклук. Тримата приятели стояли, гледали и не
вярвали на очите си. В този момент те дали израз на чувствата си. “Човече, виж това!” И “плакаха с висок
глас; и всеки раздра дрехата си и сипаха пръст на главите си, като я хвърляха към небето. И седяха при
него на земята” (Йов 2:12-13). Ето така постъпват приятелите. Те не обръщат внимание на това, че ще се
изцапат или че ще изкалят дрехите си. Това ни отвежда до следващия принцип.

Пето,  приятелите  не  се  отвращават  от  неприятната  гледка. Тъкмо  обратното,  те  застават
възможно най-близо до нас.  Приятелите не се отвращават, че стаята вони. Приятелите не си заминават,
защото човекът, който са познавали по-рано, сега се е превърнал в празна черупка и е загубил половината от
теглото  си.  Приятелите  не  обръщат  внимание  на  тези  неща.  Те  не  си  заминават,  защото  почвата  е
пропаднала под краката ви и вие сте на края на живота и на силите си. Тъкмо обратното, това ги привлича
към  вас.  Тези  хора  буквално  викали  с  глас  и  плачели,  докато  седели  на  земята  заедно  с  Йов.  Те
демонстрирали дълбочината на своето страдание като стояли седем дни и седем нощи без да проронят нито
дума.

Пето,  приятелите разбират, поради което говорят много малко. Харесва ми начина, по който
Уорън Уирзби коментира това:  “Най-добрият начин да помогнете на хората, които са в беда, е просто да
бъдете крой тях и да говорите малко или да мълчите, но да им показвате, че сте загрижени за тях.  Не се
опитвайте да обяснявате всичко. Обясненията не лекуват разбитото сърце. Ако приятелите на Йов бяха го
изслушали, ако бяха възприели чувствата му и не бяха спорили с него, те щяха да му помогнат по един
прекрасен начин. Но те решили да действат като обвинители, вместо да бъдат свидетели.”

Приятелите на Йов останали, защото имали всички основания да бъдат близо до него. Те разбирали
страданието, през което преминавал Йов и че може да умре във всеки момент. Поради това те останали до
него без да говорят. Но това, което се случило след първите седем дни объркало всичко. Колкото по-дълго
оставали, толкова по-лошо ставало положението.

В момента,  в който се окажем в каквато и да е беда – да лежим болни в болницата,  или да сме
ограбени поради смъртта на  някой приятел,  или да  бъдем уволнени от работа,  или да  сме прекъснали
отношенията си с някой близък човек, или да сме подтиснати, или да сме объркани – винаги има хора, които
идват при нас и започват да ни обясняват точно къде сме сбъркали и какво трябва да направим, за да се
подобри положението ни.  Страдащите привличат съветниците така, както труповете по полето привличат
лешоядите. В началото сме впечатлявани, че те се интересуват от нас и сме изумявани от способността им
да задават въпроси. Те знаят толкова много! Как ли са успели да станат такива експерти по живеене?

Най-често тези хора употребяват цитати от Библията и то с лекота. Те са пълни с духовни диагнози и
с разбиране на всичко. Всичко това звучи толкова обнадеждаващо. Но след това започваме да се питаме:
“Защо се получава така,  защо след цялото им очевидно състрадание ние се чувстваме по-зле след като
изслушаме съветите им, вместо да сме по-добре?”

Книгата Йов е не само свидетелство за достойно страдание и Божие присъствие в страданието ни, но
освен това тя е нашият основен библейски протест срещу онази религия, която е принизена до даването на
обяснения или задаването на въпроси. Много от отговорите, които така наречените приятели на Йов са му
дали,   са технически верни  . Но техния дефект се съдържа точно в “техническата” им част. Това са отговори  
без лично отношение,    в  тях има интелектуалност,  но им липсва интимността  .  Отговорите са  шляпвани
върху разрушения живот на Йов така, както се поставят етикети върху бутилки с мостри. Йов се ядосал
срещу тази плътска мъдрост, на която й липсва връзката с живия Бог.

Преподобният (и бих добавил великият) Джо Байли и съпругата му Мери Лоу изгубили три от децата
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си. Едно от момченцата им починало след хирургическа операция, когато било само на 18 дни. Второто им
момченце починало на 5 годишна възраст от левкемия. Третият им син починал на 18 годишна възраст,
вследствие  от  нещастен  случай  при  пързаляне  с  шейна.  Джо  пише  следното  в  своята  чудесна  книга
“Последното нещо, за което говорим”: “Аз седях, разкъсван от мъката. Дойде някакъв човек и започна да ми
говори за Божията работа, обясняваше ми защо се е случило това и за надеждата отвъд гроба. Той говореше
непрекъснато и казваше неща, които знаех, че са верни. Аз го слушах безучастно и единственото нещо,
което исках, беше този човек да си замине. Накрая той го направи. След него дойде друг човек и седна до
мен. Той не говореше и не ми зададе въпроси. Той просто седя край мен повече от един час, слушаше когато
казвах нещо, отговаряше кратко, после каза една къса молитва и си замина. Аз се почувствах успокоен и не
ми стана приятно, че този човек си замина.”

Признакът, че приятелите постъпват правилно е, че човекът който се намира в огнената пещ, не желае
те  да  си  отиват.  За  сега   ще  трябва  да  оставим Йов  в  неговото нещастие.  Ние  сме  просто  странични
наблюдатели.  Ако  живеехме  по  времето  на  Йов,  ние  не  бихме  могли  да  кажем:  “Йов,  аз  знам  как  се
чувстваш.”  Ние  не  знаем.  Аз  не  знам.  Ние  не  можем  даже  да  си  представим.  Но  ние  можем  да  сме
загрижени.  Нашето  присъствие  и  нашите  сълзи  говорят  много  по-ефективно  от  думите  ни.  Думите  са
празно дрънкане, когато човек се намира в огнената пещ.

Глава 5

Тъжният плач на един нещастен човек

 Често пъти великите личности, които вършат велики неща, произлизат от някакво трагично начало.
Когато извърши задълбочено изследване на живота на подобни велики личности, човек често установява, че
те са заченати в утробата на нещастието. Наскоро си припомних за тази истина, когато заедно с жена ми
Синтия  присъствахме  на  една  вечеря,  организирана  от  Семинарията  в  Далас.  За  мое  неочаквано
удоволствие, нашият прекрасен пастор Бил Брайан, който от дълги години работи в семинарията, ни разказа
част от миналото си. То беше не само изненадващо, то беше шокиращо. 

Всеки, който познава Бил знае, че той е весел и радостен човек. Той е завършен тромпетист и обича
да пее, когато служи като “пастор” по време на лагерите. Неговата личност е заразителна. Когато се намира
в обкръжението на Бил Брайан, човек се чувства окуражен от неговия радостен дух. Всеки човек би си
помислил, че детството му трябва да е било леко и пълно с много любов, спокойствие и безопасност. Пастор
Бил винаги насочва вниманието ви към светлата страна на живота. Чашата му изглежда винаги полупълна и
никога не е полупразна. 

Но животът му не е започнал по този начин. Животът му е имал трагично начало. В продължение на
много години баща му страдал от дълбока депресия. Тъжната история на Бил започва от момента, когато
депресията на баща му го отвела в един тъмен емоционален тунел. В онези далечни дни всяко емоционално
или умствено заболяване рядко се изваждало на показ.  Тогава възможностите за оказване на помощ на
болните  от  такива  заболявания  били  много  ограничени.  Бил  си  спомня,  че  много  седмици  подред
семейството  му  посещавало  един  медицински  център  в  Спрингфилд,  Мисури,  където  се  изкачвали  с
асансьора на 6-ия етаж. Там седял и чакал заедно с майка си, докато баща му ходел при някакъв психиатър.

Тъй като бил малко момченце, той не разбирал това, което ставало. Единственото което знаел било, че
татко му не е щастлив и няма никакво спокойствие. Баща му постоянно се безпокоял и живота му бил черен
и  безплоден.  Бил  разказа,  че  по  време  на  едно  такова  посещение  баща  му  бил  изведен  от  стаята  на
психиатъра и бил помолен да почака заедно с Бил, (който по това време бил само на 4 годишна възраст),
докато майка му била помолена да влезе в кабинета на психиатъра. Тъй като депресията на баща му се
влошавала,  лекарите  обмисляли  възможността  да  го  обявят  за  “умствено  невменяем.”  За  нещастие,  в
чакалнята било възможно да се чуе разговора в кабинета на психиатъра и баща ми подслушал какво си
говорят вътре. Всъщност заключението, което лекарите съобщили на майка му било, че  те не знаят, дали
баща му някога ще се излекува. 

Бил каза: “Спомням си, че когато майка ми излезе от кабинета заедно с лекарите, баща ми ме взе в
прегръдките си, притисна ме и каза: “Обичам те, сине.” След това ме постави на пода, обърна се, затича се и
скочи през  прозореца на  6-я  етаж.  Стъклата от  прозореца се  разбиха  на  парченца,  а  той падна  долу и
загина.” После един приятел на семейството открил малкият Бил да се щура сам на първия етаж на сградата
и се погрижил за него, докато намерили другите членове на семейството му. Това са последните спомени на
Бил за баща му. След това за Бил се грижили основно баба му, дядо му и една негова леля, защото майка му
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се опитвала да се възстанови от тази ужасна трагедия. Това състояние продължило с години. Онези от нас,
които  познават  този  радостен  служител  на  Бога  никога  не  биха  предположили,  че  човек  като
привлекателния Бил Брайан е преживял подобно тъжно и печално начало.

Сега  чета  една  прекрасна  книга  на  Бенжамин и  Роз  Зандер.  По  време  на  написване  на  книгата
“Изкуството на възможното,” Бенжамин Зандер бил диригент на Бостанския филхармоничен оркестър. В
тази впечатляваща книга той разказва една увлекателна история, свързана с прочутата Девета симфония на
Малер. Густав Малер  живял в края на 19 и в началото на 20 век. Семейството на Малер било от Бохемия и
той  станал  композитор,  диригент,  а  впоследствие  в  продължение  на  10  години  бил  директор  на
Императорската  опера  във Виена.  Това  бил чудесен и  привилегирован пост,  който изисквал от  него  да
притежава много и разнообразни умения. Не е изненадващо, че точно тази симфония е позната с това, че в
нея се говори са всичко! 

Онези, които проявяват сериозно влечение към класическата музика, изучават Деветата симфония на
Малер. В нея има богатство и дълбочина на оркестрирането, хармония, мелодии и контрамелодии, които я
правят уникална.  Човек би си помислил, че геният, който е написал такава симфония сигурно е живял
охолен живот. Сигурно е било чудесно човек да получи такова обучение. Но Зандер пише: “Детството на
Густав Малер е било трагично. Още докато израствал,  умрели седем негови братя и сестри. Ковчезите се
превърнали в обичайна мебелировка на техния дом.” Бащата на Малер бил груб и брутален алкохолик.
Майка му била слаб и нараним инвалид, чието съществуване зависело изцяло от милостта на ударите, които
съпругът й нанасял. Малер преживял трагични години. 

Когато пораснал, той се оженил и му се родила прекрасна дъщеря, която обожавал и щедро обгръщал
с любов. Тя умряла на 4 годишна възраст и той никога не се възстановил напълно от своята мъка. Отгоре на
всичко, тъй като бил евреин, той бил принуден да напусне работата си като директор на Виенската опера.
Скоро след това му казали, че е сърдечно болен и няма да живее дълго.  Забележителното е, че точно в
атмосферата на тази тъга, печал и обезкуражение, Густав Малер е композирал своята Девета Симфония.
Малер не е бил тъжен през цялото време. Той обичал силно природата и бил много добър плувец, смеел се
много заразително и имал огромна любов към живота и всичко това е намерило отражение в музиката му,
така както и тъгата и гнева, породени от неговата болест и от бруталността на баща му и наранимостта на
майка му. Малер си е мислел, че трябва да съживи всичко това в своите симфонии. Той започнал да пише
Десета  симфония,  която  останала  недовършена.  Въпреки,  че  живота  на  Малер  е  бил  прекъснат
преждевременно, музиката му живее и вдъхновява сърцата на любителите на музиката от цял свят.

Тогава има ли нещо чудно в това, че през вековете историята на Йов е донесла успокоение на хората,
които са били разкъсвани от болката? Изненадващо ли е, че хората, които са преживяли големи нещастия в
живота си, накрая се обръщат към историята на Йов, човекът, който придава нов смисъл на нещастието?
Когато четете книгата Йов, вие се свързвате с нещастието на човека, особено ако и вие сте познали подобно
нещастие. Само страдалото сърце може да е чувствително към подобна мъка.

Йов и грубата реалност
Ако още не сте разбрали трябва предварително да ви предупредя, че тази глава няма да е приятна. Не

е лесно да се пише за това. Не съм срещал човек, който да ми е казал, че Йов 3 е любимата му глава. Не
познавам човек, който да знае наизуст стихове от гл. 3 на Йов. В нея се разказва за такива неща от живота на
Йов, които ви карат да поклащате глава, да въздъхвате и да се обръщате бързо към следващата сцена. В тази
глава  се  спукали циреите  и  съдържанието на  реалността  се  изляло върху живота  на  Йов.  Ако от  тази
история  беше  направен  филм  и  вие  гледате  видеокасета  тази  вечер,  когато  стигнете  до  тази  част  от
историята,  вие щяхте да придвижвате лентата на бързи обороти,  защото няма да искате децата ви да я
гледат. Съдържанието й не само е неприятно, но и граничи с ереста!

Някои от нещата са направо обидни и оскърбителни. Вие не можете да си представите, че този велик
човек Йов от гл 1 и 2 е същия човек, с който се срещате в гл.3. Вие просто не искате да повярвате това.
Защо? Отчасти, защото притежаваме изопачената представа, че всеки, който живее в такава голяма близост
до Бога вечно ще живее щастливо. В края на краищата, нали се казва “Бог те обича и има прекрасен план за
твоя живот.” Нали е така? Ако не е достатъчно запознат с Библията, човек може да си помисли, че още през
първата седмица след като се обърне към Бога, би могъл да разпери широко криле и да започне да се рее
през живота. Трябва да разберем, че “прекрасния план” е прекрасен от Божията гледна точка, а не от вашата
и моята гледни точки. 

За  нас  “прекрасен”  означава  удобен,  здравословен,  задоволен с  всичко,  без  дългове,  без  болести,
щастливо женен с две добре възпитани деца, реализиран, с добре платена работа и с перспектива само за
благословии, успехи и вечно благоденствие. Това е “прекрасно” от нашата гледна точка. Но от гледна точка
на Бога прекрасния план е друг. Йов ни връща обратно към реалността – към Божията реалност. Спомнете
си въпроса, който Йов задал на жена си: “Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото”
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(Йов 2:10)? Скоро виждаме същият човек в съвсем нов образ. Това е причината, поради която Йов 3 ни
създава затруднения. Ние не искаме нашия герой да мисли или да говори така, както говори в тази глава.
Той вече не изглежда, че продължава да е човек на Бога. В края на тази глава той даже има дързостта да
каже: “Не бях на мир, нито на покой, нито в охолност; но пак смущение ме нападна .” (Йов 3:26). С други
думи  той  казва:  “Не  ми  е  лесно.  Не  съм  спокоен.  Нямам  почивка.  Объркан  съм.”  Какво  става?  Ние
получаваме достъп до тъмната страна от живота на Йов, която е толкова реална и в нашия живот сега,
въпреки че е различна от живота на Йов.  За щастие, той ни напомня, че даже вярващите в Бога могат да
изпаднат в депресия.

Една от любимите ми глави от една от любимите ми книги “Лекции за моите студенти,” е озаглавена
“Стиснатите за бой юмруци на Божия служител.”. Тази книга е написана от английският пастор от 19 век
Чарлз Спържън, един извънредно надарен мъж, който в същото време е болезнено реален. В книгата си той
признава, че е имал дълги периоди на депресия. Той открито признава, че не винаги е бил жизнен, мъдър и
готов. Той не винаги е бил смел и щастлив. 

Всъщност, той открито твърди: “Преди всяко велико постижение е напълно нормално да съществува
някаква потиснатост. Така се случи, когато за пръв път станах пастор в Лондон. Успехът ми ме поблазни,
както и мисълта за отварящата се пред мен врата към кариерата, която до сега ме ободряваше, а сега ме
хвърли в най-големите дълбочини на отчаянието, от където описах с думи мъката си и установих, че нямам
никакъв стремеж към слава и величие. Кой бях аз, че да продължавам да водя толкова много хора? Искаше
ми се да се върна обратно при моя скромен и уединен селски начин на живот или да емигрирам в Америка и
там да намеря някое уединено гнездо в отдалечените гористи местности, където ще съм в състояние да се
справям  с  нещата,  които  ще  се  изискват  от  мен...Тази  потиснатост  ме  обхваща  винаги,  когато  Бог  ме
подготвя  за  някое по-голямо благословение в  моето служение;  облакът е  черен,  преди да  се  разкъса  и
засенчва всичко преди да отстъпи пред потопа на милостта. Сега угнетеността дойде при мен е като бедно
облечен пророк.”

Същото се случва и с мен. Може би не в такава голяма степен като някои хора, но и аз понякога
преминавам през обезпокоителните тунели на потиснатостта. Интересното е, че тъкмо тогава, когато хората
около мен може би си мислят, че аз съм обхванат от някаква гордост, аз се боря с отчаянието. Чудил съм се,
дали въобще ще успея да издържа на това напрежение. Но аз никога не съм попадал в толкова дълбока яма,
като ямата, в която се оказал Йов. Ако Йов се намираше в някаква съвременна болница, на вратата му щяха
да поставят табелка “Влизането на посетители е забранено.” 

Но Йов не може да избяга и да се скрие. Той е поставен на такова място, че всички да го виждат.
Всеки от нас си има своите моменти на слабост, в които не иска никой да го вижда. Всички ние имаме
моменти, когато стигаме до края на издръжливостта си. Това се случва, когато облаците на разорението или
на смъртта затъмнят слънцето на надеждата. Тогава виждането ни е блокирано и от нас избликва онова,
което наистина усещаме. Но за щастие около нас няма странични наблюдатели, които да ни чуят и да ни
видят. Но за разлика от нас, до Йов е имало трима приятели, които са седели, наблюдавали са го и са
слушали всяка негова дума. Тогава в тях започнали да се пораждат осъдителните мисли и те се нахвърли
върху него, когато им се предоставил шанса да говорят така, като че ли проповядват.

Един бърз анализ и описание на положението
Позволете  ми  на  изкажа  някои  свои  мисли  относно  тази  глава  от  библейския  текст,  преди  да

продължим  нататък.  Първо,   на  това  място  в  еврейския  текст  на  Библията,  поезията  заменя  прозата.
Встъпителните гл. 1 и 2 на Йов са написани в разказна форма, така както са показани във вашите Библии.
Този разказвателен стил е широко приложим. Например, всеки роман е написан в разказна форма и е проза.
Същото се отнася и за всяка статия от списание или за всеки вестникарски текст. Но когато стигнете до  гл.3
на Йов в еврейския текст, вие започвате да четете поезия. Поради това стилът се променя от разказвателен и
става поетичен.  Тази поетична форма продължава до Йов 42:6. Това обяснява защо книгата Йов попада в
поетичната част на Библията.

От обучението си по английска литература в училището вие си спомняте, че поезията често пъти е
пълна с алегории, с чудесни описания на картини и с повторения на сходни мисли. Това се случва, когато
автора върти мислите в ума си и ги разглежда от различни гледни точки. Никой добър познавач на поезията
не възприема текста буквално. Човек приема някои неща в текста така, както са казани, а за другите повдига
рамене и казва:  “Това е поезия.” Тъй като през целия си живот съм обичал поезията,  аз  съм запомнил
наизуст  някои  части  от  любимите  ми  стихотворения.  Когато  си  ги  припомням,  аз  често  си  мисля,
независимо, че много пъти съм си ги припомнял, че не знам пълния смисъл на онова, за което говори поета.
Не се страхувайте да си признавате това, когато ви се отдаде случай да четете книгата Йов, защото вие
четете поезия. Поради това ви призовавам да признавате, когато стигнете до някои место в текста, че ви
изглеждат твърде неразбираеми: “Аз просто не знам смисъла на това нещо. Не съм сигурен какво е имал
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предвид автора.” Можете да излезете от тази примка, като просто кажете: “Това е поезия.”
Тук се намира второто нещо, което трябва да помните: Избухването на Йов не се дължи основно на

физическото му страдание.  Причината е преди всичко емоционална и се дължи на това, че той е изгубил
контакта си с Бога. Неговата мъка, неговият банкрут и болезнените подутини по тялото му не успели да го
принудят да каже това, което казва в гл. 3. Очевидно е, че болката е една от причините, но тя не е основната
причина.  Причината е,  че той не е можел да спи през нощта.  Тук не става въпрос за нощно безсъние,
причинено от някакво безпокойство. Йов се е намирал на края на своето емоционално изтощение, защото
бил изгубил най-добрия си Приятел. От много години Бог му се струвал интимен приятел. Докато бизнесът
му се разраствал и керваните от камили се умножавали, докато жънел изобилна реколта и докато печалбите
му растели, благославяйки него и семейството му с необикновено благополучие, той и Бога си говорели
интимно. Те вървели ръка за ръка до онзи ужасен ден, когато всичко се разпаднало. Както видяхме, той
загубил всичко – всичкия си добитък, дома си и всичките си десет пораснали деца и накрая – здравето си.
Това било ужасно, но не това го е притеснявало.

Истинската тъмнина за него настъпила тогава, когато небесата престанали да отговарят. Когато Бог
престанал да се разхожда с него във вечерната прохлада. Когато Бог престанал да му говори и да му дава
повторни уверения от вида “Синко, нека да ти обясня защо се случи това. Сатаната дойде при мен и се
осмели да Ме накара да направя това, защото твърдеше, че ти ще Ме прокълнеш. Аз знам, че ти няма да
направиш  това.  Нещо  повече,  аз  искам  да  знаеш,  че  съм  тук  до  теб,  докато  преминаваш  през  това
изпитание.” Йов не е знаел нищо за това. Всъщност, той не е получил отговор на въпросите “защо,” а е
получавал отговор само на въпросите “какво.” Сега той живеел с последствията от тези ужасни събития. Но
най-лошото  от  всичко  било,  че  Бог  мълчал  и  изглеждало,  че  отсъства.  Йов  се  намирал  на  края  на
издръжливостта си,  в пълно отчаяние.  Вие също сте били в подобно положение.  Това е  денят,  в който
затръшнахте вратата. Това е денят, когато казахте на най-близките си хора: “Оставете ме сам! Махайте се!”
Това е денят в неговия живот, когато той не можел да намери Приятеля си. 

Робърт Алдън пише: “Гл. 3 на книгата Йов сигурно е една от най-потискащите глави в Библията.
Въпреки че някои хора може да са били толкова депресирани, колкото е бил Йов и използват тези стихове,
за да дадат израз на чувствата си, малко проповеди са посвещавани на тази глава, малко са нейните стихове,
които  се  разглеждат  като  обещания  и  малко  от  тези  стихове  биват  запомняни  заради  топлотата  на
съдържащите се в тях чувства. Тази глава е най-потискаща от няколкото потискащи глави в тази книга.”

Думи на един разорен човек
Ето ви едно просто и потискащо обобщение на Йов 3:
-  Йов съжалява, че се е родил (Йов 3:1-10)
-  Йов пожелава да беше умрял при раждането си (Йов 3:11-19)
-  Йов иска да умре (Йов 3:20-26)
“След това Йов отвори устата си и прокле деня (на раждането) си” (Йов 3:1). Тъй като търпеливо

сте прочели първоначалния ми коментар, вие не сте много шокирани от промяната, която е очевидна още от
първия стих на гл. 3. Колко лесно е човек да си каже: “Аха, значи това се случи. Сатаната каза, че Йов ще
прокълне Бога и сега той го направи.” Но вгледайте се по-внимателно. Той не проклина Бога, а деня на
раждането  си.  В  това  има  голяма разлика.  Избирайки  между  думите  “Защо някога  съм  бил  роден?”  и
“Господи, не вярвам вече в Теб”, Йов казва: “Аз съм толкова самотен. Съжалявам, че някога съм започнал да
дишам. Съжалявам, че съм бил заченат в утробата на майка си.”

Нека да не се придвижваме толкова бързо напред. Още първата дума “След” в Йов 3:1 ни дават пауза.
Спрете се и бързо се върнете назад. Йов седи на градското бунище, главата му е обръсната, жена му е до
него  със  скръстени  ръце,  тримата  му  приятели  седят  и  наблюдават  мълчаливо  в  продължение  на  7
денонощия, а от небето няма никаква надежда. На фона на всичко това Йов отваря устата си и казва: “Иска
ми се никога да не бях се раждал.” Но това не е всичко, което е казал. Прочетете сами следващите стихове:
“Йов проговори: “Да погине денят, в който се родих, и нощта, в която бе казано: Роди се мъжко. Да бъде
тъмнина онзи ден; Бог да не го зачита отгоре и да не изгрее на него светлина. Тъмнина и мрачна сянка да
го обладаят; облак да седи в него; всичко, което помрачава деня, нека го направи ужасен. Тъмнина да
обладае онази нощ; да не се брои между дните на годината, да не влезе в числото на месеците. Ето,
пуста да остане онази нощ; радостен глас да не дойде от нея.  Да я прокълнат онези,  които кълнат
дните, онези,  които са изкусни да събудят левиатана. Да изгаснат звездите на вечерта й; да очаква
светлина и да я няма, и да не види първите лъчи на зората; защото не затвори вратата на майчината ми
утроба и не скри скръбта от очите ми” (Йов 3:2-10).

Ако  обичате  да  правите  бележки  и  подчертавания  в  Библията  си,  вие  можете  да  подчертаете
страшните клетви от ст.3 – 9. Това за пожелателни думи и изразяват онова, което Йов е пожелавал – да се
случи това, да не се случи онова, да стане това, да не стане онова. Нали си спомняте, че това е поезия? Ст.3:
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“Да погине денят.” Ст. 4: “Да бъде тъмнина онзи ден; Бог да не го зачита отгоре.” Ст. 5: ”Тъмнина и
мрачна сянка да го обладаят; облак да седи в него; всичко, което помрачава деня, нека го направи ужасен.”
Ст.6: “Тъмнина да обладае онази нощ; да не се брои между дните на годината, да не влезе в числото на
месеците.  (Извадете го от календара, забравете рождената ми дата.)  Ето, пуста да остане онази нощ;
радостен глас да не дойде от нея.  Да я прокълнат онези,  които кълнат дните .”  Ст.  9:  “Да изгаснат
звездите на вечерта й;” Йов е поискал всичко това да се случи. 

Защо е искал да се случат тези неща? Той е бил потиснат и е казвал: “Не искам да имам нищо общо с
това нещо, наречено живот.” Интересното е, че мисълта за самоубийство не се е появила в главата му. Нито
е правил опит да се самоубие, нито споменава даже една дума сам да сложи край на живота си, защото това
е толкова чуждо на живота на вярващия човек. Докато работех над това печално оплакване, аз си помислих,
че е интересно да се види казаното от Йов в ст. 3:3. Той не само съжалява заради деня, в който се е родил,
той съжалява и заради това, че е бил заченат. “Да погине денят, в който се родих.” След това се връща девет
месеца назад и продължава: “И нощта, в която бе казано: “Зачена се мъжко.”

В днешното време на лесни и чести аборти не е ли интересно, че Йов не  говори за “зародиш.” Или за
маса от протоплазма. Той нарича това микроскопично размножаване на живите клетки “мъжко” (момченце),
защото животът започва от момента на зачеването. Животът се създава веднага след като спермата влезе в
яйцеклетката! Зачеването е било аплодирано от тогавашните съвременници: “Момченце! Момченце! Ние
ще си имаме момченце! Колко е чудесно!” Не, не, не! “Не казвайте това. Не празнувайте!” – казва Йов в
този тъмен момент от живота си. “Да бъде тъмен този ден. Заличете го. Отървете се от него!” Има друга
част  от  това  болезнено  свидетелство,  която  ме  вълнува.  Когато  стигнем  до  сърцевината  на  тъмната
перспектива на Йов, ние четем следното: “Да я прокълнат онези, които кълнат дните” (ст.8). 

Йов не е толкова опитен в проклинането, поради което предлага онези, които са експерти в такъв вид
говорене да свършат тази работа вместо него. В добавка Йов пояснява, че тези хора са “изкусни да събудят
левиатана.”  А  какво  представлява  Левиатана?  В  тълковния  речник  се  дава  следното  определение:
“митологично  морско  чудовище,  представяно  като  някакъв  дявол  или  сатана.”  Но  има  допълнително
пояснение. Левиатан е морско чудовище със 7 глави според древната близкоизточна митология. В древната
литература  от  района  на  ханаанската  и  филистимската  земя  пише,  че  тамошните  хора  са  вярвали,  че
затъмненията били предизвиквани от чудовището Левиатан, който излизал от морето, поглъщал слънцето
или луната и по този начин тъмнината обхващала земята. Според тази мит, когато Левиатан се събуждал от
съня си в морските дълбини, той поглъщал слънцето или луната. 

Вие питате: “Какво е това?”  и аз ви отговарям: “Поезия.” Както вече споменах преди малко в тази
глава, не е ли великолепен начина, по който да се обясняват подобни неща? Това е поезия. Не, тези мисли са
нещо повече от поезия, те са митологията. Ако сега пътувате до Турция или Гърция, вие си наемате човек,
който е жител на тези земи и работи като професионален туристически водач и той ще ви разкаже много
митове и легенди. Бих добавил, че почти сигурно няма да чуете нищо за религията, а само митове и легенди
за боговете, обитавали тези земи. 

В древността тези митове се превърнали в част от културата и литературата на тамошните жители.
Поради това, Йов всъщност казва: “Ох, докато съм в това отчайващо положение, нека Левиатан да погълне
слънцето и денят да се покрие с тъмнина.” Дали Йов е вярвал в митовете? Не повече от вярата, която имаме
ние в Дядо Коледа по време на Рождество Христово, когато споменаваме, че Дядо Коледа ще донесе това
или онова. Това не означава, че ние вярваме в него, а просто, че се преструваме, че вярваме. Миналата
година на Рождество Христово получих картичка от един приятел,  който е  малко по-млад от мен.  Той
разказва: “Ние преминахме през 4 етапа с Дядо Коледа. В началото вярваме в него. През втория етап не
вярваме в него. През третия етап играем ролята на Дядо Коледа. През четвъртия изглеждаме като Дядо
Коледа.” Ние разказваме вицове за Дядо Коледа и се смеем над всички митове, свързани с тази измислена
личност.

Докато се оплаква, че не е имал щастието да загине по време на зачеването си и тъгува, че е доживял
да види денят на раждането си, Йов задава следния проницателен въпрос: “Защо не умрях при раждането и
не издъхнах, щом излязох от утробата? Защо ме приеха коленете? Или гърдите, за да суча” (Йов 3:11-12)?
Ние разбираме последното изречение. Очевидно в него той говори за майка си, която му е давала да суче.
Но какво иска да каже,  когато говори за  коленете? Някои считат,  че  той описва  майката в  момента на
раждането на бебето. С други думи, новороденото бебе минава между коленете на майката. Но в текста е
употребена думата “приеха.” Това може да е описание на майка, която поставя бебето на коленете си, когато
се подготвя да му даде да суче.

Най-вероятно тук става дума за някакъв обичай, в изпълнението на който след раждането бебето е
подавано на бащата. То се поставяло на коленете на бащата и той му давал семейната благословия. Ако
някога сте гледали предаванията на документалната телевизионна програма “Корени,” вие си спомняте, че
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спазвайки своя древен обичай, африканското бебе е било подавано на бащата, който го повдигал нагоре към
Бога и символично Му го подавал. По времето на Йов може би бебето е било подавано на бащата и той го е
благославял, докато то е лежало върху коленете му. А Йов казва: “Защо някога съм бил благославян? Защо
някога са ме приели онези колене?” С други думи: “Не беше ли по-просто да бях едно безжизнено бебешко
тяло, държано в техните ръце?” 

А  по-нататък,  разработвайки  идеята  си  за  новороденото,  Йов  се  връща  към  благославянето  на
мъртвото му бебешко тяло и в същото време описва небесата: “Защото сега щях да лежа и да почивам; щях
да спя; тогава щях да съм в покой” (Йов 3:13).  “Или като скрито пометнато, нямаше да ме има, както
младенци, които светлина не са видели. Там нечестивите престават да се смущават и там уморените се
успокояват. Заедно се успокояват и пленниците, не чувам гласа на насилника. Там са малък и голям; и
слугата е  свободен от господаря си.  Защо се  дава светлина на  злощастния и живот на огорчения в
душата,  които копнеят за  смъртта и  я  няма,  ако  и  да  копаят за  нея  повече,  отколкото за  скрити
съкровища – които много се радват и веселят, когато намерят гроба? Защо се дава светлина на човека,
чийто път е скрит и който Бог е преградил? Защото вместо ядене, идва му въздишка и стенанията му се
изливат като вода” (Йов 3:16-24). Когато някой поднасял нещо за ядене на Йов, той пъшкал.  В еврейският
текст е  използвана една дума,  която означава “крещя.” Все едно,  че е казвал:  “Ох,  махнете това оттук,
въобще  не  искам  вече  нищо  да  ям!”  В  допълнение  към  ужасните  си  страдания,  сега  Йов  гладува  и
стенанията му се изливат като вода. 

Той завършва риданието си с описание на страховете и на опасенията си: “Случи ми се онова, от
което най-много се страхувах и не  ми остана  никаква  надежда.”  Така  той обобщава  нещастието си  по
следния начин: (1) Много ми е трудно. (2) Нямам спокойствие. (3) Нямам почивка. (4) Изпълнен съм с
бъркотия. Край на изказването му! Седящите край него приятели са го гледали презрително. Анализирайки
отговора му от привилегированата позиция на собственото си добро здраве, от позицията на добрият им
апетит и наличието на много ядене, от гледната точка на продължаващото им благополучие и на щастливите
им семейства, те се почувствали оскърбени от грубите му изрази. Скоро щели да започнат да го упрекват за
това, че говори по такъв начин. Приятелите му все повече стигали до убеждението, че Йов получава онова,
което си е заслужил.

Гледали ли сте филма “Човекът-слон”? Това е чудесен филм, който е предназначен не за хората, които
живеят в безопасност и гледат леко на живота, а за онези, които имат зряло отношение към реалността. В
него се разказва за един човек, който страдал от болест, която го превръща в деформирана и осакатена
личност.  Главата  му  придобила  огромни  размери,  а  предишната  му  гладка  кожа  станала  груба  и
безчувствена и по този начин външният му вид станал карикатурен и смешен. Накратко казано, в края на
краищата  той  започнал  да  прилича  на  цирков  клоун,  въпреки  че  вътрешно  не  се  бил  променил  и
продължавал да бъде прекрасен човек с добре работещ ум и с нежни чувства. Хората се отнасят безсрамно с
него, третирайки го като някакъв изрод, който е избягал от някакъв цирк.

Вие си спомняте трагичната сцена, когато той бяга от тълпата, докато камерите го снимат, а хората
крещят и се опитват да го хванат. Накрая успява да стигне до една ж.п. гара и тича надолу по стълбите, за да
избяга от преследвачите си. После влиза в една обществена тоалетна. Тълпата нахлува след него със своите
святкащи камери, а през това време преследваният с мъка произнася фразата: “Аз съм човек.” След нея в
киносалона настъпва толкова пълна тишина, че може да се чуе шума от паднала топлийка. 

Представям си, как Йов плаче в положението, в което се намира: “Боже, къде си?” Тук Йов е стигнал
края на издръжливостта си. Джон Хартли пише: “Това са най-трудните думи от цялата книга, които Йов
произнася срещу себе си. Те ни изненадват. Приятелите му също са били шокирани. Те са се страхували, че
вярата му в Бога се е превърнала в неверие...И защо човек, който е отказал да прокълне Бога, е бил толкова
враждебно настроен към собствения си живот? Контрастът между образът на Йов от началото на книгата и
образа му в тази поетична част не може да не ни озадачава. Въпреки че Йов се доближава до границата на
проклинането на Бога,  той не го проклина.  Вместо това той насочва гневните си чувства,  породени от
страданието си към пожеланието да беше умрял. Той оцелява в своя най-тъмен час, тъй като нито проклина
Бога, нито взема съдбата си в собствените си ръце.”

Някога чувствали ли сте се така? През последните 40 години от историята на църквата ние изминахме
дълъг път. През този период аз работих като служител на Бога. В началото на далечните 1960 години, когато
християнинът страдаше от някакво нещастие, което пораждаше в него подобни мисли и искрени признания,
той никога не ги изричаше публично. Той трябваше да преглъща мъката си.  Тогавашното преобладаващо
мнение  беше  просто:  християните  никога  не  се  разстройват.  Нещо  повече,  християнинът  никога  не  е
подтиснат!  Знаете  ли  каква  дума  се  използваше  през  60-те  години  на  миналия  век,  за  да  се  опише
състоянието на хора, които се борят с дълбоката депресия? “Нерви.” За такъв човек се казваше: “Той има
проблем с нервите.”  Или просто:  “Тя е  нервна.” А ако понякога,  Бог да ви е  на помощ, ако някога се
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налагаше  да  бъдете  приет  в  болницата  поради  “нервното  си  разстройство,”  тогава  просто  нямаше
християнска дума за това състояние. Повтарям, вие не можехте да кажете на някой човек: “Засрами се,
защото не вярваше в Господа, докато се бореше и установи, че Бог е верен да ти помогне да се справиш с
твоята потиснатост.” Спомням си, че веднъж по време на един семинар един професор ни учеше как да
помагаме на семействата, които имаха погребения. Той ни учеше, че по време на погребалната служба на
хора, които са се самоубили или са били неизлечимо болни и поради това са решили да се самоубият, но са
християни, ние въобще не трябваше да споменаваме за причината на смъртта им. Честно казано, това не ми
звучеше правилно тогава, не ми звучи правилно и днес. Съвет, който се основава на срама никога не звучи
правилно, просто защото не е правилен! Тогава не знаех достатъчно за онова, което се казва в Йов 3. Ако
знаех, аз щях да попитам: “Хей, а какво ще правим с Йов?”

Думи на успокоение и окуражение
Пиша тези редове за онези от читателите, които сега може би се намират в ямата на отчаянието и се

борят да се върнат обратно. Възможно е положението ви да е станало толкова тежко, че да имате нужда от
компетентен християнин-психолог (или психиатър), за да ви помогне да намерите пътя си за връщане назад.
Най-разумното нещо, което можете да направите,  е да откриете такъв специалист и да идете при него.
Всъщност, идете при него веднага, след като почувствате нужда да го посетите. Убедете се, че този съветник
наистина вярва в Господ Исус Христос и е компетентен, за да е в състояние да ви посочи пътя, по който
трябва  да  вървите,  за  да  се  измъкнете  от  нещастното състояние,  в  което се  намирате.  Освен това  бих
добавил: “Бог да ви благослови заради всеки час, който изразходвате, за да откриете пътя и да излезете от
клопката, в която сте попаднали. Има надежда. Нашият верен Бог ще ви види.” Не знам, дали в по-младите
си години съм бил достатъчно зрял,  за  да направя това,  но сега,  докато слушам плача на Йов,  който е
толкова нещастен и държи главата си с ръце, а сълзите капят от очите му, аз не бих се въздържал и бих
отишъл при него, за да го прегърна и да му кажа колко много го обичам и го уважавам. Същевременно си
признавам, че не съм сигурен, че някога въобще ще разбера колко ужасно е било неговото нещастие. Пиша
тези  редове  за  онези  читатели,  които  работят  като  психолози  или  психиатри,  които  познават  нашия
Спасител,  които  уважават  в  Божието  Слово  и  вярват  в  неговите  истини.  На  тези  хора  казвам:
“Продължавайте да го правите. Не се отказвайте. Помагайте на всички хора, на които можете да помогнете
и то толкова дълго, колкото можете. В Божието семейство има много наранени братя и сестри, които имат
нужда от вашата помощ. Ние ви ценим високо и се молим за вас.”

Три практични съвети, над които трябва да се замислим
След като съм казал всичко това, има три практични съвети, които искам да дам на онези от вас, които

се намират в положението на Йов.
Първо,    има дни,  които изглеждат толкова мрачни за страдащия,  че той не вижда никаква  

светлина. В края на тази глава Йов се е намирал точно в такова състояние. За нещастие, неговите така
наречени приятели няма да му донесат никакво успокоение. Подобно на Йов и вие може би от дълго време
не сте видели светлина. След малко ще ви пиша повече.

Второ,    има  преживявания,  които  са  твърде  силни  и  нараняващи,  че  в  тях  няма  никаква  
надежда. Когато човек пропадне толкова надълбоко поради болката, която изпитва в себе си, на него му се
струва,  че  всякаква надежда е изгубена.  Това е причината,  поради която Йов признава,  че живота му е
труден, че му липсва мир и че е силно разтревожен.

Трето,   има пропасти, които са толкова дълбоки, поради което страдащият, който е попаднал в  
тях не може да намери успокоение. Струва ми се, че на този етап не е разумно да продължаваме.

Когато сме в подобно положение, ние се стремим да излезем от него, за да потърсим успокоение. В
този момент разумът ни започва да ни мами, като ни кара да си мислим, че даже Бог не се интересува от
нас. Грешка! Спомняте ли си изречението, което Кори тен Буум обичаше да цитира? Аз често се сещам за
него: “Няма толкова дълбока яма, до чието дъно да не може да достигне Бог.” 

От собствен опит аз знам, че е така. Онези от вас, които са дълбоко подтиснати, не си спомнят за тази
истина и не могат да се съгласят с нея. Те отричат, че това е така, защото чувстват, че между тях и Бога има
огромна дистанция, а това е объркващо и даже плашещо състояние. Но добрата новина е, че Бог не само е
близо  до  вас,  но  Той  се  грижи и  интересува  от  вас.  По  време на  студентките  ми  години в  Даласката
Семинария,  двамата  с  жена  ми  Синтия  завързахме  приятелство  с  Денис  и  Луси  Гърнси.  И  двете  ни
семейства живееха в апартаменти близо до семинарията, което означаваше, че ние бяхме две от десетте
семейства  в  този  малък  жилищен  комплекс,  поради  което  всички  се  познавахме  добре.  Денис  и  Луси
станаха  едни  от  нашите  най-добри  приятели  и  това  продължи  дълги  години,  защото  ние  просто  ги
обичахме. Още докато бяхме в Семинарията, на тях им се роди едно момченце, което Денис обожаваше.
Това  малко  момченце  се  превърна  в  основанието  Денис  да  продължи  да  се  бори.  Той  и  Луси  бяха
великолепни родители. По същото време на нас ни се роди нашето първо дете, синът ми Кърт. 
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След като Денис се дипломира, те се преместиха в Лос Анжелис, където той продължи обучението си
в Университета в Южна Каролина и получи докторска степен по психология.  Той искаше да помага на
хората,  които  страдат  така,  както  беше  страдал  той  в  детството  си.  По  средата  на  обучението  си  в
Университета в Южна Каролина, малкото им момченце се препънало, паднало в плувния басейн на някакъв
техен съсед и се удавило. Те загубиха скъпия си син, което нанесе унищожителен удар на Денис. Години по-
късно той ми разказа как реагирал на тази загуба: “Веднага след като научих за смъртта на детето си, аз
влязох в колата, сграбчих волана и обиколих всички магистрали в Лос Анжелис. През тези часове виках към
Бога, давайки израз на цялата си мъка, на гнева, на тъгата и на объркването в душата ми. В тази кола Му
казах такива неща, които никога не бях казвал пред някой друг човек. Аз крещях и съвсем не бях любезен.
Аз просто излях пред Бога всичко, което беше в сърцето ми.”

Привечер той се върнал пред гаража на малкия им дом, а цялата му риза била мокра от пот. Ръцете му
все  още  стискали  здраво  волана.  Той  изключил  двигателя  на  колата,  отпуснал  главата  си  на  волана  и
заплакал конвулсивно. Той разказва: “Аз намерих успокоение от следната мисъл: Бог може да понесе това.
Той може да понесе всичко, което му казах.” Това не е ли велика истина? “Бог може да се справи с това!”
Господ дари Денис и Луси с две прекрасни момичета. Те ги възпитаха добре. Но трябва да признаем, че
никой няма да може да заеме мястото на това малко момченце, което загубиха. Денис вече умря от рак в
мозъка, Луси продължава да живее победоносно. Но аз никога няма да забравя неговите думи: “Бог може да
се справи с това!”

Мисля си, че си заслужава да кажем, че в края на Йов 3 няма отрицателна реакция от страна на Бога
срещу Йов. Бог не казва: “Йов, засрами се.” Бог можал да понесе думите на Йов. Бог е разбрал защо Йов е
казал онова, което е казал. И Той ви разбира. За нещастие на Йов, думите му са записани в Библията от
векове, за да бъдат ползвани и тълкувани от проповедниците. За щастие, вашите и моите думи към Бога ще
си останат тайна в нашите коли или в задната част на спалните ни или върху носещия се под напора на
вятъра сърф или може би под високите дървета в гората. Бог може да се справи с всичко, поради това не го
задържайте в себе си, а изливайте съдържанието на душата си пред Него. Кажете Му всичко, което е в
сърцето ви. Вие никога няма напълно да победите скръбта, ако не я изразите напълно. Йов не е задържал
нищо недоизказано. Сега се прекланям пред него повече, отколкото когато започнах да пиша тази книга.

Глава 6

Отговор на един лош съвет

 Не всички съвети, които получаваме са добри, даже когато онзи, който ни съветва е убеден, че ни
дава правилен съвет. Понякога съветникът искрено вярва, че съвета му е правилен, но това не променя
истината, че предложението му не е добро. Спомням си следната история. След като се наобядвал, един мъж
карал  колата  си  към  следващата  си  среща.  Мислено  се  върнал  към  случилото  се  предишната  вечер.
Започнал да  се  безпокои  за  разгорещеното скарване,  което  имал  с  жена  си.  Това  бил един  от  техните
постоянни и неразрешени конфликти, поради което решил, че е време да изглади отношенията с жена си.
Тъй като се чувствал виновен за някои нещата, които казал на жена си, мъжът взел мобилния си телефон и
спешно  позвънил  в  къщи,  докато  продължавал  да  управлява  колата  си.  На  обаждането  му  отговорила
домашната им помощничка и той й казал, че иска да говори с жена си. Тя му отговорила: “Съжалявам, но тя
ми каза, че не иска да бъде безпокоена точно сега.” Заинтригуван, съпругът попитал: “Значи тя не иска да
бъде безпокоена?” Прислужничката му казала: “Точно така. Тя е на втория етаж с любовника си и ми каза,
че не иска да бъде безпокоена.” Изпаднал в бяс, съпругът изкрещял: “Нали знаеш къде си държа пистолета?
Вземи  го,  зареди  го  с  два  куршума,  а  след  това  се  качи  на  втория  етаж  и  застреляй  и  двамата.”
Прислужницата оставила отворен телефона, взела пистолета и отишла на горния етаж. Съпругът слушал и
чул два изстрела, а след това зачакал. Прислужницата се върнала обратно и му казала: “Готово, направих го,
те са мъртви. Какво искате да направя с труповете?” той казал: “Хвърли ги в басейна и аз ще се погрижа за
останалото, когато си дойда. Тя казала: “Но ние нямаме басейн.” Мъжът замълчал за малко, а след това
попитал: “Вашият номер не е ли 728 36 04?” Не всеки съвет е добър, въпреки че човека, който го дава е
искрено убеден, че съвета му е правилен.

Добър съвет ... лош съвет
Всеки,  който чете  тази  глава,  е  получавал лоши съвети.  Вие се  вслушвате,  докато някой ви дава

подобен  съвет  и  постъпвате  така,  както  ви  казват,  а  след  това  изстрадвате  последствията.  Или  пък
получавате всички изгоди от добрия съвет на някой човек. Ние сме несигурни и объркани и търсим човек,
на който можем да се доверим. Ако получим добър съвет и се подчиним се на указанията, после ще се
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радваме на вероятните изгоди. В Библията има една книга с мъдри съвети, която се нарича “Притчи.” Тя
има 31 глави и е пълна с мъдри и полезни съвети.  Нека например да прочетем Пр. 12:15:  “Пътят на
безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, той слуша съвети .” И вие и аз сме попадали точно в
такива ситуации. Ние сме били глупави, когато сме си мислели, че сме прави, но при нас идва родител, или
учител, или приятел, който ни говори и за щастие вкарва малко разум в главата ни. А в резултат от това ние
печелим от този мъдър съвет.

Да разгледаме друга притча – Пр.16:24 “Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве
на костите.”  Харесва  ми тази  притча!  На  друго  място  Соломон пише,  че  думи  казани в  подходящия
момент,  са “като златни ябълки в сребърни съдове.”  “Дума,  казана на място,  е като златни ябълки в
сребърни съдове. Както е обица и украшение от чисто злато за човек, така е мъдрият изобличител за
внимателното ухо” (Пр. 25:11-12). Добър съвет. Мъдро порицание. Послушен отговор. И изгодите започват
да пристигат. Това е крайната печеливша ситуация. Книгата Притчи е пълна с подобни съвети: “Слушай
съвет и приемай поука, за да станеш мъдър в сетните си дни” (Пр. 19:20). Или друга: “Желязо остри
желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си” (Пр. 27:17).  Всеки човек има полза от добър
приятел, който да изостря характера му с мъдри съвети.  Даже самото присъствие на човека, с който се
срещаме, оказва влияние върху погледа ни за живота. (Коментар: Следователно, трябва да внимаваме не само с какви
хора се срещаме, но и какви хора ни говорят чрез медиите. Защото те оказват влияние върху нас, даже без да осъзнаваме това.
Апостол Павел е казал: „Лошите другари покваряват добрите нрави“ (1Кор.15:33) Д.Пр.)

Соломон е казал нещо подобно в Пр. 27:19: “Както водата отразява лице срещу лице, така сърцето
– човек срещу човека.” В друг свободен превод тази притча звучи така: “Както лицето на човека се отразява
във водната повърхност, така и характера на човека се отразява в сърцето на приятеля му.” Или “С каквито
се събираш, такъв ставаш.” Сигурен съм, че знаете такива случаи. Вие имате нещо дълбоко в кладенеца на
сърцето си,  което не сте в състояние да извадите навън. Но при вас идва някой, който ви обича и има
способността да спусне кофата до тази ваша дълбочина, да я извади и след това да я излее пред двама ви, за
да я видите ясно. Трябва да добавя, че не винаги е приятно човек да чуе мъдър съвет: “Удари от приятел са
искрени, а целувки от неприятел – изобилни (измамни, разточителни) (Пр. 27:6). В еврейския текст на тази
притча е използвана една интересна “каузативна” форма, която позволява това изречение да бъде преведено
така:  “Заслужава  си  да  се  доверите  на  синините,  причинени  от  ударите  на  човек,  който  ви  обича.”
Синините, които получавате като последица от укорите на човек, който ви обича си заслужават да им се
доверим  и  да  ги  приемем  с  благодарност.  Тъй  като  изпитва  искрена  любов,  вашият  приятел  ви  се
противопоставя с истината – двамата сте сами, без свидетели и вие чувате онова трудно нещо, заради което
трябва да бъдете критикуван. Тази синина остава с вас и благодарение на нея вие ставате по-добър човек.
Такава синина е много по-полезна и надеждна, отколкото някоя лицемерна прегръдка или “целувката” на
някой ласкател, който Соломон нарича наш “враг.” Добрият съвет е добро нещо, даже когато е болезнено,
когато го слушаме.

Но освен това има и лоши съвети. Ето някои примери на такива съвети:
- „Виж, защо не се ожениш за него. Той ще се промени след сватбата.”
- „Понеже съм финансист, мисля че си заслужава да купиш акции на “Енрон” за 10000 долара.”
- „Тъй като си интелигентен и способен, въобще не ти трябва да получиш някакво образование. Знаеш

ли колко сегашни милионери никога не са ходили на училище?”
- „Времето е доста лошо, но аз съм летял и при по-лошо време. Хайде, качвай се и да излитаме.

Мисля си, че ще можем да се издигнем над облаците без никакви трудности.”
Обратно при Йов в ямите
Ние оставихме Йов в състояние, което можем да наречем “черен песимизъм.” Отчаянието му е било

голямо. Той намразил денят на раждането си и мразел мисълта, че е живял след раждането си. Над всичко
това се намирало мълчанието на Бога, което го е обграждало като стена. И така, Йов не задържал нищо в
себе си, а казал всичко на Бога. 

Когато  се  разделихме  с  него,  този  скъп  човек  се  намираше  на  дъното  на  отчаянието.  Тримата
приятели седели край него и го наблюдавали мълчаливо в продължение на седем дни и нощи. През цялото
това време те мълчали, наблюдавали, слушали и съставяли мнението си. В началото им било трудно да
повярват, че това наистина е техният приятел Йов. Той изглеждал толкова различен в сравнение с преди.
Косата му била обръсната, лицето му било подпухнало, цялото му тяло било покрито със струпеи и течащи
циреи. Ако ги разгледа по-отблизо, човек би могъл да съзре, че в тях има малки червейчета. Това е грозна
картина. Йов постоянно се въртял и сменял позицията на тялото си. Не му било удобно да седи на земята и
изглеждал толкова жалък, докато лежал в пепелта, а нощите му били изпълнени с пъшкане и неспокойство.
Бавно и агонизиращо той се опитвал да заеме такава  позиция,  която би му дала поне няколко минути
спокойствие, но все не успявал. Когато слънцето изгрявало, лъчите му изгаряли кожата на Йов, докато седял
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на  градското  бунище.  Даже собствената  му  жена  не  му  носела  спокойствие.  Човекът  бил измъчван  от
нещастието си и духът му е бил победен. 

Ако някой човек на земята някога се е нуждаел от приятелско успокоение, това е бил Йов. Приятелите
му дошли при него,  но това не му донесло успокоение.  Достатъчно лошо е било положението,  докато
седели и го наблюдавали мълчаливо, но когато отворили устата си, то станало още по-лошо. Ето това се
нарича лош съвет. Разбира се, приятелите му съвсем не са искали да му дават лоши съвети –  те просто
забравили смисъла и целта на присъствието си край него. 

И кое ги е накарало да постъпят така? Спрете и запомнете следното: Първоначалното им намерение е
било да дойдат, за да го съжалят и да го утешат (Йов 2:11). От стотиците бизнес партньори и от десетките
приятели на Йов при него отишли само тези мъже и първоначалното им намерение е било правилно. Те
отишли при него така, както и ние бихме отишли в болницата, за да посетим някой болен приятел. Тъй като
не знаем какво да  му кажем,  често  пъти ние стоим до него  и говорим малко.  Трябва  да признаем,  че
понякога казваме неподходящи думи. А когато си заминем, се питаме защо ги казахме. Иска ни се просто да
бяхме стояли мълчаливо. 

Пълното мълчание е много по-добро от неподходящите думи. Но ние разрушаваме всичко това, като
говорим малко повече  от  онова,  което е  нужно.  Но тримата  приятели на  Йов отишли много по-далеч.
Думите им са пълни с обвинения и призиви към Йов да се засрами, с критично и осъдително отношение
към него и така го отрупали с камари от законичество. А за да са сигурни, че са постигнали целта си, те
даже му се присмивали и му се карали. А какво стана със съжалението и утехата? Тези неща се изгубили в
разгорещеността на разправията.

Нека да започнем с няколко кратки разяснения
Нека да ви предложа няколко разяснения, защото сме стигнали до повратната точка в живота на Йов и

започва диалога между него и приятелите му. Заслужава да се споменат четири разяснения:
Първо, първите две глави от книгата Йов и последните 11 стиха от последната 42 глава са написани в

разказвателна  форма.  Както  вече  обясних,  този  стил  е  известен  като  проза.  Тези  две  прозаични  части
представят историята. Тъй като са изпълнени със сведения, факти и разяснения, те са лесно разбираеми и в
тях няма голяма тайнственост. Разбира се, може да имате въпроси, свързани с първите две глави, но на вас
не ви е трудно да разберете думите и развитието на действието. 

В  края  на  книгата  вие  отново  установявате,  че  сте  обхванат  от  въодушевление,  защото  всичко
завършва толкова добре. Йов получава двойно от всичко, което е загубил, с изключение на децата си. Тъй
като вероятно нямало да е благословия човек на неговата възраст да отгледа двойно повече деца, Бог бил
милостив и позволил на него и на жена му да си имат само още 10 деца. На нас ни харесва, когато хората,
които са преживяли ужасни страдания, отново заживеят щастливо. 

Толкова за прозаичната част от тази книга. Между първоначалната и завършващата прозаични части
се намират много глави, написани в поетична форма. Подобно на Псалмите и Притчите, по-голямата част от
книгата Йов е поезия. Следователно тази част звучи като поезия. Това означава, че има повтарящи се фрази
и цветисти описания на природата. Както скоро сами ще се убедите, някои неща надвишават способността
ни да ги разберем напълно, което би трябвало да се очаква. Но повечето от онова, което четем е разбираемо.
Фактически, по-голямата част от този поетичен текст е написана красиво. Красиво, но малко тайнствено, а
понякога даже малко мистично. 

Прозата в книгата Йов е пълна с исторически данни, а поезията й е пълна с философия. Това обяснява
защо понякога ни е трудно да я разбираме. Един от учителите ми обичаше да казва, че философът е човек,
който говори за неща, които не разбира, но го прави да звучи така, все едно че проблема с неразбирането е
ваш. Философите изискват от нас да поддържаме отворено мисленето си. Но даже тогава някои неща, които
казват, са неразбираеми за нас. Аз ще направя всичко, на което съм способен, за да поддържам интереса ви,
докато изучаваме книгата Йов, но от своя страна вие ще трябва да се концентрирате заедно с мен. Както
каза  един  от  членовете  на  нашата  църква,  когато  проповядвах  за  книгата  Йов:  “Тук  няма  никакви
надбягвания с коли, които да карат юношите да седят на края на столовете си.”

Второ, тази поетична част, която представлява по-голямата част от книгата (Йов 3:1 – 42:6) започва с
кротък разговор, който по-късно прераства в разпалено разискване и накрая завършва с разгорещен спор.
Първият приятел на Йов, Елифаз, започва изказването си, като се обръща към Йов, държейки главата си с
ръце. В началото той говори с нежелание и е напълно вежлив. Но в края на изказванията му в думите му
няма  никакво  смущение  и  толерантност.  Към този  момент той вече  сочи  Йов  с  пръст  и  е  изпълнен  с
решителност  да  му обясни колко заслужено се  е  оказал  в  положението,  в  което е  попаднал.  Кроткият
разговор ерозира и се превръща в гневен дебат.

Трето, тримата приятели на Йов, Елифаз, Валдад и Софар “за изчаквали реда си,” докато разговаряли
с  него.  Думите  им  се  появяват  в  три  последователни цикли.   В  първият  цикъл  говори  Елифаз,  а  Йов
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отговаря. В следващия говори Вилдад, а Йов отговаря. Накрая е редът на Софар. Той прави първоначалния
си коментар, а Йов отговаря. В този момент завършва първия рунд. После Елифаз отново се появява на
сцената,  за  да  започне  вторият  цикъл на  диалога.  Очевидно той е  най-възрастния  от  групата.  В онези
времена на възрастта се отдавала честта на върховен приоритет. Поради това, както беше и по-рано, Елифаз
говори  пръв,  а  Йов  му  отговаря.  След  това  говори  Валдат,  а  Йов  му  отговаря.  Софар  отново  говори
последен,  а  след  това  Йов  му  отговаря.  Когато  стигаме  до  третия  цикъл,  поради  някаква  необяснена
причина Софар прекратява участието си в диалога. Може би се е изморил от спора и е казал: “Заминавам си.
Няма никаква полза от този разговор.” Може би си спомняте, че когато стигнем до гл.32 на Йов, на сцената
се появява друг “приятел,” най-младият от групата, наречен Елиу. Интересното е, че изказването на Елиу е
монологично и Йов не му отговаря нищо. Може би в този момент Йов си е казвал: “Аз чух всичко, което
съм готов да чуя.” Според мен Йов просто е бил уморен. Той не вижда смисъл повече да отговаря. Аз имам
чувството, че Йов е взел решение да прекъсне спора.

Четвърто, едно последно разяснение: Трябва да кажа, че Елифаз е базирал своите изказвания на
собствения си опит. Той постоянно повтаря: “Аз съм видял .” Основавайки се на миналия си опит, Елифаз е
формирал мнението си за  положението,  в  което е  Йов.  Валдад е  различен.  Той основава думите си на
традицията. Той казва на Йов: “Попитай предишните родове” (Йов 8:8). Той призовава Йов да се върне
назад към опита от миналото и там да намери разяснение за онова, което му се е случило. С други думи
Валдад казва: “В светлината на миналия опит, традицията ни учи на това.”

Когато  слушаме  думите  на  Софар  (най-суровият  от  приятели),  ние  виждаме,  че  той  изоставя
тактичността и говори на Йов, размахвайки юмруците си пред лицето му. Нетърпеливите и гневни думи на
Софар се основават на предположението. Тук ще кажа, че и тримата са били законници. Те съдят, обвиняват
и се стараят да принудят Йов да се засрами. Докато ги слушате, може би поклащате глава и си казвате: “Как
е възможно да говорят така? Защо е трябвало да говорят такива неща на човек, който са наричали свой
приятел?”  Нека да приеме истината такава каквато е: всеки човек има склонността да постъпва по този
начин. Ние дотолкова силно се стараем да поправим нещата, за да станат такива, каквито на нас ни се
иска,  че задръжките ни падат и ние прямо и глупаво казваме онова, което ни тежи. В такъв момент сме
настървени и в известен смисъл извършваме убийство с езика си. Това прилича на вербален юмручен бой.
Това е причината, поради която ние наричаме подобно отношение “скастряне”, т.е. биене с трънена пръчка.
А тъй като спорът между Йов и приятелите му се разгорещява, ние ще станем свидетели на подобно грозно
“скастряне.”

Подреждане на сцената за диалога
Мъже, спомняте ли си някое голямо скарване със съпругата си? Спрете се и си припомнете. Може би

то е  продължило няколко часа и е било наистина разгорещено. Поради което вие решихте да спите на
дивана в хола! Но след втората нощ, която прекарарте там, вие започвате да се чувствате самотен. Поради
което решавате да отидете при жена си и да забравите за скарването. Бавно отваряте врата на стаята й,
влизате  и  казвате:  “Здравей,  скъпа,  Колко  красива  е  прическата  ти,  колко хубава  е  роклята  ти!”  Нещо
подобно. Вие се стараете да започнете нов разговор. Ето по този начин е започнал изказването си Елифаз. В
продължение  на  цели  седем  дни  и  нощи  той  седял  край  Йов.  Чул  описанието  му  за  нещастното  му
състояние. Тогава разбрал, може би за пръв път, че положението на Йов е ужасно болезнено. С нежелание
Елифаз решил да разчупи леда на мълчанието и да предложи на Йов един малък съвет.

Елифаз проповядва
Той започва леко въодушевено: “Ако започнем да ти говорим, ще ти дотегне ли? Но кой може да се

въздържи да не говори” (Йов 4:2)? Всеки от нас е попадал в подобно положение, може би с някое от децата
ни. Имало е дълъг период на мълчание, поради което ние се опитваме да бъдем чувствителни и да започнем
някакъв разговор. Такъв е тона на първоначалните думи на Елифаз: “Но кой може да се въздържи да не
говори?”  С други думи,  той казва:  “Мълчанието  няма да  разреши нищо.”  Нашата  дъщеря  Чериша  ми
изпрати една смешна снимка на два възрастни лъва. Единият е голям мъжки лъв с гъста грива на врата си.
До него се намира една наглед уморена лъвица, която очевидно скоро е родила. Огромният Татко е дошъл да
я посети за малко. На снимката се вижда, как лъвицата е отворила широко озъбената си уста. Опашката й е
щръкнала нагоре и тя посяга към лицето на лъва с извадени нокти на лапите си. С вида си тя все едно, че му
казва: “Даже не си помисляй за това!” Старият приятел е свел главата си и ушите му са прилепнали към нея.
Двамата с Чериша се смяхме много над тази разярена лъвица, която ръмжи срещу стария мошеник, който
внезапно изгубва всякакво желание да се доближи до нея. Ето такъв е Елифаз. Той се чувства неловко да
наруши мълчанието, затова започва с прекомерна вежливост: “Ето ти си научил мнозина и немощни ръце
си укрепил” (Йов 4:3). А след това добавя: “Твоите думи са приповдигнали колебаещия се и отслабнали
колене си укрепил” (Йов 4:4).  Това е вярно. Йов е правил всички горепосочени неща.  Но заедно с този
невинно звучащи думи Елифаз променя посоката и се подготвя да нанесе първия си удар. Той прави това с
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тежките си боксови ръкавици, въпреки че се държи приятелски, казвайки: “А сега това те сполетя и ти е
дотегнало” (Йов 4:5).  С тези думи Елифаз престава да утвърждава Йов и започва да проповядва: “През
целия си живот ти даваше съвети на другите хора и им казваше как да бъдат твърди и как да оцеляват по
време на житейските бури, но сега ти се случи нещо трудно и ти си ядосан” С други думи той казва: “Ти се
представяш добре,  когато се налага да даваш съвети на другите хора,  но сега ти си поставен в трудно
положение и вече ставаш неуправляем!” Наблюдавайте как той повишава напрежението, за да се стигне до
кулминацията: “А сега това те сполетя и ти е дотегнало.; допира те и си се смутил. В страха ти от Бога
не е ли твоето упование и в правотата на пътищата ти – твоята надежда?” (Йов 4:5). “Йов, целта на
ставащото в живота ти не е ли свързано с тези неща? Искам да кажа, че не се съмнявам в твоята почтеност,
но ти си недоволен от онова,  което ти се  случи. Струва ми се,  че  ти не си такъв човек,  за  какъвто се
представяш пред хората.” С това Елифаз завърта ножа в раната: “Спомни си, моля, кой някога е погинал
невинен или къде са били изтребени правдивите? Доколкото аз съм видял, онези, които орат беззаконие и
сеят нечестие, това и жънат” (Йов 4:7-8). Тук Елифаз казва: “Вгледай се внимателно, Йов. Ти получаваш
това, което заслужаваш.” В перифразираната Библия на Еужени Петерсън, наречена “Посланието,” този
откъс е обяснен много по-разбираемо: “Нали нямаш нищо против, ако ти кажа нещо? Трудно е човек да
остане мълчалив в тези обстоятелства. Самият ти си правил това много пъти, давал си разяснения и си
окуражавал онези, които са били на границата да се предадат. Думите ти са подкрепяли препъващите се
хора, за да застанат здраво на краката си, давали са свежа надежда на хората, които са били близо до
падането. Но сега ти си в беда и  те боли! Ти беше ударен жестоко и сега се олюляваш от удара. Но не
трябваше ли посветения ти на Бога живот сега да ти дава увереност? Не трябваше ли живота ти,
който беше  за  пример,  да  ти даде  надежда?  Помисли!  Дали  някой  наистина  невинен  човек  някога  е
завършвал живота си на бунището? Дали наистина почтените хора са се предавали някога в края на
живота си? Според наблюденията ми, онези които орат зло и сеят беда, жънат зло и беда” (Йов 4:2-8).
Това изказване причинява остра болка! Когато анализирате тези думи ще видите, че те призовават Йов да се
засрами.  Ако Елифаз е дошъл с намерението да изрази съчувствие и да успокои Йов, начинът по който
прави това е твърде странен.  Той не само не повдигна духа на приятеля си,  а още повече го притисна
надолу. Ето това прави лошия съвет. Особено като се има предвид, че в изказването му няма нищо вярно.

Елифаз се чуди кой човек страда незаслужено. А за какво са страдали мъчениците? А какво да кажем
за жертвите на изнасилвания и на убийства? А какво да кажем за Божият Син, за невинното Агне на Бога,
което пое върху себе си греховете на всички хора по света? Онзи, който не извърши нито еди грях, който не
знаеше какво е грях и в който нямаше нито един грях? Без да заслужава това, Той беше прикован на кръста.
Нали Самият Той е казал: “Отче, прости им, защото не знаят какво правят” (Лука 23:34). 

Класическият пример за несправедливо страдание е разпъването на Спасителя на кръста. Ако имах
възможност да прекъсна Елифаз в този момент, аз щях да му кажа: “Не ме интересува на колко години си.
Не ме интересува колко много неща си преживял. Ти нямаш право да говориш така на човек с несъмнена
почтеност и праведност.” Ето, казах го. И искам да кажа същото на всеки човек, който изкривява истината и
с думите си обижда и измъчва онези, които не са заслужили подобно отношение. 

Проблемът е, че Елифаз не е свършил. Той продължава да говори за представите си за праведност, а
след това колко вярно е, че човечеството не е праведно пред Бога. Той продължава да говори и казва на Йов,
че ние имаме Създател и единствено Той е безгрешен, а ние не сме. Разбира се, Йов е знаел всичко това!
Всъщност, в казаното от Елифаз има истина. Той попада в десетката, когато казва: “Човек се ражда за
печал, както искриците, за да хвърчат високо” (Йов 5:7). Със сигурност Йов е знаел и това. Приятелят на
Йов по-добре да беше спрял до тук. Но той продължава и добавя гордост в изказването си: “ Но аз ще търся
Бога и делото си ще възложа на Бога” (Йов 5:8). 

С тези думи Елифаз все едно че казва: “А ти, Йов, не направи това!” Питам се: Откъде Елифаз знае
какво е направил Йов? Ние не винаги търсим Бога с произнесени думи. В извънредно трудни моменти от
живота си ние търсим Бога мълчаливо, дълбоко вътре в душата си. Но тъй като Бог е Онзи, “Който върши
велики и неизследими дела и безброй чудеса” (Йов 5:9), ние не правим никаква грешка, когато го търсим без
да говорим. 

Йов би могъл да отговори: “Аз знам това!” Той би могъл да каже и нещо повече: “Аз не се намирам в
това състояние, защото съм извършил някакъв грях! Аз се боря с тъгата и болката, но въпреки това съм
напълно наясно, че Бог върши велики и чудни дела. Аз съм покрит с циреи, но не съм направил нищо, за да
заслужа  това!  А  ти  продължаваш да  изливаш пред  мен  цялото  това  велико  религиозно  учение  без  да
разбираш. Моля те, спри, Моля те.” Той би могъл да каже това и още много други неща, но се е въздържал.

А Елифаз не спирал. Той имал наглостта да каже следното в края на ст. 17: “Не презирай наказанието
от Всемогъщия” Отново не трябва да пропускаме внушението, което се прави с това изказване: “Йов, ти
страдаш, защото си виновен! Сега ти просто получаваш онова, което заслужаваш. Ти не чуваш укорите на
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Бога.  А е нужно само да се разкаеш за греховете си и положението ти веднага ще се подобри.” Какво
съчувствие и успокоение има в тези думи? Елифаз завършва доста глупаво изказването си: “Ще познаеш
още, че е многобройно твоето потомство и рожбите ти – като земната трева. В дълбока старост ще
дойдеш до гроба си, както се събира житен сноп на времето си. Ето това издирихме: така е; слушай го и
го познай за своето добро” (Йов 5: 25 – 27).

“Йов, това е простият отговор. Приеми го в сърцето си. Радвам се, че ти помогнах. Ти имаше нужда
да чуеш това. Аз свърших мунициите си и прекратявам стрелбата.” В тази лоша проповед обвиненията са
повече от съчувствието и състраданието. И не си мислете, че Йов не е забелязал това. Той е страдал от
силна болка и не се е чувствал добре, но това не означава, че е загубил способността си да прави разлика.
Ако не притежавате ясният ум на Бога и неопровержими факти, за да докажете това, умолявам ви просто да
обичате страдащия си приятел и да седите мълчаливо край него. А ако той ще трябва да научи някаква
важна истина,  това трябва да стане чрез успокоение и нежна милост,  а не като му отправяте упреци и
обвинения. Понякога, както вече видяхме в Притчи, има моменти, когато е нужно да се отправи упрек. Но
когато човекът е покрит от главата до петите с циреи? Не!

Йов отговаря
В началото на изказването си Йов казва “О, да бяха вярно претеглени воплите ми, и заедно с тях да

бяха турили на теглилка страданието ми” (Йов 6:2 – превод на Библията от 1925 год.). Какво иска да каже
с тези думи?  “Елифаз, погледни ме. Обмисли положението, в което съм поставен. Аз имам десет умрели
деца. Елифаз, чуй ме. Аз загубих всичко. О, дано моята мъка беше правилно претеглена и поставена на
везните заедно с моите нещастия. Ако по някакъв начин мъката ми можеше да се претегли чрез теглото на
нещастията ми, сумата от двете щеше да е по-голяма от теглото на морския пясък по земята.” Не бързайте
да четете по-нататък. Елифаз може би не е чул Йов, но трябва да се уверим, че ние сме го чули. Тук се
спрете и се опитайте да си представите страданието на Йов.  “Разбираш ли, думите ми са необмислени
заради всичко, което е в главата ми.” 

Йов е наранен и не се оправдава. Когато хората стигнат до края на силите си и когато паднат до
дъното на ямата на отчаянието, те започват да говорят необмислени думи, за които по-късно ще съжаляват.
А когато това се случи, ние трябва да проявим разбиране към болката им и да не сме твърде взискателни
към тях. Нека за кратко да им дадем повече свобода. Ако например имате две пораснали деца, които искат
да бъдат независими, не ги ограничавайте. Рано или късно те ще се върнат при вас. По-късно вие ще се
съберете заедно,  но сега разберете, че те са изтърпявали проповедите ви в продължение на повече от 20
години. Позволете им от тук нататък да постъпват както решат те. Позволете им да казват онова, което
считат, че трябва да кажат и не се опитвате да играете ролята на Елифаз.

За да бъде добър съветник, човек се нуждае от огромна зрелост, от голяма мъдрост, от способността
да дава свобода на хората и да ги разбира. Йов моли за всичко това, когато призовава Елифаз да се вгледа в
мизерното му положение. “Елифаз, не мисля, че щеше да говориш така, ако беше на моето място.” Освен
това Йов обяснил ясно, “че не се отрекох от думите на Светия Дух” (Йов 6:10). Това наистина е така. Йов
казва:  “Елифаз,  искам да знаеш, че във всичко което съм казал:  че мразя деня в който съм се родил и
размахвах юмрук срещу факта,  че живях и не умрях преди раждането си и факта,  че  мъката ми стана
непоносима,  моля те,  Елифаз,  разбери,  че аз  нито веднъж не се  отрекох от думите на Светия Дух.”  В
сърцето на Йов не е имало съмнение или отричане. Имало е объркване. А гняв? Разбира се. 

Отново ви призовавам да постъпвате по този начин. Моля ви да оставяте на своя приятел-християнин
свободата да се чувства объркан и да изразява гнева си в подобни моменти. Йов не се оправдава и не се
опитва да прикрие някакъв таен грях. Неговата логика се разкрива в следните няколко изречения: “Казах ли
аз: Донесете ми (нещо)? Или: Избавете ме от ръката на неприятеля? Или:  Откупете ме от ръката на
насилниците” (Йов 6:22-23)? Поисках ли нещо такова? Не! “Научете ме и млъкнете, и ми покажете къде
съм съгрешил” (Йов 6:24). 

Какво почтено и искрено предложение! “Елифаз,  аз не съм те молил за  нещо специално. Не съм
търсил някакъв ангел за какъвто ми се представяш.” А след това Йов пита: “Какво доказват твоите доводи?”
Какво  иска  да  каже с  тези  думи? “Ти не  изпълни намерението си.”  “И така,  сега  благоволете да ме
погледнете и вижте дали ви лъжа” (Йов 6:28). Харесва ми този стих. “Елифаз, виж ме. Аз не лъжа!” Йов е
знаел, че лъжите са абсолютно противопоказни за възстановяването. Поради това кани Елифаз да му посочи
някоя лъжа, която е казал. “Кажи ми я направо в лицето. Погледни ме. А ако не можеш, тогава спри се –
върни се назад и тръгни в обратната посока. Ако има несправедливост в казаното от мен, покажи ми я” (Йов
6:30). 

В гл. 6 Йов говори на своя приятел, а в гл.7 говори на Бога. Правейки това, той представя своя случай
пред  Господа.  Фактически  Йов  казва:  “Само  да  можех  да  разкажа  моя  случай  пред  живия  Бог.  Той  е
безгрешния Съдия. Щях да отида при Него, за да му разкажа за състоянието, в което се намирам и щях да
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му кажа: “Отсъди праведно и аз ще приема присъдата Ти, каквато и да е тя. Но Бог е мълчалив. Той не ми
говори в тези дни.” Мълчанието на Бога е по-лошо от говоренето Му, защото е невъзможно да знаем, какво
ще  каже  Той.  Йов  преминава  през  тази  седма  глава,  изливайки  мъката  си,  но  мълчанието  на  Бога
продължава. Господ не отговаря на своя потопен в скръбта човек. Йов завършва прошението си с въпроса,
защо Бог го е направил Своя цел. “Защо си ме поставил за Свой прицел, така че дотегнах на себе си” (Йов
7:20)? 

От страна на Бога има само тишина. Унизен от думите на Елифаз и преследван от мълчанието на
Бога,  тук и по-нататък Йов говори като измъчван човек.  Здравословното му състояние е ужасно лошо.
Емоционално е на края на силите си.  Духовно е объркан.  Спомнете,  че към всичките му загуби и към
силната болка, която го е мъчела, сега Йов е обвиняван, засрамван, порицаван публично и шумно е бил
осъждан. Това е ужасно. Няма друга дума, която може да опише състоянието му. То просто е било ужасно.

Предлагам ви няколко мисли за мъдростта
Да спрем и да научим няколко болезнени уроци от Елифаз и няколко полезни уроци от Йов.
Болезнени уроци, които трябва да научим от Елифаз
Първо, предположенията намаляват способността ни да разбираме и да осмисляме. Много пъти

в живота си съм правил грешки, когато съм бил воден от предположенията си. Тъй като се разкайвам за
това, аз трябва да добавя, че няколко пъти предположенията са ме отвеждали далеч от истината в съветите,
които съм давал на други хора. Когато разумът ви е предварително настроен и  вие си мислите, че знаете
каква е причината за създалото се положение, вие всъщност вече не можете да разберете истината, защото
преставате  да  слушате.  Собствените  ви  заключения  блокират  способността  ви  да  слушате.  Вие  просто
изчаквате да ви дойде реда, за да кажете мнението си. А тъй като предположенията намаляват способността
ви да разбирате, мислите ви се губят. Както се случва и с Елифаз, в повечето подобни случаи думите, които
изричаме са глупави и обвиняващи.

Второ,  срамът блокира милостта и затруднява облекчението.  Вместо да ни предложи свежа
надежда за възстановяване, съветът, чиято цел е да ни накара да се засрамим  ,   ни п  оставя под допълнителен
товар на чувството за вина. Призивът да се засрамите ви натиква още по-навътре в хватката на мъката. В
светлината на всичко това, аз се надявам, че вие завинаги ще извадите от речника си думите “Засрами се.”
От тях няма никаква полза.

Трето,  гордостта затъмнява милостта и състраданието.  Когато се държите така, все едно, че
знаете окончателната истина   и си мислите, че вие самият сте пример и еталон за подражание, тогава  
спирате потока на милостта. Гордостта и състраданието не могат да съществуват едновременно. Наскоро
четох за един християнски лидер, който пътувал с жена си по една магистрала към Чикаго, където щял да
проповядва. Докато шофирал, той пропуснал отклонението, в което трябвало да се излезе от магистралата и
жена му казала: “Скъпи, ти пропусна отклонението.” Това просто го вбесило и той казал: “Аз съм шофьора
на колата и знам къде отивам. Аз щях да разбера, ако бях пропуснал отклонението.” Тя му казала: “По-
добре  се върни обратно.” А той отговорил: “Няма нужда да правя това.” Тишина. Той продължил да се
движи напред, но изчезнали табелите, на които пишело, че това е пътят за Чикаго. Появили се надписи, че
това е пътят за Детройт и за други градове, които не били близо до Чикаго. Жената се обадила: “Скъпи,
изчезнаха всички надписи, че това е пътя за Чикаго. Ти се движиш в погрешна посока.” Той й се озъбил и се
престроил, за да напусне магистралата през някакво отклонение. Когато стигнали до отклонението, там
нямало надпис, че това е пътят за Чикаго. Жена му отново го помолила: “Скъпи, престани с това глупаво
поведение и се върни обратно.” В този момент проповедникът решил да докаже на жена си,  че греши,
независимо от цената, която щял да плати. Започнал да търси път до Чикаго, без да се налага да се връща
обратно. Но нямало такъв път. Внезапно мъжът разбрал, че извършва грях. Разкаял се за греха си, предал се,
признал грешката си и се върнал обратно. Тогава тя му казала: “Виждаш ли колко лесно се оказа.” А той се
усмихнал:  “А  каква  въобще  беше  причината  да  измина  тези  излишни  30  километра?”  Жената  му
отговорила: “Защото си твърде горд.” Разберете, че това се отнася както за жените, така и за мъжете. Трябва
да  разберем,  че   наистина  можем да  бъдем коравоврати.  Жените  знаят,  че  ние,  мъжете,  сме  готови да
изминем 150 километра повече, само за да докажем, че знаем правилния път.

Полезни уроци, които трябва да научим от Йов
Открих два урока, които трябва да помним:
Първо, има моменти, в които думите на другите хора само влошават положението ни. На пръв

поглед може да изглежда, че е твърде елементарно да се говори за това, така че защо го правя? Вече научили
ли сте този урок? Все още ли слушате всички хора, които ви говорят? Ако постъпвате така, не е чудно, че
сте объркан. Съветите на някои хора само усложняват затрудненото положение, в което се намираме. 

Малко капани са по-страшни от капана да вярвате на всичко, което чувате. Нека да ви призная нещо.
Когато ми предстои да взема важно решение за християнския си живот, аз търся съвета на много хора и
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винаги между тях има някой, който ми дава погрешен съвет. Авторите на тези неправилни съвети не са зли
хора, просто на тях им липсва достатъчно разбиране, поради което съвета им е неверен. Тъй като не само
Елифаз е давал лоши съвети, нека да се уверяваме, че не придаваме еднаква тежест на съветите, които
получаваме от различните хора. Подбирайте много внимателно съветниците си и филтрирайте всеки съвет
чрез молитва и чрез здравия си разум  .  

Второ,  има моменти, когато пътищата на Бога ни карат да се чувстваме още по-объркани.
Най-после казах това. Чаках да го кажа през цялото време, докато писах тази глава и най-после събрах
смелост. Каква е целта ми? Не очаквайте, че ще разберете всяко нещо, което ще се случи. 

Ще привърша като ви разкажа нещо, което да ви развесели. То е свързано с нещо, което практикувам
пред огледалото, докато се бръсна. Аз го наричам “Свиване на рамене.” Гледате в огледалото, поклащате
глава,  свивате рамене и след това казвате високо “Не знам.” Правете това упражнение поне няколко пъти
месечно. Не ме интересува, че притежавате докторска степен, която сте спечелили в Йеил или в Шотландия.
Просто се затворете сам в банята,  застанете пред огледалото,  повдигнете рамене и кажете “Не знам ...
наистина не знам.”  Можете да добавите: “Не мога да ви обясня защо се случи това. Не знам.” Няколко пъти
повторете думите “Не знам.” 

Голямата новина е, че Бог никога не свива рамене и никога не казва: “Не знам.” Той казва: “Много
добре  си  направил.  Разчитай  на  мен  в  тайнствеността.  Вярвай  Ми.”  Бог  никога  не  е  обещавал,  че
предварително ще ни информира за всичко, свързано с Неговия план. Той просто ни е казал, че има план за
всеки от нас, който е за наше добро и за Негова прослава. Той знае, но ние не знаем. Поради това повдигаме
рамене и признаваме: “Не знам.” И така, ако някой ден вие и аз се срещнем и вие ми зададете някой труден
въпрос, не се изненадвайте, ако свия рамене и кажа: “Не знам.” Но аз знам следното: Смъртта на Неговият
Син не е била напразна. Знам и следното:  Христос е умрял и заради вас. Знам и следното:  Ако вярвате в
Него, Той ще прости греховете ви и вие ще живеете вечно с Него. Вие ще имате небесата и всички небесни
благословии – това знам със сигурност. Но пътуването до там е трудно. Пълно е с много обърквания, с
много борби, с много повдигане на рамене, последвано от многократно повтаряното “Не знам.” Но когато
небесата се отворят и ние се окажем там, тогава вече няма да има повдигане на рамене и ние ще казваме
“Сега знам.” Накрая Йов стигнал до мястото, където може да представи случая си и казва за Бога: “ Знае,
обаче, пътя ми; когато ме изпита, ще изляза като злато. Кракът ми се  е държал здраво в Неговите
стъпки; опазил съм пътя Му, без да се отклоня. От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад;
съхранил съм думите на думите Му повече от нужната си храна” (Йов 23:10-12). Какъв мир носи това!
Той знае пътя, по който вървях.

      

Глава 7

Разгорещеният спор продължава
 Йов  и  неговите  псевдо-успокоители  ми  напомнят  за  една  народна  приказка,  разказвана  от

обитателите на гористите територии на северозападна Канада.  В нея се говори са малко стадо бодливи
прасета, които се притискали едно към друго, за да се стоплят по време на една снежна зимна буря. Но тъй
като четината им била много твърда, колкото по-плътно се притискали, толкова по-силно се бодели едно
друго,  което ги  крало да  се  раздалечават.  Не  след дълго бодливите  прасета  започвали да  треперят  под
напора на ледения арктически вятър, което ги принуждавало отново да се притискат едно към друго. Този
странен танц на бодливите прасета продължил през дългата нощ. Както казал един шегаджия: “Те имали
нужда едно от друго,  но в същото време продължавали да се бодат помежду си.” Подобен “танц” се е
разиграл в древната земя Уз,  където Йов и приятелите му водели разгорещен спор.  Първите мотиви за
идването  на  приятелите  при  Йов  били  много  почтени,  но  в  процеса  на  разгорилия  се  спор  те  били
забравени. Много скоро назидателните думи на приятелите му започнали да го бичуват със сарказъм и да го
приканват да се засрами.  Спорът и обидите заменили успокоението и съчувствието. Йов имал нужда от
близостта им като разбиращи и състрадателни приятели, но колкото повече те се доближавали до него,
толкова повече го бодели с изгарящите си коментари и обвинения, което ги принуждавало да се отдалечават
един от друг.

Един автор описва по следния начин словесният им двубой. Говорейки за Йов той пише следното:
“Той е наранен от тяхната суровост, ужилен от техните неодобрения, раздразнен от техните порицания и е
докаран до състояние на враждебност от доводите им. Те са опитни адвокати на религиозните задължения.
Те представят делото на Бога, като преувеличават Божиите претенции към Йов и оправдават начина, чрез
който Бог се е отнесъл към Йов. Те правят това с такова настървение, което го кара да страни от тях, защото
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е  разбирал  фалшивостта  им,  че  са  водени  от  собствените  си  предположения,  които  не  са  получили
одобрението на Бога...Неразрешимият конфликт,  който приятелите  му дръзко предизвикали,  представил
пред  Йов  една  изопачена  идея  за  характера  на  Бога.  Според  тази  представа  Бог  измъчва  Йов  заради
престъпления, които той не е извършил. Според тази представа Бог неуморно преследва Йов като някакъв
непреклонен враг,  като абсолютно несправедливо и безпричинно използва безграничната си сила,  за да
унищожи Йов. Това е призракът, който приятелите му постоянно са издигали пред него,  тази невярната
представа, че Бог е несправедлив и безжалостен към Йов. Това е фантом, който на пръв поглед реален и с
който той непрестанно е трябвало да се бори, иначе щял да го докара до абсолютно отчаяние и да го
принуди да се откаже от вярата си в Бога и така да падне в капана на изкусителя. Край Йов се намирали
тримата му приятели, които непрекъснато го обсипват с отровните си стрели. А Йов стоял изложен без
никаква  защита  на  опасните  им  атаки.  И  така,  приятелите  му  говорели,  а  Йов  им  отговарял.  А  те
продължавали  да  говорят  и  Йов  продължавал  да  им  отговаря.  Те  продължавали  да  му  предлагат
плиткоумните  си  отговори и опростенческите  си решения,  докато Йов се  борел за  живота  си.  Колкото
повече стоели край него, толкова повече се отдалечавали от първоначалното си намерение да му помогнат.

Х.  Л.  Минкен е описал прекрасно тази ситуация:  “  Винаги има лесно решение на всеки човешки  
проблем.  То изглежда логично и  правдоподобно,    но е  погрешно  .”  Вие си спомняте,  че  изхождайки от
собствения  си  опит,   Елифаз  пръв  обвинил  Йов.  “Научил  съм.  Видял  съм.  Наблюдавал  съм.”  Той
продължава  да говори много,  да казва малко и въобще да не успокоява.  След откровеният и лишен от
всякакъв опит за оправдание отговор на Йов, Елифаз отстъпва на заден план. Следващият  член на “отбора
на философите” е Валдад. Той е истинско  човешко бодливо прасе. Глупавият му подход е очевиден още от
първите му думи: “Докога ще говориш така и думите на устата ти ще бъдат като силен вятър” (Йов
8:2)? С други думи той казва: “Йов, ти си бърборко!” Можете ли да си представите, че сте на мястото на
Йов, че цялото ви тяло е покрито с циреи и ви тресе? Споменът за десетте ви деца, които сте погребали на
близкия хълм изгаря мозъка ви. Собствената ви жена седи до вас и ви шепне: “Трябва да прокълнеш Бога и
да Го накараш да те вземе от този свят.” Появява се Елифаз и дава безполезни съвети. А сега се появява
вторият приятел, който е малко по-млад от Елифаз и прави тази обидна забележка: “Йов, ти се дърдорко.”
След  като  чул  как  Йов  отговорил  на  Елифаз,  Валдад  решил  веднага  да  постави  Йов  на  мястото  му.
Проповедта му може да се раздели на няколко части:

- Характерът на Бога – Йов 8:3-7 – (“Йов, погледни нагоре!”).
- Мъдростта на миналото – Йов 8:8-10 - (“Йов, погледни назад!”).
- Доказателството на природата – Йов 8:11-19 - (“Йов, погледни наоколо!”).
- Заключения – Йов 8:20-22
“Йов, погледни нагоре!”
Първоначалният удар на Валдад го отвел до следващи нетактични забележки: “Бог променя ли съда

(Бог изопачава ли справедливостта)? Или Всемогъщият променя правдата” (Йов 8:3)? А ако това не ви се
стори достатъчно брутално, прочетете следващия стих: “Ако синовете ти са съгрешили пред Него и Той ги е
предал на последствията от беззаконието им” (Йов 8:4). Да, този стих означава точно това, което вие си
мислите, че означава. Прочетох го два-три пъти, за да повярвам, че човек може да каже тези думи на един
тъгуващ баща. В книгата “Посланието” тези думи на Валдад са преведени така: “Ясно е, че децата ти са
съгрешили против него, иначе защо Бог би ги наказал?” Йов не само е съкрушен от загубата на децата си,
но сега е принуден да слуша този човек, който има наглостта да каже, че смъртта на децата му е последица
от наказанието, което Бог им е наложил заради греховете им. Аз ще бъда болезнено откровен – удивлявам
се, че Йов не е се е обърнал и не го е ударил с юмрук в устата! Но тъй като е невероятно издръжлив човек,
Йов се е въздържал. (Добре, че тази книга е озаглавена “Йов,” а не “Чък.” Нали мога да бъда откровен пред
вас?  Ако  този  стих  беше  Чък  8:4  текста  му  щеше  да  бъде  напълно  различен).  Мълчанието  на  Йов  е
забележително. Въпреки че постоянно получава удари под кръста, Йов позволява на Валдад да продължава
да го налага. За да станат нещата още по-лоши, Валдад претендира, че това, което говори е от името на
Бога. Неговата благочестива проповед продължава: “Ако ти прилежно би потърсил Бога, ако би се помолил
на Всемогъщия, тогава, ако ти беше чист и правдив, непременно сега Той би се събудил да работи за теб и
би направил да благоденства праведното ти жилище” (Йов 8:5-6). Тук внушението е очевидно: “Йов, тъй
като ти също си грешен човек, Бог не иска да те излекува и да ти даде успокоение. Човече, ти получаваш
това онова, което заслужаваш. Всичко това ти се случва, защото Бог те наказва.” Валдад си мисли, че Йов се
нуждае  от  кратък  курс  по  теология.  Но  Йов  не  е  имал  нужда  от  това,  защото  теологията  му  е  била
непоколебима. Той вече дал пример за своята човечност, като признал всеки грях, който би могъл да е
причина за ужасното състояние, в което се намирал. Но проблемът не се е състоял в това.

 “Йов, погледни назад!”
Тъй като първоначалният залп на Валдад се оказал безрезултатен, той се обърнал към миналото. По-
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рано той казал: “Йов, погледни нагоре и се съобрази с характера на Бога. Синовете ти умряха, защото са
живели в грях. Това което ти се случи се дължи на собствените ти грехове. А Бог, който е свят, справедлив и
чист,  може  да  направи  само  това,  което  е  направил.”  Докато  Йов  седял  и  слушал  мълчаливо  този
несправедлив  анализ,  Валдад  казал:  “Йов,  предлагам  ти  да  погледнеш  назад  в  миналото.”  “Понеже
попитай, моля, предишните родове (поколения) и внимавай в изпитаното от бащите им, (защото ние сме
вчерашни и не знаем нищо, тъй като дните на земята са (като) сянка); не искат ли те да те научат и да
ти явят и да произнесат думи от сърцата си (няма ли те да те научат и да ти кажат, и да ти съобщят думи
от умовете им?) (Йов 8:8-10). 

Тъй като е традиционалист, Валдад призовава Йов да се върне към миналото и да се поучи от опита на
предшествениците. Валдад иска да ни каже две неща: Първо, тъй като ние не можем да научим нищо чрез
сравняването и второ, защото живота ни е толкова кратък (като сянка), ние имаме нужда от мъдростта на
миналото. Теоретично това може и да е вярно, но точно от това ли е имал нужда Йов в този момент? Дали
това му помага? Липсата на такт на Валдад наистина ме дразни. Знам, че той има някои правилни неща,
които иска да каже, но поне би трябвало да ги каже внимателно и тактично. Валдад ми напомня на един
лекар, който подложил едър човек на доста изтощителен тест на стенд за изпитания. След завършване на
теста  лекарят  разгледал внимателно резултатите.  Пациентът бил силно изпотен,  дишал тежко и  докато
слизал от стенда,  докторът казал:  “Не са толкова  лоши за дебел човек като теб.”  Някои хора изпитват
удоволствие да подчертават очевидното. Валдад е един от тях. Той може би е бил добър историк и теолог, но
се е държал като противен успокоител.

 “Йов, погледни наоколо!”
Имайки предвид причината и последствието, Валдад дава за пример природата: “Никне ли рогозата

без тиня? Расте ли тръстиката без вода? Докато е още зелена и неокосена, изсъхва преди всяка друга
трева.  Така  са  пътищата  на  всички,  които  забравят Бога;  и  надеждата  на  нечестивия  ще  загине.
Надеждата му ще се пресече; упованието му е паяжина. Той ще се опре на къщата си, но тя няма да
устои; ще се хване за нея, но няма да издържи. Той зеленее пред слънцето и клончетата се простират в
градината му; корените му се сплитат в грамадата камъни; той гледа на камъните като на дом. Но пак,
ако го изтръгне някой от мястото му, тогава мястото ще се отрече от него, като каже: Не съм те
видял. Ето, това е радостта от пътя му! И от пръстта други ще поникнат” (Йов 8:11-19).  В началото
на изказването си Валдад призовал Йов да погледне нагоре и да разбере характера на Бога. След това кани
Йов да се обърне към миналото и към учението на хората, които са живели по-рано Сега Валдад се оглежда
и философски представя доводите си в поетична форма. Той говори така, все едно, че в живота му всичко се
случва според правилото за причината и следствието така, както се случва в природата. 

Нека да видим дали ще можем да разберем гледната му точка: “Никне ли рогозина без тиня?” Тук
очевидно се внушава,  че отговорът е “Не”. След това, използвайки добър поетичен похват,  той повтаря
същото с други думи: “Расте ли тръстика без вода?” Изводът е следния: Ако тези растения останат без
вода, те ще изсъхнат и ще загинат. С други думи тук се казва: “Йов, ти изсъхваш и загиваш, защото си
лицемер. Причината, поради която надеждата ти гасне е, защото нямаш чисто сърце и правилна връзка със
светия Бог.” Искате ли да видите как Валдад казва това? “Така са пътищата на всички, които забравят
Бога” Какво иска да каже той тук? “Йов, ти си забравил Бога!” “И надеждата на нечестивия ще загине.”
Тук Валдад твърди, че Йов не вярва на в Бога. 

След това той говори за паяжината:  “Надеждата му ще се пресече; упованието му е паяжина.”
Можете ли да се хванете за паяжина и да бъдете поддържан от нея? Разбира се, не можете.  Независимо, че
изглежда много надеждна, паяжината е нежна и ще се скъса. “Йов, такава е твоята увереност. Ти скоро ще
се пречупиш и ще загинеш.” След това, Валдад се обръща към градинските растения. Независимо колко
буйно расте растението, независимо колко силна е кореновата му система, когато бъде отскубнато, то загива.
Продължавайки тази аналогия, Валдад стига до следния извод: “Но пак, ако го изтръгне някой от мястото
му, тогава мястото ще се отрече от него, като каже: Не съм те видял.” 

С други думи Валдад казва,  “Йов,  точно това  се  случва  сега  с  теб!  Бог те  е  изкоренил.  Нещо е
повредило  кореновата  ти  система,  което  е  причината  да  попаднеш  в  това  смъртоносно  състояние!”
Смисълът на казаното от Валдад е точно това. “Ти си сгрешил и поради това Бог те е изкоренил!” Докато
Валдад е разсъждавал  и мъдрувал, Йов е седял и се е опитвал да разбере каква поука може да извлече от
казаното от Валдад. Искрено казано – никаква. Оказва се, че истинският дърдорко е самият Валдад.

Заключенията на Валдад.
“Ето,  Бог  няма  да  отхвърли  непорочния,  нито ще  подири  ръката на  злотворците.  Все  пак  ще

напълни устата ти със смях и устните ти с възклицание. Онези, които те мразят, ще се облекат със
срам; и шатърът на нечестивите няма да съществува” (Йоан 8:20-22). След още едно обидно внушение,
че на Йов му липсва почтеност, Валдад се посвещава на празни коментари за живота оттук нататък, когато



44

Йов  отново  ще  се  зарадва.  Заключението  е  ясно  –  Валдад  се  е  отклонил  много  далече  от  целта  на
посещението си. Той въобще не е разбрал от какво се нуждае Йов. (Коментар: А на мен ми си стана забавно, че с
тези свои думи Валдад без за осъзнава, описва собствената си съдба, защото накрая,  в гл.42 според Бог се оказва, че Йон е
праведният, а приятелите му са злотворците и се наложило Йов да се застъпи с молитва пред Бога за тях, за да не бъдат
унищожени от Божия гняв. Както ни е посъветвал Павел: „Нека всеки да внимава как стои, за да не падне.“ Д.Пр.)

 Говорейки за пропуснатата цел, ще ви кажа една история. Един човек попитал жена си: “Ако можеше
да имаш каквото си поискаш за един ден, какво би си пожелала?” Жена му отговорила с усмивка: “Бих си
пожелала отново да бъда на 6.” Рано на следващата сутрин, на нейния рожден ден, той я събудил и двамата
отишли в близката сладкарница, където я почерпил с вафли със сметана и голяма чаша прясно мляко. След
това  отишли  до  близкия  детски  кът.  Колко  прекрасен  се  оказал  този  ден!  Той  я  повозил  на  всички
въртележки и тя се спуснала по всички възможни пързалки. След пет часа тя напуснала парка с мъжа си, а
главата й се въртяла и стомаха й бил разбъркан. Влезли в близкия МакДоналдс. Той й поръчал два големи
Биг Мака  с  пържени картофки  и  две  големи чаши шоколадов шейк.  Тя  ги  изяла,  докато гледали един
вълнуващ анимационен филм – последната продукция на Холивуд. След това яли пуканки и пили Пепси  и
така поставили края на този ден, изпълнен с любимите приключения на шестгодишните. Уморена, жената
се домъкнала до дома си късно вечерта заедно със съпруга си и паднали в леглото. Тогава той се навел над
нея и тихо и прошепнал в ухото: “Скъпа, как ти хареса отново да си на 6?” Тя отворила едното си око и
казала: “Аз всъщност исках да мога да нося дрехи 6-ти ръст.” Толкова далеч се е отклонил и Валдад от
целта, докато говорел на Йов. Той се държал така, все едно че клетия Йов е имал нужда да чуе някакви
проповеди и теоретични примери от миналото и от някакви философски аналогии. Докато Валдад говорел,
Йов си е казвал: “Можеш ли да ми помогнеш да се излекувам от циреите, които покриват цялото ми тяло?
Не можеш ли просто да кажеш, че си дошъл тук, защото си загрижен за мен и се молиш да оцелея?” Но не е
нужно аз да поставям думи в устата на Йов. Той самият може да говори.

Йов отговаря на Валдад
За пръв път Йов отговаря на Валдад в глава 9, а след това в глава 10 говори на Бога. “Но какво е

новото, което ми казваш? Аз знам всичко това. Въпросът е: “Как е възможно обикновени хора да се съдят
срещу Бога? Ако поискаме да предявим случая си пред Него, какъв шанс да спечелим бихме имали? Даже не
е един на хиляда! Божията мъдрост е толкова дълбока, Божията сила е толкова огромна, кой би могъл да
му се противопостави и да оцелее? Той премества планините преди още те да са разбрали какво се случва
и ги преобръща с главата надолу според каприза си. Той разклаща земята така, че даже основите й се
разтрисат. Той казва на слънцето: “Не свети” и то престава и закрива звездите. Той самият простира
небесата и върви по морските вълни. Той е създал Голямата Мечка, Орион, Плеадите и Алфа Центавър.
Ние никога няма да разберем всичките велики неща, които е направил Той; неизброими са изненадващите
му чудеса. По някакъв начин Той минава точно пред мен, но аз не го виждам; тихо, но несъмнено Той
работи, а аз не го забелязвам. Ако Той ви ограби без да забележите, кой може да го спре? Кой ще Му
каже: “Хей, какво правиш?” Бог не въздържа гнева си; даже такива чудовища като драконите треперят
от страх пред Него.” (Йов 9: 1-13 – мой превод ). 

Ясно е, че Йов знае колко велик е Бог. Единственото за което мечтае той е да получи достъп и да се
срещне с Него. “Погледни Го! Той е Онзи, който е направил всички тези неща. Той притежава огромна власт
и сила и аз се страхувам от Него. Стоя със страхопочитание пред Него и се чудя!.Единственото, което искам
е да мога да се доближа до Него и да му разкажа за положението си, а ти, Валдад, не ми помогна да направя
това.” 

В казаното от Йов се съдържат четири въпроса. Помнете, че Йов се стреми да застане пред Бога като
пред съдия. Той иска да влезе в небесната съдебна зала и да се изправи пред Съдията, Господ Бог. Той
мечтае да влезе там такъв, какъвто е, покрит с циреите, опропастен и сломен и да защити случая си. Не да
бъде бунтовник, а просто да бъде в съдебната зала, да застане пред Бога и да му разкаже всичко, което се е
случило с него. 

Йов задава четири въпроса: Първо: “Ако бих могъл да застана пред Бога, какво бих му казал?” “Как
тогава бих могъл да Му отговарям и да подбирам думите, с които да Му говоря? Защото, въпреки че бях
прав,  не  бих  могъл да отговоря;  а  щях да моля  за  милост от Съдията си.  Ако Го повиках и  Той ми
отговореше,  аз  нямаше да повярвам,  че  е  чул  гласа ми.  Защото ме  контузва с  вихрушка и умножава
раните ми без да съм му дал повод. Той не ме оставя да си поема дъх, а ме изпълва с горчивина. Ако е
въпрос на сила, ето, Той е най-силният! Ако е въпрос на справедливост, кой би могъл да се съди с Него?”
(Йов 9:14-19 – мой превод).  Ако е въпрос на сила,  Бог побеждава.  При това положение,  ако можех да
застана пред Него, какво бих могъл да му кажа? 

Вторият въпрос  е:  “Ако  можех  да обявя  невинността си,  какво  добро би  произлязло  от това?”
“Въпреки, че съм прав, собствените ми устни ще ме осъдят; въпреки, че съм невинен, Той би ме обявил за
виновен. Аз съм невинен; Не мисля за себе си; презирам живота си. Все ми е едно. Поради това казвам:
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“Той погубва както невинния, така и порочните.” Ако бедствието убива внезапно, Той се подиграва над
отчаянието на невинния. Земята е дадена в ръката на порочните; Той закрива лицата на нейните съдии.
Ако не е Той, тогава кой прави това?” (Йов 9:20-24 – мой превод). Разбира се, помнете, че това е еврейска
поезия.  Някои  неща  от  нея  изискват  време,  за  да  бъдат  обмислени  и  разбрани.  Заслужава  си  да  си
“поблъскаме” главите известно време над тези текстове, за да се опитаме да стигнем до дълбочината на
казаното от Йов. Думите му може да ни се струват неразбираеми, но онова, което казва е ясно: “Ако можех
да обявя невинността си, какво добро би произлязло от това?” 

Третият въпрос е:  “Ако се опитам да бъда позитивен и радостен, дали това би ми помогнало?”
“Дните ми са по-бързи от бързоходец; отминават, без да видят добро. Изплъзват се като тръстикови
лодки, като орел, който се спуска върху плячката си. Даже ако кажа: “Ще забравя оплакването си, ще
изоставя жалеенето си и ще бъда радостен,” страхувам се от всичките си болки и знам, че Ти няма да ме
оправдаеш. Аз съм считан за порочен, тогава защо да се трудя напразно? Ако се измия със сняг и изчистя
ръцете си със сапун, ти пак ще ме хвърлиш в ямата и собствените ми дрехи ще се отвратят от мен .”
(Йов 9:25-31 – мой превод). 

След като казал това,  Йов стигнал до основната повратна точка, която се съдържа в четвъртия въпрос:
“Възможно ли е да имам защитник, който да представя нуждите ми пред Бога?” “Защото Той не е човек
като мен, за да мога да Му отговоря и да можем заедно да отидем в съдебната зала. Няма арбитър
между двама ни, който да постави ръцете си върху нас. Нека Той да оттегли тоягата Си от мен и нека
страхът ми от Него да не ме ужасява. Тогава ще говоря и няма да се боя от Него, защото не се чувствам
така изплашен вътре в  себе  си”  (Йов 9:32-35 –  мой превод).  Йов мечтае  да има  посредник,  който да
изпълнява ролята на защитник и да говори от негово име на този могъщ и свят Бог. Той иска да има някой,
който да защитава делото му. Йов би искал да представи случая си пред Божия съд, но няма защитник. С
други думи, Йов казва: “Иска ми се да отида и да застана пред светия Съдия, пред този мой Бог, но не мога
да го направя. Той не е човек, за да дойде при мен, а аз не притежавам в себе си онова, което е нужно, за да
се явя пред Него.  Имам нужда от посредник, който да застане между двама ни. Дали има там някакъв
посредник?”

Ето това е искал Йов, но не е имал арбитър. Той не е притежавал качествата, които са нужни за да
застане пред Бога и да се защитава сам, защото не е бил Свят; а Бог не е човек, поради което не може да
дойде при Йов и така  Йов е в безизходица. Защо Йов не беше живял много столетия по-късно! Пишейки на
младия си приятел Тимоти за Онзи, който ни представлява пред Бога Отец, Павел, казва: “Това е добро и
благоприятно пред Бога,  нашия Спасител,  Който иска да се  спасят всички човеци и да достигат до
познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът
Христос Исус, Който отдаде Себе Си като откуп за всички – нещо засвидетелствувано на съответното
време” (1Тим. 2:3-6). Павел пише за нашия посредник, за нашия застъпник: Защото има само един Бог и
един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус.” 

Когато става въпрос за вечния живот, няма много посредници. Има само един единствен, Христос
Исус. Не се притеснявайте да бъдете чак толкова конкретен. Исус не се е страхувал. По време на земното си
служение, Исус е говорел за Себе си: “Аз съм пътят, истината и животът; никой не идва при Отца освен
чрез Мен” (Йоан 14:6).  В наши дни хората се страхуват и избягват да са толкова конкретни. Аз чувам хора,
които казват, че не искат да бъдат толкова ограничени или точни по отношение на религията. Бих желал да
ги попитам: “А искате ли хората да бъдат конкретни по отношение на полета на самолета, който искат да
използват?” Например, обаждате се до билетното гише и чувате служителката да казва: “Може би това е
полет 413, или може би 1096?” Тогава вие казвате: “Не, не, искам да знам точно кой е този полет?” Тогава тя
замълчава и казва: “Самолетът излита от летище DFW, в 12:15.” Колко странно! Не е ли удивително?  За
такова просто нещо като един самолетен полет, ние искаме да знаем точния номер на полета, точното време
на излитането и точния изход от летището. Вие не искате да обикаляте цялото летище и да си казвате: “Я
чакай да видя. Аз лесно се справям с изходите от летището. Достатъчно е пилота да е искрен и самолета да
изглежда добре. Дълбоко вътре в себе си аз трябва да усетя кога ще излети самолета.” Каква шега!

Личността на Христос е единственият посредник между Бога и човечеството. Той е единственият
Спасител! Ние отговаряме: “О, Йов има посредник. Ти не си се срещал с Него, но някой ден светът ще чуе
за Него.” Преподобният Г. Камбъл Моргън пише:  “Викът на Йов е роден под влиянието на две мисли, които
са обсебвали съзнанието. Първата е била свързана с примамливото величие на Бога. Втората е свързана със
собствената му относителна незначителност. Йов не е бил човек, който е изгонил Бога от живота си и живее
само според земните стандарти.  Това  е  вик на човек,  който познава Бога и е победен от усещането за
Неговото величие. В същото време Йов е под влияние на усещането за собствената си незначителност. Той е
усещал, че не би могъл да се изправи пред Бога, защото е толкова нищожен в сравнение с Него. Все едно, че
Йов е казал: “Няма посредник и няма арбитър, който да застане между нас  и да обясни на всеки от нас
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позицията на другия. Моята  - на Бога и Божията – на мен. Няма никой, който да постави ръката си върху
нас. Тогава Йов започва да вика за някой, който би могъл за застане авторитетно между Бога и него самият и
да проправи път за срещане и възможност за контакт. Сега се връщаме от вика на Йов от Стария Завет, за да
се замислим над думите на Апостола за Исус. “Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и
човеците  –  Човекът  Христос  Исус.”  (1Тим.2:5)  Това  накратко  е  посланието  на  Евангелието.  Това  е
фундаментът на християнството.”

Йов отговаря на Бога
След като отговорил на Валдад, сега Йов се обръща към Самият Бог и пише с дълбока въздишка:

“Отвращавам се от живота си, затова ще дам отдушник на оплакването си; ще говоря с горчивина в
душата си. Ще кажа на Бога: “Не ме осъждай. Кажи ми защо се бориш с мен” (Йов 10:1-2 – мой превод).
Йов все още се бори. Елифаз не успял да го развълнува. Валдад не го успокоил. Йов нямал посредник, който
да представи неговия случай. Йов преповтаря въпросите, които е задал по-рано. Той е объркан. Той все още
не получава отговор. Поради това е разбираемо, че Йов пита: “И така, защо ме извади Ти от утробата?
Иначе бих издъхнал, без да ме е виждало око; бих бил, като че не съм бил; от утробата бих бил отнесен в
гроба. Не би ли ме оставил да изживея няколкото си дни сам? Оттегли се от мен, за да имам малко
радост” (Йов 10:18-20 – мой превод). “Защо просто не ме извади от утробата, за да ме отнесеш в гроба?” О,
Йов,  ти  се  върна  обратно там,  откъдето тръгна.  Завършвайки отговора  си,  Йов се  връща в  лошото си
настроение. От уважение към страданието на Йов, аз предлагам да приключим разсъжденията си. Този край
е тъжен, но тъжен е бил и Йов, когато Валдад се намръщил и си заминал, а Бог останал мълчалив.

Два последни поуки
Ние завършваме тъжно, но имаме поуки, които трябва да помним: 
Първо: Когато нещастието пречупи нашия дух, философските разсъждения не ни помагат да се

справим.  Всичките  така  наречени  успокояващи  приятели  на  Йов  са  му  предложили  празни  думи  под
формата на философски разсаждания и теоретични идеи. Това не му е донесло успокоение и не е поставило
край на нещастието му. Философските думи са безполезни, когато биват изговаряни пред хора, които са в
беда. 

Второ: Когато не можем да си намерим посредник, безплодните търсения не могат да ни дадат
надежда. Ние сме заобиколени с хора, които търсят някаква надежда, за да продължат да живеят и да се
справят с нещастието си. Много от тях искат да намерят посредник, някой, който би могъл да представи
случаят  им  и  да  ги  защити.  Вие  самият  може  би  търсите  такъв  посредник.  Ако  се  окажете  в  такова
положение, вие знаете нещо, което Йов не е знаел. Посредникът, за който е мечтаел Йов не само е жив, Той
е на разположение и е готов да чуе вашата история. За разлика от приятелите на Йов, Той не е философ. Той
е Изкупителят. Името му е Исус. Всеки, който отиде при Него за да потърси успокоение, ще го получи.
Неговата милост е много по-голяма от вашето нещастие.

                                                                                                                                                                               
Глава 8 

Когато порицанието се сблъска със съпротивата

 С  течение  на  времето,  вместо да  се  опростяват,  конфликтите  имат свойството да  стават  все  по-
объркани. Те са като хлебарките и вие просто не можете да ги пренебрегнете.  Ако не се справите с тях –
имам предвид, ако не убиете всяка една хлебарка, която видите – те ще ви победят. Хората, които никога не
са живели в топлите страни никога няма да разберат това. Когато се върнах да живея в Тексас, веднъж един
приятел ми каза следното, когато ме видя, че нося каубойски ботуши: “Знаеш ли защо ние носим ботуши
тук в Тексас?” Аз казах: “Задавал съм си този въпрос, но съм готов да науча да науча нещо ново.” Той ми
каза: “Ние носим ботуши, за да можем да стъпкваме хлебарките в ъгъла.” Това е шега, разбира се. 

Както вече споменах, когато учехме в Даласката Семинария, двамата с жена ми Синтия живеехме в
един стар апартамент № 9. Уверявам ви, че там имахме хлебарки. Една вечер казах на Синтия: “Ние нямаме
нито една хлебарка в нашия апартамент.” Тя ме погледна така, все едно че бях абсолютен глупак. Така е и с
проблемите. А когато се влошат, почти без изключение, те довеждат до конфликти.  Често пъти, когато се
опитваме да ги разрешим, конфликтите само се задълбочават. Имам усещането, че всеки читател на тази
книга, който някога се е опитвал да оправи отношенията си с друг човек, но това е водило само до провали.

Със сигурност е лесно човек да забрави за първоначалните си намерения. Когато някой човек се е
провалил, когато е загубил всичко, когато се е разболял и при него са дошли приятелите му да го окуражат,
тогава  намерението  им  трябва  да  е  много  просто:  да  изразят  съчувствие  и  да  демонстрират  искрено
състрадание. Точно такова е било първоначалното намерение на приятелите на Йов и то е било прекрасно.
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Но по някакъв начин, докато живеели с правилното си намерение и седели край Йов в продължение на
няколко  дни,  първоначалният  им  план  изчезнал.  Удивително  е,  че  не  можете  да  откриете  даже  едно
изречение на съчувствие и  няма даже един техен жест,  извършен с  цел да даде успокоение.  В цялата
централна част на книгата Йов – гл. 3 – 31 – няма нищо друго освен гняв и обвинения. 

Там има много упреци и много призиви към Йов да се засрами. Има обиди, сатирични забележки,
посочване с пръст, произнасяне на проповеди и осъждащо порицание. Не е изненадващо, че както скоро ще
видите, Йов се ядосал и казал: “По-добре щеше да бъде, ако просто не бяхте проговаряли.” Той е прав. На
какво са ни учили майките ни? Ако не можеш да кажеш нещо хубаво, въобще не се обаждай. Ако не можеш
да кажеш нещо, за да изразиш своето съчувствие и да успокоиш страдащия, тогава не казвай нищо. Просто
позволи на самото ти присъствие да говори.

А сега е ред на Софар
Третият приятел на Йов е законник. Тонът и думите му за наситени с налагащо се законичество:
- Йов, ти си виновен. (Йов 11:1-4)
- Йов, ти си неграмотен човек . (Йов 11:5-12)
- Йов, ти си грешен. (Йов 11:13-20)
Вижте първите думи на Софар, които са безсърдечни: “Ще останат ли многото думи без отговор и

трябва ли словоохотливият човек да  бъде оправдан”  (Йов 11:2 – мой превод)?  Как ви  се  струва  това
начало? По-рано той чул да се произнася думата “дърдорко” и решил отново да я използва. Всъщност той
казва: “Йов, ние те слушахме толкова дълго, колкото бяхме планирали да те изслушаме. Още колко неща
считаш, че трябва да кажеш, за да ни убедиш, че си бърборко? Факт е, че живота ти се е отклонил от
праведността.” “Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста? Ще се присмиваш ли, без никой да
те порицае? Защото ти казваш: Това, което говоря е право и аз съм чист пред Твоите очи” (Йов 11:3-4 –
мой превод). Нека да се спрем тук, по средата на изказването на Софар. 

Йов никога не  е  казвал  такива  неща.  За Йов е  било достатъчно тежко да  изтърпява  грубостта  и
нетактичността,  но  да  му  се  приписват  неща,  които  не  е  казал  –  трябва  да  му е  било  ужасно трудно
спокойно да изслуша тези думи. По-рано Йов бил достатъчно откровен, за да каже: “Научете ме и аз ще
млъкна; и ми покажете в какво съм сгрешил” (Йов 6:24). А след това добавил: “А сега ви моля да ме
погледнете и вижте, дали ви лъжа” (Йов 6:28 – мой превод). Колко откровен е този призив. Йов искрено
застава зад онова, което казва. Но неговите критици предпочитат да обобщават и да го обвиняват. Поради
това продължават да му нанасят юмручни удари и с двете си ръце. 

След като го цитирал неправилно, Софар му казва,  че е  виновен.  Но това не е достатъчно и той
продължава и му казва: “Йов, ти си неграмотен човек!” Спомняте ли си, че в началото на книгата за Йов се
казваше, че той е “най-знатния  от всичките жители на изтока”? Освен това се разказваше, че той се боял
от Бога и странял от злото. Имайки предвид тези неща, аз бих казал, че той нито е виновен, нито е невежа
по отношение  на  Бога.  Вие  трябва  да  разберете,  че  когато  законниците  изричат  твърденията  си,  те  не
боравят с факти. На тях им е достатъчно да викат високо и използват всяка възможност да ви съборят на
земята (а те са добри и в двете неща), с надеждата, че вие ще се изплашите от присъствието им. Чуйте какво
казва Софар: “Но ако Бог можеше да говори и ако отвори устата Си срещу теб (Той призовава да дойде
присъда от небето.) И ти покаже тайните на мъдростта, защото здравата мъдрост има две лица” (Йов
11:5-6 – парафразирано от Суиндъл). Тук той може би има предвид, че мъдростта има едно лице, което ние
разбираме и друго лице, което не разбираме, т.е. че има едно лице, което виждаме и друго лице, което не
можем да видим. Той говори за невидимата мъдрост на Бога: “Тогава знай, че Бог забравя част от твоето
беззаконие” (Йов 11:6 – мой превод). Тук Софар произнася своята „101-ва проповед,” все едно че Йов има
някаква нужда от още една лекция. 

Хора като Софар се срещат и в наши дни. Ако досега не сте срещнали такъв човек, просто почакайте.
Той ще дойде при вас – лишен от всякаква проницателност и разбиране на положението. Такива хора даже
нямат способността да оцветяват картинката според посочените номера. Но въпреки че са некадърни, те
имат сурово послание към вас. Това послание има формата на скастряне, защото не се държите така, както
според тях би трябвало да се държите. Или правите това, което според тях не би трябвало да правите. В
конкретния случай, Софар счита, че Йов е човек, който е невеж относно Бога и решава, че има нужда да му
бъде обяснено кой и какъв е Бог. И му обяснява за дължината, за ширината, за дълбочината и височината на
Бога  и  напомня на  Йов,  че  на  този Бог  не  може да  се  устои.  А след това,  все  едно че  казаното не  е
достатъчно,  Софар  решава  да  добави  следното:  “Защото  Той  познава  лицемерните  хора  и  съзира
нечестието, без да е нужно да проучва нещата” (Йов 11:11 – мой превод). А след това нанася последния си
удар: “Идиотът ще стане разумен, когато дивата магарица  роди човек.” (Йов 11:12 – мой превод). 

Нека за малко да се спрем тук. Думата “идиот” произлиза от една еврейска дума, която означава “кух,
празен.” Когато бъде използвана за човек, тази дума означава, че той е празноглав, т.е. човек, за който хората
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казват, че главата му е пълна с въздух. Софар твърди, че Йов е “празноглав” човек и казва, че такъв човек би
могъл да стане разумен само в случай, че дивата магарица започне да ражда хора. Пред следващите няколко
минути се опитайте да си представите, че вие сте на мястото на Йов и седите на градското бунище. Вие сте
изгубили всичко, включително здравето си. Не сте в състояние да спите, не можете да ядете, треската ви
изтощава и всичко, което ви казват, унищожава духът ви и ви унизява. Вие сте на ринга и се биете срещу
вашите критици в третия рунд от този първи цикъл на диалога и с всяка измината минута положението ви
става все по-лошо.  Сега,  като капак на всичко,  вие сте наречен празноглав идиот от един клоун, който
самият нищо не разбира. 

Уорън  Вирзби  пише  с  голяма  мъдрост:  “Колко  тъжно  е,  когато  хора,  които  би  трябвало  да
разпространяват евангелието, пропадат до положението да създават нещастие. Колко трагично е, че тези
трима приятели се фокусирали върху думите на Йов, а не върху чувствата, стоящи зад тези думи. Една
китайска пословица гласи: “Въпреки, че говорят, застанали един до друг, сърцата им са разделени на хиляди
километри разстояние.” Колко вярно е това на тази купчина пепел! 

В края на краищата, информирането не е същото като общуването. Сидни Харис ни напомня:
“Информацията  е  разпространяване;  общуването е  общо справяне  с  трудностите”  Някога  имали ли сте
работа с подобен човек? Вие може да сте женен за такъв човек. Това е ужасно съществувание. Вие може да
разговаряте и да живеете един до друг, но сърцата ви са разделени на хиляди километри едно от друго. Няма
никакво “общо справяне.”  Колко вярно е  това описани за  сцената на градското бунище.  Харис е  прав:
“Разпространяването на информация не трябва да се бърка с задушевното общуване.” 

Пиша тези думи с намерението да ви призова да застанете на страната на човека, който няма приятели
в  своя  ъгъл  на  ринга.  Йов  е  необикновен  човек  –  независимо,  че  е  лишен  от  подобна  подкрепа,  той
продължава  да  защитава  позицията  си.  Поради  това  избрах  думата  “героична,”  за  да  опиша  неговата
издръжливост.

Внезапно Йов получава друг удар от Софар: “Ако ти оправиш сърцето си и простреш ръцете си към
Него, ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го и не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти.
Само тогава ще издигнеш лицето си без петно. Да! Утвърден ще бъдеш и няма да се боиш” (Йов 11:13-15)
Тук Йов  е  обвинен,  че  има  “морално петно.”  Освен това  е  обвинен,  че  му липсва  стабилност  и  вяра.
Забележителното е,  че Йов позволява на Софар да свърши, без да го прекъсна:  “Защото ще забравиш
скръбта си; ще си я спомняш като води, които са оттекли. Твоето пребиваване ще бъде по-светло от
пладне; тъмнината ще стане като зора. Тогава ще повярваш, защото има надежда; и ще се огледаш и ще
почиваш в безопасност. Ще лежиш и никой няма да те плаши и мнозина ще търсят твоето благоволение.
А очите на порочните ще пропаднат, за тях няма да има убежище и ще се молят по-скоро да умрат” (Йов
11:16-20) – мой превод). С това изказването на Софар приключва. Шокираща е арогантността на законникът
Софар.

Преди да се обърнем към отговора на Йов, трябва да кажа, че Софар прави една грешка в съжденията
си, която е обичайна за законниците. Въпреки, че правилно подчертана неограниченото величие на Бога и
призовава Йов да разбере тези истини и тяхното приложение в живота, след това Софар призовава Йов да се
покае. Той арогантно счита, че знае нещо, което Йов не иска да си признае. Според Софар, Йов има някакви
тайни грехове, които Софар иска да извади на показ. 

Ние, християните, можем да бъдем ужасно осъждащи, защото си мислим, че разбираме причината,
поради която другите хора имат трудни времена в живота си. Нещо повече, ние можем да цапаме с твърде
широка четка, когато критикуваме хората, когато ни изглежда, че са попаднали под влиянието на греховете
на друг човек.  Трябва да се придържаме строго само към фактите и да не си позволяваме да изказваме
подозрения и да правим неверни заключения. Несправедливо е да считаме, че някой човек е виновен, само
защото хората около него са виновни. Пазете се от осъдителни обобщения. Ако беше мъдър Софар щеше да
се придържа строго към фактите, преди да се нахвърли върху Йов. Колко по-добре за Софар щеше да е да не
се съгласява с двамата си намръщени колеги и да защити почтеността на Йов.  За нещастие, законниците
рядко нарушават чинопочитанието. (Коментар: За такива хора казваме, че са като „коне с кепенци на очите.“ Д.Пр.)

Йов отговаря на Софар
Възхищавам се от издръжливостта на Йов. Харесва ми, че той не се е огънал и не е казал: “Софар,

може би си прав. Ти говориш като другите двама мъже, поради което аз няма да се противопоставям и да
оборвам онова, което казваш.” Невъзможно! Силното порицание на Софар е било посрещнато от още по-
силната съпротива на Йов.  Между другото, това е единственият начин за справяне със законника. Те са
същите  като  хлебарките!  Ако  не  се  борите  срещу  тях  и  ако  им  позволите  да  вървят  по  пътя  си,  те
процъфтяват и се размножават. Те привличат другите и преди още да се усетите, законниците побеждават .
Чрез кавги и разправии те се стремят да завладеят ръководството и това е любимият им подход. А ако не
успеят, те си събират багажа и отиват на друго място (благодаря на Бога). Те си заминават. 
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В живота ми имаше един период, когато позволих на законниците да  придобият по-голяма власт над
мен, отколкото би трябвало да им позволя. Сега считам този период за загубено време. Но от всеки период
от живота ни има някакви поуки. Така научих трудния урок, че човек трябва да се сражава и да не отстъпва
нито крачка пред кавгаджиите, които са решени да завземат ръководните позиции. Йов не е отстъпил нито
на сантиметър от позицията си! Той е стоял непоклатим пред Софар така, както Павел не е отстъпил пред
юдеите-законници от Ерусалим: “на които нито за час не отстъпихме да им се покорим” (Гал. 2:5). Тук
Йов всъщност казал: “Добре. Това е достатъчно.” Възхитен съм, че той не е продължил пасивно и да ги
слуша.

Когато най-големият ни син Кърт беше в гимназията, той свиреше на флейта в училищния оркестър.
Според съществуващия ред, флейтистите седяха пред тромбонистите. По онова време Кърт беше в първия
гимназиален клас, а зад него седеше един тромбонист, който не само че беше от по-горните класове, но
беше и по-голямо и по-силно момче от Кърт.  Освен това той беше кавгаджия. Както знаете, тромбона има
кранче за изпускане на слюнката в долния си край. Възпитаните тромбонисти внимават, когато отварят това
кранче и продухват насъбралата се слюнка. Но за това момче от гимназията възпитанието и вежливостта
бяха непознати достойнства.  Той изпитваше някакво странно задоволство, когато отваряше това кранче и
издухваше насъбралата се слюнка върху рамото на Кърт. Това продължило няколко дни, докато синът ни
решил, че достатъчно е търпял. Поради което спокойно се обърнал и казал на кавгаджията: “Повече не
прави така. Престани да издухваш слюнката си върху мен.” Но това амбицирало момчето да продължи с
още по-голямо настървение да се държи по същия начин. Искам да кажа, че той търсел всяка възможност и
много скоро отново продухал слюнката си върху сина ни. Кърт му казал: “Разбираш ли, ако още веднъж го
направиш,  много  скоро  ще  съжаляваш,  че  си  го  направил.”  Но  само  след  10  минути  момчето  отново
изпратило следващия залп слюнка върху Кърт. Тогава Кърт внезапно издигнал рамото си срещу края на
тромбона и рязко го ударил, което вкарало мундщука на инструмента в устата на момчето и му избил двата
предни зъба. Кръвта потекла по брадичката му, а  Кърт спокойно се обърнал и продължил да свири на
флейтата си. Момчето не можа да свири в продължение на седмици и което е удивително, повече не направи
нито един опит да плюе във врата на Кърт. 

Когато Кърт ми разказа тази история,  аз бях толкова доволен от поведението му,  че му повиших
джобните пари. Отговорът на Йов прилича на удар с рамо в долния край на тромбона на Софар. По този
начин Йов все едно, че му казал: “Достатъчно те търпях!” Към този момент Йов вече се бил научил на
малко сарказъм от приятелите си. Той започва изказването си с едно преувеличено твърдение: “Наистина
само вие сте хора.”  Както виждате,  тук се  използва множествено число.  (Както казваме в Тексас “Вие
всички.”) Тогава наистина вие сте всичките хора. А когато вие умрете, с вас ще умре цялата мъдрост. Да!
Какъв срам! Всички експерти като вас ще умрат и на земята няма да остане никаква мъдрост!” Това не е ли
един великолепен стих? “Наистина всички вие сте невероятни хора.”

А Йов продължава: “Наистина само вие сте хора и с вас ще умре мъдростта! Но и аз имам разум,
както и вие; не съм по-долен от вас; и такива работи – кой не ги знае” (Йов 12:2-3)?  Харесва ми тази
част! Подобно на сина ми, Йов с други думи казва: “Престанете да ме плюете. Кой не знае нещата, които ми
казахте за живия Бог? Господа, аз не съм изхвърчал от пътя на завоя. Аз бях там и се върнах. А в очите ви
станах за присмех” (ст.4). Той нарича нещата с истинските им имена, докато те не са имали наглостта да му
кажат какво мислят за него и той е знаел това. “Станах за присмех на приятелите си; Аз бях човека, който
призоваваше Бога и Той му отговаряше; праведният и непорочният човек стана за присмех” (Йов 12:4 –
мой превод).  Има ли нещо по-обидно  от  това  човек  да  стане  за  подигравка  в  очите  на  другите  хора?
Вероятно не. Особено като се има предвид, че Йов е бил човек, който е разговарял лично с Живият Бог. Йов
е разбирал кой е Бог и какво представлява. Но въпреки това, той е станал за присмех в очите на приятелите
си.

Величието на Бога
Йов  демонстрирал  познанието  си  чрез  начина,  по  който  се  обърнал  към  Бога.  Той  помолил

арогантните си приятели да посетят най-добрите ливади, да наблюдават птиците в небето и рибите в морето
и така да научат някои неща. “От всички тези неща кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това,
в Чиято ръка е живота на всичко живо и диханието на цялото човечество” (Йов 12:9-10) – мой превод?
“Софар, всичко това е от Бога. Валдад и Елифаз, всичко това е от Бога. Чуйте ме! Това е от Бога! Вие не
можете да обясните тези неща. Но дивите животни го потвърждават. В тях са вложени всички тези дадени
от Бога инстинкти.  Ако можеха да говорят на нашия език, животните щяха да ни разкажат историята си.”
След това Йов започва да описва чудните дела на Бога. Отделете време да проследите мислите му: “А в Бога
е мъдростта и силата; Той има разсъждение и разум. Ето, Той събаря и то не може да бъде построено
отново; Той затваря човека и за него няма освобождение. Ето, Той задържа водите и реките пресъхват, а
след  това ги  пуска  и  те  изравят земята.  В  Него  са  силата и  мъдростта.  На  Него  принадлежат и
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измаменият и измамникът. Той докарва съветниците до бедност и прави глупави съдиите. Той разкъсва
веригите на царете и опасва кръста им с колан. Той докарва свещениците до бедност и поваля силните.
Лишава доверените си хора от възможността да говорят и отнема мъдростта от старейшините. Той
излива презрение върху принцовете и  отслабва силата на яките. Той повдига тъмнината от мистериите
и хвърля светлина върху дълбоката тъмнина. Той прави народите велики, а после ги погубва. Той уголемява
народите, а после ги стеснява. Той лишава водачите на народите от разум и ги прави да се лутат без път
в пустинята. Те вървят опипвайки в тъмнината без светлина и ги прави да залитат като пиян човек.
Ето, окото ми е видяло всичко това, ухото ми го е чуло и го е разбрало” (Йов 12:13 – 13:1 – мой превод).

Йов казва: “Всичко това разказва за нашия Бог! Тъкмо Всемогъщ Бог управлява всички тези неща.
Съмнявате ли се, че аз знам това?” Вижте съзидателният начин, по който казва това! “Богът, на който служа,
се  наслаждава  да  разваля  направеното  от  хората  и  да  разрушава  творенията  им,  като  същевременно
извършва великите Си дела. Единствено Той контролира всичко.” Йов изяснява, че единствено Бог е Онзи,
пред който той се покланя и казва: “Не съм сигурен, дали вие сте се срещали с Него. Не ме бийте. Въпреки,
че не мога да ви обясня защо страдам, аз мога да ви кажа, че по някакъв начин небесният Бог, мълчаливият
Бог, който не мога да видя, продължава да контролира положението.” Имайки предвид това, удивително е
как приятелите му са считали, че Йов е някакъв празноглав идиот!

Почтеността на Йов
След това Йов се връща и повтаря нещо, което е казал и по-рано: “Което знаете вие, това зная и аз;

не съм по-долен от вас” (Йов 13:2).  А след това  нанася още един словесен удар:  “Но аз ще говоря с
Всемогъщия и желая да разисквам моя случай с Бога. Защото вие измисляте лъжи; вие сте безполезни
лекари. О, да можехте съвсем да замлъкнете и това щеше да бъде проява на вашата мъдрост” (Йов 13:3-
5 – мой превод)! В Пр.17:27–28 намираме пълно потвърждение на този строг съвет на Йов: “Който щади
думите си е, е умен и търпеливият човек е благоразумен. Даже и безумният, когато мълчи, се смята за
мъдър и когато затваря устата си, се смята за разумен.”  

Тук има един полезен съвет, който трябва да помним. Ако отваряте устата си, всеки ще разбере, че сте
глупав човек. Но ако мълчите, те ще си мислят, че сте мъдър. Ето това е съвета ми. Точно това казва и Йов.
Мълчанието им щеше да го успокои много повече, отколкото говоренето им. Тъй като приятелите му не
успели да се въздържат от говоренето, Йов им казал: “Вие сте безполезни лекари.” Погледнете обвинението,
което следва: “Добре ли ще ви бъде, когато Бог ви изследва?” Великолепен въпрос. Човек се пита, дали
Софар въобще е успял да го чуе. “О, да можехте съвсем да замлъкнете и това щеше да бъде проява на
вашата мъдрост! Моля ви да чуете моите доводи и чуйте твърденията на устните ми. Ще говорите ли
нещо,  което е  невярно за  Бога,  ще  кажете ли  нещо,  което е  измама в  очите Му? Ще покажете ли
пристрастие към Него? Ще защитите ли делото на Бога? Добре ли ще ви бъде, когато Той ви изследва?
Или и Него ще измамите така, както човек измамва човека? Той непременно ще ви изобличи, ако тайно
показвате пристрастие. Величието Му няма ли да ви уплаши ? И ужасът от Него няма ли да ви обземе?
Забележителните ви думи са поговорки от пепел и вашата защита е укрепление от кал” (Йов 13:5-12).

Йов обявява в какво вярва
Прочетете перифразирането на тази част от отговора на Йов от книгата “Посланието”: “Поради това

мълчете, докато говоря и тогава ще приема всичко, което ми се случи. Защо стигам до такава крайност и
вземам живота си в ръцете си? Защото даже Той да ме убие, аз ще продължавам да се надявам и до край
ще защитавам невинността си. Само почакайте, това ще работи за най-доброто – за спасението ми!
Ако бях виновен, смятате ли, че щях да направя това – да се изправя срещу Бога? Добре е да обърнете
внимание на онова,  което ви казва ,  слушайте добре  и  с двете си уши.  Сега,  когато съм подготвил
защитата си, аз съм сигурен, че ще бъда оправдан. Може ли някой да представи доказателства срещу
мен? Свърших изказването си.” (Йов 13:13-19). Йов временно престава да говори с към приятелите си и се
обръща към любимия си Бог.

Отговорът на Йов към Бога
Йов завършва отговора си, като отваря сърцето си пред своя Бог. Той не крие нищо, когато разказва за

своята болка и за объркването си. “Само две неща не ми прави, тогава няма да се крия от лицето Ти:
оттегли ръката Си от мен и нека ужасът от Теб да не ме плаши. Тогава питай и аз ще отговарям; или
ми позволи да говоря, а след това ми отговори. Колко много са беззаконията и греховете ми? Покажи ми
моето непокорство и моя грях. Защо криеш лицето Си и ме считаш за Свой неприятел? Ще накараш ли
един уплашен лист да трепери? Или ще преследваш сухата плява? Защото пишеш горчиви неща срещу мен
и ме караш да наследявам беззаконието на младостта си. Ти слагаш краката ми в клади и следиш всяка
моя стъпка; Поставил си ограничение за ходилата ми, докато се разлагам като гниеща вещ, като дреха,
прояждана от молците.  Роденият от жена човек е кратковременен и е пълен със безпокойства” (Йов
13:20–14:1 – мой превод). В едно друго издание на Библията, последното изречение е преведено по следния
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начин: “Колко кратковременен е човека, колко малко са годините му, колко много са безпокойствата му!”
След това Йов прави три нагледни описания, за да ни обрисува себе си: “цвете, сянка и наемник.”

Всички хора  са  кратковременни като цвете.  Всички ние отлитаме като сянка.  Всички ние  сме  пълни с
безпокойства  като  наемник.  Това  описание  е  грубо и  опасно откровено.  Разсъждавайки  над  човешката
природа, Йов  не счита, че земния му живот ще стане по-добър, поради това започва да говори за отвъдния
живот. “Защото за дървото има надежда, че ако бъде отсечено, пак ще поникне и че издънката му няма
да изчезне, даже ако коренът му остарее в земята и ако пънът му умре в пръстта; понеже от дъха на
водата ще поникне и ще покара клончета като новопосадено” (Йов 14:7-9). 

Когато почиствате някаква гориста площ, за да направите ливада, старият и опитен дървар винаги ще
ви съветва да изровите всички корени на дърветата. Не ги оставяйте в земята. Ако оставите някой корен,
скоро от него ще поникне издънка и дървото ще се възстанови отново и даже доскоро изсъхналият пън ще
се раззелени. Така става с всяко растение и дърво. А с човека?

Да се върнем отново към описанието на Йов. Той се основава на онова, в което вярва и на онова, което
знае: “Но човек умира и прехожда. Да! Човек издъхва и къде е той? Така както морската вода се изпарява,
така както реката  пресъхва и дъното й се напуква, така и човекът ляга и повече не се изправя. Докато
небесата не преминат, той няма да се събуди и няма да стане от своя сън. О, да ме беше скрил Ти в
преизподнята, да не бях се раждал преди да е преминал гневът Ти, да ми беше определил граница и да ме
помнеше! Ако човек умре, ще живее ли отново” (Йов 14:10-14 – мой превод). Тази древна книга е писана
през периода на патриарсите, когато процесът на Откровението едва ли е бил започнал. Йов е знаел много
малко за учението за възкресението. Нали разбирате, че онова, което пише Йов не означава, че трябва да
считаме, че това е всичко, което знаем за възкресението. Едва ли. 

Ние имаме на разположение цялата Библия, която е пълна с още истини. Процесът на откровението
предоставя все повече светлина във всяко отношение, поради което днес можем доста добре да опишем
какво се случва по време на смъртта ни и след това. Благодарение на другите откровения, сега ние знаем
много повече за окончателните места, където ще отидем: - на небето или в ада. Но какво са знаели хората по
времето на Йов? Тогава е имало повече въпроси, отколкото отговори.. Поради това Йов откровено казва:
“Ако  умре  човек,  ще  живее  ли  отново?  През  всичките  дни  на  борбата  си  ще  чакам,  докато  дойде
промяната ми” (Йов 14:14 – мой превод).

Глава 14 завършва с нещо, което прилича на отчаяно скимтене. В “Посланието” то е предадено по
следния начин: “Така, както планината, падайки се унищожава и скалата се премества от мястото си;
така  както  водата  изглажда  камъните  и  почвата  ерозира,  така  и  Ти  неспирно  погубваш  нашата
надежда. Ти си твърде силен за нас, както винаги, Ти имаш последната дума. Ние не харесване това и
лицата ни го показват, но въпреки това Ти ни отпращаш. Ако синовете ни се грижат добре за себе си, ние
не знаем това, а ако постъпват лошо, на нас ни е спестена болката да знаем. Тялото и душата, това е за
нас – живот изпълнен с болка и мъка”  (Йов 14:18–22 – мой превод).  Внезапно стигнахме до края на
отговора на Йов. Сега знаем, че когато умрем, ние продължаваме да живеем. Самият Исус ни учи: “Аз съм
възкресението и животът. Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в
Мен, няма да умре вовеки” (Йов 11:25-26).   Всички ние притежаваме вечен живот,  но местата,  в които
накрая  ще попаднем са  различни.  Някои ще прекарат  вечността  заедно с  Бога  в  небесата,  а  други ще
прекарат вечността в ада без Бога. Това са двете възможности. Изтрезняващо. Да, Йов, когато умрем, ние
отново ще живеем. Всъщност ние продължаваме да живеем. Но в това отношение Йов има само въпроси.

Три въпроса, на които трябва да отговорите
Сещам се за три въпроса, които ви предлагам. Всеки от тях заслужава да го обмислите. Единият има

отношение към дълбочината, вторият – с откриването, а третия – с крайната ни цел.
Първо:  Дали  се  стремите  да  разберете  задълбочено  Бога  или  просто  искате  да  имате

повърхностни познания за Него? “Можеш ли да разбереш дълбочините на Бога? Можеш ли да откриеш
ограниченията за Всемогъщият? Тези неща са високи като небесата, какво можеш да направиш? Те са по-
дълбоки от ада, какво можеш да узнаеш?” (Йов 11:7-8 – мой превод). Нека отново да повторя въпроса:
Дали се стремите да разберете задълбочено Бога или просто искате да имате повърхностни познания за
Него? Само вие знаете отговора. Днешната ни култура е толкова заета, че ние можем да станем много ловки
в прикриването на истинските ни мотиви. Ние можем да се преструваме, че се стремим към задълбочено
познание, но всъщност се плъзгаме по повърхността. Поради това трябва да дадете откровен отговор поне
пред себе си. Стремите ли се да разберете дълбочините на Бога? Или установявате, че просто посещавате
многобройните религиозни събирания, четете някои религиозни книги и научавате религиозно звучащия
език. 

Една от последните книги на Лари Краб е озаглавена “Налягането е спряно.” В нея той пише: “Като
култура, сегашното християнство дефинира по нов начин духовната зрелост. Реформаторите знаят, че ние
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сме спасени, за да прославяме Бога. Сега е модно да живеем благословено.  Сега за зрели хора се считат
онези, които имат успех в живота, които са щастливи, които успяват да решават проблемите си и се справят
добре с всичко...Ние харесваме повече тези проповеди, книги и конференции, които ни откриват тайните за
успех в живота,  а не за духовната посока,  която ни превежда през беди и изпитания,  за да стигнем до
присъствието на Отца...Изглежда,  че сега се  интересуваме повече как да управляваме живота си,  за  да
живеем удобно,   а не как да позволим на Бога да ни промени духовно чрез механизма на житейските  
трудности.” Нали това разкрива истината за нас? Не бягайте от житейските трудности. Не търсете приятел,
който би ви помогнал да излезете бързо от затруднението, в което се намирате. Останете там, не бягайте.
Господ Бог ще ви изведе от там и вие ще престанете да се плъзгате по повърхността. Отговорете на следния
въпрос:  Дали се стремите да разберете задълбочено Бога или просто искате да имате повърхностни
познания за Него?

Второ:  За ваше добро ли ще е,  когато Бог  ви изследва или  това ще бъде  едно разочароващо
откритие за вас  ?   Повтарям, че не мога да говоря от ваше име,  защото нямам представа.  Но знам, че
“всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е
правил в тялото – било добро или зло” (2Кор.5:10). Дали това ваше явяване пред Христовото съдилище ще
се окаже разочароващо откритие или ще бъде за ваше добро? Това е причината, поради която ви призовавам
за обърнете сериозно внимание на тези въпроси.

А сега третия въпрос: Прочетете още веднъж Йов 14:14: “Ако умре човек, ще живее ли отново? През
всичките дни на борбата си ще чакам, докато дойде промяната ми” (Йов 14:14 – мой превод). Ето това е,
над което ви предлагам да се замислите: “Когато умрете, ще живеете ли отново? Дали това ще оживеете
в компанията на Бога или вечно ще бъдете далеч от Него? Както вече казах в началото на тази глава, има
две възможности: небе и ад. Дали това ще бъде вечно блаженство, пълно с радост, спокойствие и наградите,
които очакват хората на Бога на небето? Или ще бъдете осъден завинаги, ще бъдете далеч от Бога и от
всички неща и хора, които са ви скъпи?” Само вие можете да направите този избор. К. С. Луйс пише: “Ако
зависеше от мен, с най-голямо готовност бих премахнал от християнството учението за ада. Но това учение
намира пълната си подкрепа в Библията и особено в думите на нашия Господ. Християнството винаги се е
придържало към учението за ада, а то се подкрепя и от човешкия разум.”

К.С. Луйс не е бил интелектуален глупак. Думите му заслужават сериозно обмисляне. Аз започнах
тази глава с обяснението как проблемите притежават способността да се умножават. Добрата новина е, че
това е истина само за този живот: “Колко кратковременен е човека, колко малко са годините му, колко много
са безпокойствата му!” Но когато отидем в присъствието на нашия Господ, всичко това се променя. От
друга страна, ако изберете да отхвърлите тази възможност да си осигурите тази надежда, алтернативния
резултат ще бъде невъобразим ужас. Хайде да помислим над това бъдеще в сравнение с което мъките и
изпитанията на Йов ще ни изглеждат като парче торта. Кой би искал да има такава съдба? Не правете този
избор!

            

     
Глава 9 

Безмилостни думи към един тъгуващ човек

 Ако приличате на мен, сигурно сте имали сутрини, когато се събуждате с някаква песен в главата си,
която продължава да звучи през целия ден в главата ви. Това ми се случи миналия четвъртък. Започна в
четвъртък след обяд и продължи в петък сутринта. Докато седях в кабинета си, в главата ми постоянно се
въртеше част от един стар църковен химн: 

Небеса, небеса, 
Всички говорят за небесата, 
но няма да отидем там.
Небеса, небеса,
Трябва да извикаме към небесата на Бога.

Колкото повече си повтарях тези думи, толкова по-необикновени ми се струваха. Когато си спомнях
усмихнатите лица на хористите,  които някога пееха,  че  няма да отидем на небето,  аз се чудех защо се
усмихваха. Откровено казано, това ми напомни за начина, по който говорим за милостта. Всички говорим за
милостта, но не проявяваме милост! Не е ли смешно това положение? Където и да отидем, ние чуваме да се
говори за милостта, но повечето хора не биха я познали, ако се срещнат с нея. Повечето хора не са готови да
я  приемат,  даже  когато  им  бъде  предложена.  Наскоро  студент  от  някакъв  колеж  в  Мисури  ми  написа
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следното в един “имейл”: “Напуснах рано работното си място, за да имам време да чета и да се подготвя за
последния си учебен ден за годината. Когато отидох в училището, всички четяха усърдно и се подготвяха за
заключителния тест. Учителят дойде и каза, че ще направи кратък преглед на материала заедно с нас преди
теста. Ние започнахме прегледа, като предимно се придържахме към текста от учебника, но имаше и някои
неща в този преглед, за които до тогава не бях чувал. 

Когато запитах за тях, учителят ми отговори, че за тях пише в учебника и че ние сме длъжни да знаем
всичко, което е написано в учебника. Ние не можехме да оспорим това изискване. После дойде времето за
теста. Учителят ни раздаде по една страница с въпроси и ни инструктира да не ги разглеждаме, докато и
последния ученик не получи своя лист. Когато ни позволи да ги разгледаме, ние с изненада открихме, че на
всички въпроси от теста беше отговорено! В долния край на страницата беше написано: “Това е краят на
заключителния изпит. Всички отговори във вашия тест са верни. Вие ще получите оценка “Отличен” за
заключителния си изпит. Причината, поради която издържахте изпита е, че онзи, който го съставил, даде
отговорите вместо вас. Цялата работа, която свършихте, докато се подготвяхте за този тест нямаше да ви
помогне да получите оценка “Отличен.” Вие просто получавате една милост.” След това учителят обиколи
цялата стая и попита всеки ученик: “Каква е оценката ти? Заслужаваш ли оценката,  която си получил?
Доколко твоите собствени усилия допринесоха за получаването на окончателната ти оценка?” Въпреки, че
аз трудно се вълнувам, трябваше да положа усилия,  за  да сдържа сълзите си,  докато отговарях на тези
въпроси и си мислех за Създателя, който ми беше изпратил този тест.

След това учителят каза: “През целия семестър се опитах да ви науча, че сте получатели на милост.
Опитвах  се  да  ви  предам,  че  трябва  да  демонстрирате  този  дар  в  работата  си  с  младите  хора.  Не  се
сражавайте с тях; те не са ваши врагове. Помагайте им, защото те ще продължат работата ви, ако тя е пълна
с милост  !  ” Говорейки за това, как вероятно някои от нас са учили с часове, а някои даже в последните
минути преди провеждането на теста, но всички получиха еднаква оценка, учителят спомена за историята,
за която се разказва в Мат.20. Собственикът на едно лозе наел работници, за да работят на лозето му и се
договорил с тях да им плати определена надница. На няколко пъти през същия ден собственика отново
наемал още работници. Когато дошло време да им плаща, всички получили еднаква надница. Когато един от
работниците, които бил сред онези, които били наети първи започнал да се оплаква, собственикът му казал:
“Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?” (Мат.20:15). Учителят каза, че досега не е правил
такъв  заключителен  тест  и  вероятно  друг  път  няма  да  го  повтори,  но  тъй  като  бил  мотивиран  от
съдържанието на много от обсъжданията, които бяхме правили през годината в класната стая, той усещал,
че имаме нужда са усетим милостта.” След като прочетох описанието на тази случка, аз си казах: “Защо и аз
нямах такъв учител, когато вземах заключителните си изпити?” В наши дни изглежда, че всички говорим за
милостта, но не проявяваме милост. Поне не докато сте живи! Ние обичаме да получаваме милост от Бога,
но не очакваме, че тя може да произлиза от такива грешни хора като нас. А даже когато това се случи, ние
се шокираме. А това е твърде лошо!

От всички неща, които Йов е трябвало да изтърпи, най-голямото изпитание е било да издържи на
безмилостните  думи  и  отговори  от  страна  на  приятелите  му.  Току-що  завършихме  първият  цикъл  от
обидите, които дошли от Елифаз, Валдад и Софар. Както видяхме, Йов отговорил на всеки от тях, като
несъмнено се е надявал, че ще спре безсърдечните им обвинения. Но това се оказало невъзможно.

Грубите и обидни твърдения вървят едно след друго
Във втория цикъл, който започва от гл.15 на книгата Йов,  Елифаз сваля боксовите си ръкавици и

започва да размахва голите си юмруци, мислейки си, че е време наистина да се заеме с работа. Трудно е да
си представим, че тук няма никакъв намек за милост. Това е “същата песен, стих четвърти...би могло да
бъде по-добре...но се оказа, че е по-зле.” Много по-зле.

Изливане на порицанията
Елифаз нанася много словесни удари по време на първия рунд от втория цикъл. Това са безмилостни

думи, отправяни към един тъгуващ човек. Ако се чудите с какво са били пропити тези думи, ще ви кажа, че
на първо място е гордостта. “Мъдър човек с вятърничаво ли знание отговаря и с източен вятър ли пълни
корема  си”  (Йов 15:2)?  Дали мъдрия  човек (разбира  се,  Елифаз)  би  пълнил корема си  с  много вятър?
Гордостта на Елифаз е последвана от  оскърблението. Продължавайки да говори за себе си, той казва: “С
празни думи ли се препира и с безполезни речи? Наистина, ти унищожаваш страха от Бога и пречиш на
размишлението за Бога” (Йов 15:3-4 – мой превод). След това идва реда на  обвинението във виновност.
“Защото беззаконието ти поучава устата ти и си избрал езика на лукавите” (Йов 15:5). Тук той казва:
“Йов, ти си измамник.” “Твоите уста те осъждат, а не аз; твоите устни свидетелстват против теб”
(Йов 15:6). Както виждате, тук вече се говори за осъждане.

В следващите му думи, в които има поредица от унизяващи въпроси, ние откриваме преувеличение и
сарказъм. “Ти ли си човека, който е роден пръв? Или си създаден  преди хълмовете? Да не би да чуваш
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тайния съвет на Бога и да си ограничил достъпа до мъдростта само за себе си? Какво знаеш ти, което
ние не знаем? Какво разбираш ти, което ние не разбираме” (Йов 15:7-9 – мой превод)?

Можете  ли  да  си  представите  колко силна  и  непреклонна  жлъч  трябва  да  притежавате,  за  да  се
изправите пред човек, който е разтърсен и разбит от болка и да го обвините с такива изобличителни думи?
Това  е  словесна  обида,  която е  подсилена  от  гордостта  в  сърцето на  Елифаз,  който нанасял неуморно
ударите си. Изпълненото със сарказъм разпитване продължава: “Божиите утешения и меките Му думи към
теб малко нещо ли са за теб? Защо те блазни сърцето ти и защо блестят очите ти, че обръщаш духа си
против Бога и позволяваш на такива думи да излизат от устата ти? Какво е човек, че да бъде чист и
роденият от жена, че да е праведен? Ето, Той не се доверява даже на светите Си ангели и небесата
даже не са чисти в очите Му; А колко по-гнусен и покварен е човека, който като вода пие неправдата ”
(Йов 15:11-16 – мой превод). Елифаз разкъсва Йов с острите си зъби, без даже да се спре, за да даде шанс на
тъгуващия човек да му отговори.

Припомняния за извършените грехове
След като порицал Йов, в края на изказването си Елифаз отново припомня за съдбата на порочните

хора. С други думи той казва: Йов, тъй като си порочен човек, ти се гърчиш от болка. Ясно е, че това е
причината да си в това болезнено състояние. Ти просто получаваш онова, което заслужаваш.” “Гласове на
ужас има в ушите му, че докато е в спокойствие, ще го нападне изтребителят. Той не вярва, че ще се
върне от тъмнината и е предопределен за меча” (Йов 15:21-22 – мой превод). 

“Поради това, приятелите ми и аз не сме изненадани, че ти преминаваш през този ужас, загуби и
мъчения.” “Той се лута да търси храна и казва: “Къде е тя?”; “Той знае, че денят на тъмнината е близък;
скръбта и тъгата го плашат и го обхващат като цар, готов за атака” (Йов 15:23-24 – мой превод). “Йов,
не е чудно, че изпитваш тази страшна беда и мъка.” “Защото той издигна ръката си срещу Бога и се
възгордя срещу Всемогъщия” (Йов 15:25). “Ето това представляваш ти, Йов! Такава е твоята арогантност!”
Елифаз отстъпва назад и вглежда се в Йов с блеснали очи и казва отново: “Ти получаваш точно това, което
заслужаваш!”  Стилът  на  говорене  на  Елифаз  не  е  необичаен  за  хората,  на  които  им  липсва  милост.
Говоренето им не винаги е толкова брутално, но не сте ли забелязали този тон, когато говорите с хора, които
дават доказателства, че са безмилостни. Когато сте паднали на земята, те ви ритат. Когато пъшкате, те ви
натискат надолу. Когато сте объркан, те още повече объркват живота ви. А когато сте почти победен, те ви
отписват. Но с изключение на това, те са доста добри хора.

Лесно  е  да  се  забрави  тъгата,  с  която  Йов  се  е  опитвал  да  се  справи  –  шокиращата  загуба  на
порасналите му деца. Измъкването от хватката на мъката, причинена от нечия внезапната смърт става с
цената  на  огромни  усилия.  Д-р  Луси  Мабри-Фостър,  която  беше  отдавнашна  приятелка  на  нашето
семейство, умря внезапно през пролетта на 2002. Тя и нейното семейство познаваха трагедията. Първият
съпруг  на  Луси  умря  при  самолетна  катастрофа,  докато  се  връщаше  от  една  конференция  в  Монтана,
посветена на проблемите на семейството. Той беше прекрасен хирург, който лекуваше уши, нос и гърло,
беше специализирал в клиниката Майо и практикуваше в района на Далас. Всички четири прекрасни мъже,
които пътуваха с този самолет, умряха при тази катастрофа. По-големият син на Луси от първия й брак, Дан,
по онова време беше на сватбено пътешествие. Когато научил, че самолета не се е върнал в определено
време, той веднага се върнал у дома им и се присъединил към търсенето, с надеждата, че ще някои от
пътниците може да са оцелели. После членовете на семейството трябваше да приемат трагичната реалност,
че техният съпруг и баща е загинал при тази фатална катастрофа.

Целият Далас се натъжи, когато научи новината от вестниците за загиналите си съграждани. Всички,
които познаваха и обичаха тези хора бяха изпълнени с мъка и тъга и не можеха да повярват, че те са умрели.
Луси беше решила  да  не  се  предава.  Християнската  общност и  семейството й  я  обградиха  с  любов и
подкрепа. Всичките й деца прегръщаха майка си, докато търсеха изход от тази загуба. През следващите 10
години Луси завърши образованието си,  получи докторска степен и стана първата жена-преподавател в
Семинарията в Далас. Това е прекрасната история за нейната силна решимост да преживее годините на
мъката.  После  Господ доведе  до нея един прекрасен християнски джентълмен,  К.Л.  Фостър.  Изминаха
много месеци, през които двамата се влюбиха един в друг. Заедно с много други хора, аз и жена ми бяхме в
църквата в деня, когато те се ожениха. Това беше прекрасна сватба. Всички си радвахме и си казвахме,
колко  велик  е  Бог,  след  като  направи  това.  Пет  години  по-късно,  в  един  понеделник,  Луси  издъхна  в
прегръдките на любимия си съпруг. Те бяха в колата за спешна помощ, която пътуваше към болницата с
надеждата, че тя ще може да бъде спасена. Ние я погребахме в четвъртък. Внезапната смърт на Луси беше
толкова изненадваща, че не можехме да повярваме.

Аз имах привилегията да седя и в продължение на повече от 2 часа да разговарям с членовете на
семейството, които вече се бяха справили с шокиращата загуба на своя баща и сега им се налагаше да се
справят с внезапната смърт на своята майка. До мен мълчаливо седеше вторият съпруг на Луси, който беше
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изгубил първата си жена при автомобилна катастрофа. Сълзите се стичаха от очите му. Мъката, примесена с
шок беше вцепенила всеки от  тях.  С.Л.  Фостър и  нейните  деца нямаха  нужда от  никакви упреци или
осъждане. Те нямаха нужда да бъдат обвинявани за нещо или да им бъдат задавани обидни и унизителни
въпроси. Те имаха нужда от утвърждаващо успокоение и от нежно съчувствие. Казано с една дума, те имаха
нужда от милост. 

Непрестанно виждам как Йов седи и понася всичко това, докато е заливан от мъката си и как той
полага всички усилия, за да повярва на ушите си, че Елифаз, който някога му е бил приятел, е в състояние
сега да изрича такива безмилостни думи. Обхванат съм от една мисъл: “Господи, ако ни учиш на нещо чрез
трагедията на Йов,  научи ни за  разберем колко ценно нещо е  милостта.  Научи ни как да постъпваме
милостиво.  Отново ни покажи, че винаги е подходящо да постъпваме  милостиво. Винаги има нужда от
милост. Не само студентът от Мисури, който разказва за последния си изпит. Нито пък само тъгуващото
семейство от Далас. 

Всеки от нас има нужда от милост  !   Човекът,  който седи до вас в църквата;  жената,  която бута
количката с покупките си в супермаркета; мъжът, който зарежда колата си с бензин от съседната колонка в
бензиностанцията; човекът, който седи зад вас на опашката пред касата в киното и чака да си купи билет;
ученикът, който седи срещу вас в автобуса. Вие нямате представа какво изживява всеки от тези хора. А ако
знаехте, може би щяхте да поискате да им покажете милост или да им кажете няколко окуражителни думи.
Моля ви, запомнете: Винаги е добре да сме милостиви, винаги има нужда от милост!

Силният отговор на Йов
Започвам да се облягам назад, седейки в стола си и тихо да се възхищавам от Йов. Това правя в този

момент. Той е изслушал и сега започва да отговаря. С други думи той казва: “Вие искате да бием с голи
юмруци. За мен това  е добре. Ръцете ми са покрити с циреи, но и аз ще направя като вас и ще сваля
ръкавиците си.” Откривам четири отговора от страна на Йов, които не само са достойни за възхищение, но
са и реалистични. За вас те може да са шокиращи, но лично за мен не са.

Той е отвратен
След като свалил ръкавиците си, първото нещо, което показал Йов е, че е отвратен от Елифаз! Той

решил повече да не седи безучастно и да поема поредния удар в лицето, който му нанасял този обиждащ и
горд човек. Самоуважението на Йов излиза на сцената: “Окаяни утешители сте всички вие” (Йов 16:2 –
мой  превод).  Колко  далеч  е  това  от  началото  на  едно  изказване  на  отвращение.  Какъв  израз:  “Окаян
утешител.” Ето това е пример за оксиморон! Може би не знаете какво е “оксиморон.” В тълковният речник
се казва, че оксиморон е комбинация от взаимно противоречащи си думи, като например “интелигентно
правителство.” Спомням и друго: юношеско подчинение. “Окаяни утешители” Мислите ли, че те могат да
утешават? Каква група от окаяни утешители са били Елифас,  Валдад и Софар. Един човек описва тази
сцена  по  следния  начин:  “Йов  се  оплаква,  че  често  е  слушал  много  подобни  неща,  докато  говорели
успокоителите  му.  Но  в  окаяното  положение,  в  което  се  намирал,  такива  страстни  баналности  само
увеличавали  мъката  му.  Поради  това  той  обвинил  приятелите  си,  че  са  окаяни  утешители.
Словосъчетанието “окаяни утешители” е оксиморон, т.е. колкото повече говорели за облекчение, толкова
болка предизвиквали. Това показва разликата между гледните точки на Йов и на Елифаз. Докато Елифаз
вярва, че речите на приятелите представляват утешението на самия Бог (Йов 15:11), Йов счита, че тези речи
са предвестник на нещастието. Докато Елифаз завършва изказването си с афоризма “зачеват зло и раждат
беззаконие” (Йов 15:35), Йов отговаря, че точно техните религиозни изказвания зачеват и раждат нещастие
за него. Няма нужда от допълнително разясняване за това напомняне. 

Хората, които ви обиждат и са лишени от милост, няма да ви разберат, ако не им отговорите с равен по
силата си отговор. Поради това, подобно на Йов, вие трябва да отправите словесен удар в мозъка им. За да
сте сигурен, че сте постигнали целта си, има времена, когато трябва да отговорите на огъня с огън. Вие
трябва да сте рязък като тях, в противен случай те ще стъпят върху вас и ще ви натъпчат в калта. Което
обяснява защо Йов ги нарича “окаяни утешители.” Той не се усмихва и не действа благочестиво, а отговаря
правдиво. Неговата почтеност се разкрива в честността му.

Говоренето на истината e по-почтено от мъглявият, неясен и изпълнен с доброта език, който
често се среща в религиозните клишета. Това е причината, поради която ви призовавам с такава страст, че
всички ние се учим как да говорим истината, в идеалния случай с любов. Нека да добавя, че ако ще трябва
да направя избор между истината и нещо друго, аз ще избера истината. Разбира се, по-добре е тя да се казва
с любов, но абсолютно важно е да се казва истината. Известна е поговорката „Истината боли.” Но отново
повтарям, че има моменти, когато има нужда от нейните неукрасени удари. Понякога тъкмо ние сме тези,
които имаме нужда да чуем истината. Добър пример в това отношение е когато загубите работата си и то
когато вие сте виновен за това. Работодателят ви има неприятната задача да ви сблъска с реалността. Ако в
разговора има истина, човекът, който ви уволнява ви казва неща, които никога няма да забравите. Той или тя



56

пробива красиво изглеждащата  обвивка и ви разкрива конкретната причина,  поради която сте загубили
работата си. Бъдете уверен, че в този момент чувате истината, колкото и неприятно да ви е това.  Вие ще
спечелите, ако я приемете и извършите необходимите промени. В този случай, Йов казва на Елифаз: “Това
което казваш не е вярно. Ти не ме съдиш справедливо и разсъжденията ти са погрешни. Нещо повече,
думите които използваш са сурови, поради което ти казвам, че ти си окаян утешител.”

Той е нещастен
Йов не само е отвратен от Елифаз, той е нещастен поради очевидното отсъствие на Бога и от Неговото

мълчание.  За някои от читателите може да е  шокиращо, но това се случва,  особено с хората,  които са
наранени. Помнете това, докато четете думите на нещастния Йов: “Чувствам се уморен. Боже, ти напълно
ме пропиля – мен и семейството ми! Сбръчкал си ме като изсушена слива и показваш на света, че си
против мен. Измършавялото ми лице ме гледа от огледалото, като безмълвен свидетел на отношението
ти към мен. Твоят гняв ме раздира и зъбите ти ме разкъсват на парченца, очите ти прогарят дупки в мен
– Бог е моят враг! Хората поглеждат към мен и ахват. Презрително ме удрят и се групират срещу мен. А
Бог  просто седи там и  им позволява да  правят това,  позволява на  порочните хора да  правят с  мен
каквото си искат. Бях в охолност, когато Бог ме разкъса. Хвана ме за врата и ме захвърли. Той ме изправи
като свой прицел, а след това стрелци с лък ме заобиколиха, за да стрелят в мен. Те ме обсипаха със
стрелите си  без  всякаква  милост,  горчива  жлъч се  изля  от стомаха  ми  на  земята.  Той се  нахвърли
яростно върху мен, атака след атака, нападайки ме като див бик. Аз си уших вретище, носех го като риза
и легнах в лице в тинята. Сега лицето ми е подпухнало от плач; погледни тъмните сенки под очите ми,
въпреки че никога не съм наранил някой човек и молитвите ми са искрени! О. земьо, не покривай злото,
сторено срещу мен! Не заглушавай викът ми! На небето трябва да има някой, който знае истината за
мен, в най-високото небе има някой Защитник, който може да изчисти името ми – моят Герой, моят
Приятел, докато изплаквам очите си пред Бога. Моля се на Онзи, който представлява смъртните пред
Бога, така както съсед се застъпва за съседа. Остават ми само няколко години, преди да тръгна по пътя
за там, откъдето няма връщане. Духът ми е разбит, дните ми привършват, гробът ми е изкопан и ме
чака” (Йов 16:7 – 17:1 – мой превод).

Това са силни и дълбоко емоционални думи, казани от един нещастен човек. Ако считате, че Йов е
виновен за нещо, това е защото никога не сте изпадали в неговото положение. Няма съветник, който след
като се  занимава  известно време с  тази работа,  да не е срещал някой човек,  който е  нещастен поради
начина, по който Бог се е отнесъл към него. Думите на такива хора са силни и пълни с болка и мъка, защото
те не разбират как е възможно един обичащ, милостив и добър Бог да позволи да се случат такива неща в
живота на някой от хората Му. 

Спомнете си, че Йов все още не е знаел за договорката между Сатана и Бога.  Ние бяхме запознати с
тази договореност много внимателно и ясно, преди да тя се изпълни. Но Йов никога не е знаел за нея. Той
не е разбирал защо един ден,  без никакво предизвестие, земята пропаднал под краката му,   появили се
урагани и пожари, разрушение и много смърт ... а накрая лошо здраве с такава сила. Нито веднъж Бог не му
казал даже една дума като обяснение. Спомнете си, че всичките му деца са вярвали в Бога. Самият Йов се е
подчинявал на Бога, а вижте какво му се е случило! Не е чудно, че е бил нещастен. И аз съм изпадал в
подобни обърквания, но със сигурност те не са били толкова силни като объркването на Йов. В такива
периоди аз съм казвал: “Боже, какво се готвиш да направиш? Защо се случва всичко това? Доколкото съм
способен да разбирам, аз не съм направил нищо лошо, нито съм бил движен от погрешни мотиви. Не съм се
стараел да си угаждам на друг човек. Опитвал съм се да ти се подчинявам. Но сега всичко се проваля.
Господи, какво става?”

Представете си, че се прибирате у дома с колата си след края на работния ден. Движението е много
натоварено и една кола зад вас ви удря, а след това вие се удряте в колата пред вас, а това се оказва, че е
едно ново Порше. Шофьорът на Поршето не остана доволен, че сте го ударили. Полицията документира
инцидента,  но шофьорът на Поршето е толкова ядосан,  че ви заплаши да ви съди.  А когато накрая се
прибирате у дома, се оказа, че нямате никакво мляко. Кучето ви е гладно и гризе колибата си. Децата ви са
дребнави и се карат помежду си. Пощата ви е пълна с пресрочени квитанции, а вие нямате пари. Жена ви
казва,  че е получила резултатите от биопсията й и че лекарят иска още утре рано сутринта да отидете
двамата при него. Това е капакът на всичко! Вие си казвате: “Боже, защо се случва всичко това? Къде си Ти,
докато на мен ми се случват всички тези неща?”

Но не получавате никакъв отговор и утрешният ден е по-лош от днешния. А през следващата седмица
всичко става още по-лошо, в сравнение с нея ставащото през предната седмица ви изглежда като приятно
спускане надолу. Отгоре на всичко това, вие сте заплашен да загубите работата си. А шофьорът на Поршето
наистина е подал иск срещу вас в съда. И още. И още. И още. Когато останете насаме, когато лампите са
угасени и вратите са затворени и пасторът ви не е до вас, за да ви слуша какво говорите и никой няма да ви
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досажда,  вие  се  отпускате  и  започвате  да  се  чудите.  Ако  не  постъпвате  по този  начин,  тогава  вие  сте
извънземно същество. Не ми казвайте, че сте твърде духовен, за да си мислите по този начин. Подобно на
Йов, вашият дух е разбит, дните ви текат и вие се чувствате изтощен и объркан и ви се струва, че гробът ви
е изкопан и очаква вашето пристигане. И какъв е резултатът? Отново казвам, Йов е бил нещастен. А може
ли някой да се изненада, че това е така?

Нека да се  запитаме какво е  докарало Йов до тази  точка на отчаянието? Аз съм убеден,  това се
обяснява  най-добре с  латинските  думи  Deus  absconditus.  Значението на  тези  думи е  следното:  Deus   е
латинската дума за Бог. Absconditus означава: да се крия, да изчезна тайно. Бог тайно е изчезнал от сцената.
Ето това е станало! “Той си е заминал. Аз не знам как да Го намеря. Когато се моля, Той не ми отговаря.
Когато реша да  се  подчинявам още по-добре  на  волята  Му,  аз  продължавам да  губя.  Бог  се  е  скрил с
благословиите си.” К.С. Луйс описва по прекрасен начин това отчаяние в книгата си “Изследвана тъга”:  “А
през  това  време,  къде  е  Бог?  Това  е  един  от  най-тревожните  симптоми.  Когато  сте  щастлив,  толкова
щастлив, че нямате чувството, че имате нужда от Него...вие ще бъдете, или поне така ще ви се струва,
посрещан от Него с отворени обятия. Но идете при Него, когато отчаяно се нуждаете от Него, когато няма
от къде другаде да получите помощ и какво ще намерите? Врата,  която се затръшва пред лицето ви,  а
отвътре се чува щракането от заключването на едната, а после и на другата ключалка. А след това – тишина.
Вие  можете да  се  обърнете  и да си тръгнете.  Но колкото повече  се  отдалечавате,  толкова  по-силно ви
обгръща тишината.” Изчезването на Бога. Това обяснява проблема. Йов е стигнал до дъното. Нещастен,
отвратен, подтиснат, Йов бил готов да умре. Поради което …

Йов е обезверен
Можем  да  си  припомним  думите  на  Йов,  неговата  погребална  песен:”Животът  ми  свършва.

Всичките ми планове са разбити, всичките ми надежди гаснат – надеждата ми, че  тази нощ ще се
превърне в ден; надеждата ми, че скоро ще се разсъмне. И всичко, което мога да видя пред себе си е
домът  в  гробището,  ако  единствената  ми  надежда  за  утеха  е  един  добре  изработен  ковчег,  ако
възстановяването  на  семейството  ми  означава  да  легна  на  два  метра  под  земята  и  единственото
семейство, което ще срещна там са червеите, това ли наричаш надежда? Кой човек на земята би могъл
да намери някаква надежда в  това? Не.  Ако надеждата и  аз  трябва да  бъдем погребани заедно,  аз
предполагам, че всички вие ще трябва да дойдете на двойно погребение!” (Йов 17:11-16 – мой превод).
Отвратен. Страдащ. Подтиснат. Обезверен. Йов е стигнал до дъното. Смъртта му се струва единственото
разрешение, единственото убежище, което ще му даде спокойствие. В този момент гробът изглежда, че го
привлича с огромна сила. Знаете ли какво си е мислел? “Всички говорят за Небесата, но няма да отидем
там. Небеса, небеса, трябва да извикаме към небесата на Бога.” Знаете ли какво не е успявал да разбере
Йов? Той не е можел да разбере онова, което само милостта може да му донесе. Надеждата. Той не получил
милост от никой около себе си, поради което останал без надежда. Нямало никой, който да го подкрепи. Той
е тотално объркан и не може да намери своя път.

В прекрасната си книга “Разочарован от Бога,” Филип Янси разказва следната история: “Един мой
приятел отишъл на да плува привечер в едно голямо езеро. Докато плувал мързеливо на около 100 метра от
брега, над водата надвиснала мъгла. Внезапно се оказало, че той не може да види нищо: няма хоризонт,
няма земни ориентири, няма светлини на брега. Тъй като мъглата поглъща цялата светлина, той даже не
можел да определи посоката на залязващото слънце. Той плувал панически в продължение на половин час.
Тръгвал в една посока, след това губел увереност и се завъртал на 90 градуса надясно. Или наляво – нямало
никакво значение накъде се обръщал. Усещал, че пулсът му се ускорява и не може да го контролира. Тогава
спрял да плува и легнал във водата, опитвайки се да запази силите си и се насилвал да диша по-бавно. След
това отново започвал панически да плува. Накрая чул един слаб глас да вика от брега. Той заплувал в посока
към гласа и това го отвело до спасението. 

Нещо подобно на това усещане за пълно изгубване трябва да е обхванало Йов, докато е на бунището и
се е опитвал да разбере онова, което му се е случило.  Той също бил изгубил всички земни ориентири.
Накъде  да  завие?  Господ,  единственият,  който  можел  да  го  насочи  през  мъглата,  оставал  мълчалив.
Истинската цел на облога между Сатана и Бога е била Йов да остава в тъмнината. Ако Бог беше произнесъл
шепнешком: “Йов, направи това заради мен, като Рицар на Вярата, като мъченик” – тогава Йов с радост би
приел страданието. Но Сатана поставил вярата на Йов на изпитание, за да провери, дали тя може да оцелее
без външна помощ или обяснение. Когато Бог приел тези условия, мъглата обвила Йов. Разбира се, накрая
Бог спечелил облога. Въпреки, че Йов се мятал, изпълнен с горчиви оплаквания, въпреки че бил отчаян от
живота и мечтаел да умре, той все пак не се съгласил да се откаже от Бога. “Даже да ме унищожи, аз ще
продължа да се надявам на Него.” Йов е вярвал, когато не е имал основания да вярва. Той е вярвал, когато
мъглата го е обгръщала отвсякъде.”

Вие можете да прочетете историята на Йов, да си зададете въпроси относно облога, а след това да
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въздъхнете дълбоко и да кажете с облекчение: “Ох, добре че Бог е уредил този проблем. След като е доказал
правотата си по такъв решителен начин, той със сигурност ще се върне към предпочитания от него начин на
общуване със своите последователи.” Вие можете да си мислите, че това е така, ако не прочетете останалата
част от Библията. Притеснявам се да ви кажа това, защото това е една трудна истина, която не ми се иска да
приема, но Йов стои просто като един краен пример за онова, което е универсален закон на вярата. Онзи вид
вяра, която изглежда, че е ценена от Бог, изглежда се постига, когато всичко около нас се разпада, когато Бог
остава мълчалив и мъглата ни обгръща отвсякъде.

Ние имаме нужда от много милост
Знаете ли защо обичам Библията? Защото е толкова реална. В живота на Йов е имало толкова мъгла,

колкото има и в нашия живот. На тази земя никой не “живее щастливо след това.” Това се случва само в
приказките. Вие живеете в някакъв измислен свят, ако се надявате, че ще “живеете щастливо след това.” Ето
за това имаме нужда от милост. 

След като човек създаде семейство, нещата не стават по-лесни – те стават по-трудни. Поради това
имаме нужда от милост, за да можем да продължим да живеем заедно. Работата не става по-лесна, тя става
по-сложна,  поради което имаме нужда от милост,  за да запазим работата си.  С порастването на децата
нещата не стават по-лесни. Вие, които имате деца на една, две или три години, може би си мислите, че сега
ви е трудно. Само почакайте докато те станат на 14 години или на 18 години. Ето тогава ще имате нужда от
милост! Всичко става по-трудно. 

Мислили сте си, че сте бил дебел, когато сте се оженили. Погледнете се тази вечер в огледалото.
Поради това често казвам на младоженците: “Наслаждавайте се на снимките от сватбата. Вие никога няма
да станете по-тънки.”  Трудно е  да се  приеме това,  но истината  е  такава.  Тогава? Ние имаме нужда от
милостта когато напълнеем! Ние имаме нужда от милостта, за да продължим нататък! Милост и още повече
милост – Божията милост. Ние имаме нужда от милост, за да разчитаме един на друг. Ние имаме нужда от
милост,  за  да  оставаме  позитивно  настроени.  Имаме  нужда  от  милост,  за  да  запазваме  единството  в
църквата. Имаме нужда от милост, за да бъдем добри съседи. Имаме нужда от милост, когато остаряваме.
Нека  никога  да  не  забравяме онова,  което ни  учи историята  на  Йов:  Когато  хората  са  изгубили  всяка
надежда, не ги ритайте и не ги натискайте надолу. Бъдете милостиви към тях! Много милостив!

Ще бъда болезнено откровен тук. Ако зависеше от мен, аз щях да съживя Йов само пет минути след
като беше изгубил всичко. Аз щях да съживя всичките му деца още на следващия ден. Веднага щях да
възстановя всичките му загуби и наистина щях да се разправя с тези окаяни успокоители! Щях да отрежа
устните на Елифаз още след първите му три изречения. И ако това не е достатъчно, за да замлъкне, щях да
го хвана за врата. Искам да кажа, кой има нужда от този глупак? Но знаете ли какво? Вие никога няма да
станете  зрял  човек,  ако  сте  подложен  на  отношение  като  моето.  Вие  просто  ще  се  наслаждавате  на
удобството. Всички бихме искали да идем на пикник, когато се разхождаме с мотоциклети и всичко ни е
забавно. Това е моят стил. Което обяснява защо жена ми Синтия обича да ми казва: “Скъпи, ако всички се
справяха с нещата както искаш ти, всички ние щяхме да донасяме със себе си на партито само балони.
Никой нямаше да си помисли да донесе храна.” Както обикновено, тя е права. И така, мъглата се спуска. А
когато всички адски сили са  на  свобода,  милостта  се  крие.  Добре  дошъл в  човешкото общество,  Йов.
Започнах тази глава с една стара песен. Ще я завърша с една още по-стара песен.

През много трудности и скръб 
Аз съм преминал веч. 
Но Твоята милост ме е довела безопасно до тук
И милостта ще ме отведе у дома.

Ето това е билета. Даже когато сме заобиколено от мъгла, милостта ще ни отведе у дома. Нашият скъп
приятел Йов си мисли, че няма да отиде на небето. Той е толкова нещастен, че даже не си мисли за онова,
което е отвъд гроба. Ние разбираме това. Ние знаем, че има утре и по Божията милост, има дом от другата
страна. В този момент Йов не може да види това, защото мъглата е твърде гъста. Всичко около него се
руши. Ако слушате внимателно, вие почти можете да чуете, как той си тананика тази мелодия. Аз не мога да
я прогоня от главата си:

Небеса, небеса,
Всички говорят за небесата, 
но няма да отидем там.
Небеса, небеса,
Трябва да извикаме към небесата на Бога.
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Глава 10

Успокояваща надежда за нападаните и оскърбените

 Какво си говорихте по време на сутрешната закуска на 11 септември 2001? Спомняте ли си? Има
малка група от хора, които никога няма да забравят какво са си говорили по време на закуската през тази
сутрин. Те се бяха събрали в Пентагона във Вашингтон с министъра на отбраната Доналд Ръмсфелд и го
слушали,  докато  той  говорел  за  онова,  което  на  повечето  от  тях  им  изглеждало  само  като  някаква
теоретична загриженост. Някои от присъстващите може би са отишли още по-далеч, като са си казали, че
казаното от Ръмсфелд им звучи като научено наизуст предсказание.  Той казал приблизително следното:
“През следващите няколко месеца в света ще се случи събитие, което ще напомни на хората колко важно е,
че нашата страна има здраво и силно министерство на отбраната.”  Едва ли Ръмсфелд или някой друг от
присъстващите  на  закуската,  която  се  е  състояла  в  8:00  същата  сутрин  е  имал  някаква  представа,  че
самолета, обозначен като Полет 77 вече бил излетял от международното летище на Далас, за да се блъсне в
Пентагона. Едва ли някои от тях е разбирал, колко пророчески е говорил министърът на отбраната. 

Джефри Креймс, авторът на книгата “Пътят на Ръмсфелд,” описва незабавната реакция на Ръмсфелд,
когато само минути след като тези думи излезли от устата му, самолетът се блъснал в другата страна на
Пентагона,  отнемайки живота на 180 колеги и приятели на Ръмсфелд и други високопоставени военни
офицери. Креймс пише: “Ръмсфелд инстинктивно изтича вън от залата, попита дали има някой, който знае
какво се  е  случило,  а  след  това  побягна  към мястото,  откъдето се  издигаше дим.  Заобиколен от  хаос,
развалини  и  спасители,  той  помагаше  някои  от  ранените  да  бъдат  поставени  на  носилките.  Той  даде
пример.” Същият човек, който беше говорил теоретично за възможността да се случи едно „събитие” се
оказа въвлечен в него още през същата сутрин, след по-малко от един час. 

Това ми напомня за Йов. Спомняте ли си как започва неговата история? “А един ден.” Тези думи са
толкова безвредни. Подобно на разсъмването в деня на събитието на 11 септември. Във въздуха се усещаше
мирисът на  ранната есен.  Децата  тичаха към училището.  Майките  и бащите бяха заети с  работата си.
Автобусите и влаковете на метрото бяха пълни с служители, които пристигаха, докато започваше този хаос
на търговията.

А как е започнало всичко при Йов? Представям си как той стой край прозореца в кухнята, докато
жена му привършва подреждането на масата за закуската. Той й казва: “Скъпа, знаеш ли, нека да се спрем за
няколко минути и да благодарим. Нивите ни са добре и са зелени. Керваните с камили са натоварени и се
готови  да  заминат.”  Тя  го  доближава  и  гледа  заедно  с  него,  а  той  казва:  “Скъпа,  знаеш  ли,  ние  сме
благословени по прекрасен начин, но трябва да помним, че е възможно не винаги да е така. Кой знае? Още
преди  да  сме  разбрали,  всичко  може  да  се  промени.” Докато  траела  срещата  на  Сатана  с  Господ  Бог,
приятните години им били отнети и предстояло да им бъде предложена истинска трагедия, Йов и любимата
му жена привършват разговора си с тиха молитва на благодарност, целуват се и сядат да закусват и да си
говорят за дома и за семейството, за благословиите на Бога и за бъдещето. После, само за няколко минути,
всичко за тези двама човека ще се промени. Всичко! 

Подобно на онова,  което се случило на министър Ръмсфелд през онази съдбоносна сутрин на 11
септември,  Йов  скоро  щял  да  тича  към  пушека,  обграден  от  хаос  и  руини.  Предстояло  му  да  намери
постройките си разхвърляни и летящи във въздуха като дърва за горене. Един след друг при него започнали
да пристигат слуги и да му съобщават ужасни новини, всяка от които била по-страшна от предишните,
докато дошла най-страшната:  “Всичките ти десет деца загинаха!” Само за няколко минути те загубили
всичко. Имот и слуги, добитък и камили, възможността да се прехранват и всичките си деца, всичко. А след
това, буквално преди пушекът са се разсее, изгряло слънцето на новия ден. “А един ден.” Още един от
познатите изгреви на слънцето.

Сатаната се връща за втората си среща с вечния Бог и казва подигравателно: “Ти защитаваш Йов от
всичко и не е чудно, че той все още вярва в Теб. Но ако позволиш на болката да докосне тялото му, той ще
Те прокълне в лицето.”  Сатаната е бил принуден да свидетелства,  че “Йов не съгреши, нито се изрази
безумно спрямо Бога” (Йов 1:22). Но той нямал намерение да престане. “Всичко, което има, човек ще даде
за живота си. Но простри ръката Си сега и се допри до костите му и до плътта му и той ще Те похули в
лицето.” Йов 2:4-5). Но на нас ни се каза, че “Във всичко това, Йов не съгреши с устните си” (Йов 2:10).
Преди  много  векове  Йов  е  дал  пример  за  забележително  търпение.  И  до  ден  днешен  ние  казваме:
“търпението на Йов.” Кой може да каже колко човека са били окуражени от неговия пример? 

Мога да ви кажа, че когато аз и жена ми сме били зашеметявани от внезапни и шокиращи събития,
които са се стоварвали абсолютно изненадващо върху нас, ние сме си напомняли един на друг, че имаме
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нужда от търпението на Йов, за да издържим и да продължим да вървим напред, независимо от болката.
В случая с Йов, все едно, че мъката, болката и това, че е загубил здравето си не са достатъчно лоши

неща, защото при него дошли така наречените му приятели. В Библейският разказ ни се казва: “защото се
бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и да го утешат” (Йов 2:11). Както вече отбелязахме, това е
била първоначалната цел на приятелите му. Те обменили информация помежду си, защото всеки от тях
живеел в различно място и се договорили да посетят Йов с тази цел. Тe искали да отидат и да прегърнат
приятелят си, който бил в беда, те искали да направят всичко възможно, за да му благодарят за неговия
живот и да съчувстват за болката му, с надеждата, че ще го окуражат. 

Но както вече видяхме, в процеса на изпълнението, нещо от тази цел се изгубило. Първоначалният им
план бил забравен. Цяла седмица приятелите седели край Йов и го наблюдавали. “и никой не му проговори
дума,  защото  виждаха,  скръбта  му  беше  много  голяма”  (Йов  2:13).  Но  не  тяхното  мълчание  е
разтревожило Йов. Не това е бил проблемът. 

Проблемът се появил, когато те решили да говорят! От този момент нататък се появила толкова силна
болка, каквато Йов не познавал и тя започнала постоянно да го измъчва. Всички ние познаваме хора, които
са загубили домовете си по някаква причина. Всички познаваме хора, които са се провалили в бизнеса си.
Всички познаваме хора,  които са погребали едно,  а някои от тях и по няколко деца.  Аз познавам едно
семейство, което погреба и четирите си деца в един единствен ден. Но се съмнявам, че познаваме някой от
тези страдалци, който след това да е бил обиждан, критикуван или осъждан от хората, които са отишли да
го  видят.  Точно  това  са  направили  приятелите  на  Йов.  И  те  не  еднократно,  а  по  няколко  пъти  са  се
изреждали да го правят! 

В това време Сатаната сигурно е ликувал. Той не е предполагал, че ще разполага с такъв отбор от
цинични  партньори.  За  него  това  била  чудесна  допълнителна  награда!  Без  да  знаят,  тези  мъже  се
превърнали в говорители на Сатаната. Сатаната може би си е казвал: “Това ще свърши работа. Йов ще се
предаде, след като е подложен на такава обида и Бог ще чуе, как той ще Го прокълне в лицето. Никой не би
могъл да устои на подобно напрежение.” Първият рунд от атаката на Елифаз, Валдад и Софар срещу Йов
продължава от гл 3 до гл 14 включително. След това (от гл.15) започнал вторият рунд. Елифаз, вероятно
най-възрастният, изрекъл хулите си, а след това отстъпил, докато Валдад се появил на сцената за следващия
си ред.

Второто нападение на Валдад
Сега е подходящ момент да се спрем и да направим сравнение. Върнете се обратно и прочете отново

началото на първото изказване на Валдад. “Докога ще говориш така и думите на устата ти ще бъдат
като силен вятър” (Йов 8:2)? А сега погледнете към началния стих от второто му изказване. Ето това се
нарича “старата песен на нов глас.” Очевидно Валдад започва да се ядосва: “Докога ще търсиш подходящи
думи? Покажи ни разбиране и после ще говорим. Защо сме смятани за зверове и сме като глупаци в очите
ти? О, ти, който се разкъсваш в гнева си – трябва ли заради тебе земята на бъде напусната или скалата
да се премести от мястото й” (Йов 18:2-4 –  мой превод)? Трябва ли Бог за  сдържа дъха Си,  докато
подрежда живота ти? Изглежда това е внушението, което се прави с тези саркастични забележки. 

Джордж Бернард Шоу веднъж казал, че средностатистическия разговор прилича на фотограф, които
има само половин дузина албуми. Човек много скоро се уморява, когато постоянно слуша едно и също
нещо. “Докога, Йов, докога?” Валдад гледа на тази фраза като на досадно повтаряща се група от монотонни
думи. Ясно е, че той повече не се интересува от болката на Йов. Единственото нещо, което иска той, е Йов
да млъкне и да признае, че е виновен. Точка. Ето това е начинът, по който мисли Валдад: Бог е справедлив и
честен.  Той  не  само  наказва  порочните,  но  и  благославя  праведните.  Ако  вие  не  се  разкаете,  Той  ще
продължи да ви осъжда и болката ви ще продължи. Разкай се! 

Точно тук се крие скритата пречка: не е имало нужда Йов да се разкайва, защото той не е направил
нищо  лошо.  Но  подобно  на  някои  хора  от  онези  дни,  в  теологията  на  Валдад  не  е  имало  място  за
тайнственото и за неразбираемото. За такива хора всичко е или бяло, или черно. Ако се подчинявате, вие ще
бъдете благословен.  Тези, които се подчиняват на Божията воля ще се наслаждават на огромен просперитет
и на добро здраве. Но ако страдате, това е доказателство, че не се подчинявате на Божията воля. Той иска
всички да живеем добре. 

Колко погрешна е тази теология! Тъй като Бог е суверенен и всемогъщ, ако Той иска всеки човек да
живее добре, ние всички ще бъдем добре. В края на краищата, Той е Бог, но нещата не стават по този начин.
Няма  съмнение,  че  Бог  ръководи  шоуто.  Той  преднамерено  позволява  да  има  болести.  По  някакви
тайнствени причини, които ние не можем да разберем, Той позволява болката. Има и други моменти, когато
Той ни изпитва. Това означава, че Бог контролира всичко, а не ние. Когато се молим за  излекуването на
някой човек, но това не се случи, ние не трябва да стигаме до заключението, че причината за това е някакъв
грях на неизлекувания.  Защото Бог не иска всеки човек да е  добре.  Моля ви отново прочетете това
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изречение. 
В три отделни случаи Павел се е молил да му бъде отнет тръна, който измъчвал плътта му. Но и трите

пъти Господ му отговорил: “Не, не, не.” Павел не само престанал да се моли за своето излекуване, а даже
приел Божият отказ като окончателен. След това отговорил с одобряващо изказване, което не може да бъде
направено по-добро:  “И Той ми каза:  Доволно ти е  Моята благодат; защото силата Ми в  немощ се
показва съвършена. И така с преголяма радост по-добре се похваля с немощите си, за да почива на мен
Христовата  слава.  Затова  намирам  удоволствие  в  немощи,  в  лишения,  в  гонения,  в  притеснения  за
Христос;  защото когато съм немощен, тогава съм силен” (2Кор. 12:9-10). Колко чудесен и зрял е този
отговор! Павел бил готов да приеме тайнствеността на Божията воля, която го оставила да страда, въпреки
че три пъти страстно се молил да бъде излекуван. 

Но Валдад не оставял място за тайнствеността. Какво е имало в главата му? Може би нещо такова:
“Ясно ни е,  че в живота ти има някакъв таен грях. Ако настояваме достатъчно дълго,  накрая ти ще си
признаеш за него.” Предполагам, че единственият грях, с който се е борел Йов в този момент е въпроса:
“Как да накарам тези приятели да млъкнат.” (Поне аз щях да си задавам този въпрос, ако седях на градското
бунище, покрит с циреи и трябваше да изтърпявам техните упреци и призиви да се засрамя от себе си.)

Смъртта е близо
Едно по-близко вглеждане разкрива, че Валдад многократно напомня на Йов за смъртта. Може ли да

бъде наричан внимателен успокоител? Той натиска педала на спирачката със всички сили, когато говори
разпалено за “царя на ужасите” (Йов 18:14). Спомнете си, че това е поезия. Той използва поетичен език,
алегория и словесни картини в своето представяне. Валдад обрисува смъртта на Йов в четири различни
словесни картини. 

Първата: светлината изгасва. “Наистина светлината на порочния изгасва и пламъкът на огнището
му няма да свети. Светлината в шатрата му ще помръкне и светилникът над него ще изгасне” (Йов 18:5-
6 – мой превод). 

Втората: човекът, който попадне в капана, върви към смъртта си. Тук има едно внушение, че Йов има
някакъв  таен  грях,  който  не  иска  да  признае.  Той  не  го  изповядва.  Обърнете  внимание  на  словесната
картина с която е описан този попаднал в капана човек.  “Вървежът му със сила ще бъде ограничен и
собственото му престъпление го събаря. Защото той е хвърлян в мрежата от собствените си крака и
стъпва в примките. Капанът ще го сграбчи за петата и клопката ще го щракне върху него. Примката за
него е скрита в земята и клопката за него е поставена на пътя му” (Йов 18:7-10– мой превод). 

Трета: Йов е обрисуван като беглец,  който е преследван.  Тук Валдад въвежда “царя на ужасите.”
“Отвред го плашат ужаси и го тормозят при всяка негова крачка. Силата му чезне от глад и бедствието
го очаква от неговата страна. Кожата му е поглъщана от болестта, първородният на смъртта ще
погълне крайниците му. Той е отскубнат от безопасността на шатрата му и  е заведен пред царя на
ужасите. В шатрата му не живее никой от семейството му, сяра е разпръсната върху жилището му”
(Йов  18:11-15  –  мой  превод).  Прочетете  отново  последното  изречение:  “сяра  е  разпръсната  върху
жилището му.” Валдад казва: “Можеш ли да повярваш в това, Йов. Огън и сяра те очакват. Ти си тръгнал
по пътя за ада!” 

Четвърта: Валдад обрисува Йов като изкоренено дърво. “Отдолу корените му са изсъхнали и клоните
му са отсечени отгоре. Споменът за него изчезва от земята и името му не се споменава навсякъде. Той е
изгонен от светлината в тъмнината и е отстранен от населения свят. Той няма деца или идни поколения
сред сънародниците си, никой не оцеля от семейството му. Хората от запад са ужасени от съдбата му, а
хората от изток са изплашени” (Йов 18:16-20 – мой превод). Валдад завършва с последното оскърбление:
“Ти даже не познаваш Бога!” Той стреля и с двете цеви в мишената. Пред нас седи Йов, сърби го, треската
му се усилва, главата му е обръсната, той е мръсен, изпотен и изпитва страшна болка. Над него е застанал
Валдад, който има безочието да го разсъблече гол и да стигне до заключението, че той даже не познава Бога.

Но защо Господ нашия Бог е включил тази сцена в Словото Си? Заради риска да се повтаряме твърде
често, защото духът на Валдад все още живее във всеки от нас. Понякога този дух излиза на повърхността
под формата на суров, критичен и осъждащ брачен партньор, който независимо за какво става въпрос, не е в
състояние да предложи нито една дума за окуражение или подкрепа. Друг път той се появява под формата
на някакъв началник, който постоянно критикува.. И нека да добавя, някой път този дух на Валдад се явява
под формата на проповедник, който използва проповедите си като чук, за да бие и обижда овцете. Аз съм
виждал този дух в поведението на  една сурова и нетърпелива медицинска сестра, която се радваше, когато
някой от пациентите си заминава, за да може да почисти стаята и някой друг ще пристигне там. Поради това
считам, че духът на Валдад продължава да живее.

Две големи грешки
Докато анализирах поведението на Валдад, на повърхността излязоха две крещящи грешки. Първата
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е, че той говори на погрешен човек. Втората е, че той говори с погрешен мотив. Валдад говори за смъртта,
за това човек да бъде отведен пред “царя на ужасите” и да бъде докаран до страховито състояние на ума –
всичко това е вярно, ако човека не познава Бога. В случай, че говори за човек, който не вярва в Бога, Валдад
е прав. “Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт  (Пр. 14:12). Всички
познаваме хора, които не вярват в Бога и ние използваме всякакви начини да ги запознаем с Него и да им
обясним надеждата, която Той предлага, за гаранцията, която ни дава за бъдещ живот и за прошката, която
ни обещава. Има моменти, когато ние започваме да напомняме, че смъртта е неизбежна и наближава. Хората
премигват и ни поглеждат, все едно че ни казват: “О, не, ние ще вървим по нашия си път.” Валдад описва
картината на онова, което получава човек, когато се опитва да върви по собствения си път. Това ще получи
всеки човек, който не вярва в Бога. Но в конкретния случай Валдад няма основание да казва това, защото
Йов вярва в Бога. Валдад говори пред погрешна аудитория и с неподходящ мотив.

Силният отговор на Йов
Спрете тук и прочетете бавно и задълбочено първите думи от отговора на Йов. Не пропускайте на

видите, че той започва изказването си с думите на Валдад “Докога” “Докога ще измъчвате душата ми и ще
ме съкрушавате с думи? Вече десет пъти ме обиждате, но пак не се засрамвате, че ме оклеветявате”
(Йов 19:1-3 – мой превод).  В Библията си съм подчертал следните четири глаголи,  изразяващи страст:
измъчвате, съкрушавате, обиждате и оклеветявате. 

Какви жестоки удари е понесъл Йов! Какво изригване на парещ въздух е излязло от устата на устата
на Валдад. Колко опустошителни са последиците! Преди да изследваме по-задълбочено отговора на Йов,
нека да се намеся тук и да изясня, че отправянето на упрек е добро нещо, когато е извършено правилно.
Всички имаме нужда да даваме отчет за  действията си.  В това няма никакво съмнение.  Някои хора не
харесват и не искат да дават отчет за действията си. Поради това се съпротивляват на всеки упрек. 

Някои пастори и евангелисти, даже някои мисионери обичат да се считат неподвластни на упрека,
черпейки  основание  от  следния  стих  (като  го  изваждат  от  неговия  контекст):  “Да  не  се  допирате  до
помазаните Ми” (1Лет. 16:22). Те си казват: “Аз съм човек на Бога, който проповядва Неговите истини,
поради това вие нямате право да ме поправяте. Аз съм над всичко това. Аз съм този, който ще ви поправям.”
Не, истината е, че всички имаме нужда от получаването на упреци. Нали си спомняте, че Соломон казва:
“Удари от приятел са  искрени” (Пр.  27:6)?  Ако упрека идва  от правилния човек,  когато е  изречен по
правилен начин и е с правилен мотив, мъдро е ние да го приемем и да бъдем благодарни за забележката,
която ни е направена. Това е напълно в съответствие с волята на Бога. 

Това  обяснява  защо  е  толкова  полезно  да  израстваме  в  почтено  семейство.  Добрите  майки  и
вярващите в Бога татковци правят забележки. Някои от най-добрите и полезни забележки, които много от
нас са получили, са дошли от майките и татковците, които ни поправят, когато преценят, че е нужно да
бъдем коригирани.  Понякога те даже ни напляскват. Те не ни позволяват да имаме нахално, безсрамно,
измамно или грубо поведение. Езикът на мъдрите хора може да бъде от голяма полза за онези, които са
готови и достатъчно смирени, за да приемат забележките. 

От друга страна, езикът може да бъде смъртоносно нещо. Той може да измъчва, да унищожава, да
обижда и да оклеветява другите хора. Когато Давид писал Пс. 57, той бягал от Саул. Всъщност, тогава той
живеел като беглец от около 12 години. Тъкмо в контекста на това, той използвал някои цветисти изрази, за
да опише разрушителната сила на езика: “Душата ми е сред лъвове. Принуден съм да лежа между хора,
които бълват огън, даже след човешки синове, чиито зъби са копия и стрели и чиито език е остър меч”
(Пс. 57:4 – мой превод). Давид обрисува хора които бълват огън, чиито думи са като удари с меч, които
многократно и брутално се забиват и завъртат в него. Тук той описва обидния начин на говорене, т.е. хора,
които ни нападат с говоренето си. Давид е бил жертва на подобно отношение. Същото можем да прочетем и
в Пс. 64: “Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; опази живота ми от страх от неприятеля. Скрий
ме от тайния съвет на злодеите и от сганта на беззаконниците, които острят езика си като меч и
прицелват горчиви думи като стрели, за да стрелят от укритието към непорочния; те стрелят внезапно
към него и не се страхуват” (Пс. 64:1-4). 

Колко мощно оръжие е езика! Това е особено вярно, когато нападаме тайно, зад сцената. Срещу нас са
изречени клевети и ние нито знаем, нито разбираме отражението, което оказват тези клевети върху хората,
които са повярвали в тях. И тези удари с меча продължават. Двойствената роля, която може да играе езика е
описана в Пр. 12:18: “Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на
мъдрите  докарва  здраве.”  Подобно  нещо  се  казва  и  в  Пр.15:4:  “Благият  език  е  дърво  на  живот,  а
извратеността в него съкрушава дъха.” 

Валдад  обвинявал  Йов,  защото  го  считал  за  грешен  човек.  Поради  това  погрешно  стигал  до
заключението, че бедите, през които преминавал Йов са били закономерна последица от греховете му. Йов е
разбирал, че не е имал грях, който да не е изповядал, поради което е гледал на ставащото с него като на
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някаква  мистерия.  Когато  прибавите  тайнствеността  към  мълчанието  на  Бога,  тогава  живота  ни  става
трудно поносим. Това обяснява причината, поради която Йов периодично губи контрол над себе си. Но
приятелите му не му позволяват да се отпусне даже за миг. 

Има едно прекрасно стихотворение, озаглавено “Строителят,” което нося със себе си от години. В
него се задават няколко въпроси, които ни вълнуват: 

”Видях ги да събарят една сграда,
те бяха бригада работници в един деен град,
с тежки удари и енергични викове те пееха с жар
и страничната стена падна.
Попитах бригадира:
“Опитни ли са тези хора? 
Бихте ли ги наели, ако трябваше да строите?”
Той ме погледна и ми отговори със смях: “Съвсем не!
Аз имам нужда само от неопитни работници.
Защото те могат да разрушат за ден-два онова,
което строителите са строили дълги години.”
Докато продължих по пътя си се запитах:
Коя от тези роли се опитвам да играя?
Дали съм строител с линия и триъгълник,
който измерва и изгражда с опитност и загриженост?
Или съм разрушител, който обикаля града,
доволен от разрушителната си работа? (Неизвестен автор)

Приятелите на Йов са се държали като разрушители. Колкото по-дълго оставали при него, толкова
повече Йов разбирал, че те не са представители на истината, защото продължили да го порицават. Някои от
вас вече не сте женени, защото сте били наранени от брачния си партньор. Вие сте били обиждани с думи и
никога не сте разбрали какво означава да бъдеш подкрепян, харесван и окуражаван. Получавали сте само
иронични забележки и скастряне, но никога не сте били прегръщани с разбиране, поради което не сте могли
да продължите да живеете като семейство и да оцелеете. 

Трагичното е, че някои от вас също са били оскърбителни към брачния ви партньор. Удивителното е,
че вие не разбирате това. Може би си мислите: “О, аз никога не съм удрял жена си.” Не, не е вярно. Аз
говоря за словесните удари: грозни забележки, обиди, думи, които пробождат и разкъсват като меч със
сарказъм и подигравателни забележки. Честно казано, аз не мисля, че в онази сутрин Валдад е седял на края
на леглото си и си е казвал: “Чакай да видя как бих могъл днес да обидя Йов?” Словесните обиди най-често
биват извършвани от хора, които не разбират какво правят. Подобно на Валдад, колкото повече говорят тези
хора, толкова по-лошо става положението.

Божието мълчание и отдалеченост
Йов нарича такова обидно отношение измъчвате, съкрушавате, обиждате и оклеветявате. Не само

това го е тревожело. Той е чувствал, че се намира далече от Бога: “Ето, аз викам: “Неправда!”, но не
получавам  отговор;  Аз  викам  за  помощ,  но  няма  справедливост”  (Йов  19:7  –  мой  превод).  Небето
приличало на потъмнял пиринч, а Бог мълчал. Говорейки за това подлудяващо мълчание, Йов казва: “Той е
преградил пътя ми, за да не мога да премина и е покрил с тъмнина пътищата ми” (Йов 19:8 – мой превод).
Ние  се  изпълваме  със  съжаление  към  човека,  който  продължава  да  описва  мъката  си:  “Той  разруши
репутацията ми и  свали короната от главата ми.  Съкрушил ме  е  отвсякъде;  аз  съм свършен и  Той
изкорени надеждата ми като дърво” (Йов 19:9-10 – мой превод). 

Други липсващи хора и съпротива
Не само Бог мълчи, има и други, които по-рано са били близки на Йов, а сега странят от него. А

когато чуе нещо от тях, той установява, че те са му обърнали гръб. “Отдалечил си от мен братята ми, а
познатите ми се отчуждиха от мен. Роднините ми ме изоставиха и близките ми приятели ме забравиха.
Онези, които живеят в дома ми и слугините ми ме смятат за чужд. Аз съм чужденец в очите им. Викам
на слугата си, а той не ми отговаря; трябва да му се моля с устата си. Дъхът ми е неприятен за жена ми
и аз съм гнусен за собствените си братя. Даже малките деца ме презират; аз ставам и те говорят
против мен. Всичките ми близки се отвращават от мен и онези, които обичам се обърнаха срещу мен”
(Йов 19:13-19 – мой превод).  “Валдад, Софар и Елифаз, вие се обърнахте срещу мен!” Колко болезнено и
трагично е това преживяване. Оказало се, че Йов вече няма нито един приятел сред хората. Може би е стоял
приведен и е плачел със сълзи, когато е казал: “Смилете се над мен, смилете се над мен, вие, приятели мои,
защото ръката на Бога ме удари. Защо ме тормозите така, както Бог ме тормози и не сте доволни от
плътта ми” (Йов 19:21-22 – мой превод).  Единственото желание на Йов е било да може по някакъв начин
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да запази думите си за следващите поколения, за да могат те да ги прочетат и да се поучат от тях. “О, да
можеха да се напишат думите ми! Да можеха да се запишат в една книга! Да се издълбаеха на скала с
желязно длето и олово!” (Йов 19:23-24 – мой превод)

Копнежът на Йов
Йов желаел стенанията му да бъдат изсечени върху гранитна скала, за да могат хората от следващите

поколения да научат всичко, което е бил принуден да изтърпи. Той е считал, че иначе думите му ще бъдат
забравени. Когато за пръв път прочетох това, аз си спомних как се е чувствал нашият 16-ти президент,
Абрахам Линкълн на 19.11.1863 год. Той е стоял в Гетисбърг, заобиколен от ужасяващите резултати от тази
кървава битка, когато подутите трупове все още са лежали на земята, огрявани от слънцето. Той е стоял с
една кратка и обикновена реч, написана от собствената му ръка. Няма съмнение, че той е вярвал, че думите
му скоро ще бъдат забравени, когато е казал: “Светът ще обърне малко внимание и няма да помни дълго
това, което казваме ние тук, но хората никога няма да забравят онова, което направиха те.” 

Осъзнавайки колко дълбоко са се запечатали думите му в паметта на всеки човек, всеки път, когато ги
чета, аз си казвам: “Г-н Президент, нашият народ никога няма да забрави онова, което казахте в тази реч!”
Повечето от нас не са в състояние да си спомнят всичко, което са направили онези войници в Гетисбърг, но
ние никога няма да забравим думите, които каза Линкълн за тях. 

Йов не е имал представа, че думите му ще го надживеят. Но въпреки това – замислете се над този
факт – Бог избрал те да бъдат включени в Неговото вечно Слово! Заедно с такива откъси като Бит.1, Пс.23,
Рим.8, 1Кор.13 и Откр.22, ние винаги ще помним и Йов 19:25-27! “Що се отнася до мен, аз знам, че моят
Изкупител е жив и накрая Той ще застане на земята. Даже след като кожата ми изтлее, въпреки това аз
ще видя Бога в плътта си; Когото сам ще Го видя и Когото моите очи ще видят, а не някой друг. За тази
гледка сърцето ми премалява вътре в мен!” (мой превод). Благодарение на “Magnum Opus” на Хендел” на Хендел, на
всяко Рождество Христово ние отново и отново чуваме това послание. Йов едва ли е знаел, че неговия Бог
ще отдаде почест на името му, като запази думите му, за да могат всички хора да ги чуят и да пеят!

Вашата собствена надежда
Тук трябва да спра и да се обърна към онези от вас, които счита, че Бог е далечен и мълчалив. И може

би, подобно на Йов, приятелите ви са започнали да се обръщат срещу вас. Има бъдеще, което е по-светло и
от най-смелите ви мечти!  Както един ден на Йов му предстояло да изживее,  справедливостта щяла да
победи, Бог щял да замени злото и правдата щяла да затъмни неправдата. Накрая Бог ще победи, а с Него
ще победим и ние. Правотата на Йов ще бъде доказана, той ще бъде запомнен и уважаван. А всички хора
като  Софар,  Валдад  и  Елифаз  ще  бъдат  осъдени,  накарани  да  млъкнат  и  ще  бъдат  забравени.
“Следователно, бойте се самите вие от меча, защото гневът носи наказанието на меча, за да можете да
познаете, че има съд” (Йов 19:29 – мой превод).

Уроци, научени по време на болката
Два вечни уроци продължават да живеят, докато завършвам тази 10-та глава. Първият е свързан с

надеждата, а вторият - с увереността.
Първо: Когато имате нужда от изясняване на перспективата, за да продължите да вървите по

пътя си, нищо не може да се сравни с надеждата в истината. Понасянето на едно болезнено пътуване
може да стане далеч по-лесно, ако прегърнете истината като ваш спътник. Истината ни напомня, че Бог е
жив, справедлив и добър. Отново казвам – в края на краищата злото ще бъде осъдено. Днешният ден може
да ви изглежда мрачен и ужасно дълъг, но ще има блестящо утре.

Второ:  Нищо не може да се сравни с начина, чрез който липсата на увереност ви преследва и
плаши.  Позволете ми да бъда напълно откровен:  Ако Господ Исус Христос не присъства в живота ви,
стъпките ви ще бъдат белязани от несигурност. Късно през нощта, когато лампите са изгасени и главата ви
лежи върху възглавницата, мислите за окончателното ви бъдеще неизбежно ще ви преследват.  Малко са
мислите, които са по-страшни от липсата на представа къде ще отидете, когато умрете. Ако умрете без
Христос, очаква ви страшен съд. “И така както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това
настава съд” (Евр. 9:27). За да имате мир в душата си, вие трябва да знаете без никакво съмнение къде ще
отидете след като умрете. 

Двамата с жена ми сме взели решение относно начина, по който ще даряваме парите си докато сме
живи. Аз харесвам старата поговорка: “Давай докато си жив, тогава ще знаеш накъде вървиш.” Имайки
предвид това, проверявайте се дали живеете правилно и тогава ще знаете къде ще идете след като умрете.
Страшно е човек да не знае накъде върви. 

Преди няколко години евангелистът Били Греам бил поканен да говори в стария, но все още елегантен
“Уолфорд Астория Хотел” в Ню Йорк. Един мой приятел бил там и изслушал изказването му. Очевидно д-р
Греам имал някакво затруднение да дойде там и даже малко закъснял. Когато се изправил да говори, той
разказал една история за световно известният физик Алберт Айнщайн, който преди много години пътувал с
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влак до един голям град. Кондукторът минал да събере билетите на пътниците. Когато стигнал до Великият
Мислител,  той  поискал  да  му  вземе  билета.  Старият  господин  започнал  да  го  търси  във  всичките  си
джобове, но не можал да го намери. Докато го чакал, кондукторът го разпознал и му казал: “Е, г-н Айнщайн,
не се безпокойте. Аз знам кой сте вие...Аз ви вярвам. Не е нужно да ми показвате билета си” и отминал по-
нататък към другите  пътници.  След няколко минути кондукторът се  върнал с  чанта,  пълна  с  билети и
забелязал, че Айнщайн е застанал на колене на пода и подпирайки се на ръцете си, наднича под седалката
си,  търсейки изгубения си билет.  Кондукторът се навел над него и му прошепнал:  “Не,  моля ви.  Няма
никакъв проблем.  Аз  ви  вярвам.  Не  е  нужно да  ми показвате  билета  си.”  В този  момент Айнщайн го
погледнал, изчакал малко и казал: “Млади човече, това не е въпрос на доверие, а на посока. Аз си търся
билета, защото не знам за къде пътувам.” 

Знаете ли наистина за къде пътувате? Сигурна ли е посоката към крайната ви цел? Удивително е, че
Валдад е говорил на погрешен човек с погрешен мотив. Съобщението му е било силно, но е било за някой
друг човек. Да не би вие да сте този човек? Ако това е така, имате основания да се безпокоите.

                                                                                      

Глава 11 

Да отговаряме мъдро, когато сме обвинявани несправедливо

   Езикът е най-вероломният враг в църквата. Човешкият език е причинил по-големи поражения и е  
създал повече главоболия, отколкото всяка друга причина за безпокойства. Онова което казваме прониква
далеч по-дълбоко, отколкото удар с меч или нож. Понякога в Библията езика е оприличаван на меч, който се
забива в другите хора и им причинява дълбока и незарастваща рана. Поради това не се изненадваме, когато
четем, че в едната от Десетте Заповеди се казва: “Не лъжесвидетелствай лъжливо против ближния си”
(Изх. 20:16). Когато Соломон писал Притчите, той включил седем неща, които мрази Бог. Едно от тях е:
“неверен свидетел, който говори лъжа” (Пр. 6:19). Но въпреки това, лъжците все още не са наказани. 

Ако сте били цел на атаката на нечий лъжлив език и ако сте били обвинявани несправедливо, не е
нужно да ви обяснявам каква е болката, която сте изпитали. Но вие не само сте се оказали в тази ситуация.
Вие сте открили колко трудно е да се защитите срещу неверните обвинения. Вие се опитвате, но хората
трудно се убеждават,  след като веднъж са си съставили определено мнение.  Трагичното е,  че  църквите
понякога предоставят подхранваща почва за безконтролното говорене и за лъжливите езици. Изисква се
смелост, за да се противопоставяме на лъжците. 

Чуйте една история: Един млад пастор постъпил на работа в църква, която преживяла унищожително
разцепление. В резултат от това, тя се смалила дотолкова, че просто се борела да оцелее. Когато пристигнал
там, пасторът бил решен да отвори Библията си и смело да проповядва от Божието Слово. Той имал куража
да  нарича  нещата  с  истинските  им  имена,  което  Бог  цени  високо.  Не  е  изненадващо,  че  църквата  се
изправила на краката си и започнала да расте. Не след дълго членовете на църквата станали толкова много,
че църковната сграда не им позволявала да се събират едновременно. Наложило се да провеждат по няколко
служби в неделя. Очевидно било, че църквата има нужда от нова и по-голяма сграда. Имало само един
голям проблем: новата сграда щяла да струва милиони долари. Въпреки че те нямали толкова пари, никой
не можел да отрече реалната нужда от по-голяма сграда. В тази растяща църква имало двама братя, които
живеели против волята на Бога. Те били мошеници и много богати хора. Единият от двамата братя внезапно
умрял. Другият брат отишъл при пастора и му казал: “Пасторе, имам нещо за вас” и му подал един плик.
“Това е чек за 1 мил. долара. Искам да го използвате за изграждането на новата църква. В замяна искам само
едно нещо:  когато извършвате  погребалната служба на брат ми,  да кажете,  че  той беше светец.  Това е
единственото, което искам да направите.” Пасторът помислил малко, а след това му отговорил: “Добре,
съгласен съм.” Взел чека, изтеглил парите, вложил ги в сметката на църквата и подготвил проповедта си за
погребението. Погребението се провело няколко дни по-късно и църквата била претъпкана. Ковчегът бил
поставен пред катедрата,  на която се  изправил пастора,  за  да произнесе  проповедта  си.  Хората  седели
мълчаливо и се чудели какво ли ще каже, тъй като знаели как е живял покойника. 

Те били изумени от началото на проповедта: “Този човек беше мошеник. Той мамеше семейството си,
живееше лицемерно и неморално. Той не беше честен в бизнеса си. Той беше лъжец, на който нито един
човек не би могъл да се довери. Той беше една от главните причини за проблемите, с които трябваше да се
пребори  нашата  църква  преди  и  след  като  пристигнах  да  работя  тук  като  пастор.  Той  беше  истинско
главоболие за мнозина от вас. Но в сравнение с брат си, той беше светец.” Има различни начини да кажем
истината, но този млад проповедник отказал да се поддаде на шантажа. Рядко се срещат пастори с такава
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решителност и смелост.
Герои от Библията, които са били несправедливо обвинявани
Ще се изненадате, когато разберете колко често в Библията се разказва за отправянето на неверни

обвинения  срещу  невинни  хора.  Нека  да  разгледаме  няколко  примера  за  жертви  на  несправедливи  и
разрушителни думи. Нека започнем с един човек, наречен Йосиф, който научил нов език, приспособил се
към една напълно различна култура и съумял да достигне до много отговорната длъжност управител на
имота на Потифар. Той бил образец на почтеност, но на върха на кариерата си бил несправедливо обвинен,
че е направил опит да изнасили жената на Потифар и се озовал в затвора. Колко несправедливо е това.
Моисей се подчинил на гласа на Бога и приел задачата да се върне в Египет и да освободи хората му от
робството. След това, по време на Изхода, докато се лутали в пустинята, тъкмо хората, които освободил, се
обърнали срещу него и неоснователно го обвинили, че ги е завел в пустинята, за да ги гледа как ще умрат. В
това обвинение няма нищо вярно.

След като убил Голиат и живял смело и почтено, Давид бил несправедливо обвинен от завистливия и
несигурен цар Саул, че се е опитвал да го детронира. Поради това, в продължение на повече от 12 години
Давид живял като беглец, тъй като бил обвинен в нещо, което съвсем не било вярно. Колко незаслужено е
било това.  Неемия изградил отново крепостната стена около древния Ерусалим, като мотивирал хората да
завършат тази трудна задача. Малко преди довършване на строежа, няколко от враговете му разпространили
клевета, че Неемия има лош мотив. “Той строи стената, за да може накрая да стане новия цар. Неемия прави
това за себе си” – това била тяхната лъжа. Колко несправедливо е било да се говори такова нещо за такъв
верен на Бога и упорито работещ човек като Неемия.  Петър и Йоан били обвинени, че проповядват за
някакъв фалшив Христос, което очевидно било невярно обвинение. Те били бити несправедливо заради
това.  Павел бил обвинен, че не е станал истински християнин след срещата с Исус на пътя за Дамаск.
Апостолите даже не му позволявали да влезе в техния кръг, тъй като подозирали, че той не е повярвал в
Христос. По-късно Павел бил обвинен, че създава разногласие сред евреите. Колко преувеличени могат да
станат тези истории? Същият човек още по-късно бил обвинен от управителят Фест, че е полудял от много
учене. Колко несправедливо е това? А кой би могъл да пропусне да включи в този списък  самият Исус
“човек на скърби и навикнал на печал.” Много от скърбите Му са били причинени от фалшиви обвинения.
Още от  първите  месеци на появяването Му на  земята  Той е  бил обвинен,  че е  незаконно роден.  През
периода на невероятното му служение, докато лекувал хората, Той бил обвиняван, че е обхванат от демони и
че е инструмент на Сатаната. Накрая Той отишъл на кръста поради неверни обвинения за богохулство. Това
е крещящ пример за несправедливост! Не сме изненадани, когато Исус започнал да произнася безсмъртната
Си Проповед на планината, в която са включени следните думи: “Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят,
и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен. Радвайте се и се  веселете, защото голяма е
наградата ви  на  небесата,  понеже така гонеха пророците,  които бяха преди вас”  (Мат.5:11-12).  Ако
напоследък сте били несправедливо обвинен,  предлагам ви отново да прочетете тези стихове,  този път
малко по-задълбочено. Не пропускайте да забележите обещанието: “голяма е наградата ви на небесата.”
Днешното  ви  положение  може  да  е  невероятно  тежко.  Може  би  сте  установили,  че  не  можете  да  се
защитите. Невъзможно е иначе да понесете едно невярно обвинение.

Влиза Софар...и започва за втори път да обвинява
“Тогава нааматецът Софар  отговори:  Понеже тревожещите ме  мисли ме  карат да отговоря,

както и заради вътрешната ми възбуда. Чух укорителното изобличение, което ме обижда и духът на
моето разбиране  ме  кара  да  отговоря”  (Йов 20:1-3  –  мой превод).  Софар  е  имал  мисли,  които са  го
тревожели. След това признава, че е вътрешно възбуден. Освен това се чувства обиден. Ще бъда откровен с
вас: не намирам нищо, което да тревожи, да възбужда или да обижда в онова, което  е казал Йов. Той просто
гласно е изразил несъгласията си със Софар. Тези, които искат да поправят другите хора и да придобиват
контрол над тях, често пъти се чувстват неспокойни, възбудени и обидени, защото самите те не искат да
слушат, а искат само да говорят.  Те не искат да се учат, те искат да инструктират, а още по-добре – да
произнасят лекции. Но със сигурност те не желаят да им се противоречи! 

Тонът на Софар не се смекчил, докато чакал реда си да говори отново. Той искал да каже три неща на
Йов. Не е изненадващо, че казва всяко следващо от тези неща с още по-голямо преувеличение и още по-
голяма язвителност. Първо, Софар искал Йов да разбере, че порочните хора не живеят дълго (Йов 20:4-11).
Второ, той твърди, че удоволствието на порочните хора е временно (Йов 20:12-19). Трето, Софар твърди, че
наказанието на Бога удря сурово порочните хора (Йов 20:20-29). Основният проблем на тези съобщения е,
че  са  неверни,  когато  ги  тълкувате  като  Софар.  Той  произнася  лекцията  си  като  новобранец,  който
подчертава отделните точки в лекцията си с цветни моливи. 

За Софар всичко е  просто и кристално ясно.  Всичко може да се  сведе до прости правила,  които
обясняват  защо  е  толкова  суров  в  коментарите  си  за  краткотрайността  на  живота,  за  временните
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удоволствия на порочните хора и за Божия съд. Йов скоро ще посочи грешката в начина на разсъждение на
Софар, но преди това нека да се убедим, че сме разбрали начина на мислене на Софар. “Не знаеш ли това
от  старо  време,  откакто  е  поставен  човека  на  земята,  че  тържеството  на  нечестивите  е
кратковременно и радостта на безбожния е минутна” (Йов 20:4-5)? Софар счита, че Йов е порочен човек,
поради което вярва, че е длъжен да му каже, че няма да живее дълго на този свят. “Макар величието му да
се издигне до небето и главата му да стигне до облаците, пак той ще бъде изринат завинаги, както
нечистотиите му; онези, които са го гледали, ще кажат: Къде е той? Като сън ще отлети и няма да се
намери и като нощно видение ще изчезне. Окото, което го е гледало, няма да го гледа вече. Синовете му
ще потърсят благоволението на бедните и ръцете му ще върнат имота им. Костите му са пълни със
съгрешенията на младостта му и те ще лежат с него в пръстта” (Йов 20:6-11). 

С цялото си многословие Софар внушава, че животът на Йов е деформиран, противоречив и странен;
този начин на живот е съдбоносен и внезапно човек загива. Хората няма да могат да ви намерят, защото
порочните хора не живеят дълго на този свят, тъй като Бог ги премахва. Когато Софар говори за това, че
младите кости на Йов ще легнат с него в пръста, той не говори за материалните кости, а за Божия съд. С
други думи тук той казва: “Поради начина, по който си живял, защото криеше от нас тайните си грехове,
когато всички си мислехме, че ти си праведен човек, осъждането скоро ще дойде върху теб.” 

Там, където му липсва такт, Софар компенсира с грубост! Можете ли да си представите как Йов е
успял да понесе подобно изказване? Докато се опитвал да се справи с мъката и тъгата си, той бил принуден
да чуе: “Ти ще умреш по-рано отколкото си мислиш.” Но това не е всичко. Софар отива още по-далеч.
Докато четете думите му,  представете си,  че вие сте на мястото на Йов: “Даже и да е сладко злото в
устата му и даже и да го крие под езика си,  да го желае и да не го оставя, а да продължава да го държи
в устата си,  въпреки това храната му ще се промени в стомаха му и ще стане змийска отрова във
вътрешността му. Той е погълнал богатства, но ще ги повърне, Бог ще ги прогони от корема му. Той суче
змийска отрова; езикът на пепелянката го убива. Той не гледа към потоците и към реките, които в текат
мед и масло. Той повръща онова, което е придобил и не може да го преглътне; Както и богатствата от
своята търговия, той няма да може да им се наслади. Защото е притеснявал и изоставял бедните; той е
заграбвал къща, която не е строил” (Йов 20:12-19 – мой превод). Тези последни удари сигурно са били
много болезнени. В добавка към обидите и порицанията си, тук Софар обвинява Йов, че се е възползвал от
несправедливо предимство пред другите хора, защото е бил богат. Той казва, че Йов е използвал богатството
си, за да експлоатира и да притеснява бедните хора, като ги е прогонвал от домовете им, а след това е
заграбвал собствеността им. По този начин той казва: “Йов, настъпи краят на удоволствията ти. Всичко
пропадна. Ти падна в капана на своята порочност.” 

При това положение изненадващо ли е, че Господ говори толкова сурово за онзи “лъжлив свидетел,
който диша лъжи” (Пр.14:5)? За нещастие, Софар не е свършил. Финалните му думи могат най-добре да
бъдат  разбрани  чрез  начина,  по  който  Еужени  Петерсън  ги  е  перифразирал  в  “Посланието”:  “Такива
отричащи Бога хора никога не са доволни от онова, което имат или от това, което са; лакомията им
неспирно ги измъчва. Те плячкосват всичко, но не могат да задържат нищо от ограбеното. Точно когато
си мислят,  че вече  имат всичко,  бедата ги сполетява и им бива сервирана чиния,  пълна с  нещастие.
Когато напълнят стомасите си с това, Бог им дава да опитат от Неговия гняв и те са принуждавани да
го предъвкват за известно време. Когато бягат, за да спасят живота си от една беда, те попадат на
друга. Те се въртят в кръг и биват бити навсякъде. Те попадат в капана на къщата на ужасите и гледат
как ограбеното от тях изчезва в една черна дупка. Животът им е напълно изгубен – никой не дава даже
една стотинка за името им, нито даже едно бобено зърно. Бог ще съблече от тях дрехите им, които са
пропити от грях и ще извади на показ кирливите им ризи, за да ги видят всички. Животът е напълно
отнет от тях, нищо не може да устои на Божия гняв. Там! Това е Божият план за порочните хора –
това трябва да очакват” (Йов 20: 20-29).

В  един  от  източниците,  който  използвах  за  това  проучване  на  Йов,  е  направен  следния  мъдър
коментар: “Това е последния път, когато чуваме за Софар и той няма да ни липсва. „Трагично е, че в живота
има хора, които са толкова наранени и деморализирани, че най-доброто нещо, което могат да направят, е да
тръгнат на запад и никога да не се връщат, понеже правят нещастни всички хора около себе си. А когато те
заминават, вие можете да си кажете: “Отървахме се.” Това са чувствата, които изпитваме към Софар. Йов
може да е живял преди много векове, но някои от премеждията му продължават да се повтарят. Такива неща
все още се случват.

Приложение на подхода на Софар
Нека за миг да се пренесем в наши дни и да погледнем реалността. Някои от читателите на тази книга

имат страшно остър език. Вие казвате неща, които пробождат, но подреждате думите си във фрази, които
звучат  религиозно  и  даже  убедително.  Понякога  те  звучат  суперрелигиозно,  но  всъщност  нараняват  и
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разрушават, защото съдържат в себе си много повече от онова, което казват буквално. Точно в такива случай
самоконтролът играе много важна роля. Колко ценно е да помислим, преди да кажем нещо и даже тогава,
когато сме премислили онова, което искаме да кажем, ние трябва да преценим неговия тон, възможното
отражение, което ще окаже и неговата правота. Софар не е направил нито едно от тези неща. С дръзка
невъздържаност той изрекъл суровите си думи. Въпреки, че Йов е бил опитен и зрял човек на Бога, тези
думи сигурно са го наранили, когато ги е чул. 

Лъжливите обвинения нараняват даже силните хора. Създаването на навици за самовъздържане е от
особена важност. Когато получим някаква информация за друг човек, най-добре е да попитаме онзи, който
ни я съобщава: “По какъв начин научи за това? Кой ти каза? Достоверна ли е тази информация?” Тези
въпроси  имат  способността  да  запушват  устата  на  хора,  които  имат  склонността  да  разпространяват
увреждаща  и  преувеличена  информация.  Такива  хора  ни  тласкат  да  паднем  до  дъното  на
разпространяването на клюките. Нещо повече, когато задаваме тези въпроси, ние предоставяме шанс на
истината да излезе наяве и да замени лъжите. Но трябва да знаете, че този вид говорене на истината си има
цена. 

Наскоро  прочетох  следната  история  за  един  пастор,  чиято  църква  упорито  отказвала  да  приеме
неговото послание. Той искал да отведе Божието стадо на зелените пасища и край тихите води, но те не
искали да бъдат водени. Църковния хор, със своите безбожни практики, довел нещата до връхната им точка.
Положението станало толкова неудържимо, че пасторът поканил хора да си подаде оставката. Хорът не само
се оттеглил, но убедил членовете на църквата да не пеят по време на службата през следващата неделя. В
резултат от това, когато трябвало да се пее, пеел само пастора, а членовете на църквата и хористите се
наслаждавали  на  неудобството  му. Това  състояние  на  нещата  продължило  известно  време,  през  което
пастора бил много обезсърчен и объркан от този развой на събитията. Той не знаел какво да направи, когато
Бог му проговорил. Веднъж той седял на една пейка в парка, когато видял част от един скъсан вестник,
която  лежала  земята  пред  него.  Там  се  намирало  съобщение  за  него,  което  напълно  съответствало  на
нуждата  му.  В  съобщението  пишело:  “Никой  никога  не  е  приеман  напълно,  без  преди  това  да  е  бил
отхвърлен напълно.” Пасторът не се нуждаел от повече.  Той бил напълно отхвърлен заради Христос,  а
осъзнаването  на  този  факт  се  превърнало  в  началото  на  най-плодотворно  служение.  Въпреки,  че  бил
напълно отхвърлен от хората, той бил изцяло приет от Бога.” 

През  цялата  лекция  на  Софар,  Йов  слушал  “празни  приказки.”  Софар  просто  говорел  глупости.
Онова,  което казва срещу Йов не е вярно,  независимо, че Софар се изразява убедително.  Йов понесъл
думите  му  търпеливо,  но  не ги  отминал  с  мълчание.  Чувал  съм  да  казват,  че  когато  ви  обвиняват
неоснователно в каквото и да е, вие трябва да седите тихо и да не казвате нищо, защото Бог ще ви защити.
Има случаи, когато може би е правилно да постъпваме така. Но не винаги. Често си припомням мотото на
Американската революция: “Вярвай в Бога, но пази барута си сух.” Мъдър съвет! Ако репутацията ви бива
опетнявана от лъжи, ако църквата ви е унищожавана и деморализирана поради неверните обвинения от
нечии лъжливи уста, има моменти, когато трябва да се изправите и да се противопоставите, за да защитите
истината. Истината си има свой начин да накара лъжите да млъкнат.

Силният отговор на Йов към Софар
Впечатлен съм, че Йов отказва да приеме този удар в лицето. Той не свива пасивно рамене и не казва

шепнешком: “Да става каквото ще.” Моментът не е бил подходящ Йов да остава пасивен. Думите на Софар
били обидни, преувеличаващи и неподходящи за случая. Нужно е било да се противопостави на лъжите му
и да  отхвърли обвиненията  му.  Още от първите думи от  изказването на Йов си проличава силната  му
решимост: “Тогава Йов отговори: Слушай внимателно онова, което говоря и нека това да бъде твоя начин
да ме утешаваш. Потърпи заедно с мен за да мога да говоря;  а след като свърша,  можеш да ми се
присмиваш” (Йов 21:1-3 – мой превод). Йов започва, като казва на Софар: “Слушай внимателно онова,
което говоря.” По този начин той все едно, че му заповядва: “Софар, чуй ме!” Това е обичайна практика на
офицерите в армията, които казват: “Слушай моята заповед!” Второ, Йов казва на Софар: “Потърпи заедно
с мен.” Това е втората заповед, от която е имало нужда, защото обикновено хората, които отправят неверни
обвинения са лоши слушатели. Те не обмислят внимателно информацията, която им съобщавате. Имайки
предвид това, Йов всъщност казва: “Искам да направиш две неща:  Първо, искам да ме изслушаш и второ,
да бъдеш търпелив, докато обмисляш онова, което ще кажа.” Накрая казва: “а след като свърша, можеш да
ми  се  присмиваш.”  Това  е  навременен  контраудар,  който  един  от  коментаторите  нарича  “сатиричен
императив.” Не е ли добър? “След като ме изслушаш докато свърша, тогава можеш да ми се подиграваш, но
поне ми дай възможност да се изкажа. След като ме изслушаш и след като обмислиш внимателно онова
което ще ти кажа, тогава се чувствай свободен да ми се надсмиваш.” 

Може  би  неговите  обвинители  са  реагирали  на  отговорите  му  с  подсвиркване  и  с  жестове  на
неодобрение.  Йов  искал  да  прекъсне  това  поведение.  Той  призовал  тримата  си  приятели  да  променят
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начина, по който го слушат: “Погледнете към мен и се почудете и сложете ръка на устата си” (Йов 21:5).
Но Йов произнася и трета заповед: Първо, чуй ме! Второ, потърпи заедно с мен! Трето, гледай ме! Как
трябва  да изпълнят тези три заповеди?  “Сложете ръка на  устата си.”   Към този момент тези  трима
критици сигурно са говорели едновременно в празното пространство. Те вече не го гледали. Поради това
Йов казва: “Гледайте към мен,” все едно че им казва: “Кажете каквото имате да казвате, но ми го кажете,
докато ме гледате в лицето.” Фалшивите обвинители не постъпват по такъв начин. Те ни заобикалят и
застават зад гърба ни. Те отиват при хората, които са слаби, наивни и са готови да слушат лъжи, които ги
инфектират със словесни бацили. Поради това Йов привлича вниманието на обвинителите си с тези три
заповеди.  Анализирайте отговора  на Йов и ще видите,  че  той отговаря на Софар.  Задайте си следните
въпроси:

- Кой казва, че порочните хора умират млади?  (Йов 21:7-16)
- Къде е доказателството, че безбожниците винаги страдат от нещастия? (Йов 21:17-22)
- Къде е доказателството, че порочните хора винаги са наказвани със сурова смърт? (Йов 21:23-26).
Нека да отговорим на въпросите в този порядък.
Първо, кой казва, че порочните хора умират млади?  Йов започва защитната си реч, като задава на

Софар  следния  прекрасен  въпрос:  “Ако  порочните  хора  винаги  умират  млади,  защо  много  от  тях
продължават  да  живеят  и  стават  още  по-силни?”  (Йов  21:7  –  мой  превод).  “Наследниците  им  са
утвърдени заедно с тях пред лицето им и внуците им – пред очите им. Домовете им са свободни от страх,
нито  Божията тояга се стоварва върху тя. Бикът му опложда безпогрешно и кравата му се тели и не
помята. Те пускат децата си като овце и децата им подскачат. Пеят под музиката на тъпанчето и
арфата и се веселят при звука на свирката. Те прекарват дните си в благополучие”  (Йов 21:8-13 – мой
превод).  Реалистичният анализ ни изглежда много мрачен. Но въпреки това е несъмнено, че порочните хора
наистина  не  познават  Бога.  “Те  казват  на  Бога:  Оттегли  се  от  нас!  Ние  даже  не  искаме  да  знаем
пътищата Ти. Кой е Всевишният, че да Му служим и какво ще спечелим, ако Му се молим настойчиво?”
(Йов 21:14-15 – мой превод). Софар, истината е, че “мъдруването на порочните е далеч от мен” (Йов 21-
16). С други думи Йов казва: “Аз не съм порочен, аз съм болен. Никой не знае причината, поради която съм
болен, но аз съм болен. Това е дълбока мистерия, но аз  не съм порочен човек.”

Второ, къде е доказателството, че безбожниците винаги страдат от нещастия? Само защото Бог
липсва в живота им, това не означава, че всички хора от тази категория ще умрат рано. Нещо повече, те не
винаги страдат от нещастия. Проследете логиката в думите на Йов. Прочетете отново бавно и внимателно
продължението на изказването му: “Колко често изгасва светилникът на порочните и идва бедствието им
върху тях? Дали Бог им разпределя унищожение в гнева си? Дали те са като слама пред вятъра и като
плява, отвявана от вихрушката? Вие казвате: “Бог складира греховете на човека, за да бъдат изплащани
от синовете му.” По-добре е Бог да накаже самият него, за да може грешният да разбере това. По-добре
е със собствените си очи да види изгниването си и нека той да изпие гневът на Всевишния. Защото какво
го интересува съдбата на домашните му след неговата смърт, когато се свърши броя на месеците му?
Може ли някой да учи Бог на знание, след като Той съди високопоставените? (Йов 21:17-22 – мой превод).
Тук с други думи Йов казва: “Софар, твоите аргументи не са съдържателни. Има много примери, които
свидетелстват за противното на това, което говориш.”  Нека да ви покажа един стих, който научих  преди
години и си спомням за него, когато размишлявам над подобни теми. Този стих се намира сред думи на
Соломон  за  мъдростта:  “Понеже  присъдите  против  нечестиво  дело  не  се  изпълняват  скоро,  затова
сърцето на човешките синове е всецяло предадено да върши зло” (Екл. 8:11). 

Следите ли мисълта на Соломон? Тук той казва: Тъй като не е наказван незабавно, когато извърши
грях или понеже не става внезапно жертва на някакво бедствие, човекът продължава да върши грехове. Той
счита, че може да върши зло отново и отново, той като се отървава ненаказан след това. Липсата на бързи
последствия ви мотивира да правите още по-големи грехове. Когато открадвате 10 000 долара и никой не ви
накаже, вие сериозно започвате да мислите да откраднете още 10 000 долара. След като сте откраднали 20
000 долара, но не сте хванат и наказан, вие сте изкушен да станете професионален крадец и да продължите
още повече да крадете.

 Йов има предвид тази идея, когато казва на Софар, че  наказанието не винаги се стоварва веднага
вярху невярващият. Трябва да прогоним от умовете си стереотипните представи, на които робуват много
хора. Твърде много християни живеят с представата, че понеже даден човек е невярващ, той е глупав. Това
не е вярно! Много от тях са брилянтни хора. Всъщност, някои от тях са по-брилянтни, отколкото мнозина от
нас някога са мечтали да бъдат. Нещо повече, много от невярващите живеят по-лесно, отколкото мнозина от
нас. Те не са незабавно наказвани или вземани от земята, преди да са навършили 40 годишна възраст. Много
от  тях  живеят  дълго,  независимо  че  живеят  отделно  от  Всевишния.  Толкова  е  лесно  да  позволим  на
реалността да ни обърка. 
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Наскоро четох за пастор и дякон, които планирали да посетят един свой невярващ съгражданин, който
бил прочут в обществото с порочното си поведение, но посетил църквата им предната неделя. Той попълнил
регистрационната анкетна карта за посетителите на църквата и вписал адреса си. Поради това пасторът и
дякона решили да го посетят и да си поговорят с него за Добрата Новина. Пътували в една кола и когато
пристигнали в богатия район, в който живеел този човек, те минали по дълга входна алея, която завършвала
с  кръг  пред фасадата  на един огромен и  помпозно изглеждащ дом.  Ливадата  била дебела  и прекрасно
окосена,  а  цветната  градината  била  елегантна.  Деца  играели  на  дама  на  алеята  за  коли.  Посетителите
минали през ограден паркинг и стигнали до вътрешен двор, където имало красив плувен басейн с голям
пръскащ  фонтан.  Имало  и  три  нови  луксозни  коли.  Забутано  отзад,  в  четвърти  гараж  се  намирало
класическо  ярко  червено  Ферари.  След  като  паркирали  колата  си  пред  къщата,  двамата  мъже  видели
собственика на дома през прозореца на кабинета . Той седял в огромно кожено кресло, смеел се с приятели
и се забавлявал,  похапвайки си пуканки и отпивал ледено питие от една висока чаша,  която държал с
другата си ръка. В този момент младият дякон се обърнал към пастора и казал: “А сега можеш ли отново да
ми кажеш, каква добра новина трябва да съобщим на този приятел?”

Никога не забравяйте, че Добрата Новина   е за живота след смъртта  . Трябва да разбираме, че
Добрата Новина не означава, че ние внезапно ще станем благоденстващи хора. Нито пък означава, че ако
човек не вярва в Бога, той е осъден да живее в бедност или в затвора. Нашето религиозно учение ясно
трябва да обяснява, че няма връзка с икономическия стил на живот, или от личностните предпочитания или
от такива тесногръди предубеждения, като например, че богатите хора никога не могат да повярват в Бога
или че бедните никога не могат да бъдат порочни. 

Точно  това  не  е  разбирал  Софар,  когато  е  казвал:  “Йов,  погледни  се.  Виж в  какво  състояние  се
намираш.  След като сега си болен и бедстващ, очевидно имаш грях в живота си.  Ти просто го криеш,
защото само порочните хора страдат по този начин.” Но Йов стой на здрава основа, когато казва: “Не, това
не е вярно. Не е нещо необичайно порочните хора да живеят преуспяващо, а вярващите в Бога да страдат.”
Запомнете: В момента на смъртта всички различия между хората изчезват.

Трето, кое ви дава основание да казвате, че порочните хора винаги са наказвани със сурова смърт?  “
“Един умира в пълно благополучие, като във всичко е охолен и спокоен, ребрата му са покрити с тлъстина
и мозъкът на костите му е мазен, а друг умира с огорчена душа, без никога да е вкусил нещо добро. Те
лягат заедно в пръстта и червеите ги покриват” (Йов 21:23-26 – мой превод). “Софар, ти не вземаш това
предвид в моя случай. Аз не съм от тази категория хора.” А сега вижте края на отговора, който Йов дава на
погрешния съвет на Софар: “При това положение ще ме успокоявате напразно, защото отговорите ви
остават пълни с лъжа” (Йов 21:34 – мой превод). 

Трябва да се преклоните пред честността на Йов. Подобно на пастора, който отказал да бъде подкупен
от богатия брат на покойника, Йов се изказва прямо и откровено. Този начин на говорене на истината трябва
да се  практикува публично.  Лъжата няма спасяваща стойност и на нея трябва да се  противопоставяме
твърдо  и  непреклонно.  На  иврит  думата  “лъжа”  означава  “коварство,  измяна,  предателство  или
мошеничество.”  Йов  казва:  “Софар,  отговорите  ти  продължават  да  са  пълни  с  коварство,  измяна  и
предателство.  Аз не съм такъв,  за  какъвто ме представяш.  Ти трябва да чуеш истината,  тъй като нито
говориш истина, нито искаш да я слушаш.” Вероятно този упрек обяснява защо Софар изчезва и повече не
се появява до края на книгата.

Четири отговори на фалшивите обвинители
Аз  започнах  тази  глава  с  разясняване  на  силата  на  езика.  Докато  изследвахме  изказването  на

последния  от  тримата  обвинители  в  този  втори  цикъл,  ние  многократно  се  убеждавахме  колко
разрушителни може да бъдат фалшивите обвинения. Голяма е вероятността много от читателите на тази
книга в момента да са обект на нечии лъжливи обвинения. Това може да се окаже много тежък кръст за
носене. И аз съм бил в такова положение, поради това говоря на база на болезнения си опит. Полезно е да
извлечем няколко ръководни принципи от начина, по който Йов се е справил със своя обвинител, към които
да се придържаме. В примера на Йов откривам поне четири отговора, за които си заслужава да поговорим.
Всеки от тях е последван от важен съвет.

Първо, слушайте онова, което е казано, за да разберете какъв е характера на критиката, която
ви се отправя. ОСТАНЕТЕ СПОКОЕН! Ще бъдете изкушаван да скочите и прибързано да реагирате по
плът, като кажете неща, заради които после ще съжалявате. Чуете това, което се говори. Докато слушате, не
забравяйте характера на човека, който ви обвиненява. Спокойно приемете всичко. Йов е постъпил така и
това поведение го е подготвило за отговора, който е дал после.

Второ,  отговаряйте  с  верни  факти  и  с  точна  информация,  знаейки  природата  на  своя
обвинител. ГОВОРЕТЕ ИСТИНАТА! Придържайте се към точността, независимо от всичко. Обвинителят
ви може да е бившият ви съпруг или бившата ви съпруга. Той или тя може да е бившият или сегашният ви
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началник, работодател, съсед, пастор или приятел. Няма значение кой е този човек. Ако сте обвинен, трябва
да се придържате единствено към истинските факти. Не реагирайте и не се подлъгвайте да търсите начини
да отмъщавате. Ако се поддадете на някое от тези изкушения, много скоро ще започнете да говорите като
вашия обвинител. Бог уважава почтеността и непротиворечивостта. Може би не незабавно, но в края на
краищата, правотата ви ще бъде доказана. Помнете молитвата на Давид: “Оправдай ме, Господи, защото
съм живял почтено, уповавал съм на Господа, без да се поколебая” (Пс.26:1 – мой превод). Истината ще
победи сред хората, които живеят според нея и вземат решенията си, основавайки се на нея. 

Веднъж казали на Абрахам Линкълн, че трябва да уволни министъра на пощите. Срещу този човек
били  повдигнати  всевъзможни  обвинения.  Линкълн  претеглил  клюките,  сравнил  с  надеждните
доказателства, с които разполагал и на 8.07.1864 написал на Държавния Секретар Стантън едно писмо, в
което казал, че няма да уволни министъра на пощите, защото обвиненията се основавали на клюки, а не на
точни факти. В това писмо той стигнал до вярното заключение: “Истината е най-доброто оправдание срещу
клеветата.” Мъдър отговор.  Придържайте се към истината.  Не преувеличавайте,  не я отричайте и не се
притеснявайте да казвате истината.

Трето, използвайте примери, които отразяват балансирано реалността, доверявайки се, че Бог
ще ви защити. ОБЛЯГАЙТЕ СЕ ЗДРАВО НА БОГА! Спрете и се замислете. Йов е постъпил точно така.
Докато говорел истината, той оставил защитата на собствения си характер в ръцете на Бога. Той бил твърд и
решителен, но никога не излязъл извън контрол. Повтарям отново, че от собствен опит знам как се чувства
човек, когато бъде обвинен несправедливо. Бил обвиняван за някои неща и тези клевети не са ми давали
нощем да заспя..Стомахът ми се свиваше на топка. Губех апетит. Вземах решение да не обръщам никакво
внимание на клеветите, но въпреки това установявах, че не съм в състояние да не мисля за тях. Чак когато
решавах да оставя нещата в ръцете на Бога и се подчиних на Неговия суверенен контрол, тогава намерих
вътрешния  мир  в  себе  си.  Без  изключение  (моля  ви,  чуйте  това!)  БЕЗ  ИЗКЛЮЧЕНИЕ,  чак  когато
преднамерено отстъпвах назад и се облягах на ръката на Бога,  само тогава мозъка ми започваше да си
почива, емоциите ми се успокояваха и вътрешния мир отново се връщаше в мен. Отново казвам, истината
ще победи и Господ ще бъде прославен.

Четвърто, не позволявайте на обвиненията да ви обезкуражават и да ви изкарват извън релсите
и помнете, че те не са нищо повече от глупости и лъжи. РАЗБИРАЙТЕ ИСТИНАТА! Връщайки се към
лозунга от Гражданската война: “Вярвай в Бога, но пази барута сух.,” отново казвам, че е съдбоносно важно
да запазвате балансираността си и здравия си разум. Може би вярвате на Бога за  безопасността си,  но
въпреки това заключвайте вратите си вечер и включвайте алармената система. Когато се качвате в колата си,
нали заключвате вратите си? Нали затваряте прозорците на колата си? Ако не правите това, вие си играете с
огъня. 

Вярването  в  Бога  не  е  наивно  предположение.  Към живота  с  вярата  задължително  трябва  да  се
прибавя и мъдрост.  Когато живеем в трудни времена,  това изисква от нас да сме умствено подготвени.
Направете това. Този съвет може да ви изглежда суров, но е реалистичен, а реализма е могъщо послание.

Спомням си историята за един лекар и баща, който живеел в Парагвай. Преди няколко години той се
противопоставил на безскрупулният военен режим в тази страна,  който брутално нарушавал човешките
права.  Съдебните  власти  били  корумпирани.  Като  последствие  от  протеста  му,  те  си  отмъстили  на
известният лекар, като арестували сина му, който бил юноша и го изтезавали, докато го убили. Гражданите
били възмутени и искали да превърнат погребението на момчето в огромна протестна демонстрация. Обаче
докторът избрал по-добър начин, за да изрази протеста си. На погребението изложил тялото на сина си за
поклонение  така,  както  го  намерил  в  затвора  –  голо,  с  белезите  от  изтезанието  с  електрически  ток,  с
изгарянията от цигари, с белезите от побоите и от пробожданията. Хората минали покрай трупа, който не
лежал в мек и чист ковчег, а върху един мръсен и пропит с кръв дюшек от затвора, взет от там, където
намерил сина си. Оказало се, че това е възможно най-силната форма на протест, която извадила на показ
грозното лице на несправедливостта.

Точно това е направил Господ с разпъването на Христос на кръста. Той не Го е увил в чист и бял
саван, казвайки на хората: “Не, не това е твърде жестока гледка, за да я видите.” Исус не е бил разпънат на
кръст в някакво мрачно и лишено от достъп подземие, за да не могат хората да го видят. Той бил разпънат
на хълма, на едно място за публично унижение, увиснал е там.    Гол, отпуснат, посивял и мъртъв  .
Методът за предаване на това смело послание е да оказва влияние и този кръст все още продължава да
оказва влияние на хората, които искат да погледнат към него и да живеят. Погледнете отново към него.
Представете си мислено тази картина. Понасянето на греховете на всички хора е причината за тази грозна
сцена на агонията.

Позволете ми да напиша тези заключителни думи към онези от вас, които в момента са обект на
фалшиви обвинения. Моля се Бог да ви даде сили в този момент. Моля се Бог да ви държи близо до себе си
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в този момент. Моля се Бог да ви даде мъдрост и милост, докато отговаряте на тези обвинения. Моля се Бог
да стане реален и интимно познат с вас, даже да ви дава песни през нощта и тиха почивка с увереността, че
Той ще защити почтеността ви. И бих добавил, дано Той закали характера ви, за да не се скриете, докато
чакате да бъде доказана правотата ви.

Позволете ми се обърна към хората, които разпространяват клюки, лъжи и злословия: Няма нищо по-
мошеническо  от  това,  което  правите.  Нищо.  Ако  твърдите,  че  вярвате  в  Христос,  тогава  трябва  да
престанете. Сега. Вие наранявате тялото. Вие разболявате църквата. Вие рушите свидетелството за Христос.
Това  е  най-хубавото  нещо,  което  невярващите  хора  обичат  да  чуват  и  да  виждат  –  че  членовете  на
семейството на Бога се бият помежду си.

Към всички нас бих добавил следния коментар. Преди да започнем да говорим като Софар, Валдад и
Елифаз, нека да изследваме себе си. Нека да последваме примера на псалмиста, който се молел: “Изпитай
ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай и разбери мислите ми; и виж дали има в мен оскърбителен път и
ме води по вечния път” (Пс.139:23-24).

Позволете на това изследване на сърцето да продължи, преди да преминете към следващата глава.
 

Глава 12 

Как да отговаряме изискано на критиките?

 Ърнест Хемингуей е съкратил определението си за смелостта до следните няколко думи: “Милост в
момент на изпитание.” Тези думи описват добре смелите хора, които през вековете са се противопоставяли
на неотстъпчивите напъни на опозицията и на критицизма. Всеки от тях би могъл да бъде нарисуван на
портрет,  под  който  да  се  напише:  “Милост  в  момент на  изпитание.”  Веднъж дяволът  се  доближил до
Мартин Лутер и се  опитал да го обвини в много грехове.  Показал на Великия Реформатор един дълъг
списък и започнал да го чете от началото до края. Когато Сатаната свършил, Лутер казал: “Замисли се малко
повече. Може би си забравил нещо.” Дяволът се замислил и добавил още неща в този списък. Тази размяна
на реплики продължила още няколко пъти,  докато накрая дяволът казал, че вече няма какво да добави.
Тогава Лутер просто му казал: “Прекрасно. Сега тегли една червена черта върху този дълъг списък. “Кръвта
на Исус Христос, неговия Син, ме очиства от всичките ми грехове” Така дяволът бил принуден да се оттегли
безславно.”

Шестнадесетият президент на САЩ е дал прекрасен пример за справяне с хора, които са отправяли
критики към характера му. През последните седем години от живота му публичните критики към него се
засилвали. Един от биографите му пише: “Абрахам Линкълн е бил обругаван, окичван с епитети и е бил
мразен може би повече от всеки друг човек, който се е кандидатирал за Президент на САЩ. Той публично е
бил наричан с всички възможни имена, които тогавашната преса е можела да измисли: уродлива маймуна,
третокласен  лъжец,  който  вече  е  разделил  ж.п.  релси,  а  сега  разделя  Съединените  щати,  недодялан  и
вулгарен клоун, диктатор, дървеняк, простак и др. 

Един вестник го нарекъл “най-умелият и най-непочтен политикан, който някога е заемал обществен
пост  в  САЩ.”  Жестоките  и  несправедливи  критики  не  стихнали  и  след  като  Линкълн  се  заклел  като
Президент, нито пък са идвали само от страна на симпатизантите на Юга. Те са идвали от средите на самия
Съюз,  от  Конгреса,  от  отделни фракции на  Републиканската  партия,  а  в  началото,  даже от  членове  на
собствения му Кабинет. Като президент Линкълн се научил, че каквото и да направи, винаги ще има хора,
които няма да са доволни. Тъй като броят на враговете му растял, нараствали и критиките срещу него. Но
Линкълн се отнасял към всички критики с огромно търпение, снизходителност и решителност, които са
необичайни за повечето хора.” Линкълн използвал четири начини, за да се справя в тези критики. Първо,
най-често той не им обръщал никакво внимание и ги наричал “жалки.” Второ, отговарял само когато било
важно и казаното от него щяло да предизвика промяна. Трето, той си създал навика да сяда и да пише дълги
писма в защита на своята почтеност и репутация, в които давал отдушник на гнева и емоциите си, а след
това ги късал на парчета и ги хвърлял в кошчето за боклук. Четвърто, той винаги гледал откъм по-светлата
част на живота и запазвал доброто си чувство за хумор.   Ето това е милост в момент на изпитание  . 

Един от любимите ми герой от историята е блестящ лидер Уинстън Чърчил. Той не само се справял
изящно с критиките, но даже ги приканвал. Биографът му Стивън Хауърд казва: “За него се говореше, че е
непреклонен,  но  тъй  като  непреклонността  е  двойник  на  решителността,  трябва  да  се  спазва
балансираността.  Всъщност,  важна  част  от  метода  и  успеха  на  Чърчил  е  независимата  оценка  и
самокритиката. По време на Втората световна война Чърчил споделил следното с един от помощниците си:
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“Всяка  нощ се  явявам пред  съда  на  жена  си,  за  да  разбера,  дали съм  направил нещо ефективно през
изминалия ден. Нямам предвид просто да рия като кон с копита земята, тъй като всеки може да извършва
тези движения, а дали съм направил нещо наистина резултатно.”(Коментар: Една от любимите ми мисли, казани от
Чърчил относно критиците е: „Ако се бях спирал, за да потърся камък и да го хвърлям по всяко куче, което лае по мен, нямаше да
мога да направя нищо в живота си.“ Д.Пр.)

 Въпреки  характерният  си  стремеж  да  доминира  по  време  на  съвещанията  чрез  своята
словоохотливост,  Чърчил  окуражавал  изчерпателното  обсъждане  на  разглеждания  проблем  и  никога  не
наказвал или уволнявал човека, който открито и страстно не се съгласявал с него. Един от помощниците му
по време на войната е написал следното “Винаги се даваше възможност за всеобхватно обсъждане.” След
войната  лорд Бриджис писал:  “Не мога  да  си  спомня  за  нито един министър,  обслужващ офицер или
цивилен служител, който да е бил отстранен от работа, защото се е противопоставил на Чърчил и му е
казал,  че  неговата  политика  или предложение  е  погрешно.”  Нещо повече,  Чърчил  никога  не  отменяше
заповедите на началниците на отделите, даже когато не беше съгласен с техните решения.” 

Един от най-убедителните примери за всички времена е цар Давид, когато Авесалом застанал начело
на бунт, за да свали баща си от престола. Давид бил принуден да абдикира от трона, след като Авесалом
чрез измама и ласкателства откраднал сърцата на израилтяните. Давид, който не желаел да причини вреда
на сина си, просто се оттеглил без бой, спасявайки живота си заедно с прославените си войници. Тогава
един негов възбуден враг, наречен Семей, се появил внезапно на безопасна дистанция и започнал да крещи
прокрятия към детронирания цар. В глава 2Цар.16 е описано това събитие, където четем: “И като излезе,
вървеше и проклинаше “(ст.5). След това ни се казва: “И хвърляше камъни върху Давид и върху всичките му
слуги” (ст.6). Докато хвърлял камъните, Семей крещял: “Излез, излез, убиецо и беззаконнико!” (ст.7). Това е
класически пример за ритане на паднал човек. Но точно такива са хората от вида на Семей, който всъщност
е губещият човек. 

Уместният въпрос е:  Как е отговорил Давид на този побъркан човек? Преди да чуем отговора на
Давид, позволете ми да ви припомня онова, което му предложил един от телохранителите на Давид, наречен
Ависей: “Позволи ми да мина отсреща и да му отсека главата” (ст.9).  (Обичам този стих! Ако бях на
мястото на Давид, аз щях да кимна утвърдително и преди още Семей да разбере, още докато проклинаше,
гърлото  му  щеше  да  бъде  прерязано.)  Но  Давид  милостиво  отговорил:  “Вижте,  синът  ми,  който  е
произлязъл от мен, иска да отнеме живота ми; тогава колко по-голямо основание има този вениаминец?
Оставете го на спокойствие  и нека да ме проклина,  защото Господ му е казал.  Може би Господ ще
погледне на унижението ми и ще ми върне добро в замяна на неговото днешно проклинане .” (2Ц 16:11-12 –
мой превод). Това отново е пример на милост в момент на изпитание. 

Дейвид Ропър е успял да схване същността на този вид милост и на нейните вечни изгоди: “Нашият
Господ беше прикован на кръста; можете да разчитате, че и вие ще бъдете прикован към стената. Полезно е
да гледаме на всяко нещастие от тази гледна точка – като на разпъване на кръста заедно с Христос. Бог ни
дарява с толкова синини, защото те са част от процеса, чието предназначение да ни направи такива, каквито
той иска да бъдем. Болката ни прави да ставаме по-сладки и по-улегнали  .   Ние преставаме да се страхуваме,
че  ще  загубим.  Научаваме  се  да  се  отказваме  от  онова,  което  искаме.  Все  по-трудно  започваме  да  се
поддаваме  на  провокацията  да  се  ядосваме,  когато  сме  наранявани  или  порицавани.  Научаваме  се  да
приемаме обидите без да отмъщаваме,  да приемаме порицанията без да се защитаваме и да отвръщаме
смирено на чуждия гняв. Така ставаме спокойни и силни.”

Връщане при Йов, който продължава да се държи
Няма  по-хубав  пример  за  милост  в  момент  на  изпитание  от  примера  на  човека,  чийто  живот

изследваме. Йов е изстрадал унищожението на всичко, което е притежавал, сърцераздирателната смърт на
всичките си деца и накрая загубата на здравето и на щастието си. Като капак на всичко дошло намръщеното
присъствие на приятелите му, които били изпълнени с решимост да го принудят да признае, че е виновен,
понеже си мислели, че невинен човек не може да стане жертва на подобни страдания. От гл.3 до гл.37
продължават безмилостните и монотонни нападения. Два пълни цикъла вече са изминали и Елифаз отново
се появява за трети път. Може би си мислите, че този път той ще прояви някаква милост към Йов. Не
познахте! Всъщност, критиката му се усилва.

Трети рунд с Елифаз, който продължава да критикува
Елифаз прави три критични твърдения. Той нито е тактичен, нито е проницателен. 
- Ти страдаш, защото си извършил грях (Йов 22:1-11).
- Ти си лицемер, защото си крил от нас греховете си (Йов 22:12-20).
- Ти трябва да се разкаеш, защото греховете ти са очевидни за нас (Йов 22:21-30).
Вие може би си мислите, че към този момент критиките към Йов вече са престанали, но приятелите

му отказват да млъкнат. Зареден с нов комплект амуниции, Елифаз продължава да пее същата песен, в трети
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вариант на изпълнение. Той е решен да продължава да притиска Йов, за да го принуди да признае вината си.
“Йов, ти си грешен човек!” казва Елифаз и саркастично го обвинява: “Дали поради страхопочитанието ти
Той те изобличава и влиза в съд срещу теб? Не ли голямо нечестието ти и не са ли безкрайни беззаконията
ти?” (Йов 22:4-5 – мой превод). 

Защо е трябвало да говори по този начин? Това е неговия начин на мислене. Никой не страда така, ако
не е виновен. Никой не губи всичко, без да е извършил някакъв грях! Наблюдението на Елифаз е правилно:
Йов  наистина  е  загубил всичко.  Но  Елифаз  стигнал до  погрешно заключение:  Причината  за  това  не  е
греховността на Йов. Без да пророни нито една дума, Йов е демонстрирал милост в момент на изпитание.
Елифаз продължава същата песен: “Защото без причина си взел залог от брат си и си лишил голите от
дрехите им” (Йов 22:6). Въображението на Елифаз е било много развито. Йов никога не е извършвал такива
неща, но е бил обвинен, че ги е извършил. Това е друго погрешно предположение. “Не си дал вода на
уморения и си се въздържал да дадеш хляб на гладния” (Йов 22:7 - мой превод). Йов въобще не е постъпвал
така, но продължава да седи мълчаливо и позволява да бъдат изричани тези думи. “Вдовици си отпратил
празни и си пречупил силата на сираците” (Йов 22:9 - мой превод). Това отново не е вярно. Йов никога не е
постъпвал така. Това е сурово обвинение, но Йов се въздържа и продължава да слуша мълчаливо. “Затова
примки те обкръжават и внезапен ужас те ужасява или тъмнина, поради което не можеш да виждаш и
огромно количество вода те покрива” (Йов 22:10-11 - мой превод). 

Спомнете си, че това е поезия. “Йов, ти си получил пълна отплата от живия Бог, който не може да
търпи  греховността,  която  си  крил.  Понеже  си  грешен,  ти  преминаваш през  всичките  тези  вероломни
нещастия.” Можем ли да се върнем обратно към първоначалните факти? Преди да започнат всичките му
нещастия, характера на Йов е бил много чист, поради което Сатаната го е избрал и е пожелал да го смаже и
да  покаже,  че  е  лицемер.  Господ позволил това,  тъй като  е  знаел,  че  здравата  почтеност  и  стабилната
зрялост на Йов ще са в състояние да издържат това изпитание. 

Тъкмо несъмнената почтеност е характерна за живота на Йов, т.е. точно обратното на онова, в което е
бил обвиняван. Критикът Елифаз не е знаел фактите от живота на Йов. А и как би могъл да ги знае? Него го
е нямало на сцената, преди да започне тази серия от нещастия. Той се появява след като Йов се разболял.
Елифаз не е знаел онова, за което е говорел. Той обвинява въз основа на въображаеми предположения.

Хората, които критикуват по навик, никога не се придържат към фактите. А за да бъде положението
още по-лошо, те имат необуздано въображение. Нужно им е само малък тласък, за да се втурнат в атака и да
построят цял пясъчен замък, пълен с лъжи. Някои хора даже считат, че “призванието” им е да ви накарат да
се гърчите като червей, докато те смесват и използват информация, която не може да бъде доказана. Колко
огромни поражения може да нанесе този подход! Въпреки, че е трудно да седите и да слушате такива
обвинения, особено когато знаете, че и други хора ги слушат и някои вярват в тях, Йов показал невероятна
класа, когато се е въздържал и не е отговорил. “Йов, ти си лицемер!” Когато Елифаз подхваща следващата
тема, критиката продължава да се ожесточава. Считайки, че Йов е лицемер и е виновен за това, че е крил
греховете си, Елифаз кани Йов да погледне назад. “Бог не е ли в небесните висоти? Погледни към далечните
звезди  и  виж  колко  нависоко  са  те!  Ти  казваш:  “Откъде  ще  знае  Бог?  Може  ли  да  отсъди  през
непрогледния мрак? Облаците Му пречат и Той не  може да вижда;  Той ходи по  свода небесен.”  Ще
продължаваш ли да вървиш по древния път, по който са вървели порочните хора, които бяха отнесени от
този свят преждевременно, чиито основи бяха отнесени от порой? Те казваха на Бога: “Отдалечи се от
нас!” и “Какво може да ни направи Всевишният?” (Йов 22:12-17 – мой превод). 

С други думи, Елифаз казва на Йов да престане. Тежко е човек да чуе, че е наричан грешник, но още
по-тежко е да бъде обвинен, че е лицемер, защото това е удар под кръста. Демонстрирането на милост в
моменти  на  подобни  изпитания  е  особено  трудно  за  хора  като  Йов,  чийто  характер  е  бил  пълна
противоположност на лицемерието. Много ми харесва определението на Уорън Уейрсби за лицемерието:
“Лицемерът не е човек, който не е успял да постигне духовните цели към които се стреми, защото всички
ние по един или друг начин се проваляме.  Лицемерът е човек,  който въобще не се опитва да достигне
някакви цели,  а да създаде в хората представата, че има духовни цели.  Това, за което говори лицемерът
никога не се припокрива с онова, което прави.” 

Пуританският проповедник от миналото Стивън Чернок е още по-прям: “Тъжно нещо да е бъдем
християни  в  горния  етаж,  езичници  в  приземния  етаж  и  дяволи  в  мазетата  си.”  Няма  съмнение,  че
лицемерието е ужасна реалност. Исус е бил изпратен на смърт заради лицемерието. Повече от всеки друг,
време на земното си служение Исус изваждал на показ лицемерието на хората. Основната причина, поради
която той е произнесъл Проповедта на Планината е безсрамното лицемерие на фарисеите. Нашият Господ
ненавижда лицемерието. Това е още едно основание да считаме, че след като Бог го е нарекъл свой слуга
(Йов 1:8),  Йов наистина не е бил лицемер. Той не е имал скрити грехове. Можем да бъдем сигурни, че към
този момент Йов вече бил изповядал всичко. 
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Някога изпадали ли сте в такова бедствено положение, което до ви е принуждавало сте си припомняте
историята на живота си и да проверявате всяко скрито ъгълче? Бъдете уверени, че Йов се е намирал точно в
такова  състояние  и  е  направил  подобна  проверка!  Всъщност,  сега  той  е  признал  повече  свои  грехове,
отколкото в началото, когато е повярвал в Бога. Йов е бил чудесен човек, а Елифаз се е отнесъл към него
като към престъпник.

“Йов,  ти  трябва  да  се  покаеш!”  продължава  да  повтаря  Елифаз.  Той  решава  да  произнесе  една
евангелска проповед на Йов с надеждата, че това ще доведе до спасението му. Поради това Елифаз изрича
една прекрасна проповед. Проблемът е, че Йов вече е член на Божието семейство, но въпреки това Елифаз
произнася проповедта си: ”Предай се сега и бъди в мир с Него и от това ще дойде добро за теб. Моля те
да приемеш указанията Му и да сложиш думите Му в сърцето си. Ако се върнеш при Всемогъщия, ти ще
бъдеш възстановен; ако изхвърлиш греховността от шатрата си и ако хвърлиш златото си в пръстта; а
офирското си злато – между камъните на потоците, тогава Всемогъщия ще бъде твое злато и избрано
сребро за теб. Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия и ще издигаш лицето си към Бога. Ти ще му
се молиш, а Той ще те чува и ти ще изпълняваш оброците си. Ти ще вземаш някакво решение, а то ще бъде
утвърдено за теб и светлина ще осветява пътищата ти. Когато бъдеш унижаван,  ти ще говориш с
увереност и Бог ще спасява смирения човек” (Йов 22:21-29 – мой превод). 

Елифаз  продължава  да  произнася  проповедта  си  за  спасението,  а  през  това  време  Йов  седи  и
търпеливо  го  слуша.  Демонстрирайки  най-висока  класа,  Йов  нито  веднъж  не  прекъсва  дългата  реч  на
Елифаз.   Той даже не се опитва за го поправя или да повдига ръката си,  за  да зададе някакъв въпрос.
Всъщност, когато Йов отговаря, той въобще не се старае да се защитава. Той говори на Бога и за Бога, без да
обръща никакво внимание на критиките, които са изказани по негов адрес. Още веднъж Йов дава пример за
милост в момент на изпитание.

Йов отговаря, демонстрирайки класа
Когато стигаме до гл. 23 и 24 на книгата Йов, ние виждаме, че той дава три спокойни и откровени

отговори. Отделете време, за да прочетете тези две глави – те са прекрасни! Изглежда, че първата тема, за
която говори  Йов е:  “Не съм в  състояние  да  кажа къде  е  присъствието на  Бога,  но  аз  вярвам в  Тебе,
Господи.” Аз откривам това в първите дванадесет стиха на гл. 23, където нашият герой открито признава:
“Ах, да знаех къде да Го намеря, да можех да отида до престола Му!” (Йов 23:3 – мой превод). Изглежда,
че Йов си представя съдебната зала, когато казва: “Иска ми се за знаех мястото, където седи Всевишния Бог.
Иска ми се да можех да Го открия. На някое място – където и да е на тази земя, за да мога да отида при
Него.” 

Той продължава: “Бих изложил моя случай пред Него и бих напълнил устата си с аргументи. Бих
научил думите, с които Той би ми отговорил и бих разбрал онова, което би ми казал. Би ли се борил Той с
мен с голямата Си сила? Не, Той сигурно щеше да ми обърне внимание.” (Йов 23:4-6 – мой превод). Скрито
сред тези  страстни думи се намира  едно от най-великите  неща,  обясняващи характера на Бога.  Когато
отиваме при Него такива, каквито сме, ние никога няма да го чуем да ни крещи: “Засрами се!” Бог чува
молбите  и  затрудненията  ни  и  бързо  ни  отговаря:  “Прощавам  ти.  Обичам  те.  Разбирам  те.  Тук  съм.
Поздравявам те, че приемаш истината.”

 Забелязахте ли как Йов описва отговора на Бога? “Би ли се борил Той с мен с голямата Си сила? Не,
Той сигурно щеше да ми обърне внимание. Тогава би станало явно, че един  праведник разисква с Него и
така бих се освободил завинаги от Съдията си” (Йов 23:6-7 – мой превод). Божиите хора намират тук една
ценна истина, която научаваме от нашия Бог. Когато хората отиват при Него и изповядат греховете си, Бог
им отговаря по един и същ начин: “Прощавам ти.” Не е нужно те да бъдат наказвани или засрамвани,
защото са се провалили. Те се нуждаят от гаранцията на опрощението. 

Йов пита: “Би ли се борил Бог с мен?” А след това отговаря: “Той не би се борил с мен, въпреки че
притежава огромна сила. Той ще ми обърне внимание. Аз бих разговарял с Него и щях да бъда освободен от
Съдията си.” Колко чудесно е това!  Йов полага всички усилия и накрая признава отчаяно, че не може да
намери Бога: “Обаче, ето, отивам напред, но Го няма, и назад, но не Го виждам; когато работи наляво, аз
не мога да Го видя; Той се обръща надясно, а аз не Го виждам.” (Йов 23:8-9 – мой превод). 

Били ли сте някога в такова положение?  Разбира се, на всеки от нас се е случвало такова нещо. Има
дни, когато напразно търсим, за да открием някои осезаеми доказателства от живия Бог. Мисля си: „Не би
ли било прекрасно да се събудя в някоя пълнолунна нощ, да погледна през прозореца на спалнята и да видя,
че на небето пише: “Скъпи Чък, аз те чувам. Аз съм тук. Всичко е под мой контрол. С обич, Бог.”“ Много
бих искал това да се случи! Иска ми се да вляза в колата си след някой напрегнат ден в църквата, да пусна
радиото и да чуя,  как Бог ме прекъсва с думите:  “Чък,  преди да чуеш тази радиостанция,  искам да си
поговорим за няколко минути.” 

Нека да разберем, че всеки би искал да чуе с ушите си гласа или да прочете някакво послание от Бога.
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Но нещата не стават по този начин. Връзката ни с Бога се основава единствено на вярата. Никога няма да
забравя трагедията, която се стоварила върху семейството на едно дете. Майката умряла изненадващо още
докато детето било малко.  Бащата и дъщеричката внезапно останали само със спомена за тази чудесна
съпруга и майка. Мъката и тъгата им били много силни. Когато бащата поставял детето в леглото му в
нощта след погребението, сърцето му се свило от мъка, когато видял, че тя преглъща сълзите си. Решил да
постави едно походно легло край леглото на дъщеря си и да спи до нея. Доближил го плътно до леглото на
детето и те скоро заспали. През нощта чул, че тя плаче и я повикал по име. През сълзи тя му казала: “Тате,
толкова е трудно. Тя толкова много ми липсва.” Стараейки се да преглътне сълзите си, бащата се пресегнал
и я хванал за ръката. Тогава тя казала: “О, сега е много по-добре.” После поставила ръката си на рамото му
и на гърдите му. В стремежа си да я успокои, той й казал: “Скъпа, знаеш ли, ние имаме Господ, на когото
можем да се облегнем.” А тя му отговорила: “Знам това, тате, но тази нощ имам нужда от някой, който мога
да  докосвам.”  Ако  живеете  сам,  понякога  и  вие  се  чувствате  така.  Ако  сте  останал  сам,  защото  сте
прекъснали връзката си с друг човек, с когото преди това сте били много близки, а сега сте самотен, сигурно
понякога се събуждате през нощта и си казвате: “Иска ми се да можех да видя Бога в този момент, да Го
докосна или да чуя думите Му.” Колко много би ни помогнало това.

Йов е велик и вярващ в Бога човек. Няма съмнение, че той е зрял светец. Но независимо от това, той е
искал да види присъствието на Бога.  “О, да можех да науча къде е Той. Но не мога да Го видя,  да го
погледна или да Го забележа.” Казвайки това, Йов прави пауза и се замисля. Настроението му се променя и
от съжаление преминава в увереност. 

В следващите думи ние ще се срещнем с едни от най-великите стихове в Библията.  Говоря за Йов
23:10-12. Преди много години реших да науча наизуст тези три стиха. Трябва да съм ги повтарял стотици
пъти пред други хора и на себе си в трудните периоди от живота ми, когато съм се борил с изпитанията.
Откровено казано, мисля си, че съм цитирал тези три стиха по-често от останалите стихове от Библията.
Предлагам ви и вие да направите същото. Ето това е пример за милост по време на изпитание! Тези думи
ще ви насочват в такива моменти. Прочетете ги бавно и внимателно. “Но Той знае пътя ми. Когато ме
изпита, аз ще изляза като злато. Кракът ми се е държал здраво в Неговия път; Опазил съм пътя Му и не
съм се отклонявал встрани. Не съм се отделял от заповедта на устните Му; съхранявал съм думите на
устата Му повече от нужната ми храна” (Йов 23:10-12 – мой превод). Въпреки, че не е можел да открие
присъствието на Бога, Йов потвърждава вярата си в Него. “Елифаз, Валдад и Софар, вие можете да говорите
каквото си искате против мен. Но Бог знае пътя, по който вървя. Той знае истината. Аз вярвам в Него. Той е
моят Гарант.  Двамата  с  Него си говорим интимно.  Аз му вярвам.  Нещо повече,  след  като изпитанието
свърши и Той постигне целта си за моя живот, “аз ще изляза като злато.”  

Приятелю, можете да разчитате на това. Когато изпитанието премине, вие ще имате по-задълбочен и
по-богат характер. Среброто ще бъде заменено със злато. Искам да позволите на тези думи да проправят
пътя си в разума ви и да се запечатат толкова дълбоко там, че да се превърнат в божествен филтър за всичко,
което става в живота ви от днешния ден нататък.  Бог знае пътя по който вървите.  Една от еретичните
представи, които се разпространяват в наши дни е свързана с “откритостта на Бога.” “Откритият теизъм” е
теоретичното име на тази ерес, за която говорих в една от предишните глави. Според нея, Бог все още
продължава да се учи, докато наблюдава как реагираме на ситуациите. С други думи, всезнанието всъщност
не е истинско всезнание. Бог се занимава в някакъв продължаващ курс на обучение. Глупости! Нашият Бог
е напълно наясно и напълно контролира пътя, по който вървим. Ние трябва просто да се държим здраво за
пътя Му, да вървим по Неговия път и да не се отбиваме встрани, да не се отделяме от заповедта на устата
Му. 

Спрете  и  се  замислете.  Какво  представлява  “заповедта  на  устните  Му”?  Това  е  Неговото  Слово.
Когато отваряме Библията, тогава все едно, че Бог ни говори с устните Си. Негово Слово ни учи, То ни
инструктира, То ни съветва, То ни успокоява, То ни укорява и То насочва стъпките ни. “Но Той знае пътя
ми. Когато ме изпита, аз ще изляза като злато.” (Йов 23:10 – мой превод) 

Йов прегръща здраво Божието Слово – то е по-важно от хляба и водата. Йов казва, че цени думите на
Бога повече от всичко, което го пази жив. Това обяснява на какво се дължи издръжливостта на този човек.
Това  ни  помага  да  разберем  как  е  възможно  той  да  продължава  да  демонстрира  милост  по  време  на
изпитание. Същото може да направите и вие! 

Йов прави втора декларация, която още повече разкрива неговата наранимост: “Аз не съм в състояние
да разбера Божия план,  но Му вярвам.”  Спомняте ли си първото нещо,  което каза Йов?  “Аз не съм в
състояние да открия Божието присъствие, но Му вярвам.” Ако се придържаме към тези две правила, ние ще
живеем балансирано и ще Му вярваме във всяка една ситуация. Йов признава, че Божия план продължава да
се изпълнява стъпка по стъпка, но той не може да го разбере. Всъщност, Йов казва, че Бог е “уникален.”
“Но Той е уникален и кой може да Го отклони? И каквото желае душата Му, това прави Той” (Йов 23:13 –
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мой превод). Това е много важно твърдение. “Каквото желае душата Му, това прави Той.” 
Бог не моли за нашето разрешение. Той не ни разказва предварително за плановете си. Той не ни

запознава предварително с онова, което предстои да се случи  и не ни пита, дали сме съгласни те да се
случат. Той не ни обяснява защо е толкова трудно. Той не ви позволява да разберете какво ще се случи
накрая. Той не ви казва колко дълго ще продължи конкретния епизод. Тогава какво ни остава да правим?
Ние вярваме в Него. Ние Го чакаме, Ние Му служим. Ние продължаваме да вървим по Неговия път. Ние
ценим Словото Му и това, което иска Бог – това прави. Ние продължаваме да уповаваме на Него, въпреки че
не можем да разберем какво ще направи. (Не се опитвайте да ме търсите, с цел да ви обясня тези неща,
защото и аз не ги разбирам.) 

Но за да станат нещата още по-интересни, продължете да четете ст.14: “Защото върши това, което е
определено за мен” (ст.14). Тук се говори за уникалността. Никой друг не е Йов и Йов получава онова, което
е определено за Йов, което се превръща в негов живот, в негов стил на живот и в негова съдба. В момента, в
който Той извършва онова, което е определено за вас (не се отказвайте от мечтите си), той има да изпълнява
още  много  други  решения.  Той  има  огромен  брой  неща,  които  очакват  да  бъдат  изпълнени,  когато  се
справите  с  настоящето.  Не  е  ли  вълнуващо  това!  “Затова  се  смущавам  в  присъствието  Му;  когато
размишлявам, ужасявам се от Него” Йов 23:15 – мой превод). Това е голяма откровеност. И вие направете
крачка напред и признайте това – “ужасен съм.” Най-после Йов казва това. Това е добре. Мисля си, че Бог
обича да ни чува, когато понякога казваме това: “Господи, Ти ме плашиш!” 

Чувал съм за един от великите проповедници от миналото, който веднъж бил вбесен от това, че Бог се
бави толкова дълго, поради което отишъл в кабинета си, затворил вратата и изкрещял: “Господи, побързай!
Ти си толкова бавен.” Йов вика: “Ти ме плашиш и ме ужасяваш!” Ако кажете това на Бога, Той ще ви
разбере напълно. 

Един от светците от миналото, Св. Йоан на Кръста е написал: “Бог забелязва несъвършенството вътре
в нас. (Ще повторя това, защото в него е мъдростта.) Бог забелязва несъвършенството вътре в нас и тъй като
ни обича, Той ни призовава да израстваме. Поради това Неговата любов не се задоволява да ни остави в
нашата слабост.“ Той ни отвежда в тъмната нощ. Той ни лишава от всички удоволствия, като ни дава суша и
вътрешна тъмнина.  Правейки това,  Той  е  в  състояние  да  премахне  всички  наши несъвършенства  и  да
създаде ценни черти на характера ни. През периода на тъмната нощ, гордостта се превръща в смирение,
лакомията  се  превръща  във  въздържание,  гневът  се  превръща  в  задоволство,  стремежът  към  лукса  се
превръща в стремеж към мир, ненаситността се превръща в умереност, завистта се превръща в радост и
мързелът се превръща в сила. 

Никой човек не може да израсне в духовния живот, ако Бог не работи продължително и търпеливо в
живота му чрез средствата на Тъмната Нощ. Окончателният отговор на Йов е записан в гл. 24 в неговия
вдъхновен от небесата дневник. Тъй като не бил в състояние да открие къде е присъствието на Бога, Йов
отстъпва назад и признава: “Вярвам Ти.” Тъй като не бил в състояние да разбере Божия план, той смирено
казал:  “Вярвам  Ти.”  (Веднъж  Блез  Паскал  написал:  “Плаши  ме  вечната  тишина  на  тези  безпределни
пространства.”)  

Третото признание на Йов, скрито в тази глава също е мъдро: “Не съм в състояние да разбера защо
Бог позволява да стават тези неща, но Му вярвам.” 

Какво иска да каже Йов? В ст.1-11 той описва няколко ситуации в природата, които Бог позволява да
се случват. В ст.12-17 описва ситуации в града. Накрая, в ст.18-24 Йов изрича проклятие срещу порочните
хора и с това свършва гл.24. Например: “Някои преместват межди, грабят стада и ги поглъщат” (Йов
24:2 – мой превод). Но Бог не се намесва, за да ги спре. “Откарват магаретата на сирачетата и вземат
като залог вола на вдовицата” (Йов 24:3 – мой превод). Но и в този случай Бог не ги спира и позволява
това да се случи. “Те изтласкват бедните от пътя; сиромасите на земята са принудени да се крият
напълно от тях” (Йов 24:4 – мой превод). Това не само е велика поезия, това е истина. 

“Виж, като диви магарета в пустинята излизат енергично да търсят храна, като хляб за децата
си в пустинята. Те жънат храната си на полето и обират лозето на порочния. Прекарват голи нощта,
без дрехи и нямат завивка срещу студа.” (Йов 24:5-7 – мой превод). Бог не спира нито едно от тези неща.
“Те са мокри от планинските дъждове и прегръщат скалата, търсейки укритие” (Йов 24:8 – мой превод).
Бог  не  се  намесва,  за  да  спре  и  това.  Той  позволява  да  се  случва  този  тежък  живот.  “Други  грабват
сирачето от кърмачката и вземат залог от сиромаха” (Йов 24:9 – мой превод). Описанието на подобни
сцени продължава до ст.11. Йов казва, че тези неща се случват поради позволяващата воля на Бога.  Защо
Бог позволява тези неща? Ние не можем да си го обясним, само Той знае отговора на този въпрос. 

След това Йов се обръща към много от злините, които се извършват в града. “Хората пъшкат в града
и душите на ранените плачат. Но Бог пак не обръща внимание на безумието.  Други са с онези, които се
противят на светлината; те не искат да знаят пътищата й нито стоят на нейните пътеки .” (Йов
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24:12-13 – мой превод). И Бог позволява това да се случва. “Убиецът става в зори и убива сиромаха, и
нуждаещия се, а нощем е като крадец” (Йов 24:14). И Бог не спира това. “Окото на прелюбодееца очаква
да мръкне, като казва: Ничие око няма да ме види и маскира лицето си. В тъмнината прокопават, за да
влязат в къщите, а денем се затварят; те не познават светлината. За него утрото е като непрогледна
тъмнина, защото е запознат с ужасите на непрогледната тъмнина.” (Йов 24:15-17 – мой превод). 

Бихме могли да проследим целия този списък чак до края.  В живота има неправилни неща,  има
провали и има неправди. Има грабежи, сексуални грехове и скрити злини, извършени в тъмнината, но къде
е Бог? Той позволява това. Защо?  Йов казва: “Не знам. Мисля си, че в този случай той иска да ни каже, че
тези неща са позволени по някакви неизвестни за  нас причини, точно така те  се  случват и с мен.  Бог
позволява всички тези неща!” Тези, които вършат грехове, на пръв поглед се отървават ненаказани. Тези,
които се възползват от някакво предимство пред другите хора, на пръв поглед се отървават ненаказани.
Необяснимите страдания попадат в същата категория. 

Всеки от  нас може да разкаже за  събития  в  живота си,  които Бог  би могъл да спре,  но не  го  е
направил. Тук не става въпрос само за еврейският Холокост. Това не се отнася само за грешките по време на
ерата на Кръстоносните походи. Тук не става въпрос само за свещениците от Римокатолическата църква,
които са задиряли малките момчета. Тук става въпрос за всички неща, за които бихме могли да се сетим и
които Бог би могъл да спре, но не им е попречил да се случат.  Причината това да е така, е мистерия. Ето
това е поуката. “Не съм в състояние да разбера защо Бог позволява да стават тези неща, но Му вярвам.” 

Това е голяма крачка напред, особено ако едно от задиряните момченца е ваш син. Или ако едно от
отвлечените деца е ваше. Или ако проверката на вярата ви е свързана с някакво изпитание, на което вие и
семейството ви трябва да издържите. Накрая Йов завършва отговора си с отправянето на проклятие към
всички порочни хора. Джон Харли пише следното в своята книга “Йов”: “Докато чака отговора на Бога, Йов
се  обръща към пълния  хаос  в  света,  който позволява  на  порочните,  егоистични и  брутални деяния  да
притесняват слабите и лишените от власт. Собствените му страдания го направили да бъде по-чувствителен
към широко разпространеното страдание на хората. Йов мечтае Бог да поправи положението на земята.
Докато тъгува поради социалното зло, Йов остава напълно уверен, че в края на краищата Бог ще раздаде
правосъдието, което е обявил в серията проклятия срещу порочните хора. Загрижеността на Йов заради
несправедливостта го принуждава да отправя предизвикателство към тогавашната теология, но в същото
време, поради огромната му вяра в Бога, неговия плач го кара да отиде при Бога, за да получи отговор. Той
се тревожи, че Бог е прокълнал порочните хора и ще ги държи отговорни за злите им дела.”  Всъщност, тук
Йов казва:  “Вие си мислите,  че  аз съм порочен човек? Казвам ви,  че ако вървя заедно с Бога,  Той ще
прокълне всеки от онези, които вършат зло. Аз съм против всичко, в което ме обвинявате.”  А в ст. 25 има
доста много увереност, нали? “А ако не е така, кой може да докаже, че аз съм лъжец и да превърне в нищо
думите ми?” Може ли някой да се изправи и да каже: “Това са глупости?” Никой не би могъл да каже това,
даже Елифаз. Страстният отговор на Йов принудил критиците му да замълчат.

Уроци, които все още са валидни даже до днешния ден
Сега  вече  е  очевидно основното послание,  което ни отправя  Йов:  Въпреки че  Бог  е  илюзорен и

мистериозен,  странен и  мълчалив,  невидим и  на  пръв поглед  пасивен,  на  Него може да  се  разчита.  В
светлината на това, искам да ви предложа три урока, които все още са валидни:

Първо, не се поддавайте на изкушението да обяснявате всичко; Само Бог знае всичко.
Второ, фокусирайте се върху бъдещите изгоди, а не върху сегашната болка. Бог ни води.
Трето, приемете сувереността на Всевишният. Само Бог контролира всичко.
Отказвайте да вярвате, че живота се основава на сляпата съдба или на случайния шанс. Всичко, което

се случва, включително нещата, които не можете да си обясните или да оправдаете, са преплетени заедно,
подобно на някакъв огромен и красив гоблен. От нашата гледна точка той ни изглежда неясен и покрит с
възли, странен и изкривен. Но от другата страна, от небесната гледна точка е невероятно красива картина.
Най-хубавото от всичко е, че той е създаден за най-голяма прослава на Бога. Сега положението ни изглежда
объркано, но един ден нещата ще се подредят и всичко ще ни стане ясно. 

По-рано в тази глава аз цитирах един откъс от книгата “Илия, човек като нас” на Дейв Ропър. Отново
се  връщам  към  нея  за  една  история,  която  много  нагледно  илюстрира  онова,  което  казвам:  “Наскоро
Каролайн и аз изминавахме първата отсечка от пътуването си от Франкфурт, Германия до нашия дом в Боиз,
Айдахо.  Първата  ни  спирка  беше  в  Бостън.  Бяхме  преживели една  изтощителна  седмица,  поради  това
заспах веднага, когато седнах на мястото си в самолета, но скоро се събудих от някаква суматоха наблизо.
Стюардесата и пътника, който седеше от другата страна на Каролайн, спореха заради мястото, на което се
беше озовал пътника.  По някаква  причина  той беше разделен от  годеницата  си,  която беше настанена
няколко реда зад нас. Човекът все повече се ядосваше и настояваше да се направи нещо и накрая пътникът,
който седеше до годеницата му, предложи да си разменят местата. 
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Размяната стана и човекът, който се настани до Каролайн, извади една папка и започна да работи над
някакъв проект. За нещастие от лявата му страна седеше едно бъбриво френско момченце – очарователно
дете, което искаше да разговаря. Мъжът, който очевидно беше търпелив човек по природа, след няколко
минути  се  отказа  да  работи  и  започна  да  си  бъбри  дружелюбно  с  момчето.  Скоро  и  Каролайн  беше
въвлечена в техния разговор. Чух мъжът да казва, че е от Лос Гатос, Калифорния, един град, който е близо
до Лос Алтос, Калифорния, където двамата с жена ми бяхме живели в продължение на 18 години. Той
пътуваше по отсечката Франкфурт – Бостън на път за Сан Франциско. Чух Каролайн да казва, че ние имаме
много приятели в този район и отново заспах. Когато се събудих след около час установих, че Каролайн
споделя вярата си със своя нов приятел, пишеше нещо на лист хартия от неговата папка, чертаеше диаграми
и обясняваше историята на живота си. Мъжът я слушаше внимателно и задаваше въпроси, а аз седях тихо и
се  молех  и  за  двамата.  В  един  момент  той  каза:  “Вие  вярвате  в  Бога  като  жена  ми.”  “Така  ли,”  каза
Каролайн, “тя как стана християнка?” “Чрез един курс за изучаване на Библията” – отговори той. Каролайн
го попита как е научила за този курс и той й отговори, че жена му била поканена от Нел Кинг. Тогава
Каролайн възкликна: “Но това е удивително. Нел Кинг е един от най-добрите ми приятели!” А след това
последва  изненадващото откритие:  няколко месеца  преди ние  да  се  преместим да  живеем в  Боиз,  Нел
пожелал Каролайн да се моли за една негова позната, която наскоро станала християнка чрез един курс за
изучаване на Библията  и за нейния съпруг, който още бил невярващ – това се оказал мъжът, който сега
седеше от другата страна на Каролайн. Такива неща хората погрешно наричат “случайност.”” 

Ето това е част от съвършеният план на Бога, който се разкрива пред нас. Вие не можете да си го
обясните. Вие не можете да го обясните на другите хора. Вие не само не сте в състояние да го разберете, но
понякога няма и да го харесате. Но, както научихме от Йов, Бог няма да ви моли за вашето разрешение.
Тогава какво ни остава да направим? Да вярваме в Бога. Още веднъж ще го напиша: Тези, които вярват в
Бога установяват, че без това да се дължи на усилията им, започват да демонстрират милост по време на
изпитанието. Да се стремим към нещо по-малко в живота си е достойно само за съжаление.

Глава 13 

Безполезно е да се опитваме за разберем неразбираемото

 Изучаването на книгата Йов е важно за изучаването на Самия Бог. Замислете се над следното:
Бог в началото се е срещнал със Сатаната и двамата са се договорили как да постъпят с Йов.
Бог е позволил нещастията да се стоварят върху Йов.
Бог е поставял ограниченията преди извършване на всяка атака срещу Йов.
Бог е позволи да се случи всичко, от началото до края.
Бог е нарушил тишината и е говорил на Йов (това ще видим в гл.17 на тази книга).
Чак накрая Бог “оправил нещата,” като порицал “жалките успокоители” и наградил верния Си слуга.

От началото до края на тази история Бог е този, който грабва вниманието ни и ни кара да се чудим. Още по-
точно казано, Той ни обърква. 

Ние, които от малки сме израснали в църквата, още от най-ранните си години сме учени, че Бог е
добър,  че ни обича,  че е  милостив,  че е  състрадателен,  че  е справедлив,  верен,  свят и че е  пълен със
снизхождение и с добра воля. Той “състрадава с нас в нашите слабости” (Евр. 4:15), “знае от какво се
нуждаете преди вие да Му поискате” (Мат. 6:8) и “насища с блага душата ти” (Пс. 103:5). Спомняте ли си
запомнената наизуст молитва преди хранене: “Бог е велик, Бог е добър, нека да Му благодарим за тази
храна. Амин.” После идва срещата с Йов. И тогава виждаме как Бог отстъпва назад в сянката и позволява на
Сатаната да напада неговия верен слуга Йов, а Той седи мълчалив, държи се на разстояние и отказва да
отговаря, когато Йов се моли да получи някакво обяснение. Всичко това ни изглежда изключително сурово.
А ако не е сурово, то със сигурност е в конфликт с този Бог, с който се срещаме като деца в неделното
училище.

И ние стигаме до едно от следните две заключения. Или на нас не ни е дадено пълно и правилно
разбиране на характера на нашия Бог, или наистина не разбираме историята на живота на Йов. Според мен е
правилно  първото  заключение.  Картината,  която  ни  е  давана  в  Неделното  училище  не  е  пълна.  Павел
написал едно кратко, но много мъдро твърдение в Рим. 11:33. Каня ви да направите пауза и да позволите на
тези думи да попият в разума ви. Прочетете ги бавно, за предпочитане на глас и то повече от веднъж, преди
да  продължите.  “О,  колко  дълбоко  е  богатството  на  премъдростта  и  знанието  на  Бога!  Колко
необясними   са присъдите Му и    неразбираеми   – пътищата Му  !” (мой превод)  Моля ви да отделите
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време, за да се замислите над две думи от второто изречение - необясними и неразбираеми. Позволете на
тези думи да се вкоренят дълбоко в съзнанието ви. 

Далеч в миналото, още в първия век от новата ера, когато Павел е написал това писмо, той е уведомил
читателите  си от Рим (както и нас),  че  Бог  е  неразбираем и необясним.  Не  разбирайте  погрешно това
твърдение. Това не означава, че Бог престава да е добър, това не означава, че Бог повече не ни обича и не е
милостив. Той продължава да е всичко това, но и много повече от това. Освен това Той е неразбираем. Той е
дълбок.  Неговите  пътища  не  могат  да  бъдат  проследени  и  обяснени,  изглеждат  ни  мистериозни  и
неподлежащи на обясняване. Колкото повече мислим за това, толкова повече разбираме, че има много неща,
свързани с характера на Бога, за които не сме били обучавани. В процеса на изучаването на живота на Йов
ние сме принудени да копаем по-дълбоко в характера на Бога и да откриваме нови дълбочини. Казано
накратко, Бог е неразбираем. (Коментар: Истината за ограниченият ни капацитет ни да разбираме се обрисува най-добре

с поговорката: “Акъл – море, глава – кофа.” Д.Пр.)
Един от първите случаи, за които си спомням, че някаква дума направи гънка в мозъка ми се случи,

когато  завършвах  семинарията  през  пролетта  на  1963  г.  Президент  на  Семинарията  тогава  беше
преподобният д-р Джон Уолворд, човек от когото винаги съм се възхищавал заради ясното му мислене и
теологичното му разбиране.  Той каза на нашия клас абсолвенти,  че се надява всички ние никога да не
забравим, че Бог е неразбираем. След това цитира Рим. 11:33. След това огледа присъстващите и добави с
усмивка на огорчение: “В живота ви ще има моменти, когато ще се опитвате да разберете неразбираемото,
но няма да успеете!” Както обикновено, д-р Уолворд беше прав. 

Ние много силно искаме да разберем неразбираемото. Всичко в нас се стреми да си обясним напълно
Бога,  да разтълкуваме всичките  Му пътища и да стигнем до пълното разбиране на начините,  по който
работи Той. В края на краищата, Бог ни е създал да бъдем мислещи и интелигентни същества. Нещо повече,
Той ни е инструктирал да Го познаваме. Стараейки се да направим това, ние продължаваме да се стремим
към това боговдъхновено разбиране, но колкото по-дълбоко копаем, толкова по-непроследим става Бог.

Защо е така? Това положение не би трябвало да ни изненадва, но ние се разстройваме, защото не
знаем. Ние предпочитаме нещата да са проследими или ако предпочитате друга дума, да са “разбираеми.”
Ние искаме да сме в състояние да обясним и правилно да анализираме  всичко, за да сме в състояние да
разберем цялата история. Но това е невъзможно, когато се отнася за живия и царуващ Бог.

От изключителна важност е да разберем, че Бог    НЕ   е като нас и методите Му   НЕ   са като нашите  .
Между Неговите и нашите методи на работа няма никаква прилика. Пророк Исая ни напомня какво ни е
казал Бог: “Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите
пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи
от вашите пътища и Моите мисли – от вашите помисли” (Исая 55:8-9).

Всички ние сме ограничени, а Бог е неограничен. Нашите пътища са ограничени, а Неговите пътища
са  безкрайни.  Ние  сме  малки,  а  Той  е  необятен.  Едно  въображаемо  пътешествие  в  космическото
пространство ни помага за разберем необятността на Бога: “Ако беше възможно да пътувате със скоростта
на светлината, вие щяхте да стигнете до луната за 11,3 сек. Но ако продължите да се движите със същата
скорост, знаете ли колко дълго ще трябва да пътувате, докато стигнете до най-близката звезда? 4 години!
Планетариумът в Ню Йорк е миниатюрно изображение на нашата слънчева система, което ни демонстрира
скоростите и размерите на нашите планети. Онова, което е интересно е, че трите най-отдалечени планети от
Слънчевата система даже не са включени в това изображение. Не е имало място, за да се покажат Уран,
Нептун и  Плутон.  Уран би трябвало да  се  намира  във  външния  коридор  на  планетариума.  Нептун  би
трябвало да се намира чак на 8-мо Авеню. А Плутон? Той би се намирал чак след три дълги авенюта – на 5-
то Авеню. Между другото, по същите очевидни причини в планетариума не са показани никакви звезди.
Можете ли да си представите (в същия мащаб) къде би се намирала най-близката звезда? В Кливланд,
Охайо. Наистина необятно! И помнете, че това е само нашата Слънчева система  .   

Един учен предложил друга интересна аналогия. За да се добие представа за сцената, представете си
един перфектно гладък стъклен тротоар, върху който може да забележите и най-малката прашинка. След
това намалете диаметъра на нашето слънце от 1300 000 км до 0,7 м и поставете това кълбо на тротоара, за
да  представлява  слънцето.  Отдалечете  се  на  около 60  метра  от  кълбото и  поставете  на  тротоара  едно
синапено зрънце, за да онагледите пропорционално първата планета Меркурий. Отдалечете се на още 40
метра и за  да оприличите  Венера,  поставете  едно обикновено житно зърно.  Отбройте  още 60 метра  и
поставете  едно  зелено  грахово  зърно,  което  ще  обозначава  земята.  Отдалечете  се  на  още  75  метра  и
поставете една главичка на топлийка, за да изобразите Марс. Поръсете наоколо фин прах, за да изобразите
астероидите,  след  това  се  отдалечете  на  500  метра  и  поставете  един  портокал  върху  стъклото,  за  да
обозначите Юпитер. След още 650 метра поставете една топка за голф, за да обозначите Сатурн. Най-после
и тази планета намери своето място в картината. Отмерете още 1500 метра и поставете едно топче за игра,
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за да онагледите Уран. След още 1750 метра идва ред на Нептун, която обозначете с една черешка. До тук
сте изминали повече от 4 км, а още не сме говорили за Плутон. До тук имаме една въображаема стъклена
сфера  с  диаметър около 8 км,  което представлява  една  малка частичка  от  небесата,  в  която даже не  е
включен Плутон. Сега досетете се колко още ще трябва да извървите в макета със същия мащаб, преди да
стигнете до мястото, където бихте могли да поставите друго кълбо с диаметър 0,7 м, което ще представлява
най-близката звезда. Вие ще трябва да изминете 10 000 км за да стигнете до мястото, където да поставите
макета на тази звезда. Километри, а не метри! И тук говорим само за първата от милионите звезди. Това се
случва в една галактика от стотиците, а може би и хилядите съществуващи галактики. И всичко това се
намира  в  постоянно  движение  ...  и  всичко  се  движи  в  перфектен  синхрон  ...  това  е  най-съвършеният
хронометър, известен на човека.”

В Пс. 139 Давид прави следният подходящ коментар: “Това знание е пречудно за мен; то е твърде
високо, аз не мога да го достигна” (ст.6 – мой превод). Ако Давид живееше днес, той би могъл да напише:
“Това взривява разума ми.” Необятността  на Божията неразбираемост е в състояние да направи това с нас и
така би трябвало да бъде.  Говорейки за  невъзможността ни да разберем Бога,  Тозер пише:  “Ако бъдем
оставени да зависим само от самите себе си, ние имаме склонността да принизяваме Бога до разбираеми от
нас размери. Ние искаме да намираме Бога тогава, когато можем да Го използваме или поне да знаем къде
се  намира,  когато  имаме  нужда  от  Него.  Ние  искаме  такъв  Бог,  който  можем  по  някакъв  начин  да
контролираме. 

Ние имаме нужда от чувството на сигурност, което получаваме от познанието какво представлява Бог
и представата ни за Него се основава на всички религиозни картини, които сме виждали, на всички най-
добри  хора,  които  познаваме  или  за  които  сме  чували  и  на  всички  възвишени  идеи,  на  които  сме  се
наслаждавали. Ако всичко това изглежда странно за съвременните хора, причината е, че в продължение на
половин век приемахме Бога за даденост. 

Славата  на  Бога  не  беше  открита  на  настоящето  поколение  от  хората.  Богът  на  съвременните
християни е само малко по-високопоставен от боговете на древна Гърция или Рим, а може би даже е по-
нископоставен от тях, защото е слаб и безпомощен, докато древните гръцки и римски богове поне са били
силни. Парадоксално е, че този Бог може да бъде познаван от човека в неговите лични преживявания и в
същото време да остава безкрайно отдалечен от любопитните очи на разума”

Връщане обратно към Йов в цялата му мизерия
Даже да нямаме друга полза, изучаването на Йов ни разкрива, че не можем напълно да разберем

пътищата на Бога. Ние не можем да обясним това, което е необяснимо. Ние не можем да проследим това,
което е непроследимо. Поради това, нека да не се опитваме да разберем онова, което е неразбираемо. Щеше
да бъде добре, ако мъжете, които са се наричали приятели на Йов, са разбирали това. Йов щеше да бъде
много по-добре успокояван,  докато е  страдал от огромното си нещастие,  когато е  мечтаел  някой да  го
прегърне през рамото и искрено да му каже: “Ние сме тук, но не разбираме защо се случва това с теб. Бог
знае, но ние сме тук, за да бъдем заедно с теб, докато страдаш. Бог прави нещо дълбоко и тайнствено, но то
далеч надвишава способностите ни да го разберем.” 

Мога ли да направя още една крачка? Бог няма “чуден план” за живота на всеки човек. Поне не тук, на
земята. За някои хора Неговият план е някаква неизлечима болест. За някои хора, (като Йов) Неговия план е
да живеят с болка. За други Неговият план е скръб, съкрушение, слепота или парализа или здравословни
проблеми по рождение. За много хора Неговият план включва да получат отрицателен отговор на молбите
си за изцеление. Но ние не харесваме тази истина. Някои не искат да я приемат. 

Нещо повече,  те стигат до там, че казват:  “След като вярваш в това,  на теб ти липсва вяра.” Но
истината е точно обратна, ако човек вярва в това, той вярва в Библията! Богът на Библията контролира и
включва в плана Си живота на хората, които са болни, които не разрешават бързо проблемите си и които не
се възстановяват бързо след катастрофи и заболявания. В Божието Слово са описани герои, мошеници и
всякакви хора. Те страдат. Те се провалят, Те грешат и понякога, благодарение на Неговата милост, някои от
тях успяват.

Глупавите увъртания на Валдад
Тъй като Валдад не е имал никаква представа за неразбираемостта на Бога, ние не би трябвало да се

изненадваме, когато чуваме още философски увъртания, когато се връщаме към третия рунд от обвиненията
му срещу Йов. Валдад започва с повторението на някои обобщения за Бога. Това, което казва е вярно, но
както обикновено, то не донася нито успокоение, нито облекчение на Йов.

“Тогава шуахиецът Валдад отговори: Господството и страхопочитанието принадлежат на Него;
Той създава мир във Висините Си.  Имат ли брой войнствата Му? И върху кого не изгрява Неговата
светлина?  При  това  положение  как  може човек  да  е  праведен  пред  Бога?  Или  как  може да  е  чист
роденият от жена? След като даже луната не притежава собствена светлина и звездите не са чисти
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пред погледа Му, колко по-малко гадината човек и човешкият син, този червей!” (Йов 25:1-6 – мой превод).
Тук си заслужава да се отбележат четири неща: 
Първо, това е третото и последно изказване на Валдад. 
Второ, това е най-кратката глава в цялата книга. 
Трето, несъмнено причината тази глава да е кратка е, че е останало още много малко за казване. Нещо

повече, към този момент аз подозирам, че Валдад вече е стигнал до убеждението, че Йов е невъзприемчив
човек, поради което си е казал “Защо да хабя брилянтните си мисли за такъв човек?” 

Четвърто, тъй като е привършил аргументите си, Валдад не продължава да си губи времето, за да
доказва,  че  Йов е  грешен човек,  а  просто изнася една лекция.  Това е  последния изстрел на Валдад.  В
началото той говори за силата и величието на Бога, а след това – за Божията праведност и за човешката
греховност. С много думи той казва на Йов, че Бог е цял в светлина, а Йов е изцяло в тъмнина и това е
причината  да  страда.  Двете  му  заключителни  метафори  “гадина”  и  “червей”  доста  добре  обобщават
изказването му. В различни моменти от това изучаване симпатизирах на Йов. Сегашният момент е един от
тях. 

Някога наричал ли ви е някой с епитетите “гадина” и “червей”? Може би някой си е позволил да ви
нарече така насаме, когато е бил обзет от пристъп на гняв. Възможно е след време той да ви се е извинил
или поне би трябвало да го направи. Но аз си мисля, че в разглеждания случай Валдад наистина е убеден в
правото си да използва тези думи. В този момент той е толкова вбесен, че не е помогнал с нищо на Йов. Все
едно, че това са последните му думи: “Просто се махни от живота ми.” Това е окончателната му присъда. 

От тази  история могат да се  научат  много уроци.  Един от тях изплува  веднага на повърхността:
Когато сте  край човек в  голямо нещастие,  даже когато той страда от  последствията от собствените си
грешки или провали, в такъв момент   няма никаква полза от това да го критикувате  . 

Трагичното в случая с Йов е, че приятелите му са били толкова добри в критикуването. А това само е
влошило положението. Поради това, има ли нещо изненадващо, че Йов започва да отговаря със серия от
саркастични устни шамари? 

Силната реакция на Йов
“Каква помощ си ти за слабия! Как си спасявал безсилната ръка!” (Йов 26:2 – мой превод). Тук

еврейския текст изглежда че казва: “Как си спасявал с ръката си, когато тя е безсилна?” Начинът, по който е
преведен този стих на английски не предава истинския смисъл.  Тук Йов е саркастичен,  за да привлече
вниманието  на  Валдад.  По-нататък  той  продължава  по  същия  начин:  “Как  си  съветвал  лишеният от
мъдрост! Каква полезна мъдрост си му предоставил изобилно! Към кого си отправил думи? И чий дух е
бил демонстриран чрез теб?” (Йов 26:3-4 – мой превод). О, Валдад! Ето това е истинската ти същност!

Полезно е да чуем перифразираният превод на този текст от “Посланието” на Еужени Петерсън: “Да,
ти сигурно си оказал голяма помощ на безпомощния човек! Ти дойде да спасиш точно навреме! Колко
чудесен съвет даде на объркания човек! Колко удивителни са мислите, които сподели с него! Къде се научи
на всичко това? По какъв начин стана толкова вдъхновен?” (Йов 26:2-4).

Между другото, на еврейски глаголите, използвани в ст. 2,3 и 4 са в единствено число, което значи, че
са насочени само към Валдад.  Когато стигаме до Йов 27,  отново се появяват глаголите в множествено
число. Но в този момент тези думи са били отправени като удари с шпага. Тук на Йов му липсва тактичност,
но това  допринася за  общата му искреност.  Честно казано,  в  такъв момент няма време за  тактичност.
Валдад  е  бил  брутален.  Съмнително  е,  дали  въобще  би  го  чул,  ако  Йов  беше  говорил  по-меко  и
дипломатично. Йов станал суров! 

Циреите ще ви превърнат в суров човек. Всяка медицинска сестра ще ви каже, особено ако обслужва
тежко  болни  пациенти,  че  тактичността  избледнява,  когато  болката  се  засилва.  Има  нещо  свързано  с
продължителната болка и мъка, което в края на  краищата износва душата дотолкова, че се стига до грубата
и кървяща реалност. Преди години прочетох следната мисъл: “Болката посажда знамето на реалността в
крепостта на бунтовното сърце.”  Когато бъдат ударени от продължителна болка,  даже хората,  които са
упорити и бунтовни, започват да възприемат реалността в пълната й степен. Същото е станало и с Йов. Той
свалил  ръкавиците  си,  погледнал  Валдад  в  очите  и  му  казал  истината  директно,  защото  Валдад  имал
нуждата от такъв отговор.

Има една кратка молитва, която ви предлагам да си повтаряте всяка сутрин: “Господи, помогни ми
днес да не увеличавам бремето на другите хора. Помогни ми да ги окуражавам. Там където мога, дай ми
възможност да ги успокоявам.  А когато не знам нещо, помогни ми да си признавам, че не знам. Когато
изпитвам съчувствие и съжаление към някой човек, помогни ми да му го казвам. Помагай ми да облекчавам
бремето на другите хора, а не да го правя още по-тежко  .  ” Ако другите хора изпитват някаква мъка или
болка, те имат нужда ние да им бъдем подкрепа и сила. Валдад не е знаел този принцип и никога не се е
молил с тази молитва, а това е много лошо. Пред очите ни се извършва една смяна на ролите.  Вместо
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Валдад да учи Йов, сега Йов става учител. Все едно, че той казва: “Тъй като не можеш да отговориш на
нито един от въпросите,  позволи ми да ти разкажа за  неограниченият  и неразбираем Бог,  който не ни
разкрива всичките Си пътища и причините, поради които върши делата Си.”

От  ст.  5  до  ст.  13  от  гл.  26,  Йов  развежда  Валдад  през  различни  места.  Той  му представя  едно
вълнуващо космическо обяснение. Удивителното е, че Йов започва с отделящия се дух на умрелите, а след
това стига чак до върха на вселената. По един прост и логичен начин Йов казва: “Бог контролира даже и
най-малкото нещо, което се случва по света. Той знае всичко, Той разбира всичко, Той е навсякъде и носи
пълната отговорност за всичко. Нищо не може да изненада живия Бог.” Потвърдете, че това е така, докато
четете казаното от Йов: “Духовете на мъртвите треперят под водите и техните обитатели. Адът е гол
пред  Него  и  Авадон  няма  покрив”  (Йов  26:5-6  –  мой  превод).  Това  е  блестяща  мозайка  от  Божието
всевластие  над  всичко  по  света.  Той  е  абсолютен  и  независещ  от  нищо  цар,  който  контролира  даже
“духовете  на  мъртвите,  които  са  покрити  от  водите  в  такива  места  като  ада  и  Авадон.”  А  след  това
продължава ... “Простира севера върху празния простор и окачва земята на нищото” (Йов 26:7 – мой
превод).  

Не е ли изумителна тази картина? Пред нас е един образец на древна поезия, който е пълен с чудесна
истина. Йов не е бил замърсен от еволюционното мислене на учените от 21 век. Йов е убеден поради вярата
си, че когато Бог е оформил планетата Земя, Той се е протегнал над празния простор и я е окачил “на
нищото.” Бог е планирал и оформил всичко. “В началото Бог сътвори небето и земята.” Колко прекрасна е
простотата на първия стих от Битие! Бог каза: “Да бъде” и то стана и Той го окачи на нищото. Красива е
тази картина!

Йов инструктира Валдад. Кой знае, дали Валдад го е слушал или не? Но красивото в тази картина е,
че Йов е имал такова отношение с Бога, за което Валдад  даже не бил чувал. И поради това отношение Йов
бил  в  състояние  да  разчита  на  Бога  за  всичко,  от  което  се  нуждае.  Имаме  голямо  успокоение,  когато
разчитаме на Бога просто чрез вяра. Ние вярваме. Ние се държим здраво за Бога. Преди всичко, ние се
молим да сме в състояние да преодолеем изпитанията, които ще ни сервира живота. 

Миналата  година  ми  дадоха  един  много  необичаен  отговор,  написан  от  един  кандидат-учител.
Потенциалният учител изпратил този отговор до училищната администрация в желанието си да обясни
каква е дилемата на човека, който иска за бъде учител в днешно време: 

“Позволете ми да се уверя, че съм ви разбрал правилно. Вие искате от мен да вляза в стаята, пълна с
тези деца и да изпълня всяка тяхна секунда с любов към учението. Но не само това, от мен се очаква да
внушавам чувство на гордост в тяхното мотивирано от етноса им поведение, да не допускам признаци на
насилие и неприлични надписи по тениските им. Трябва да воювам с наркотиците и болестите, предавани
по сексуален път,  да  проверявам чантите  им за  пистолети и  да  повишавам чувството им за  собствено
достойнство. Трябва да ги уча на патриотизъм, да бъдат добри граждани, да имат спортсменско отношение
и да играят често и според правилата, да им обяснявам как и къде да се регистрират, за да гласуват, как да
балансират кредитната си карта и как да кандидатстват за работа. Периодично трябва да проверявам дали
има въшки по главите им, да поддържам безопасна атмосфера, да разпознавам белезите на потенциално
антисоциалното поведение, да предлагам съвети, да пиша препоръчителни писма за учениците, които искат
да работят или да получат парична помощ, за да продължат образованието си, да окуражавам уважението
към културните различия на другите хора и т.н.  и т.н.  и винаги да се старая да отделям поне 50 % от
вниманието си  на момичетата  от  моя  клас.  Чрез  договорът ми за  работа,  от  мен се  изисква  да работя
безплатно в свободното си време през лятото и вечерно време, с цел да се усъвършенствам и да получа
следваща научна  степен.  След  свършване  на  часовете  в  училище трябва  да  участвам в  заседанията  на
различни  комисии  и  комитети,  както  и  да  вземам  участие  в  тренировките  за  поддържане  на
работоспособното  състояние  на  персонала  на  училището.  Аз  трябва  да  бъда  образец  за  невероятна
почтеност, така че самото ми присъствие да респектира учениците ми и те да са послушни и уважителни
към ръководството. Трябва да дам клетва, че ще подкрепям семейните ценности, да работя за връщане към
основните житейски стойности и във вярност към ръководството на училището. Аз трябва да вграждам
технологията в обучението и да преглеждам всички интернет-сайтове, които предоставят възможност за
лични връзки в всеки ученик. Трябва да решавам кой може да е потенциално опасен и склонен да извърши
криминално деяние в училище и кой е възможно да стане жертва на насилие  и мога да бъда изпратен в
затвора, ако не съм споделил подозренията си. Аз трябва да се уверявам, че всички ученици преминават
всички  щатски  и  федерално  провеждани  тестове  във  всички  класове,  независимо  дали  посещават
училището редовно или не и дали са написали домашните си работи така, както се изисква. Освен това, от
мен се  очаква  да  се  уверявам,  че  на  всички ученици с  недъзи  е  гарантирано свободно и  равностойно
образование,  независимо  от  това,  дали  недъзите  им  са  умствени  или  физически.  Трябва  често  да  си
кореспондирам с родителите на всеки ученик чрез писма, по телефона, с уведомителни бележки или чрез
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бележника на ученика. Аз трябва да правя всичко това просто с парче тебешир, с един компютър, с няколко
книги, с едно табло за обяви в класната стая, с 45 минути планирано време и с една широка усмивка и
всичко това за заплата, което според правилата в много щати поставя семейството ми в графата на крайно
нуждаещите. Това ли е всичко? И вие искате от мен да правя всички тези неща и очаквате от мен ДА НЕ СЕ
МОЛЯ на Бога? “

Това прилича на отговора, който Йов би дал на “приятелите” си. Вие искате от мен да свърша всички
тези неща, без да получа никакво окуражение от вас, за да се обърна и да повярвам в живия Бог? Тъй като
твърдите, че разбирате неразбираемите неща, които върши Бог в живота ми, нека да ви обясня! Валдад,
замисли се над невероятното и неразбираемото от Божията природа. Замисли се над неразбираемата сила на
Неговата личност, която е в състояние да контролира даже онези, които са преминали от другата страна на
смъртта.  Замисли  се  сериозно  над  неразбираемия  начин,  по  който  Бог  е  създал  тази  земя  и  за
непрекъснатата му работа. “Простира севера върху празния простор и окачва земята на нищото. Опакова
водите  в  облаците  Си  и  облакът  под  тях  не  се  пробива.  Той  затъмнява  лицето  на  пълнолунието  и
простира  облака  Си  над  нея.  Той  е  очертал  кръг  по  повърхността  на  водите  на  границата  между
светлината и  тъмнината.  Стълбовете на небесата треперят и се  ужасяват от Неговия упрек.  Той
укротява морето със силата Си и чрез разбирането Си разбива Рахав.  Небесата са прояснявани чрез
Дъхът Му; ръката Му пробожда бягащата змия” (Йов 26:7-13 – мой превод).

Тук Йов все едно че казва: “Валдад, нашият Бог контролира всичко това. Всичко се намира под Негов
контрол!”  Тогава  стига  кулминацията  на  финалното  си  твърдение:  “Ето,  това  са  само  краищата  на
пътищата Му; А колко слаб шепот чуваме от Него! Но кой може да разбере могъщия Му гръм?” (Йов
26:14 – мой превод).  Не ли това величествено описание? Външните краища на Неговите пътища, само
тихият шепот на Неговия величествен глас, смълчаващите тонове на величието. Валдад – чуй ме! Кой може
напълно да разбере това? Представи си, как Създателят-Бог се протяга през милионите галактики в небесата
и обръща внимание на тази голяма колкото грахово зрънце планета, наречена Земя,  и стига до хора като нас
и знае даже броя на космите по главата на всеки от нас. 

Давид е бил прав: “Това знание е пречудно за мен; то е твърде високо, аз не мога да го достигна”
“Какво е човека, че да Си мислиш за него и човешкия син, за да се грижиш за него?” (Пс.8:4 – мой превод).
Аз имам нужда от подобна перспектива, когато от циреите по тялото ми изтича гной и треската не престава.
Йов свършва там,  където започва  Валдад.  “Кой може да  разбере?” И наистина,  колко неразбираеми са
присъдите на Бога и колко непроследими са пътищата Му. Но тук трябва да бъдете много внимателен. Това
не означава, че Той не контролира положението и че няма Свой план.  Това просто означава, че Бог не е
длъжен да ни обяснява Себе си. И тъй като Той не ни разкрива всичко, на нас ни остават три много искрени
думи, които са много полезни, когато излизат от устата на иначе гордите хора. А кои са тези три думи? “Аз
не знам  .”  

В края на краищата,  Бог знае и прави добре всички неща.  Той контролира положението.  Аз съм
глината, а Той е Грънчарят. Аз съм ученикът, а Той е Учителят. Аз съм овцата, Той е Пастрят. Тогава да се
покоря.  Аз трябва  да  се  смиря под Неговата величествена ръка.  Аз трябва  да съм готов  с  желание да
приспособявам живота си към онова, което Той е избрал за мен, да слушам и да се нагаждам към Неговото
водачество, независимо накъде ме води и независимо дали ми е удобно, дали съм щастлив или дали съм
здрав. Ето това представлява подчинението. Към този момент Йов започва да осъзнава това, а когато стига
до края на своето кратко обяснение, той мъдро задава въпроса: “Кой може да разбере?” 

Нека да се върнем към изречението, с което започнах тази глава: Изучаването на книгата Йов е важно
за изучаването на Самия Бог. 

Един неизвестен автор е написал следното:  “Няма съмнение,  че най-възвишената мисъл,  на която
можем  да  се  наслаждаваме  е  мисълта  за  Бога  и  най-тежката  дума  във  всеки  език  е  думата  на  Бога.
Правилната представа за Бога е важна не само за създаването на подредено религиозно учение, но и за
самият  живот  на  всеки  християнин.  За  преклонението,  правилната  представа  за  Бога  е  това,  което  е
фундамента за сградата на храма. 

По мое мнение християнската представа за Бога е толкова принизена, че се намира изцяло по-ниско
от достойнството на Най-възвишеният Бог и на практика не успява да създава за вярващите нещо, което да
балансира бедствията и нещастията им. Нека поне да се пазим да не би под влияние на гордостта си да
считаме погрешно, че идолопоклонството се състои само в коленичене пред видими обекти на възхищение
и  да  считаме,  че  цивилизованите  хора  по  принцип  не  са  идолопоклонници.  Същността  на
идолопоклонството се състои в наслаждаването от мисълта, че ние не означаваме нищо за Бога. Тази мисъл
започва в ума и може да съществува там, където липсва преклонение пред Бога. 

Погрешните представи за Бога в кратък срок причиняват загниване на религията. Първата стъпка към
упадъка във всяка църква се прави тогава, когато тя се отклони от високото си мнение за Бога. Най-тежкото
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задължение, което лежи върху Християнската църква в наши дни е да очиства и да възвисява представата за
Бога  Това  трябва  да  стои  на  първо  място  във  всичките  й  молитви  и  дейности.  Ние  извършваме  най-
прекрасната  услуга  на  следващите  поколения  християни,  когато  им  предаваме  тази  ясна  и  лишена  от
принизяване представа за Бога, която сме получили от нашите еврейски и християнски предци от миналите
поколения.  Това  ще  има  за  бъдещите  поколения  по-голямо  значение,  отколкото  всичко  друго,  което
изкуството или науката може да заслужава.”

Упражнявайте се да гледате на живота от гледната точка на Бога. Вземете решение целенасочено да
мислите в хармония с мислите на Бога и да признавате Неговото превъзвишено величие. Учете се лесно да
казвате: “Не знам.” Тъй като Йов е имал правилна представа за Бога, той е бил в състояние да издържи,
въпреки че не е разбирал защо. Дано се увеличава броя на хората като него. 

Глава 14 

Повторно привързване към нещата, които са важни

 Страданието ни помага да си изясняваме приоритетите си и да се фокусираме в правилните цели.
Колкото по-дълбока е болката, толкова по-ясно е виждането.  Колкото по-голямо е нещастието ни, толкова
по-добре различаваме това нещо, което наистина е важно. През това време ние заменяме познанието с
мъдрост. 

Всеки път, когато нашия народ отбелязва поредната годишнина от 11 септември, ние се спираме и си
спомняме онова,  което се  случи:  Синхронизираната  и  предварително обмислена  стратегия  на  масовите
убийци, които ни шокираха; заглавията и снимките във вестниците и списанията в продължение на седмици
и хилядите семейства, които оплакваха загубата на обичани от тях хора. Всяка година четем свидетелствата
на реални хора, които са станали жертва на тази серия от зверства. Засегнатите говорят за някои от уроците,
които са научили, което ги е накарало да подновят привързаността си към приоритетите си. 

Един нюйоркски полицай казал: ”В резултат от това варварство аз никога вече няма да гледам на
свободата ни като на нещо неизменно.” Една вдовица на средна възраст, чийто съпруг бил убит в Световния
търговски център, изразила същото по следния начин: “Сега прегръщам децата си здраво всеки ден. Всяка
сутрин и всяка вечер им казвам, че ги обичам.” 

Един 48 годишен брокер на стоковата борса, който загубил няколко колеги на 11 септември, споделил:
“Реших да не се отдавам толкова силно на бизнеса и на кариерата си. Сега семейството и приятелите ми са
по-важни за мен.” Страданието помага да се разсее мъглата, създавана от успеха и забогатяването.

Пастор Джон Пайпър е написал една книга, адресирана към пасторите. Харесва ми нейното заглавие:
“Братя, ние не сме професионалисти.” В първия параграф на книгата той говори за ползата от страданието:
“Понякога голямото страдание идва толкова близко до нашия дом, че за кратко време мъглата, създавана от
измамната ни сигурност се вдига и ние сме в състояние да видим, че сме на една крачка разстояние от
реалната бездна на вечността. По гърба ни пролазва студена тръпка и за миг всичко във вселената започва
да ни изглежда различно. Тези мигове са добри за връщането на пасторите към реализма и към Бога. О,
колко празна ни изглежда в такива моменти по-голямата част от живота ни! Последното нещо, за което
съжаляваме в такива моменти е, че не сме били достатъчно добри професионални служители на Бога.”
Мисля си, че същото е валидно и за света на бизнеса. Не си спомням някога да съм чувал някой преуспял в
миналото си бизнесмен, който сега лежи в леглото и умира от рак да казва: “Искаше ми се да бях прекарвал
повече  време в кабинета  си.”  Ако Йов можеше да говори сега,  той би потвърдил всичко това и би ни
призовал да се спрем и отново да преценим какво правим с живота си. След като децата му били убити от
урагана  и  бизнеса  му  бил  унищожен  от  катастрофалната  поредица  от  нещастните  събития,  след  като
загубил здравето си и цялото му тяло било покрито с циреи, а силата на треската му стигнала до опасно
ниво, ние вече никога няма да чуем Йов да се оплаква, че е пропуснал да спечели някаква сделка. Той
никога няма да спомене, че би мечтал да спечели някакъв невероятно изгоден договор. Когато живота ви
виси на косъм, вие не мислите за тези неща. Страданието ни помага да изясним приоритетите си.

Аз съм живял достатъчно дълго, за да се убедя, че страданието не е наш враг. Изглежда странно да се
мисли по този начин, но истината е, че страданието е наш приятел. Но ако не осъзнаем това, ние не можем
да се възползваме от изгодите, пораждани от страданието. Йов се е намирал в период на огромно нещастие,
но състоянието в което се намирал го принудило да се фокусира върху нещата, които наистина са важни.

Интересното е, че той не е говорил за тези неща, преди приятелите му да спрат да говорят. Една
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седмица след като отишли при него, те започнали да го обвиняват, да го посочват с пръст, да му изнасят
лекции, да го обиждат и да го порицават. Към момента, когато най-после престанали да говорят, всичко
започвало да се дестилира в мозъка на Йов до степента, когато започнал ясно да вижда нещата. 

Най-после започнах да разбирам, че една от изгодите от преминаването през периоди на страдание е,
че фокусът ми се насочва вертикално. Великият проповедник Чарлз Спържън, който говорил от амвона в
Лондон толкова много години, е бил постоянен обект на атаки от съвременниците си. Вестниците по негово
време се наслаждавали да го нападат и да се възползват от предимството, че той е толкова голяма цел.
Обикновено Спържън не отстъпвал от позициите си,  но има един случай,  когато атаките  започнали да
намаляват ефективността му. Всеки от нас си има граница на издръжливостта. 

Жена му забелязала,  че Спържън започва да става подтиснат.  Започнала да се безпокои, да не би
мъжът й да изгуби своя жар и да не пропусне възможностите, които му се предоставяли, докато преминавал
през такива трудни времена.  Това я накарало да направи нещо необичайно. Тя намерила в Библията си
мястото, където се говори за Проповедта на планината и където Исус казва: “Блажени сте, когато ви хулят
и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен; радвайте се и се веселете, защото
голяма е наградата ви на небесата, понеже така гонеха пророците, които бяха преди вас” (Мат. 5:11-12).

Със собствената си ръка тя написала тези думи на един голям лист хартия и го залепила на тавана над
леглото в спалнята им. Когато на следващата сутрин се събудил, проповедникът премигнал с очи и прочел
текста, докато лежал. След това ги прочел отново на глас. Той се фокусирал вертикално върху онова, което
казва Господ, а това го обновило и той продължил да работи с нова страст. Колко чудесна е била идеята на
г-жа  Спържън!  Когато  по  гърбовете  ни  преминава  студена  тръпка,  единственият  правилен  начин  е  да
поглеждаме нагоре. Това помага. Спържън престанал да лиже раните си и подобно на Йов, престанал да
обръща внимание на критиките и отново се концентрирал върху мислите на Бога.

Вертикалният фокус на Йов
Когато стигаме до гл.  27 на книгата Йов,  неговата гледна точка за  нещата бързо се  появява.  В 7

изречения той споменава името на Бога поне 11 пъти. “Тъй като е жив Богът, който е отнел правото ми и
Всемогъщият, който е огорчил душата ми ... (Йов 27:2 – мой превод). “Защото дотогава, докато живота
е в мен и диханието на Бога е в ноздрите ми ... (Йов 27:3 – мой превод). “Защото в какво е надеждата на
безбожния, когато настъпи момента на смъртта и Бог изисква живота му? (Йов 27:8 – мой превод).
“Ще чуе ли Бог вика му, когато бедата го сполети?” (Йов 27:9 – мой превод). “Ще намери ли той наслада
във Всемогъщия? Ще призовава ли винаги Бога? (Йов 27:10 – мой превод). “Аз ще ви науча за силата на
Бога;  Няма  да  скрия  онова,  което  е  във  Всевишния.”  (Йов  27:11  –  мой  превод).  “Това  е  делът  на
неправедния човек от Бога и наследството, което тираните получават от Всевишния” (Йов 27:13 – мой
превод).

Най-важната личност за Йов е неговия Бог. Той е Всевишният. Той е Господ.
Основните приоритети на Йов
Това ни дава първите пет приоритети, които си заслужава да запомним. Приоритетите, които са важни

на този етап от живота на Йов, започват с връзката му със Самия Господ:
Първият приоритет е: Най-висшата ни цел трябва да бъде да мислим в хармония с мислите на

Бога. В предната глава вече говорих за това. Тогава го нарекох теологично или библейско мислене. Това е
една  от  причините,  поради  която  толкова  настойчиво  ви  призовавам  да  научавате  наизуст  стихове  от
Библията. Най-точният начин да мислите с мислите на Бога е да цитирате буквално думите на Бога, които са
подходящи за конкретната житейска ситуация. Онова, което ни дойде наум, когато си мислим за Бога, това е
най-важното нещо за нас. След като е така, какво ви идва наум, когато вие си мислите за Бога? 

Спомням си, че когато бях малко момче, си мислех, че Бог е някакъв много стар човек, с дълга бяла
брада и с издути бузи, защото духа силните ветрове от севера. Аз бях видял този Негов образ по старите
училищни карти на света. Какво ви идва наум, когато си мислите за Бога? Виждате ли го като Някой, който
ви дава дъх и поддържа сърцето ви да тупти? Представяте ли си Го като Онзи, който един ден ще призове
всеки човек да даде отчет за делата си? Представяте ли си го като Онзи, който се грижи за децата и за
бизнеса ви? Признавате ли,  че Неговата  власт е  по-голяма от всяка друга власт по света? Или ако сте
искрени, ще признаете, че в представите ви Той е малко отдалечен и не в хармония с днешното високо
технологично  общество?  Вашата  представа  за  Бога  създава  всички  различия  в  гледната  ви  точка  към
живота. (Коментар: „Бих искал да знам мислите на Бога; останалото са подробности.” (Алберт Айнщайн) Д.Пр.) 

Помислете си за положението, в което се е оказал Йов: той е банкрутирал, останал е без деца, без
приятели и е болен. Покрит с циреи, той живее със силна треска и постоянна болка. Отгоре на всичко това,
той е разбиран погрешно, бил е обвиняван, че има скрити грехове и е отхвърлен от хората, които по-рано са
го уважавали. Как е можал да продължи да живее? Има само един отговор: Неговата представа за Бога му е
дала сили да продължи да живее, а не онова, което са му казвали другите хора. 
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В светлината на това, той посветил себе си на нещата, които са важни. Намирайки се във вихъра на
човешкото мислене, идващ от Елифаз, Валдад и Софар, от който Йов мислено се изключвал, сега той се
фокусирал изцяло върху нещата на Бога. По този начин той казва, че поради това, че е фокусиран в Бога,
той няма да лъже и няма да говори неща, които не са истина. А след това продължава: “Заклевам се, че
дотогава, докато живота е в мен и диханието на Бога е в ноздрите ми, устните ми няма да изговорят
неправда, нито езикът ми ще изрече измама. Да не даде Бог да кажа, че сте прави; Докато умра, няма да
отхвърля почтеността от мен.” (Йов 27: 3-5 – мой превод). 

Това ни запознава с   втория приоритет   на Йов:   Почтеното живеене е единственият начин да се  
живее. Той отказва да се изплъзва от затрудненията. Той няма да се преструва и да симулира. Той няма да
лъже или да измамва приятелите си, а ще говори само истината. Колко успокояващ и ободряващ е този
принцип! Колко хубаво е човек да бъде в обкръжението на тези редки хора, които наистина са в състояние
да контролират езика си. Йов е бил такъв човек. Благодарение на нещастията, през които е преминал, той
успял да овладее контрола над езика си. В бъдеще той вече нямало да бъде доминиран от този най-силен
мускул в тялото му. 

Един лекар ми каза да не се притеснявам да твърдя, че езика е най-силния мускул в човешкото тяло.
Той  каза:  “Анатомично  това  е  вярно.  Ако  се  направи  изследване  на  мускулите,  то  би  потвърдило,  че
мускулът на езика е един от най-силните човешки мускули, а може и да е най-силният мускул в човешкото
тяло.”  Това  твърдение  е  неопровержимо.  Вие  наистина  имате  могъщ мускул в  устата  си.  Осъзнавайки
неговото потенциално влияние,  Йов всъщност казва:  “Моите устни ще бъдат устни на почтеността.  Аз
отказвам  да  ги  използвам  като  средство  за  измама.”  В  светилната  на  това,  той  повторно  потвърждава
несъгласието си със заключението на своите критици: “Да не даде Бог да кажа, че сте прави” (ст.5 – мой
превод.). Когато съм убеден, че вие не сте прави, за мен да кажа, че погрешното е вярно, това би било
неправилна употреба на моя език. Това ще означава,  че ми липсва почтеност. “Ще се държа здраво за
правдата си и няма да се отрека от нея. Докато съм жив, сърцето ми няма да ме изобличи ” (ст.6 – мой
превод). Колко забележително е човек да живее по този начин.

Стигаме до   третия приоритет  , когато навлизаме в средата на изказването на Йов  . Той сменя обекта, на
когото говори и сега концентрира вниманието си върху порочните хора, които той нарича “тирани.” “Това е
делът на неправедния човек от Бога и наследството, което тираните получават от Всевишния. Въпреки,
че децата му са много,  те са предназначени за меча; а наследниците му няма да се наситят с хляб.
Оцелелите от семейството му ще бъдат погребани поради чума, а техните вдовици няма да могат да ги
оплачат. Въпреки, че трупа сребро като пръст и приготвя преизобилно много дрехи, все едно че са кал,
той може да подготвя тези неща, но праведните ще ги носят и невинните ще си разделят среброто”
(Йов 27:13 - 17 – мой превод). 

Не е ли пределно ясно последното изречение от този коментар? Порочният човек може да притежава
много дрехи в гардероба си, но той ще бъде ликвидиран и ще ги остави на нас. Спомняте ли си мотото, към
което  се  придържат  материалистите:  “Печели  този,  който  притежава  най-много  играчки  в  момента  на
смъртта  си.”  Но истината  е  друга:  Този,  които умирайки  притежава  най-много  играчки,  ги  предава  на
праведните, които им се наслаждават! 

Йов започнал да разбира третия приоритет  : “  В живота ще се случват лоши неща, но в края на  
краищата те няма да триумфират.”  Това създава в нас едно чувство за справедливост. За да изясня това
прозрение  на  Йов,  ще  цитирам  последната  част  от  гл.27  на  Йов  от  книгата  на  Еужени  Петерсон,
“Посланието”:  “Даже ако те спечелят много пари и  са  облечени в  най-модерните и блестящи дрехи,
праведните са тези, които накрая ще носят дрехите им и ще бъдат наследниците, които ще си поделят
парите им. Те си строят натруфени домове, които няма да издържат и една зима. Те си лягат богати, но
се събуждат бедни. Ужаси ги заливат като наводнения, бурята ги отнася нощем, циклонът ги помита и
те  изчезват!  От  тях  не  остава  никаква  следа,  даже  отпечатък  от  стъпките  им.  Катастрофите
неуморно ги преследват; те тичат по този път, но се оказва, че няма къде да се скрият – блъскани от
времето и измитани от бурята към наближаващото царство” (Йов 27:16-23 – мой превод). Аз често си
припомням една притча, в която се казва: “Не се старай да придобиваш богатство, изостави тази мисъл.
Устремиш ли към него очите си – вече го няма! Защото наистина богатството си прави крила – като
орел,  който  лети  в  небето”  (Пр.  23:3-4).  Така  изчезват  големите  богатства!  Колко  често  сме  ставали
свидетели или сме чували за хора, които са били много богати. Но не минава много време и богатството им
изчезва. Тези богатства са като орел – те си правят крила и отлитат. Бъдете сигурни, че сметките на Бог са
точни. Той знае какво прави. Нещо повече, Той знае кой е праведен и кой е грешен. 

Толкова е лесно да се объркате, когато гледате прекалено много вечерните новини по телевизията.
Избирайте много внимателно какви предавания по телевизията гледате и какво четете. Ако източникът не е
надежден, тогава информацията ще бъде изопачена. За щастие в наши дни все още има хора, които мислят
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правилно и не се страхуват да казват онова, което е почтено. Техните думи ни напомнят, че онова което е
зло е зло, че погрешните дела ще бъдат осъдени, че независимо от това, че на пръв поглед изглежда, че
порочните хора побеждават, в края на краищата те ще загубят! 

Когато чествахме първата година от 11 септември, аз получих едно съобщение по електронната поща,
което попада в категорията на надеждната информация: 

“Трудно  е  да  се  повярва,  че  измина  една  година  от варварските  атаки  срещу  нашата  страна
извършени  от радикалните  ислямисти  в  Ню Йорк,  Вашингтон  и  Пенсилвания.  Днес  непрекъснато  се
повтаря думата “трагедия,” но тя не е подходяща за описание на събитията на този ден. Това не беше
“лош късмет” или “прищявка на съдбата.” Това беше преднамерено военно нападение, чиято цел беше да
се убият американци. За онези, които се стремят към точност на политическото заключение трябва да
кажем, че това беше най-крайно криминално престъпление, породено от омразата. 

Деветнадесетте терористи,  които отвлякоха самолетите на 11 септември и стотиците други
хора,  които  им помогнаха  да  осъществят този  план  не  са  били  жертви  на  несправедливост или  на
бедност. Техните действия не могат да бъдат извинени от някаква грешка на американската външна
политика. Тези хора са продукт на радикалната представа за Исляма, според която тази вяра трябва да
бъде  разпространявана  чрез  меча  и  че  Америка,  Израел,  християните  и  евреите  трябва  да  бъдат
унищожени. Тази радикална ислямска представа обяснява радостта, изразявана от някои палестински
майки, когато им бъде съобщено, че техните момчета на юношеска възраст са си вързвали експлозиви
около  гърдите  си,  натъпкани  с  парчета  стъкла  и  гвоздеи  и  са  умрели,  убивайки  евреи  по  време  на
пасхалната  вечеря  или  седящи  в  претъпканите  кафенета.  Това  е  мотивирало  терористите,  които
отвлякоха Даниел Пърл, който беше показан на видеозапис как е измъчван и е принуждаван да каже “Аз
съм евреин,” а след това беше обезглавен. 

Тази радикална ислямска представа мотивира ислямското правителство на Судан да убие милиони
африкански  християни  в  един  геноцид,  който  голямата  част  от  света,  включително  твърде  много
религиозни лидери в САЩ предпочетоха да пренебрегнат. Това е причината, поради която християнските
църкви в Пакистан са нападани с ръчни гранати, а християнските села в Индонезия и Нигерия са нападани
от ислямски тълпи. Това е причината, поради която сега над Вашингтон и Ню Йорк патрулират военни
самолети,  а пристигащите в  страната ни колети са проверявани за наличието на “мръсни” атомни
бомби или за биологично оръжие. 

Последователите на радикалния Ислям искат да убият колкото се може повече от нас. Те искат да
видят  как  Америка  е  унищожавана.  Те  не  изпитват  състрадание.  Те  не  могат  да  разсъждават.
Намирайки се в тъмнината на сенките, даже сега те планират да ни ударят отново. Това е реалността
на света, в който живеем сега и която трябва да запазваме в центъра на мисленето си, ако искаме да
спечелим тази война. А ние сме длъжни да победим! Америка не е безгрешна. Всички народи живеят в един
греховен свят. 

Но Америка е  била и все още остава фар на надеждата за хората от цял свят, които се стремят
към свободата. Нашите стремежи са благопристойни и добри. Армията ни не е воювала в миналото, за
да завладява. Напротив, тя е воювала, за да разкъса оковите на нацизма и на комунизма и да освобождава
другите хора. Ние научихме победените си врагове на същността на демокрацията, помогнахме им за
възстановят страните си и ги посрещнахме с отворени обятия в семейството на свободните нации. Сега
отново сме поставени пред изпитание. Дано Бог да ни даде морална смелост и дълбочина на характера,
за да защитим народа си и цивилизацията от варварството, което чука на вратата.”

Американският поет от 19 век Джаймс Ръсел Лоуел се е изразил красиво:
Истината вечно е поставяна на ешафода
Лъжата вечно е на трона –
Но въпреки това, този ешафод господства над бъдещето.
И зад неясната неизвестност
Бог стои в сянката
И гледа отгоре Своя свят.

Седете  на  ешафода.  Продължавайте  да  мислите  правилно.  Отказвайте  да  се  примирявате  с
погрешното! Подобно  на  Йов,  продължавайте  да  формирате  приоритетите  си  под  влияние  на  Божието
Слово. Прекарвайте по-малко време в четене на вестници и повече време с Библията. Позволявайте на Бога
да ви диктува какво да правите и да ви помага да тълкувате правилно събитията в заобикалящия ви свят.
Превръщайте се в правилни тълкуватели на Библията, а не в правилни тълкуватели на политиката.

Страданието е дало възможност на Йов да схване дълбоките истини. Всъщност, когато стигаме до
четвъртия и петия приоритет на Йов (в Йов 28) ние откриваме, че той се е придвижил от царството на
познанието (на интелектуалната информираност) към царството на мъдростта (на духовното възприемане).
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Йов стига до три заключения за мъдростта. Първото му заключение се появява във формата на един въпрос,
намиращ се в края на една част, пълна с красива поезия. 

Всичко това води Йов към четвъртия му приоритет. “Наистина има рудник за среброто и място,
където златото се  пречиства.  Желязото се  изважда от земята и  медта се  разтопява  от скалата.
Човекът слага край на тъмнината и издирва и в най-отдалечените места камъкът в тъмнината и в
дълбоката сянка.  Отваря рудник далече  в  пущинака,  в  който не е  стъпвал  човешки крак.  Миньорите
увисват и се люлеят напред-назад далеч от хората” (Йов 28:1-4 – мой превод). По-нататък той продължава
да описва как човекът търси ценни метали и други скъпоценни елементи: “Камъните й са източници на
сапфири и в пръстта й се съдържа злато.. Пробива проломи в скалите и окото му открива всичко, което е
скъпоценно. Той прави диги и спира водата на потоците и изважда на показ онова, което е скрито” (Йов
28:6, 10-11 – мой превод). 

Тогава идва ред на важния въпрос: “Но къде може да бъде открита мъдростта? И къде е мястото
на разбирането? Човекът не  знае  стойността й,  нито пък тя може да бъде  намерена в  земята на
живите. Бездната казва: “Тя не е в мен.” И морето казва: “Тя не е в мен.” Тя не може да бъде купена с
чисто злато,  нито сребро  може да бъде  претеглено  като нейна цена”  (Йов 28:12-15 –  мой  превод).
Замислете се над това, което казва Йов: “Ако копаете в земята, вие ще откриете ценни метали и скъпоценни
камъни, но няма да намерите мъдростта. Опитайте  да я откриете в други пространства и ще откриете други
потайности,  но не и мъдростта.  Изучете чудесата на природата,  изследвайте всичко,  което се намира в
земята и ще направите вдъхновяващи открития, но няма да откриете мъдростта!”

Това ни гарантира, че колкото и полезно да е образованието, колкото и изгодно да е многото четене
или  многото  пътешествия  или  даже  човек  да  е  обучаван  от  най-брилянтният  ум,  нищо  от  тези  неща
автоматично не води до мъдростта. Тя не може да бъде открита в учебниците. Нито в откритията. Нито в
изобретенията. Нито в мозъка на някой “гуру.” 

Тук намираме   четвъртият приоритет   на Йов: “  Търсенето на мъдростта чрез човешките усилия  
е напразно губене на време  .  ”Нека да ви предложа едно кратко определение на мъдростта. “Мъдростта, това
е гледане на живота от Божията гледна точка.” Когато постъпваме мъдро, ние гледаме на живота така, както
го вижда Бога. Поради това е толкова ценно за мислим мислите на Бога. Вие поглеждате към трудностите и
изпитанията така, както Бог гледа на тях. Вие гледате на семейния живот и на отглеждането и възпитанието
на  децата  така,  както  Бог  гледа  на  тези  неща.  Вие  тълкувате  събитията  около  вас  така,  както  би  ги
изтълкувал Бог.  Вие се фокусирате в далечината.  Вие виждате истината,  въпреки че всичко около вас е
пълно само с измами и лъжи.

Нека   направим  още  една  крачка  напред  и  да  дадем  определение  на  друг  библейски  термин:
разбирането.  Какво  означава  то?  Разбирането,  това  е  да  отговаряме  на  житейските  борби  и
предизвикателства така, както Бог би реагирал. Без да се паникьосваме и да се объркваме. Без да изоставяме
нещата, които са ценни за нас и без да правим компромис с почтеността си. Вместо това, когато разбираме,
ние реагираме на предизвикателствата на живота така, както Бог би реагирал. Ние Му вярваме. Ние Му се
доверяваме. Ние отказваме да се страхуваме. Ние не действаме ръководени от човешките си импулси и не се
съобразяваме с заобикалящата ни политическа култура.

Колко ужасно важно е да се държим твърдо за мъдростта и да реагираме с разбиране. Нито едното,
нито другото може да бъде открито чрез нашите усилия или в резултат от нашите търсения. Бог милостиво
ни предоставя и двете неща. В ст. 20 се съдържат два важни въпроси: “Но къде може да бъде открита
мъдростта? И къде е мястото на разбирането?”  Не, от къде можем да получим съвет? Не, от къде идва
мнението? Аз мога да дам най-малко една дузина източници, но повечето от тях не си заслужава да бъдат
слушани. Тогава откъде идва мъдростта? Къде можем да намерим вярното разбиране? “Бог разбира пътя й
и Той знае мястото й; понеже Той вижда до края на земята и съзира всичко под небесата. Когато Той
определи силата на вятъра и измери водите с мярка, когато поставя ограничението за дъжда и начерта
пътя на светкавицата, тогава Той я видя и я изяви; Той я утвърди и я изследва и каза на човека:  Ето,
страхът от Господа – това е мъдрост; и отдалечаване от злото – това е разбиране” (Йов 28:23-28 –
мой превод).

Вие  можете  да  защитите  четири  докторски  дисертации,  но  въпреки  това  да  нямате  мъдрост  и
разбиране. Със сигурност човек не придобива страх от Бога чрез много обучение. Даже в най-прочутите
университети не се преподава курс,  който да е посветен на страха от Бога.  Тогава кой е източникът на
мъдростта  и  на  разбирането?  Бог  и  единствено  Бог.   Чрез  страх  от  Бога.  Тук  имам  предвид
страхопочитанието  към  Бога,  придружено  от  лична  омраза  към  греха.  Сега  можем  да  разберем  защо
Соломон  е  написал:  “Страхът от  Господа  е  началото  на  мъдростта  и  познаването  на  Святият е
разбиране” (Пр. 9:10 – мой превод). 

Това ни отвежда до   петият приоритет   на Йов: “  Когато възпитаваме в себе си здрав и свят страх  



90

от Бога, това ни дава мъдрост и разбиране  .”  
Приемайте и се учете от страданието, а не му се противопоставяйте
В нашата църква има един човек, който наскоро беше подложен на операция на мозъка. Туморът в

предната  част  на  черепа  избутваше  назад  мозъка  му  и  бавно  увреждаше  паметта  му.  Всяка  седмица
нарастването  на  тумора  ставаше  все  по-очевидно  и  паметта  му  все  повече  отслабваше.  Единственото
решение беше операция на мозъка. След успешната операция аз го посетих в болницата. Белегът по черепа
му започваше от лявото му ухо, преминаваше през цялата му глава и стигаше до дясното му ухо. Скоби от
неръждаема стомана държаха затворена раната.  Той лежеше в леглото и се  усмихваше,  когато влязох в
стаята му. Скоро разбрах, че целта за посещението ми беше съвсем различна от това, което си представях.
На влизане в стаята аз получих свежа порция мъдрост. Той не получи никаква мъдрост от мен, а аз получих
мъдрост от него. Той говори за Бога още от началото до края на посещението ми. Той сподели мисли, които
Господ му беше внушил и за уроци, които беше започнал да научава. Каза ми за преобладаващото усещане
за мир, на което се наслаждавал по време на заболяването си. Искам да кажа, че ако някога е имало човек,
който да е бил изцяло фокусиран в Бога, това беше този човек. Говорът му беше мек и спокоен. От него се
излъчваше кротост. Всъщност, този човек казваше: “Моля те, не ме съжалявай. Тази операция на мозъка се
превърна за мен в шанс да повярвам в Бога с цялото си сърце и да Му позволя да ми покаже някои неща,
които  в  противен  случай  бих  пропуснал.”  В  буквален  смисъл  както  той,  така  и  жена  му  се  радваха.
Мъдростта и разбирането напълно бяха затъмнили болката и паниката.

Харесва ми начина, по който един човек възхвалява дълготрайната ценност на страданието: “Нашата
природа е  такава,  че  ние не обичаме да гледаме как хората страдат.  Поради това  инстинктивно ние се
стремим да предотвратяваме и облекчаване на страданието. Няма съмнение, че това е добър стремеж. Но
ако наистина искаме да помогнем на хората, които страдат,  ние трябва да внимаваме, за да не бъдем като
приятелите на Йов и да не оказваме нашата “помощ” с увереността, че можем да оправим положението, че
можем  да  избавим  хората  от  страданието  и  да  ги  направим  “по-добри.”  Поради  това,  вместо  да  се
концентрираме постоянно върху предпазването от страданието,  което така или иначе няма да можем да
направим,  колкото  и  да  се  стараем,  може  би  е  по-добре  да  започнем  да  допускаме  страданието  и  да
издържаме на него дотолкова, колкото сме в състояние да понесем – да влизаме в тайнството и да търсим
Бога. С други думи, ние трябва да престанем да съжаляваме хората, които страдат, а вместо това да ги
наблюдаваме, да се учим от тях   и ако те ни позволят   – да ги присъединим към нашата молитва  .  

 Съжалението може да  бъде късогледо и снизходително. Споделянето на страданието може да ни
облагороди и да промени живота ни. Докато наблюдаваме страданието на Йов и се молим и величаем Бога,
ние осъзнаваме, че той вече е бил благословен с това изпитание на смелостта и на почтеността,  и това е
пример, на който трябва да подражаваме.”

Колко вярно е това!  Моят приятел в болницата нямаше нужда от съжаление, той се нуждаеше от
уважение и го получи по време на посещението ми! Той беше достигнал до такова ниво на мъдростта, което
е  далече  за  много от нас.  Поради това,  когато говореше,  той изричаше нови мъдрости за  живота.  Той
продължаваше да отговаря с радост на житейските предизвикателства. Както мъдростта, така и разбирането
бяха  стигнали  до  него,  изпратени  от  Бога  чрез  опита  от  страданието.  Основната  изгода  беше
пренареждането на неговите приоритети. А само си помислете, че ние сме учени през целия си живот да се
борим със страданието и да му се съпротивляваме и когато е възможно – да го избягваме.

Чрез Йов ние научаваме един много по-ценен урок. Колкото по-голямо е страданието, толкова по-
добре определяме кое наистина е важно и кое ни връща там, откъдето сме тръгнали. Страданието ни помага
да изясним приоритетите си и да се фокусираме в правилните цели.

Глава 15

Страстното свидетелстване на един невинен човек

 Нашето поколение много бързо се превръща в преуморено поколение. Може би още по-добрата дума
е  подозрително поколение.  В миналото лидерът е бил избиран поради чертите на характера си и хората,
които са вървели след него са го уважавали заради почтеността му. 

Трагичното е, се в началото на 21 век ние сме се върнали на светлинни години назад от времето,
когато се употребяваше простото, но искрено твърдение: “За него дадената дума е закон.” Тази седмица
сърцето ме заболя, когато чух как един адвокат коментираше случай на опит за сексуално подмамване на
едно дете. Той току-що беше загубил делото, защото беше отсъдено, че защитаваният от него мъж е виновен
за това, в което беше обвинен. По време на интервюто след обявяването на решението на съда, адвокатът
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каза на репортера: “Аз знаех, че той е виновен. През цялото време го знаех. Моят клиент ми беше казал, че е
виновен,  но в края на краищата това беше едно интересно дело.” През време на целия съдебен процес
защитата на този адвокат беше някаква преструвка. Ясно е, че в съдебната система има проблеми. 

А какво да кажем за Белия Дом? Спомняте ли си как сте вярвали в президента като малко дете?
Спомняте ли си как вие, подобно на мен, сте стояли с ръка поставена на сърцето и сте се клели във вярност
към знамето на САЩ? Спомням си как заставах с боси крака, когато бях в трети клас и как произнасяхме в
класната стая клетвата по време на Втората световна война. Аз наистина бях босоног! Както и да е, аз стоях
там и гледах към снимката на президента, която беше поставена в рамка близо до знамето и си мислех:
“Какъв велик човек!” В онези години беше немислимо да се извърши нещо непочтено в Овалния Кабинет.
От тогава се извършиха толкова много промени. Войната във Виетнам. Безкрайните социални и расови
конфликти.  Уотъргейт.  Скандалите  в  Конгреса.  Фиаското  на  Бил Клинтън  с  Моника  Люйнски.  Има  ли
почтеност в Белия Дом? Не винаги. 

Но в Божия Дом...Едно нещо е да имаме Уотъргейт, но съвършено друго е да имаме Пърлигейт! Преди
не много години имаше скандал с един телевизионен евангелизатор, който замърси делото на Бога. Всеки от
нас, който участваше в служението на Бога беше наранен от този скандал, независимо че малцина участваха
в него.  Имаше време, когато ако някой служител на Бога се настанеше да живее наблизо, съседите му се
чувстваха щастливи, че около тях живее проповедник. Но вече не е така. Сега не е нещо необичайно някои
хора да гледат с подозрение на пастора. Това наистина е голяма беда. Като заключение, нека да наречем това
загуба на почтеността. 

Има една стара история за един много богат човек, който се намирал на смъртния си одър и събрал
край  леглото си  тримата  си  най-доверени  приятели:  своя  лекар,  своя  свещеник  и  своя  адвокат.  Когато
тримата се събрали, той им казал: “Знам, че се счита, че човек не може да вземе нищо със себе след смъртта
си и да го отнесе на другия свят, но искам да опитам.” След това им дал три еднакви много големи и тежки
пакети, всеки от който се оказало, че съдържа по 2 мил. долара в банкноти. Той им казал: “Искам всички да
дойдете на погребението ми и когато ме спуснат в гроба, вие да хвърлите тези пакети върху ковчега ми.”
Тримата  приятели  обещали,  че  ще  изпълнят  желанието  на  умиращия.  След  известно  време  богаташът
умрял. Тримата му приятели присъствали на погребението и в подходящия момент всеки от тях хвърлил
поверения му пакет в гроба. После тръгнали към колите си и докторът с нежелание казал на другите двама:
“Приятели мои, трябва да ви призная нещо. Миналата нощ седях в кабинета си с пакета и започнах да си
мисля за новото крило на нашата болница, предназначено за лечение на болни деца, което имаме намерение
да построим. Помислих си: “Тези два милиона долара биха могли да свършат много добра работа, вместо да
изгниват  в  пръстта.”  Знаех,  че  нашият  скъп  приятел,  ако  беше  в  пълно  съзнание,  би  предпочел  това
благотворително използване на парите, поради това извадих парите от пакета и ги дадох на болницата за
новото  крило.  Трябва  да  призная,  че  пакета,  който  хвърлих  в  гроба  беше  пълен  със  стари  вестници.”
Адвокатът  го  погледнал  гневно  и  казал:  “Тези  пари  ти  бяха  дадени  на  доверие.  Те  ти  бяха  доверени.
Пренасочвайки парите в предпочетеното от теб направление, даже това да е за благотворителност, ти си
нарушил свещеното и законно задължение и това може да се счете за углавно престъпление.” Адвокатът
продължавал да хока лекаря, но тогава свещеникът се намесил и казал: “Не бързай толкова, сине мой.” А
след това продължил и разказал своята история. “Аз също трябва да направя признание. Снощи седях в у
дома си и си мислех за усилията на църквата да събере достатъчно пари, за да отвори столова за раздаване
на супа на бедните и да поддържа общежитието за бездомните. Поради това се преборих с молбата на
умиращия и накрая реших, че е по-добре да употребя парите за нещо добро, а не да ги погреба в земята.”
Той цитирал притчата за талантите и си признал, че той също е поставил стари вестници в пакета, а парите
е дал за столовата и за общежитието.  Когато чул това, адвоката почти щял да получи сърдечен удар и ги
смъмрил най-строго. Като служител на закона той казал, че е принуден да докладва за това нарушение на
задълженията  на  довереното  лице.  А  отделно  от  изискването  на  закона  той  добавил:  “Съществува
приятелство, с което трябва да се съобразяваме. И двамата сте нарушили предсмъртната воля на нашия
близък приятел.” А после продължил: “Вие трябваше да постъпите като мен. С цел да бъда абсолютно
сигурен, че съм изпълнил най-точно молбата на нашия приятел, аз поставих парите в касата н кабинета си,
за да бъдат защитени от всяко посегателство. След това написах един чек за 2 мил. долара и го поставих в
плика, който хвърлих в гроба.” (Коментар: Според правилата, чекът се осребрява, когато притежателят му го представи
в банката. Прекрасен пример за адвокатските извъртания и за умението им да намират вратички в закона. Но в Божия закон
вратички няма. Д.Пр.)

Наскоро прочетох книгата “Свидетел на властта” от Дейвид Гарген. Може би не си спомняте това
име, но познавате лицето на този човек. Той често можеше да бъде видян редом до хора като Президента
Никсън, а после, Президента Форд и Президента Рейган, а напоследък и край Президента Клинтън. Той
беше техен съветник и всеки от тези президенти твърди, че Гаргън е негов приятел. Написаната от него
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книга не е сладникава, а представлява искрено и откровено описание на нещата, които са ставали пред
очите му. Авторът често употребява думата “почтеност.” Когато обобщава седемте характерни черти, които
очертават облика на един президент, аз не се изненадах, когато видях, че на първо място в този списък беше
написано: “Водачеството започва отвътре.” Той цитира бившият сенатор Алан Симпсън: “Ако сте почтен
човек, всичко останало няма значение. Но ако не сте почтен, всичко останало пак няма значение.”

Това обяснява защо всички ние имаме високо мнение за Йов. Той е бил почтен човек още преди подът
да пропадне под краката му, той е останал почтен човек, когато е започнал да губил всичко в живота си и е
продължил да бъде почтен човек, когато е загубил всичко в живота си. Независимо от всички нещастия,
беди и загуби, независимо от обидите и от неоснователните обвинения, той никога не направил компромис
с почтеността си. Ние се възхищаваме от страданието, още по-вече се възхищаваме от издръжливостта му
на засилващото се страдание. Но даването на пример за почтеност през цялото време – това е, на което се
възхищаваме най-много. Това е най-впечатляващата черта на Йов. Той твърдо казва: Докато умра, няма да
отхвърля почтеността от мен. Ще се държа здраво за правдата си и няма да се отрека от нея.” (Йов 27:
5-6 – мой превод). 

Проблемът, пред който е бил изправен Йов тогава е същият, пред който е изправен всеки лидер в наши
дни: хората около него са били невярващи. Всеки го е гледал с подозрение. За тях онова, което е казвал е
било само думи и нищо повече. Никой почтен човек не би бил превеждан през такова адско телесно и
емоционално изтезание. Никой човек не би загубил бизнеса си, дома си, семейството си и здравето си, ако
не е виновен за нещо. Сигурно с него е свързано нещо наистина тайно или наистина лошо.  Те никога не
биха повярвали, че е възможно един почтен човек да бъде подложен на такива изпитания . Всъщност, с
течение на времето приятелите на Йов засилвали обвиненията си. Накрая, (и бих добавил, за щастие), те
решили да спрат да говорят. А Йов седял тихо, докато думите му звънели в ушите му. 

Тъй като нямал адвокат, който да го защитава, той бил принуден сам да се защитава. В продължение
на един кратък промеждутък (гл. 27 - гл. 32), Йов имал време да обмисли онова, което казали те, както и
отново да прецени миналото си. Изгодата от това прекъсване е, че Йов е записал мислите си в своя дневник
и те са останали запазени в Библията. 

Когато стигаме до гл. 29 от неговата книга, ние виждаме Йов да се вглежда в миналото с някаква
приятна носталгия, докато си спомня и изброява благословиите, които е получавал от Бога. Колко славно е
било онова време! Ако сте човек, които обича да прави обобщения и да поставя заглавия на основните
части, аз бих ви предложил следното обобщение:

- Йов си спомня своята минала слава (гл.29)
- Йов разказва за сегашното си нещастие (гл.30)
- Йов препотвърждава личната си почтеност (гл.31)
Спомняне за своята минала слава
“И Йов отново продължи беседата си и каза: “О, да бях както в предишните месеци, както беше в

дните, когато Бог ме пазеше” (Йов 29:1-2 – мой превод). Все едно, че той пише тези неща с дълбока
въздишка: “О, колко ми се иска отново да живея както в миналото, когато двамата с Бога си вървяхме заедно
и си разговаряхме.” Аврам трябва да е изпитвал подобни чувства след Грехопадението. “Колко прекрасно
беше, когато се разхождахме в прохладата на вечерта и нямаше нищо между Бог и мене.” Йов продължава
да си спомня: “Когато светилникът Му светеше над главата ми и със светлината Му ходех в тъмнината”
(Йов 29:3). Това са красиви и чудесни думи. Йов си припомня отминалите дни. Това не е сляпо предан
родител или разнежил се старец. Това е възрастен мъж, който си спомня времето, когато е имал десет деца;
когато те са си ходели на гости един на друг, когато са се хранели заедно и са отпочивали през празниците,
седнали всички на трапезата. Йов казва: “Спомням си, когато…” Колко хубаво беше тогава. Харесва ми
неговото описание: “Когато миех стъпките си с масло и скалата изливаше за мен потоци от зехтин!”
(Йов 29:6 – мой превод). Йов пише като поет и използва ярки и описателни думи. Неговият свят е бил
толкова добър; живота му е бил пълен с наслада и е бил заобиколен от радост. Божията милост към него е
била преизобилна. 

Всеки от нас има дни, които може да си спомни, в които е имало такива велики моменти. Може би в
по-невинните ви години. Може би преди суровите изпитания на живота да надигнат главите си, преди да им
израснат остри рога и грозни люспи. Когато се обърнете назад, може би ще си припомните тези обикновени,
тихи часове, които сте прекарвали с Бога, когато е изглеждало, че стъпките ви са насочвани от Него, когато
всяка сутрин ви е  донасяла лъчите на нова надежда,  когато сте били насаме с  Бога в  Неговото Слово.
“Когато отивах до градската врата и сядах на мястото си на площада. Младежите ме виждаха и се
криеха, а старите мъже ставаха и стояха прави. Принцовете спираха да говорят и поставяха ръка на
устата  си.  Гласът на  знатните  затихваше  и  езикът залепваше  за  небцето  им”  (Йов  29:7-10  –  мой
превод). 
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Колко нагледно е това описание! Когато хората са в присъствието на някой много уважаван човек, те
често  поставят  ръка  на  устата  си  и  го  гледат.  Младежите  някога  реагирали  по  този  начин,  когато  се
намирали близо до уважавания Йов. Спомням си, че и аз съм правил това. Това се случваше в годините,
когато се обучавах в Семинарията в Далас. Аз не само се обучавах под надзора на завидни преподаватели
(една привилегия, за която аз никога не съм пропускал да благодаря), но понякога училището канеше някои
уважаван  държавник,  за  да  участва  в  нашите  семинари  и  да  ни  изнася  лекции  или  да  ни  учи  как  да
тълкуваме Библията. 

Спомням си първия път, когато видях д-р Ричард Сюм, който беше пастор в Ричмонд, Виржиния и
беше член на управителния съвет на Семинарията в  Далас.  Спомням си как той дойде в нашия лагер.
Неговото присъствие беше като някаква благословия за нашата студентска група. Имаше и други хора като
д-р Сюм, към които изпитвахме дълбоко уважение. Понякога просто ми се искаше да мога да поседя близо
до тях, да ги наблюдавам отблизо, защото това ме вдъхновяваше. Младите хора са правили същото с Йов.
Йов отивал на градския площад, не изпълнен с гордост, а изпълнявайки задълженията си на водач. 

Младите  хора  се  събирали,  за  да  слушат неговата  мъдрост.  Пред  тях  е  заставал  човек,  на  който
можели да вярват. Той бил много богат, но никога не показвал с поведението си, че се счита, че е над тях.
Колко вълнуващо е човек да бъде в присъствието на такъв човек, истински смирен, независимо че е богат,
човек с голямо състрадание и с голяма милост. А неговият живот е бил като изливане на зехтин върху скала.
Изливане на зехтин  върху живота на другите хора. Даже принцовете биха се спрели и биха гледали. Защо е
това  уважение?  “Защото  когато  ухото  ме  чуеше,  то  ме  наричаше  благословен,  и  когато  окото  ме
виждаше,  то  свидетелстваше  за  мен,  защото  освобождавах  сиромаха,  който  викаше  за  помощ  и
сирачето, което нямаше помощник. Благословението на онзи, който беше готов да загине идваше върху
мен и аз правех сърцето на вдовицата да пее от радост. Обличах се с праведността и тя ми служеше за
дреха; справедливостта ми беше като мантия и тюрбан. Аз бях очи за слепия и крака за куция. Аз бях
баща  за  нуждаещите  се  и  разследвах  делото,  което  не  знаех.  Чупех  челюстите  на  злонамерения  и
изтръгвах плячката от зъбите му.” (Йов 29:11-17 – мой превод). Той е защитавал беззащитните и се е
застъпвал за обезправените. Той не е забравял хората, които са били в голяма нужда. Нещо повече, той
чупел челюстите на злонамерените и е защитавал делото на подтиснатия. 

Какъв пример за подражание! Не много отдавна спортният свят загуби един голям спортист и това
беше  отбелязано  във  вестникарските  заглавия.  Професионалният  футболен  отбор  “Жребчетата  от
Балтимор” имаха един куортърбек Джони Унитаз, който беше един от най-добрите играчи на този пост по
време  на  моята  младост.  Спомням  си  когато  бях  млад  и  току-що  бях  започвах  да  се  интересувам  от
професионалния футбол, че наблюдавах играта на един футболист, когото наричаха “полевия генерал,” една
титла, която някога се даваше на куортърбеците. “Джони У” наистина беше полеви генерал. Той имаше
силен характер.  Четох в  “Спорт Илюстрейтет,”  че  от  него  малко се  плашели както треньорите,  така  и
играчите. Веднъж той се усмихнал и казал на своя треньор: “Ти просто седи на мястото и се наслаждавай.
Няма да имам нужда от никаква помощ в този мач.” А как е реагирал треньора? Той си спомня: “Всъщност,
ние ги смазахме, а аз просто седях отстрани и не се намесвах.” 

Понякога около нас се случва някаква сцена, в която някакви хора привличат вниманието ни. На пръв
поглед изглежда, че те ръководят живота и на нас ни се иска да бъдем близо до тях. Йов е бил един от тези
хора. “Аз избирах накъде да тръгнат и седях като началник и живеех като цар сред войската и като
човек, който утешава тъгуващите” (Йов 29:25 – мой превод). Този стих описва ролята му в обществото.
Той е вършил всичко това – от ръководенето на съвета по време на мир до управлението на хората, докато
преминавали  от  една  криза,  за  да  стигнат  до  следващата,  като  през  цялото  време  се  е  грижел  за
безпомощните. Той е вдъхновявал цялото общество.

Повторно описание на сегашното му бедствено положение
“Но сега.” Онова се е случило тогава, а това се случва сега. Всичко се е променило. Може би от очите

на Йов капели сълзи, когато повдигнал нагоре ръкава на дрехата си и показал подутите и гноящи циреи.
Устните му са били напукани и кървели. Езикът му е бил изсъхнал. Тялото го боляло. Бръчките по лицето
му са  по-дълги и по-дълбоки.  Косата  му е  окапала.  Черепът му блести на  светлината.  “Но сега ми се
присмиват  по-младите  от мен,  за  чиито  бащи  считах,  че  е  под  достойнството  ми  да  ги  сложа  с
кучетата на стадото ми.  А сега  се  превърнах обект на техните подигравки,  станах даже обект за
тяхното презрение. Те се гнусят от мен и се държат далеч от мен и не се свенят да ме заплюват в
лицето” (Йов 30:1,  9-10  –  мой превод).  Това е  същия човек,  край когото хората  са  седели мълчаливо,
изпълнени с уважение. Но вече не е така. Сега “Аз не означавам нищо за тях. Аз съм някакъв болен боклук.
Аз съм призоваван да се засрамя.” 

Сега уважението към него е изчезнало, а от богатството му е останал само един спомен. “Ужаси се
обърнаха срещу мен; те прогонват уважението ми като вятър, а благополучието ми премина като облак”
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(Йов 30:15  –  мой превод).  Той вече  няма големите  благословии от  Бога.  Усетете  мъката  в  думите  му:
“Нощем това пронизва костите ми в мен и гризящите ме болки нямат покой. Дрехата ми е разкъсвана от
една голяма сила. Тя ме стяга като яката на палтото ми. Бог ме е хвърлил в калта и аз съм заприличал на
прах и пепел. Викам към Тебе за помощ, но Ти не ми отговаряш; Изправям се, но Ти се обръщаш срещу мен.
Ти стана жесток към мен; с мощта на ръката Си Ти ме преследваш. Издигаш ме нагоре към вятъра и ме
оставяш да бъда носен от него и ме разтопяваш в бурята” (Йов 30:17-22 – мой превод). 

Една  нощ е  заменяна  от  друга,  още  по-нещастна  нощ.  “И благосклонността,  с  която  по-рано  се
отнасях към нуждаещите си,  сега не се  връща равностойно при мен.  Нищо подобно не ми се случва.”
Наистина, колко трудно трябва да е било това положение! “Когато очаквах доброто, тогава идваше злото;
когато очаквах светлината, тогава идваше тъмнината. Стомахът ми кипи и не може да се успокои;
скръбни дни ме постигнаха. Тъгувам безутешно; изправям се в събранието и викам за помощ. Станах
брат на чакалите и другар на щраусите” (Йов 30:26-29 – мой превод). 

Теологът Рой Зук описва най-същественото в плача на Йов така: “Йов завършва повторното описание
на  сегашното  си  плачевно  състояние  с  твърдението,  че  радостта  му  се  превърнала  в  ридание  (30:31).
Неговата арфа и неговата флейта, тези инструменти за изразяване на радост (ст.21:12), сега свирят само
погребални мелодии, акомпанирайки на хората, които плачат от мъка. В последните пет стиха вниманието
се прехвърля ту към емоционалната болка (30:27,29,31), ту към физическата болка (30:28,30). Калпазаните
му се присмиват, оплюват го и го нападат; Бог остава мълчалив; приятелите не му съчувстват и Йов пъшка
от болка. Такова е било нещастието на Йов, този бивш богаташ.” Вместо уважение – отхвърляне. 

Когато пишел следващите думи с трепереща ръка, вместо сила и радост, той се е намирал в свят на
болести, унижение и тъга: “Кожата ми почерня на мен и костите ми изгарят от треска. Затова арфата
ми се превърна в ридание и флейтата ми – в глас на плачещи” (Йов 30:30-31 – мой превод). Арфата му,
изработена за свирене по време на празнуване, докато хората танцуват на улицата и флейтата му - с нейните
весели и красиви тонове, сега произнасят само минорни мелодии. 

Това ми напомня за самотното стенание на гайдите, което се чуваше по улиците и тесните алеи на Ню
Йорк. На същите улици, където хората са танцували по повод победите ни след края на световните войни.
На същите улици, по които весело са минавали онези, които са работили в този Световен финансов център
не само на нашата страна, но и на целия свят. Но сега, след 11 септември, плачът на гайдите изпълваше
денят, докато по улиците минаваха ковчезите на жертвите. 

Сцената на тъгата ми напомня за Пс. 137. Всеки псалм си има своето уникално рождено място. Тази
древна песен се е родила от утробата на една злочестина. В него евреите са представени като опечалени
евреи, които са взети в плен. Вавилонските орди дошли и разрушили град Ерусалим. Сион лежал в руини, а
пленените евреи крачели към Вавилон. Псалмистът е съставил този псалм като погребална песен. “Край
реките на Вавилон, там седнахме и заплакахме, когато си спомнихме за Сион. Тогава закачихме арфите си
на върбите. Защото там онези, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем и нашите мъчители
весело ни казаха: Изпейте ни една от песните на Сион” (Пс. 137:1-3 – мой превод). 

Чуйте сарказмът. “Изпейте ни някои от онези велики псалми, които обичате да пеете. Изпейте го сега
за нас. Нека да го чуем.” В този тъжен момент псалмистът задава следния въпрос: “  Как да пеем Божията  
песен в чужда земя  ” (Йов 137:4)  ? Все едно, че миналата седмица ние с вас сме били пленени и сега вървим
към мястото,  където ще бъдем затворени,  а  нашите  поробители ни казват:  “Изпейте  ни една  от  онези
църковни песни. Нали си спомняте мелодията на песента:  “Блажена сигурност, Исус е мой!” Нека да я
чуем..” Изпейте песента, която е написана от великият Чарлз Уестли. Изпейте тази песен. Или може би
химна за победата в битката на Мартин Лутер: “Нашият Бог е непревземаема крепост”? Представете си, че
в този момент оставим инструментите си на земята, защото считаме, че е невъзможно да пеем Божията
песен, когато сме в чужда земя. Това ми напомня за един интересен феномен, свързан с голямото страдание.
Аз много рядко чувам песни в болничните стаи, където хората умират, гледайки към стената. Чувам хората
да се молят, но няма песни. Точно това ни казва Йов тук: “Арфата ми свиреше някога онези прекрасни
песни, които нашето семейство обичаше да пее и флейтата ми акомпанираше пеенето им, но това повече
няма  да  се  случи.”  Приятелите  му  били  невъзмутими.  Единственото,  за  което  си  мислели  е,  бе  той  е
виновен. “Ти получаваш това, което заслужаваш.”

Йов отново потвърждава своята лична почтеност
Йов продължава да пише, изброявайки случай след случай, с които казва: “Аз не съм виновен. Аз си

спомних за миналия си славен живот. Описах отново и сегашното си бедствено положение, но искам да ви
кажа,  че  имам  всички  основания  отново  да  потвърдя  своята  лична  почтеност.  Почтеността  ми  е
непокътната.” 

И дава няколко примери. “В живота ми не е имало тайни пороци, нито тайни сексуални грехове.”
(Това с вижда в 31:1-12). Второ, “Що се отнася към нуждаещите се и безпомощните, не съм злоупотребявал
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със  властта  си,  нито  съм  се  възползвал  от  някакво  предимство”  (31:13-23).  “Никога  не  съм  правил
компромис с почтеността си пред Бога или пред хората” (31:24-40). Вижте примерите: 

В мен не е имало никаква поквара. “Аз бях сключил договор с очите си. При това положение как бих
могъл да погледна похотливо към някоя девица? Защото иначе какво е  делът,  който Бог ни определя
отгоре или наследството на Всесилният от висините” (Йов 31:1-2– мой превод).). 

В него не е имало лъжа. “Ако съм живял с лъжа и кракът ми е бързал към измама, нека Той ме
претегли с точни везни и нека Бог да узнае моята почтеност” (Йов 31:5-6– мой превод). 

В него не е имало прелюбодеяние. “Ако сърцето ми е било прелъстено от някаква жена или ако съм
се притаявал край входната врата на съседа си, нека жена ми да мели за друг мъж и нека други да се
надвесват над нея. Защото това би било похотливо престъпление. Нещо повече, това би било беззаконие,
което е наказуемо от съдиите” (Йов 31:9-11 – мой превод). 

Йов никога не е тормозил хората. “Ако съм презрял оплакването на мой слуга или моя слугиня, когато
са отправяли оплакване срещу мен, какво бих могъл да направя, когато Бог се надигне? И когато Бог ме
извика да му дам отчет, какво ще Му отговоря? Нали Този, който ме е създал в утробата, е създал и
него? Нали един и същ е Този, който ни е оформял в утробата” (Йов 31:13-15 – мой превод).  

На Йов не му е липсвало състрадание: “Ако не съм позволявал на бедните да получат това, което
желаят,  или  ако съм направил очите на вдовицата да се  натъжат, или ако съм ял  сам залъка си  и
сирачето не е яло от него (напротив, от малка тя израстна при мен, все едно че й бях баща и от дете съм
я поучавал), ако съм видял някой да страда поради липсата на дрехи или пък, че сиромаха няма завивки, ако
слабините му не са ми благодарили и ако той не се е стоплял от вълната на овцете ми, ако съм повдигал
ръката си срещу сирачето,  защото съм виждал,  че  имам подкрепа в  портата” (Йов 31:16-21 –  мой
превод).  

Йов  не  е  бил  материалист:  “Ако  разчитах на  златото и  ако съм казвал,  че  надеждата ми  е  в
чистото злато, ако съм злорадствал, защото богатството ми беше голямо и защото ръката ми се беше
осигурила толкова много;....тогава това също би било грях, който трябва да бъде осъден, защото бих се
отрекъл от небесния Бог” (Йов 31:24-25, 28 – мой превод).  

Накрая, Йов стига до кулминационната точка на своята защита. “О, да имаше някой, който да ме
слуша! Ето виж, тук е моят подпис; Нека Всемогъщият да ми отговори! И да имах обвинението, което
противникът ми е написал, със сигурност щях да го нося на рамото си и щях да го привържа към себе си
като корона. Аз щях да Му дам отчет за стъпките си и като принц щях да се приближа към Него” (Йов
31:35-37 – мой превод).  Йов мечтае някой да го чуе. Лишен от законен защитник, той е оставен сам да се
защитава в тази въображаема съдебна зала. А всички, които са част от съдебното жури, се мръщят. И Йов
казва:  “Хора,  вие  може би си  мислите,  че  нищо от  това,  което говоря  не  е  вярно,  но  аз  заставам  зад
твърденията си. А ако имате някакво доказателство срещу мен, кажете го и оставете Бог да отсъди.” Но
няма  нито  едно  такова  доказателство.  Следователно,  в  този  момент  той  всъщност  казва.  “Защитата  е
спокойна.”

Три теми и три истини
Вие бяхте много търпеливи, след като останахте с мен, докато изучавахме тази донякъде скучна глава,

за което ви благодаря. Тя не е забавна, но поне да се надяваме, че е била поучителна. Видяхме, че в нея
прозират три теми, породени от древното перо на Йов. Във всяка от тези три теми аз откривам по една
истина, която си заслужава да запомним и в наши дни.

Ето първата от тях: Припомнянето на благословиите от миналото ни дава повод да се зарадваме.
Призовавам онези от вас, които са родители и отглеждат децата си, да ги учат как да правят това, като го
практикуват често. Срещата около масата за вечеря е прекрасна възможност да си спомняме. Това е идеално
време да направим обобщение на изминалия ден и да изброим благословиите, така както е направил Давид
в Пс.103. Погледнете списъка, който е съставил той: “Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е
вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от
всичките му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония; Който изкупува от рова живота
ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, така че младостта ти
се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие над всички угнетявани. Направи Моисей
да познае пътищата Му и израилтяните – делата Му. Жалостив  и милостив е Господ, дълготърпелив и
многомилостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според
греховете ни,  нито ни е въздал според беззаконието ни.  Защото колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е милостта Му към онези,  които се боят от Него,  колкото отстои изток от запад,
толкова е отдалечил от нас престъпленията ни” (Пс. 103:1-12). Давид ни дава пример, на който трябва да
подражаваме. Спомнете миналото си. Не се поддавайте на изкушението да се вглеждате в нещата, които не
са  били  добри.  Откажете  да  се  концентрирате  върху  конфликтите,  които  са  останали  неразрешени.
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Фокусирайте се върху благословиите и не отклонявайте вниманието си от тях. Нали Йов е постъпвал така?
Такова вглеждане в миналото приповдига духа ни.  Припомнянето само на миналите добри неща не ни
позволява да станем негативни хора.

А сега, втората истина: Когато си припомняме настоящите изпитания, това ни принуждава да
преглъщаме гордостта си. Ако има нещо, което трябва да преглътнем, това е всяка частичка от нашата
гордост.  Гордостта е част от преуморената ни и одрипавяла култура.  Критичното отношение към хората и
заобикалящата ни среда и прекалената изисканост се хранят от гордостта. Гордостта ни кара да гледаме
надменно към другите хора, защото ние имаме високо мнение са собствената си важност. Предлагам ви да
си припомним изпитанията, през които преминаваме сега и да им позволим “да ни смачкат фасона.”  Има
някои изгоди в това, да си “стъпкан.” Може би сега се намирате в такава ситуация, или наскоро сте излезли
от нея. В резултат от това всичко във вас се е променило. Преди сте се наслаждавали на неща, които вече
няма да ви се случват. Позволете на това да ви смири. Изтласкайте гордостта си на заден план. Осъзнайте
факта, че на вас, подобно на Павел, на когото е бил даден трън в плътта, е дадено това, за да не бъдете
впечатляван от собствената си важност. Павел два пъти казва, че му е даден този трън в плътта “за да не се
превъзнасям  поради  твърде  многото  откровения”  (2Кор.12:7).  Той  отново  повтаря  думи  “за  да  не  се
превъзнасям.” Ние извличаме най-голяма полза от изпитанията, когато им позволяваме да ни смиряват.

И накрая, третата истина: Повтарянето на нашата решимост да оставаме почтени ни подсилва
с увереност и кураж. Ето това най-много ми харесва в Йов: Даже когато е обезкуражен и разочарован, той
не е победен. Всъщност, той е имал увереността и смелостта да каже пред своя Бог: “Ако това е вярно или
ако онова е вярно,  просто ме убий.” Тъй като е знаел дълбоко в сърцето си,  че почтеността му е била
непокътната, той е бил в състояние да каже тези думи със страстна увереност. 

Ние с вас се смяхме преди малко по повод историята с лекаря, свещеника и адвоката. Нека за миг
отново да си припомним тази сцена. Разбирам, че това е хипотетично, но бъдете искрени: Вие бихте ли
хвърлили  пакета  с  2  мил.  долара  в  гроба?  Не  е  ли  удивително  колко  изкусни  ставаме,  когато  ни  се
предостави възможност да сложим 2 мил. долара в джоба си? Ние си казваме: “Разбира се, той би искал да
постъпя точно по този начин.” Почтеността казва, че трябва да държим на думата си. Когато сте почтен, вие
постъпвате така, както сте казали че ще постъпите. А ако ви се прииска да не направите това, почтената ви
съвест веднага разбира, че това би било грешка, вие се коригирате и постъпвате както трябва. А ако не
послушате съвестта си, вие тръгвате по пътя на компромиса. Когато се държим почтено, ние сме уверени.
Почтеността ни помага да се държим здраво. Наскоро с жена ми се върнахме от една обиколка на местата,
които са станали известни благодарение на една малка група сърцати и правилно мислещи мъже. Днес ние
ги  познаваме  като  Реформаторите.  Те  са  били  лидери  на  Великата  Реформация,  която  е  помела  цяла
Централна Европа през 16 век. Имената им са се превърнали в легендарни синоними на смелост, убеденост
и непоколебима решителност.

Ян Хус от Чехия, Мартин Лутер и Филип Меланхтън от Германия, Улрих Цвингли и Джон Калвин от
Швейцария не са били свръхчовеци с необикновено положение или сила. Нито пък са били някога близо до
съвършенството.  Но  това  са  били  почтени  мъже,  което  означава,  че  са  притежавали  такива  черти  на
характера си, които са ги запазвали верни. По същите причини те не трепвали пред опозицията, която не се
е ограничавала само с думи, но в буквален смисъл е заплашвала живота им. Да помним прочутото изказване
на Лутер, когато той казва: “Това е моята позиция, не мога да направя нищо друго.” Всеки от тези мъже е
отговарял  по този начин  и  е  отказвал  да  отстъпи от  истината.  Подобно  на  Йов,  те  са  били погрешно
разбирани, злепоставяни, неоснователно обвинявани и директно обиждани от техните критици. 

Те са били самотни гласове на истината, но са се държали здраво за убежденията си. По време на тази
обиколка аз често заставах пред някаква бронзова статуя или край някоя катедра,  където един от тях е
проповядвал в миналото и се казвах, че те може би са получавали сили, за да се изправят сами, защото са
имали примера на Йов от Библията. Много векове преди те да са живели, Йов е казал: Докато умра, няма
да отхвърля почтеността от мен. Ще се държа здраво за правдата си и няма да се отрека от нея.” (Йов
27: 5-6 – мой превод). Аз също се запитах: “Дали и аз бих имал смелостта да постъпя като тях?” А вие?

Глава 16

Още един многословен монолог
 В църквата, в която служа като старши пастор, реших да разгледам цялата книга “Йов” в проповедите

си. Първата проповед от тази серия произнесох през първата неделя на м. Март, 2002, а последната – в
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средата на м. Ноември. Както споменах във въведението на книгата, членовете на църквата ни бяха много
търпеливи, докато проповедите бяха произнасяни една след друга...и още и още и още! Както можете да си
представите, имаше някои смешни моменти през тези месеци, когато хората се шегуваха с мен относно
дължината на серията и с  безкрайната тема за  всички видове страдания,  бедствия и болки,  на които е
издържал Йов.  Такова е и писмото,  което ми изпрати един баща, в което беше включен и коментар на
дъщеря му. Тя попитала: “Тате, аз на пет или на шест години бях, когато пастор Чък започна да проповядва
върху книгата “Йов?” Когато проповядвам в други църкви, аз казвам на хората, че това е единствената серия
от  проповеди,  която някога  съм проповядвал,  за  която,  когато  обявя:  “Това  ще е  последната  проповед,
посветена на Йов,” посетителите в църквата ми се изправят и ме награждават с овации, които е повече израз
на облекчение, а не на благодарност!

В светлината  на  всичко  това,  вие  можете  да  си  представите  тяхната  реакция,  когато  настъпваше
поредният неделен ден – ние вече от месеци изучавахме книгата “Йов” и ни оставаха още месеци докато
завършим и те прочитоха заглавието на моята проповед в програмата за богослужението и си казваха: “Още
един  многословен  монолог.”  По  този  повод  към  мен  бяха  отправени  някои  класически  коментари!  В
огромния хол на нашата църква ние имаме телевизионни монитори, чрез които хората научават за нашия
календар за предстоящите събития през следващата седмица, както и специални съобщения за това, което е
планирано. Там можете прочете заглавието на моята проповед за следващата седмица. Когато това заглавие
се показа на монитора, нашите дякони ми съобщиха някои коментари, които казват, че са дочули. След като
прочел заглавието “Още един многословен монолог,” един мъж свил рамене и прошепнал на жена си: “Пак
ли няма ли да има нищо ново?” Едно младо момиче, което минавало покрай монитора, прочела заглавието
на проповедта, намръщило се  и казало: “О, пак ли!” Аз казах на нашата църква, че понякога пастора се
чувства така, както се е чувствал Родни Донгърфийлд в църквата! А когато критиките ставаха много тежки,
аз цитирах думите на Павел към Тимоти: “Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос
Исус, ще бъдат гонени” (2Тим. 4:12). 

Признавам,  че  серията  за  Йов  е  дълга  и  може  да  стане  изтощителна.  С  течение  на  годините
проповедника научава, че има предел на познанието, което човек може да възприеме наведнъж. Младите и
неопитни проповедници не знаят това, поради което имат склонността да казват твърде много неща и да
говорят твърде дълго, поради което стадото започва да се чувства отегчено и изнервено. Многословните
проповеди могат да се превърнат в ужасна умора. Когато беше президент, Роналд Рейгън, който беше велик
разказвач, обичаше да разказва историята за един младеж от провинцията, което току-що бил завършил
семинарията, но никога преди това не бил проповядвал. Когато една неделя влязъл в една провинциална
църква, младият проповедник с голямо изумление установил, че в нея имало само един местен фермер.
Църквата била празна, в нея бил само този един единствен човек, който седял по средата на една дълга
пейка, поради което младия проповедник отишъл при него, здрависал се и му казал: “Какво мислиш, че
трябва да направя в този случай?” Старият фермер му отговорил: “Не знам, синко, аз съм обикновен кравар.
Но ако отида на пасището и видя, че там има даже едно добиче, аз ще го нахраня.” Младият проповедник
точно  от  това  се  нуждаел.  Застанал  на  катедрата  и  произнесъл  една  ужасно  дълга  проповед,  която
продължила повече от час. Когато накрая свършил този маратон, проповедникът отишъл при фермера и го
попитал: “Е, хареса ли ти проповедта?” А той му отговорил: “Не знам, синко. Но ще ти кажа следното:
Когато отида на пасището и видя, че там има само едно добиче, аз не му давам да изяде всичката храна с
която разполагам.”

Признавам, че понякога проповедите ми са твърде дълги, но съм окуражаван от факта, че се намирам
в добра компания.  Спомняте ли си повода,  по който Апостол Павел споменава  за  един човек,  наречен
Евтих? Неговото име се споменава само веднъж в Библията и то по един притеснителен повод. Случката е
описана в Деян.20. “И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел
беседваше  с  тях,  понеже  щеше  да  отпътува  на  сутринта;  и  продължи  словото  си  до  полунощ”
(Деян.20:7). (В моята Библия до този стих аз съм написал: “Бог да го благослови.”) Разказът продължава ...
“А имаше много светила в  горната стая,  където бяхме събрани.  И едно момче на име Евтих,  което
седеше на прозореца, беше заспало дълбоко” (Деян.20:8-9). Не е ли прекрасен този начин на описание?
Момчето бавно потъвало в дълбок сън. Толкова много пъти съм наблюдавал това явление по време на моето
служение (Когато слушателите започнат да дремят с отворена уста, проповедника трябва да прецени, дали
не е време да спре да говори).  “И когато Павел беседваше още по-надълго, като потъна в сън, падна долу
от третия етаж и го вдигнаха мъртво” (Деян.20:9). 

Обичам тази история. “Но Павел слезе и като падна върху него, прегърна го и каза: Не се безпокойте,
защото живота му е в него. След това той се качи горе, разчупи хляба и яде, и приказва пак надълго до
зори, и така тръгна” (Деян. 20:10-11) Това момче Евтих просто не могло да следи разговора. Накрая той
заспал толкова дълбоко, че паднал по гръб от третия етаж и умрял, но по чудо Павел го съживил. Струва си
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да повторим прочутото предупреждение на Чарлз Спържън: “Помнете,  че ако днес заспим по време на
проповедта и умрем, няма апостоли, които да ни съживят.” След като съм написал всичко това за дългите
проповеди, вие ще се успокоите, когато научите, че не аз съм поставил заглавието на тази глава. Това е
направил един човек, наречен Елиу, четвъртият приятел на Йов, който излиза от сянката и говори твърде
дълго, но казва твърде малко.

Дълго време Елифаз, Валдад и Софар са продължавали със своите философски коментари и обидни
заключения. За щастие, както видяхме, те спрели да говорят. Няма съмнение, че те все още седели край Йов
и го гледали намръщено. Но поне са престанали да приказват. Ако не сте запознат с тази история, вие може
би си мислите, че цялата история е завършила. Но това не е вярно. Има още едно изказване – и то дълго!
Елиу чакал реда си. Когато заговорил, той не спрял, докато не произнесъл целия обем на шест глави от
Библията (Йов 32-37). Дължината на тези глави в библейския текст е по-голяма от дължината на 12 други
книги от Стария Завет или от дължината на 17 от 27-те книги и писма от Новия Завет . Предполагам, че
можем да кажем, че Елиу е нахранил Йов със всичката храна, с която е разполагал.

Наблюдения върху подхода на Елиу
Вместо да затъваме в ненужни подробности, нека да започнем с общ преглед на думите на Елиу,

докато наблюдаваме подхода му.  Може би е  полезно да се  направят няколко общи наблюдения.  Елиу е
направил четири изказвания. Първото се съдържа в две глави от Библията (Йов 32 и 33). Второто – в Йов 34.
Третото – в Йов 35. Последното му изказване е поместено в Йов 36 и 37. Подобно на много проповеди,
които сме чували, Елиу е по-ефективен в началото и в края, отколкото в средата на изказванията си, където
става малко скучен и досаден. Истина е, че Елиу засяга две прекрасни теми.

Първата, Бог наказва човека, за да го отклони от погрешния му път. Този принцип е както вечно
валиден, така и верен. Бог никога не хаби напразно изпитанията. Когато Бог ни кара да се навеждаме, целта
Му е да ви върне обратно при Себе си.

Втората,  Бог  управлява  справедливо.  Той  е  верен.  Това  е  друг  факт,  в  който можем да  вярваме.
Основната тема във всичко казано от Елиу може да бъде обобщено в три думи: Бог е суверен. Той не само е
добър, но и през цялото време контролира всичко. “Даже когато съм болен?” Да, даже когато сте болен.
“Даже  когато  аз  не  мога  да  разбера  защо?”  Да,  даже  когато  не  можете  да  си  обясните  причините  за
ставащото в живота ви. Вие питате: “Като например това, което се случва сега с мен?” Абсолютно! Бог
никога не е шокиран или изненадан. Следователно, живота ни никога не е извън контрола на Бога. Освен
това, Бог не се чувства задължен да ни обяснява Себе си. Истината е, че даже ако Бог ни обясняваше,
повечето от нас нямаше да могат да го разберат, защото Неговите пътища са дълбоки и Неговият план е
труден за разбиране. С надеждата, че ще ви помогна да разберете тази съществена истина, аз отново ще
повторя:  Бог е суверен и Той не дава обяснения за  действията си,  нито пък би трябвало да се чувства
задължен да ни обяснява.

Нито Йов, нито другите трима съветници дават някакъв отговор на Елиу. В тези 6 глави от Библията
(Йов 32 – 37) Елиу говори, без да бъде прекъсван. Няма никакъв отговор. Няма диалог. От началото до края
това е монолог – един многословен монолог. Интересно е, че за разлика от другите трима съветници, Елиу
признава, че е ядосан. Всъщност, поне четири пъти в библейският разказ се срещат думите “пламна гневът
на Елиу.” “Тогава тези трима човека престанаха да отговарят на Йов,  защото той беше праведен в
собствените  си  очи.  Но  пламна  гневът на  вузеца  Елиу...Гневът му  пламна  против  Йов,  защото  той
оправдаваше себе си пред Бога. Гневът му пламна и срещу тримата му приятели, защото не бяха успели
да отговорят на Йов, но въпреки това го бяха осъдили. До сега Елиу беше чакал да говори на Йов, защото
другите бяха по-възрастни от него. Но когато Елиу видя, че нямаше отговор в устата на тези трима
мъже, гневът му пламна” (Йов 32:1-5 – мой превод).

Спомняте ли си някога да сте изричали нещо в гнева си? Спомняте ли си други случаи, когато сте
изричали нещо, когато гневът ви е бил разпален? По време на тези избухвания ние не само казваме неща, за
които после съжаляваме, че сме ги казали, но казваме и много повече неща, отколкото бихме желали да
бяхме казали. Ние може да кажем и някои неща, които трябва да бъдат казани. В тези моменти на гняв ние
временно се намираме извън контрол. Помнете това, когато четете думите на Елиу. “И така, вузецът Елиу,
синът на  Варахиил,  заговори  и  каза:  Аз  съм  млад,  а  вие  сте  стари;  поради  това  се  стеснявах  и  се
страхувах да кажа какво мисля.  Мислех си,  че  възрастните трябва да говорят и многото години би
трябвало да учат на мъдрост. Но в човека има дух и дъхът на Всемогъщия им дава разбиране. Старите
хора може да не са мъдри, нито пък старейшините могат да разбират справедливостта” (Йов 32:6-9 –
мой  превод.).  От  собствен  опит  знаем,  че  трябва  да  уважаваме  по-възрастните  хора.  Думите  на  Елиу
обясняват неговите смущения. Той се въздържа да говори и даже казва, че се “страхува” да им каже какво
мисли. Но докато слушал тримата мъже, които говорили преди него, той е стигнал до един верен извод. Той
твърди, че “старите хора може да не са мъдри.”  Той е прав. Продължителният живот не е гаранция, че е



99

натрупана мъдрост. Човек може да е стар, но да е глупав. Ако Елиу с нещо ни озадачава, това е, че в даден
момент той е мъдър, а в следващия е скучен. Той може да бъде посочен като пример за мъдрост, но и за
блудкава баналност.

Мисля си, че Дейвид Аркинсон е намерил една добра дума, за да го опише: загадъчна личност. Той
пише:  “Елиу е доста загадъчна личност. Той вилнее на сцената като някакъв гневен младеж, изпълнен с
чувството за собствената си важност, който предлага да обясни положението на Йов и на приятелите му,
ядосан от тресавището, в което те сами са се вкарали. В известна степен изказването му е доста комично,
защото успява да говори дълго, без да казва нещо съществено. До голяма степен той повтаря казаното от
приятелите  му,  но  в  същото  време  претендира,  че  е  казал  нещо  ново.  Той  твърди,  че  е  казал  повече
отколкото вече са казали тримата му приятели и това наистина е вярно за началото и края на изказванията
му. Но по средата на изказванията си той е хладен и разочароващ – там той се отдава на морализаторски
разсъждения, които са много трудни за възприемане от Йов. Може би в средата на изказванията си Елиу
заема позата на арбитър между Йов и Бога. Може би си представя как седи в съдебната зала и се опитва да
разреши някакво дело толкова хладнокръвно и безпристрастно, колкото може. Той се опитва да дава оценки
на доводите “за” и “против” от гледната точка на един непредубеден наблюдател. Вилнеейки, от своя страна
Елиу също прави грешки. Но по средата на изказванията му има някои неща, които са част от подготовката
на сцената,  от която се нуждае както Йов,  така и ние като читатели – да бъдем готови да чуем Бога.”
Признанието на Елиу обяснява всичко: “Защото съм пълен с думи” (Йов 32:18). Освен това той е изпълнен
със себе си. Тъй като е млад, той е говори прибързано и необмислено, а защото е ядосан, той говори твърде
дълго.

Анализ на грешките на Елиу
Елиу е направил четири грешки по време на изказването си:
Първо, на него му трябвало твърде много време, за да започне да говори. Вие знаете какво казваме

на някой, който познаваме добре,  например на член от семейството ни: “Кажи направо какво искаш са
кажеш.” Или “Всъщност, това ли е, което се опитваш да кажеш?” Ние настояваме да се стигне до края. На
вас ви се иска да кажете на Елиу: “Какво е това? Просто го кажи.” А когато най-после той го прави, вие си
казвате: “Съжалявам, че те принуждавах да го кажеш.”

Второ, поведението му е много надуто. Още в началото на изказването му ние усещаме аромата на
гордостта между редовете.  Той остава малко място за  отговор.  Той налага мнението си с твърде силен
догматизъм.  Той гледа  на  себе  си  като  на  най-висш авторитет.  Той  не  просто говори,  той  проповядва.
Позволете ми да ви дам един съвет. Ако разговаряте с някои човек или с няколко човека, оставете някой
друг да проповядва.  Ако говорите с децата си,  не проповядвайте.  Ако разговаряте със съпругата си,  не
проповядвайте. Ако разговаряте с вашия началник или с някой колега на работа, отново ви съветвам да не
проповядвате. Не е правилно да проповядваме пред малка група от хора. 

Трето, той говори неща, които Йов знае. Той не казва нищо ново на Йов. Това е причината, поради
която Йов не отговаря. Елиу повтаря само позната информация.

Четвърто,  той никога не казва,  че не е сигурен в нещо.  Има нещо привлекателно в човек, който
когато говори, признава: “Аз наистина не знам всичко, което би трябвало да знам.”  Чудесно е, когато човек,
който има богати познания, признава: “Аз не съм абсолютната истина.”

Един човек, който не само през студентските ми години, но и до ден днешен е един от моите учители,
д-р Брюс Уолтке. Той е най-прекрасния преподавател по еврейски език в Библията, който познавам. Имах
привилегията той да ме обучава през последните три години от престоя ми с Семинарията. Колко чудесно
беше това време! Все още си спомням как едно лято участвах в подготвителен курс по еврейски, преди през
есента да започнем официалното обучение. Той сядаше на един висок стол пред нас и ни учеше. Д-р Уолтке
държеше с  двете  си  ръце  своят  Стар Завет,  написан на  иврит,  докато ние  четяхме от  него  и  понякога
полюшваше книгата от едната до другата страна. Понякога забелязвах, че той се просълзява и плаче, докато
четеше. Аз също плачех, но по друга причина,  когато се опитвах да чета на иврит. Той наистина беше
брилянтен учен с  нежно сърце.  Той не  само знаеше текста,  той разбираше свързаните  с  него  факти и
забележки, знаеше как правилно да го тълкува,  но въпреки това никога не каза, че той е “истината” от
последна инстанция.

Преди  повече  от  30  години,  когато  служех  като  пастор  в  една  църква  близо  до  семинарията,  аз
извърших  едно  задълбочено  изследване  на  казаното  в  Притчи  за  семейството  и  по-специално  за
отглеждането и възпитанието на децата. В изследването си, което извърших на оригиналния еврейски език
на Библията, аз стигнах до едно тълкувание, което беше в разрез с общоприетото схващане по този въпрос
(Представете  си  това!).  Тъй  като  ставах  все  по-убеден  в  моята  позиция,  аз  реших  да  разкажа  за
необикновеното си тълкувание  на  д-р Уолтке. Обадих му се, определихме си една среща и след няколко
дни седнах край него в малкият му кабинет, защото той беше толкова милостив, че отдели време, за да се
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срещнем. “Как си, Чък?” “Добре съм, д-р Уолтке.” “Седни. Какво искаш да ми кажеш?” Аз казах: “Аз правя
едно проучване на първата част на Пр. 22.” Той се усмихна: “О, това е една от любимите ми части.” След
това той намери тази част в своята добре позната Библия на еврейски език, а аз обясних заключението, до
което бях стигнал, след като бях изследвал целия текст и казах “Аз искам да съм сигурен, че не излизам
извън смисъла на текста.” Той ме изслуша без да ме прекъсва, докато аз в продължение  на 20 минути
обяснявах как съм стигнал до заключението си и как смятам да го изложа пред църквата. Когато вдигнах
очи за да го погледна, той беше подпрял брадичката си с ръцете си и ме гледаше от упор. Никога няма да
забравя  неговите нежни думи:  “Чък,  в  тялото на Христос няма папи.  Аз не съм истината  от последна
инстанция по този въпрос. Заключението до което си стигнал ми изглежда прекрасно. Ако това е, към което
се стремиш и ако Господ ти е показал това тълкувание след такова задълбочено изследване, това е, което
трябва да проповядваш.” Казвам ви, че тогава ми се искаше на скоча и да започна да танцувам. За мен
думите му бяха не само облекчение, а и чудесно напомняне, че най-висшият авторитет за истината не е в
човешко тяло. Никога няма да забравя думите му: “ В тялото на Христос няма папи.”

Въобще не ме интересува каква власт имате, колко дълго сте изучавали даден проблем, колко научни
степени сте спечелили, вие нямате крайната дума. Вие все още се учите. Установил съм, че учените, от
които съм научил най-много, най-много продължаваха да се учат. Всички ние сме ученици. От срещата с
всеки човек съм научавал по нещо. Бил съм съветван. Да се надявам, че хората на свой ред са научили от
мен някои полезни неща. От начинът, по който се появява на сцената ние можем да кажем, че Елиу не е
ученик.  Той е зает със соченото с пръст срещу Йов.  А за да бъде положението още по-лошо, голяма е
вероятността той никога да не е имал нито един цирей по тялото си, докато цялото тяло на Йов е било
покрито от циреи. Искам да се намеся в тази сцена и да кажа: “Елиу, няма папи. Научи се от този човек.”

Анализ на изказванията на Елиу
Понеже този човек е многословен, аз няма да се опитвам да изследвам всяка дума от изказванията му.

Вместо това ще се фокусираме върху няколко неща, за които си заслужава да говорим. 
Първата му изказване. Ако трябва да сумирам първото му изказване с няколко думи, аз бих казал:

“Бог не е мълчал, но Неговото послание не е такова, каквото ти си очаквал.” Това се подчертава в Йов 33. В
началото на изказването си Елиу се противопоставя на Йов. “Защо се оплакваш от Бога, че Той не дава
отчет за всичките Си дела? Наистина Бог говори един или два пъти, само че никой не забелязва това”
(Йов 33:13-14 – мой превод).  Чрез хубава поезия на иврит Елиу казва: “един или два пъти.” Понякога се
казва ”шест, даже седем.” С други думи той казва: “Ето ти два примери за начините, чрез които Бог ти
говори.”

Първо, “В сън или в нощно видение” (Йов 33:15). Йов, Бог ти говори по свръхестествен начин.
Второ, “Освен това той бива наказван с болка в леглото си” (Йов 33:19). Бог говори, когато ние сме

болни. Когато сме отделени настрани с измъчваща болка, Господ стига до нас. Бог ни говори чрез самото
страдание.  Както  беше  казано  по-рано,  хората  които  са  преминали  през  дълбоко  страдание,  имат  това
дълбоко познание и разбиране, което липсва на останалите хора. Защо? Защото са научили някои чудесни
неща  в  леглото  на  страданието.  Тогава  как  Йов  би  трябвало  да  възприема  посланието  на  Бога?  Елиу
предлага: “Ако има ангел като посредник за него, един от хилядите, за да напомня на човека какво е право
за него, тогава нека той да бъде милостив към него и да каже: “Избави го, за да не отиде в гроба, аз
намерих откуп” (Йов 33:23-26 – мой превод). 

Нека тук да направим пауза, за да ви дам възможност да обмислите това. Нека мозъкът ви обмисли
това, което току-що прочетохте. Признавам, че това може да е просто мнението на Елиу, но това е написано
по внушение от Бога. То произлиза от Духът на Бога и е запазено за нас в Библията. Не е ли вълнуващо
неговото напомняне за този гняв? Имало ли е “ангел-посредник” в дните, когато Бог е говорил директно
чрез сънища и видения на хората? Изглежда, че е било така.

Джон  Харли  пише  следното  за  този  ангел  в  книгата  си  за  Йов:  “Елиу  ни  учи,  че  има  небесен
застъпник, който защитава делото на страдалеца. Този помощник е ангел, който служи като посредник и
помага на човека, когото Бог е подложил на страдание с цел да го дисциплинира. Този ангел обявява на
страдащият кое е право за него, т.е. кой е правилния път, по който трябва да върви, който ще го изведе от
страданието и ще го върне обратно при Бога. Не е ясен външния вид на този ангел-посредник. Елиу се
противопоставя на мнението на Елифаз, че няма небесно създание, към което Йов може да се обърне за
помощ. Елиу казва, че има специален ангел, който работи за освобождаване на страдащите. Изразът “един
от хилядите” е употребен, за да се покаже, че това е обикновен ангел, но от начина, по който този израз е
използван в ст.9:3 е по-добре да приемем, че е притежавал голяма възпираща сила.  Следователно,  този
ангел-посредник е много специално небесно създание. В учението на Елиу този специален ангел работи за
възстановяването на онези, които са се отклонили от правия път. Това означава, че Бог не изоставя онзи от
служителите си, който е сгрешил. Обръщането към Бога е истина. Този ангел работи упорито за пълното
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възстановяване на сгрешилите и за връщатето им към вярната служба.”
Преди да продължим, има нужда от едно предупреждение. В наши дни Бог рядко говори чрез сънища

и видения. Сега, когато Библията е завършена, едва ли има нужда от тези неща. Аз вярвам в присъствието
на ангели, които навсякъде в Библията са наричани “духове на служението.” Те носят призивите на Бога. Те
ни наблюдават и предпазват. Понякога те даже носят съобщение от Бога. В болшинството случаи те са
невидими. Ние рядко ги чуваме, виждаме или докосваме, независимо че те ни се явяват в човешка форма,
така както е записано в Библията. Но във времето на Йов, когато Библията не е била завършена, Бог често
разкривал съобщението си чрез сънища и видения. Възможно е, когато говори на Неговите слуги по време
на болката, Неговия “ангел-посредник” да изяснява това послание и да помага на страдащия да го разбере.
С други думи Елиу казва: “Йов, Бог ти говори по време на изпитанието. Чуваш ли какво ти казва Той? Бог
може да е невидим и да изглежда неангажиран, но Той работи.” Йов не отговаря.

Втората му изказване. То е поместено в Йов 34. В началото Елиу се обръща към всички – както към
Йов, така и към неговите трима “приятели” (Йов 34:1-15). След това се обръща директно към Йов (Йов
34:16-33). Тъй като Елиу рядко казва нещо, което преди това не е било казано, ще разгледаме само няколко
места от изказването му. Йов  продължава да не му отговаря, поради което Елиу започва да се ядосва и го
хваща  за  гърлото.  В  “Посланието”  на  Филип  Янси  е  показано  колко  гневно  е  това  изказване:
“Следователно, защо просто не се изповядаш пред Бога? Кажи: “Извърших грях, но повече няма да греша.
Научи ме да виждам онова, което не виждам. Каквото и зло да съм извършил, повече няма да го върша.”
Само защото ти отказваш да живееш според законите на Бога, мислиш ли, че Той ще започне да живее
според твоите закони? Ти избери. Аз не мога да избера вместо теб. Кажи ми какво е решението ти.
Всички разумни хора казват и мъдрите, които ме слушат се съгласяват: “Йов е невеж човек. Той говори
глупости.” Йов, ти трябва да бъдеш притиснат към стената и да бъдеш принуден да дадеш отчет за
порочния  начин,  по  който  отговаряш  на  Бога.  Ти  увеличи  първородния  си  грях,  като  въстана  срещу
Божията  дисциплина,  предизвикателно  размахвайки  юмрук  срещу  Бога  и  отправяйки  множество
обвинения срещу Всевишният.” (Йов 34:31-37 – мой превод). Тези гневни и неверни думи не заслужават
вниманието на Йов, поради което той продължава да мълчи.

Третото му изказване (Йов 35). Тук Елиу обвинява хората с нечисти мотиви (включително и Йов!) и
подчертава, че това е причината, поради която Бог мълчи. Както и досега, Елиу продължава да употребява
сурови думи, насочени разбира се към Йов, който продължава да изпитва болка! Отново от “Посланието”:
“Хората  са  арогантно  безразлични  към  Бога  –  докато  разбира  се,  попаднат в  беда  и  тогава  Бог  е
безразличен  към  тях.  Зад  подобни  молитви  няма  нищо  освен  паника,  но  Всевишният  не  им  обръща
внимание. Тогава защо би забелязал теб, само защото казваш, че си се уморил да чакаш, за да бъдеш
изслушан; или да го чакаш да стане добър и да се ядоса и да направи нещо за решаване на световните
проблеми? “Йов, говоренето ти е чиста глупост, която няма спиране!” (Йов 35:12-16 – мой превод).

Четвърто и последно изказване на Елиу. В заключителната част от последното изказване на Елиу се
извършва една изненадваща промяна.  Той отново се връща към основната  цел и изрича някои истини.
Всъщност, в тази част той демонстрира много повече разум и говори с по-голяма точност в сравнение с
предишните му изказвания. Елиу засяга четири важни теми:

- Бог наблюдава и защитава праведните.
- Ако праведните извършат грях, Бог им дава да разберат, че са сгрешили.
- Ако те реагират правилно на дисциплиниращата тояга, Бог ги възстановява.
- Ако упорстват и продължават да грешат, те ще изстрадат последствията от грешките си.

Прекрасно религиозно учение! Защо човек да си губи времето и усилия, защо да се лута в толкова
много ненужни посоки, преди да стигне до тази цел. Но да сме благодарни, че Елиу накрая започва да
разбира правилно. След това прекрасно обобщение, Елиу поглежда нагоре и концентрира вниманието си
върху Бога. Изглежда, че той като че ли се опитва да помогне на Йов да промени фокуса си и да се върне
към  Бога,  което  много  прилича  на  това,  което  правим  ние,  когато  се  събираме  за  обща  молитва.  В
съдържанието на Йов 36 и 37 прозира основната тема: “Всичко това се отнася за нашия Бог!”

Последното  изказване  изиграва  ролята  на  чудесен  преход  към  момента,  когато  Бог  най-после
нарушава мълчанието си и се разкрива пред Йов (гл. 38). Думите на Елиу дават възможност на Йов да
придобие добро разбиране за живия Бог. Елиу започва с признанието, че трепери, когато мисли за Бога: “В
такъв момент сърцето ми трепери и се измества от мястото си. Слушайте внимателно гърма на гласа
Му и тътена, който излиза от устата Му и се носи свободно под цялото небе, а светкавиците Му стигат
до  краищата  на  земята.  След  нея  буботи  един  глас;  Той  гърми  с  чутовния  Си  глас  и  не  задържа
светкавиците, когато гласът Му бъде чут.  Бог гърми чудно с гласа си, вършейки велики дела, които ние
не можем да разберем” (Йов 37:1-5).

Бог е изключителен и превъзходен. Той е величествен в силата Си, величествен в личността Си и
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целите Му са удивителни. Колко ободряващо е да се отдръпваме назад в сянката на нашата незначителност
и да концентрираме цялото си внимание върху величието на нашия Бог! Всичко е създадено заради Него!

Едно  малко  момиченце  вървяло  край  майка  си  по  време  на  проливен  дъжд  с  гръмотевици  и
светкавици. Всеки път, когато блясвала светкавица, майката забелязала, че момиченцето се обръща и се
усмихва.  Те продължавали да вървят  и при всяка светкавица детето  отново се  обръщало по посока на
светкавицата и се усмихвало. Накрая майката попитала дъщеря си: “Скъпа, какво става? Защо винаги се
обръщаш и се усмихваш на светкавиците?” А момиченцето й отговорило: “Тъй като Бог ме снима, аз искам
да изляза усмихната на Неговата снимка.”

Ние правим голяма крачка към зрелостта, когато най-накрая разберем, че не сме важни ние и нашата
значимост.  Всичко  е  създадено  заради  Божието  величие,  заради  Неговата  святост,  заради  Неговото
великолепие и заради Неговата слава. “Господ е дълготърпелив и велик в сила и никак няма да оправдае
нечестивия; пътя на Господа е във вихрушка и буря и облаците са прахът на краката Му...Господ е благ,
крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него” (Наум 1:3,7).

Бог присъства навсякъде. Той е великолепен. Той е велик. Единствено Той е страховит! Той е около
нас,  над нас,  под нас и вътре в  нас.  Без Него няма праведност.  Без Него няма святост.  Без  Него няма
обещание за  опрощение,  няма източник за  абсолютна истина,  няма смисъл да се  издържа по време на
изпитанието, няма надежда отвъд гроба. Елиу привлича вниманието на Йов към страховитостта на Бога с
думите: “Слушай това, Йове, стани и се замисли над чудесата на Бога. Знаеш ли как ги извършва Бог и как
кара  да  блясва  светкавицата от облака Му?  Знаеш ли  за  пластовете  на дебелите  облаци,  знаеш ли
чудесата на Онзи, Чието познание е безпогрешно, ти, чиито дрехи са горещи, когато земята е в затишие
поради  южния  вятър?...От  север  идва  златно  великолепие,  около  Бога  има  страховито  величие.
Всемогъщият, ние не можем да Го открием; Той е възвеличан в сила и няма да извърши насилие над
правосъдието и над преизобилната праведност. Заради това хората се боят от Него; Той не зачита
никой, който се мисли за мъдър.” (Йов 37:14-17, 22-24 - мой превод).

Нищо не може да се сравни с Него. Нека никога да не забравяме това! Нека да се прекланяме пред
Него, да го прославяме и да величаем името Му с думи, в тишина и с песни. Както ще видим в следващата
глава, когато най-после Бог проговаря, Той отговаря на Йов от бурята. Внезапно Той се появява! Няма ли да
е прекрасно и ние да бяхме там? Внезапен гръм, светкавица, силен тътен и ураганен вятър, гонещ тъмни
облаци по небето и  отнякъде  Бог  се  появява  на  сцената.  Йов трябва да е  останал без дъх,  когато Бог
“отговорил на Йов из бурята” (Йов 38:1). 

Преди много години, когато бях на около 10 годишна възраст, по време на една тиха утрин рано преди
разсъмване ловях риба с баща си. Нашата малка 4-метрова рибарска лодка седеше на котва в едно малко
заливче край залива Матагорда. И двамата бяхме хвърлили въдиците си във водата и мълчахме. Баща ми
седеше на кърмата край двигателя, а аз бях в носовата част на лодката. Това беше една от онези сутрини,
когато човек може да хвърли монета по повърхността на водата и да брои колко подскока ще направи преди
да  потъне.  Беше тихо като  в  гроб – тишината беше почти свръхестествена.  Внезапно от  дълбините на
водата, близо до борда на лодката, във въздуха с огромна скорост излетя една огромна риба. Тя летя доста
време във въздуха и след това с оглушителен плясък се гмурна обратно във водата. От изненада аз сигурно
подскочих поне половин метър над дървената си седалка, целият треперещ от страх. Баща ми даже не се
обърна. Продължавайки да наблюдава въдицата си, той каза тихо: “Нали ти казах, че тук са големите риби.”

Това е посланието на Елиу. Йов, Бог е тук! Нашият страховит Бог, чиято слава е над всичко. “Йов,
слушай. Той е тук. Той не винаги е мълчалив. Когато Той говори, гласът Му не може да се сбърка с друг
глас.” Благодарение на последните думи на неговия приятел, представата на Йов за Бога е станала по-ясна.
Робърт Дик Уилсън бил професор по Стария Завет на семитски език от 1900 до 1929 година в Семинарията
в Принстън, в онези девствени години, когато нейната теология се придържаше здраво към евангелизма.
Заедно  с  него  преподавали Уорфийлд,  Мачен  и  други  теолози.  Когато  Мачен напуснал Семинарията  в
Принстън и основал Уестминсърската семинария,  Робърт Дик Уилсън напуснал заедно с  него и заедно
формирали новото училище. 

Доналд Грей Барнхауз  бил студент в  Семинарията в  Принстън от 1915 до 1917 год.  След това  в
продължение на 33 години служил като пастор в Десета Презвитерианска Църква във Филаделфия. Около
12  години  след  като  завършил  Семинарията  в  Принстън,  той  бил  поканен  да  се  върне  обратно  в
семинарията  и  да  проповядва  в  Параклиса  Милър.  С  известен  страх  и  безпокойство,  Барнхауз  приел
поканата. Дошъл уговорения ден. Тъкмо когато ставал за да отиде на катедрата и да започне проповедта си,
той забелязал, че Робърт Дик Уилсън влязъл, преминал по дългата пътека и седнал точно пред катедрата.
Толкова близкото присъствие на стария му учител можело да бъде притеснително даже за такъв силен
проповедник като Барнхауз. По-късно Барнхауз разказвал, че след като свършил проповедта си, д-р Уилсън
отишъл  при  него,  стиснал  му  ръката  и  казал:  “Ако  ти  се  върнеш  тук,  аз  няма  да  идвам  да  слушам
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проповедите ти. Аз идвам само по веднъж, за да чуя моите момчета. Идвам само за да разбера, дали те се
покланят на голям или на малък Бог.” Тъй като не бил сигурен, че е разбрал правилно какъв смисъл влага д-
р Уилсън в думите си, Барннауз помолил за разяснение. Д-р Уилсън казал: “О, много е просто. Някои хора
притежават само някакъв малък Бог и винаги си имат проблеми с Него. Той не може да прави чудеса. Той не
може да се грижи да онова, което се случва в живота им. Той не се намесва, за да защити хората Си. Те имат
един малък Бог. Но има и друг вид хора, които се покланят пред един всесилен Бог. Той казва нещо и то
става. Той знае как да се покаже силен в защита на онези, които се боят от Него.”

Тъй като искал да разбере в  коя категория е  поставен,  Барнхауз въздигнал облекчено,  когато чул
окончателната оценка на своя учител: “Доналд, ти имаш голям Бог и Той ще благослови служението ти.”
След това помълчал малко, вгледал се дълбоко в очите на младия проповедник и казал преди раздяла: “Бог
да те благослови, Доналд, Бог да те благослови.”

Колко голям е вашият Бог? Дали е достатъчно голям, за да се намесва в живота ви? Дали е достатъчно
голям,  за  да му вярвате? Дали е  достатъчно голям,  за  да  изпитвате  страхопочитание  и  безпрекословен
респект към Него? Дали е достатъчно голям, че да е в състояние да изтрие безпокойствата ви и да ги замени
с мир?

Когато  вашият Бог  е  твърде  малък,  проблемите  ви  се  преумножават  и  вие  треперите  от  страх  и
несигурност. Когато вашият Бог е велик, проблемите ви се смаляват до незначителни размери, а вие стоите
изпълнен със страхопочитание и се прекланяте пред Царят.

Какъв човек сте вие – поклонник на малък или на велик Бог?

Глава 17

Прозорливо смъмряне от Всевишният

 Бог се свързва с нас по необичайни начини. Когато го прави, Той често казва най-неочаквани неща.
Ако приличате на мен, сигурно са ви казвали, че посланието на Бога стига до нас в една тиха и мирна
обстановка. Гласът му е кротък и мек, подобно на тихия глас, който чул малкият Самуил от леглото си в
храма и подобно на гласа, който чул Илия, когато бил в пещерата в планината Хорив. На нас ни е казвано, че
посланието на Бога е предсказуемо. Но това не е вярно. 

Има  моменти,  когато  Бог  привлича  вниманието  ни,  докато  сме  заобиколени  от  хаос.  Когато  се
разминем на косъм със смъртта, впоследствие осъзнаваме факта, че Той ни е предпазил от гибелта. Такива
послания предизвикват  студени тръпки по гръбначния ни стълб.  Това се  случило на Ан Чапман,  която
работела в един магазин за изделия на изкуствата и занаятите в Нотргейт, Мериленд. В 17:20  в сряда бил
изстрелян първият  куршум в  една  престрелка,  в  която били убити пет  човека.   Един куршум пробита
огромна дупка във витрината, нащърбил полюлея на една лампа, пронизал два рекламни афиша и се ударил
в метална етажерка с миниатюрни книги. За щастие, куршумът минал близо до Ан без да я засегне и се
спрял близо до една книга, озаглавена “Вдъхновение за сърцето,” до която пък се намирала книгата на Брус
Уилкинсън “Молитвата на Явис.” (Коментар: Превел съм тази книга и мога да я изпратя на всеки, който пожелае. Д.Пр.)
На задната корица на тази книга е написано: “Една проста ежедневна молитва, която идва от сърцето, може
да ви вдъхнови постоянно да търсите Божията благосклонност,  сила и защита.” Този следобед Божието
послание  към  Ан  съвсем  не  е  било  спокойно,  тихо  и  мирно.  В  нейния  случай  то  дошло  чрез  почти
смъртоносната траектория на куршум, изстрелян от мощна снайперска пушка.

Не винаги Бог влиза в нашия свят, стъпвайки на пръсти и не винаги Той ни демонстрира присъствието
си по един спокоен начин. Пророк Наум ни казва, че понякога “Господ е във вихрушка и буря” (Наум 1:3).
Когато Бог дал на Моисей Десетте Заповеди на планината Синай, тази скалиста планина била обвита от
дебели и тежки облаци, и имало светкавици, и оглушителни гръмотевици (Изход 19:16-19). Илия и Йезекия
свидетелстват за подобни сцени, когато Бог им се е явявал. В един коментар на Библията се казва: “Властта
и  величието  на  Бога  стават  очевидни  по  най-драматичен  начин  в  силите  на  природата.  Често  пъти
“вихрушката”  и  “бурята”  са  средства  за  описание  на  Божия  съд...Обаче,  въпреки  своето  величие,  тези
могъщи сили са като джуджета в присъствието на Бога, Който не могат да поберат даже и най-високите
небеса; Бурята  е  просто  безпокойството,  предизвикано  от  неговото  преминаване,  а  тъмните  буреносни
облаци  са просто прахта, която е повдигнат с краката му.” 

Когато следвал право в Ерфурт, Германия, младият Мартин Лутер попаднал в  капана на гръмотевична
буря, която толкова го изплашила и смирила, че той повярвал, че Бог му казва, че не трябва да се стреми да
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стане юрист. Той се убедил, че това бил Божият начин да каже, че Лутер трябва да стане монах и да Му
служи до края на живота си. По-късно Лутер разказвал, че е почувствал присъствието на Бога по време на
тази страховита буря. Противопоставяйки се на волята на баща си, той прекъснал обучението си и станал
монах. Той твърдо вярвал, че Бог е говорил в сърцето му посред този ужасен щорм.  Теолозите наричат
“теофани”  този  вид  видима  демонстрация  на  Божието  присъствие.  Ние  можем  да  бъдем  твърде
нечувствителни или прекалено заети, за да чуем тихият глас на Бога, но разтърсващите послания на Бога са
незабравими. Много от нас могат да свидетелстват, че живота ни започва да се променя поради някакво
смъмряне,  което  идва  до  нас  посредством  някаква  извънредна  и  забележителна  “теофани.”  Това  се  е
случило и с Йов. Когато Бог нарушил мълчанието си, той “отговори на Йов из бурята” (Йов 38:1). Всички
ние, които толкова дълго чакахме и мечтаехме да чуем Божия глас заедно с Йов, сега можем с въздишка на
успокоение да кажем: “Най-после.”

Първото послание на Бога
След като нарушил мълчанието си, Бог направил две изказвания. Първото е записано в Йов 38:1 –

40:5. Второто му изказване започва от Йов 40:6. За мен е интересно и изненадващо това, което Бог не прави.
Той не дава нито един отговор на въпросите на Йов. Той не се извинява заради това, че е мълчал толкова
дълго време. Той не е предоставил даже най-малка информация за разговора Му със Сатаната, след който
започнали нещастията на Йов. Нещо повече, Бог не признава, че Йов преминава през голямо изпитание.
Когато накрая проговаря, Той започва с едно смъмряне.

Към този момент Йов започнал да се държи донякъде независимо и арогантно. Човек започва да се
държи по този начин, когато твърде дълго се е защитавал от някакви нападки. Когато се е налагало да се
противопоставя на атаките на другите, всеки от нас има склонността да става малко самонадеян. Бог ще
засегне няколко теми, но за него “номер 1” е да настрои сърцето на Йов в хармония със Своето сърце. Бог
винаги знае как да направи това. Ако отделите време да ги преброите, вие ще установите, че Бог задава 77
въпроса в своите две изказвания тук. Още в първите му думи се съдържа първият въпрос, над който Йов е
трябвало да се замисли: “Кой е този, който помрачава съвета чрез думи без познание?” (Йов 38:2 – мой
превод).

Живата  Библия  с  други  думи  казва:  “Защо  използваш  незнанието  си,  за  да  отричаш  Моето
провидение?” С това Бог не е искал да бъде груб, а само да спре Йов, за да не върви по избрания от него
път. Йов е имал нужда отново да му се напомни кой ръководи всичко. Налагало се да разбере, че Божиите
пътища и дела надвишават способностите му да ги разбере. Запомнете, че в този момент около тях не е
имало други хора, на сцената са били само Йов и Бога. Поради това въпроса “кой” има един прост отговор!
“Сега опаши кръста си като мъж и аз ще те питам, а ти ще Ме инструктираш!” (Йов 38:3 2 – мой
превод). Употребеното единствено число в този стих пояснява, че Бог не говори на приятелите, а се обръща
директно и единствено само към Йов. Първата група въпроси са свързани с една единствена тема: “Можеш
ли да обясниш или да контролираш създаденото от Мен?” Все едно, че Бог казва: “Йов, просто отговори на
въпроса.” Тази част завършва с твърдението на смирение от страна на Йов, съдържащо се в Йов 40:3-5.  Но
с това Бог не приключва. Следващата серия въпроси са свързани с темата: “Можеш ли да промениш или да
подчиниш създаденото от  Мен?” Тази част  завършва с  разкаянието на Йов.  Ние  ще разгледаме това  в
следващата глава. Но за сега нека да се концентрираме върху първата група въпроси, на които Йов отговаря
с пределно смирение. Бог започва разпита си със създанието на света: “Къде беше ти, когато поставях
основите на земята? (Йов 38:4 – мой превод). Ясно е, че Йов не е бил там по това време. Нито един човек е
бил тогава там. “Кажи ми, ако разбираш.” (Йов 38:4 – мой превод). Йов не е знаел отговора и на този
въпрос. Никой не знае. След като привлякъл вниманието на Йов, Бог продължава по същата тема: “Кой
определи размерите й? Ако знаеш. Или кой опъваше връвта за мерене по нея? На какво се опряха основите
й? Или кой положи крайъгълният й камък?” (Йов 38:5-6 – мой превод). Как е било закрепено всичко това в
космоса? Няма обяснение – има само една възможност – единствено Бог знае. “Когато сутрешните звезди
пееха заедно и всички синове на Бога викаха от радост? (Йов 38:7 – мой превод).

Тук сигурно се имат предвид първите звезди.  Тези “сутрешни звезди пееха заедно.” Вероятно по
време на създаването на света звездите буквално са пеели. Може би това е поетичен способ и не трябва да
бъде възприеман буквално. Възможно е Бог да казва на Йов,  че всички далечни светове са в хармония
помежду си. Но тъй като не сме били там, ние не знаем. Възможно е тук Бог да има предвид ангелите. Може
би  те  са  били  “сутрешните  звезди,”  които  са  пеели  по  време  на  създаването  на  света.  Тези  ангелски
създания са свидетелствали за всичко това с отворени уста, докато са наблюдавали работата на Бога за
създаването на света, вероятно със скептичен израз на лицата си. 

След това Бог бързо преминава към темата за морето. “Или кой затвори морето с врати, когато
устремено  напред,  то  излезе  от  утробата;  когато  го  облякох  с  облак  и  непрогледна  тъмнина  обви
бреговете му; и Аз му определих границите и поставих врати, и заключалка, и казах: До тук ще идваш, но
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не по-нататък; и тук ще спират гордите ти вълни? (Йов 38:8-11 – мой превод). “Йов, би ли могъл да
направиш това? Къде беше ти, когато това се случи?” Към този момент е сигурно, че Йов започва да разбира
онова, което му се казва. “Някога през живота си заповядвал ли си на утрото и заставял ли си зората да
научи къде й е мястото?” (Йов 38:12 – мой превод). 

След като накарал Йов да се удивлява над всичко това, Бог преминава към слънцето – най-голямото
светило  през  деня.  “Влизал  ли  си  в  изворите  на  морето или вървял  ли  си  в  теснините  на  бездната?
Разкривали ли са се пред тебе вратите на смъртта или виждал ли си вратите на дълбоката тъмнина?
Разбрал ли си размерите на земята? Кажи ми, ако знаеш всичко това. Къде е пътя към обиталището на
светлината? И тъмнината, къде е нейното място?” (Йов 38:16-19 – мой превод).

Нали това са доста голяма група въпроси? Знаете ли какво става, когато ви бъдат зададени такива
въпроси? Вие се смирявате. Седите тихо, осъзнавайки, че не можете да отговорите. Както казва Йов, накрая
той поставил ръката на устата си, за да не бъде изкушен да даде някакъв отговор. Човек е в пълно неведение
по тези въпроси. Все едно че се намирате в класна стая, където учителя задава въпрос, чиято цел е да ви
провали.  И тъй като осъзнавате това, вие залягате ниско зад гърба на седящия пред вас, с надеждата, че
учителят няма да ви види. Вие не само не знаете отговорите, а сте и наясно, че и другите ученици не ги
знаят, което ви прави двойно по-тих.

Въпросите продължават и фокусират Йов, за да го накарат да осъзнае колко много неща са просто над
неговите способности да ги разбере. Следващото нещо, към което се обръща Бог, са огромните размери на
неговата съзидателна дейност. Четете бавно и се опитайте да си представите онова, което казва Бог: “Влизал
ли си в изворите на морето или вървял ли си в теснините на бездната? Разкривали ли са се пред тебе
вратите на смъртта или виждал ли си вратите на дълбоката тъмнина? Разбрал ли си размерите на
земята? Кажи ми, ако знаеш всичко това. Къде е пътя към обиталището на светлината? И тъмнината,
къде е нейното място, за да я занесеш до територия й и да знаеш пътищата до дома й” (Йов 38:16-19 –
мой превод). 

По време на проучването си установих, че най-голямата морска дълбочина е около 11 км. Може да
има и други по-дълбоки места, но Марианската падина е най-дълбокото място, открито до сега.  А какво
знаем за звездните разстояния. Може би си спомняте, че на един от нашите космически сонди бяха нужни
12 години, за да измине около 6 млрд. км. И премина на разстояние 4500 км от облаците на планетата
Нептун. Но това беше космическо пътуване само в нашата непосредствена галактика. Казвали са ми, че има
стотици и хиляди, а може би и милиони други галактики. А кой знае, дали нашата галактика не е най-
малката от всички останали галактики? Това е главозамайващо и неразбираемо.

Опитвам се да си представя Йов. Към този момент той е вкаменен. Имам усещането, че всичките
циреи  по  тялото  му  вече  не  са  му  изглеждали  толкова  важни.  Както  вече  не  му  изглеждали  важни  и
догматичните  отговори,  които му дали Елифаз,  Валдад и  Софар.  Докато говори  по темата  за  космоса,
Господ продължава да задава още много въпроси на Своя служител: “Можеш ли да вържеш веригите на
Плеядите или да развържеш връзките на Орион? Можеш ли да накараш да изгрее едно съзвездие, когато
му дойде времето или да направляваш Мечката с нейните спътници? Знаеш ли законите на небесата или
можеш ли да установиш тяхната власт над земята? Можеш ли да издигнеш гласа си до облаците, за да
те покрият изобилни води?” (Йов 38:31-33 – мой превод). 

Подобно нещо се случва с нас, когато посетим някои от гигантските телескопи, където можем да
погледнем  към  космоса  и  да  видим,  че  има  царства,  които  са  ни  непознати.  После  се  отдръпваме  от
телескопа, поклащаме главата си, пъхаме ръцете си в джобовете и заставаме тихо. Ние не се обръщаме и не
започваме да инструктираме човека,  който работи в обсерваторията.  Необятността на всичко,  което сме
видели, ни кара да се почувстваме невероятно незначителни. В сравнение с огромните пространства на
космоса, които сме видели през телескопа, ние сме като микроскопични прашинки. Особено впечатляващо е
това, че Онзи, който може да отговори на всеки въпрос, говори на Йов. Той не само е създал това торение,
Той го е направил да се движи и да спазва своя график с точността на часовник. И като че ли това не е
достатъчно, Бог е  създал и животинското царство.  Той е създал както четирикраките,  така и крилатите
създания. Нека за преминем през тези описания така, като че ли обикаляме местната зоологическа градина.
Опитайте се да си представите Йов, докато той се наслаждава на всеки въпрос!

“Можеш ли да уловиш плячка за лъва или да задоволиш апетита на младите лъвчета, когато седят
в бърлогите си и лежейки дебнат в леговищата си? Кой приготвя яденето за враната, когато малките й
викат към Бога и се скитат, защото нямат храна? Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози?
Наблюдавал ли си как ражда сърната? Можеш ли да кажеш колко месеца трае бременността им или
знаеш ли времето, когато раждат?...Кой е пуснал на свобода дивото магаре и кой е развързал връзките на
бързоногото  магаре,  на  което  съм  дал  пустинята  да  му  бъде  дом  и  солената  земя  да  му  бъде
жилище?...Ще се съгласи ли да ти работи дивия бик и ще нощува ли край твоите ясли? Можеш ли да
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впрегнеш дивия бик да оре и дали ще бранува долините след теб?...Крилата на женския щраус пляскат
весело, украсени с перата и перушината на любовта, защото тя е изоставила яйцата си в земята и ги
топли в пръстта, но забравя, че нечии крак може да ги смаже или пък някой див звяр може да ги стъпче...
Ти ли даваш на коня неговата сила? Ти ли обличаш вратът му с грива? Ти ли го правиш да скача като
скакалец? Неговото величествено цвилене е ужасно. Той копае с копито в долината и се наслаждава на
силата  си;  Той  излиза  срещу  оръжията.  Присмива  се  на  страха  и  не  се  обезсърчава,  и  не  бяга  от
меча...Благодарение на твоята мъдрост ли се рее ястреба, разперил крилата си на юг? По твоя заповед ли
се издига орела и прави гнездото си на високо? Той живее и обитава канарите, в скалистите чукари и в
непристъпните места. Оттам съзира храната, очите му я виждат отдалеч. Пилетата му също смучат
кръв и където има трупове, там е и той.” Йов 38: 39 – 39:2; 5-6; 9-10; 13-15; 19-22; 26-30 – мой превод).
Защо? Чувам ви как задавате този въпрос? (Това беше и моята първа реакция, когато прочетох всичко това.)
Запитах  се:  “Защо?  Какво  общо  има  между  гледането  с  телескоп  към  космоса  или  посещението  в
зоологическата градина и утешаването на Йов, чието тяло е покрито с циреи? Бог просто е трябвало да ги
премахне и толкова. Внезапно и завинаги те би трябвало да бъдат премахнати. Аз бих постъпил така, но не
и Бог.

Авторът  Дейвид  Аткинсън  ни  помага  да  разберем:  “Трябва  да  се  запитаме  защо Бог  изразходва
толкова много време, за да говори за небесата, звездите и животните? Със сигурност има по-подходяща
тема за  разговор с  човек,  който от няколко седмици страда от толкова силно усещане за  изоставеност.
Разбира се, чак след като депресираният човек получи безопасността и потвърждението от присъствието на
другия, тогава може да започне този разговор. Сега, когато Йов знае, че не е сам, е подходящо Бог да говори
и  може  би  да  извади  Йов  от  неговото  нещастие  и  несъмнено  да  му  даде  ново  виждане  за  неговото
положение ...Все едно, че Господ Бог се разхожда сред своето създание – може би върви през Градината,
когато бурята утихва и кани Йов да го придружи: “Виждаш ли това? Знаеш ли какво е това?”  Бог казва:
“Позволи ми да те накарам да се възхитиш от сложността и заплетеността на всичко това! От полагането на
основите на земята (38:4), когато сутрешните звезди пееха заедно и всички синове на Бога в небесния двор
викаха от радост (38:7),  това  радостно честване на Създателя се  пее постоянно до сега.  Замисли се за
морето,  което е  сдържано от своята хаотична мощ (38:8-11),  небесата,  морските дълбини,  светлината и
тъмнината (38:12-21). Помислете за животните! Можете ли да уловите плячка за лъвицата (38:39)? Кой се
грижи за храната на гарваните (38:41)? А какво да кажем да даващата живот сила на раждането – за дивите
кози (39:1); за дивото магаре (39:5); за дивия бик (39:9)? Йов, ела да обиколиш заедно с мен: виж тези неща;
почуди им се; порадвай им се. Ти не можеш да ги контролираш, но те са под мой контрол, казва Бог...Ти
никога няма да станеш такъв, какъвто трябва да бъдеш, докато не престанеш да гледаш само към себе си и
не се разходиш сред тях.” Може би това е причината Бог да накара Йов да го придружава по време на
обиколката му – да му покаже величието на работата си: да накара Йов да престане да мисли за себе си, да
го откъсне от неговото нещастие, да разшири хоризонтите му, за да стигнат до съзидателното и даващо
живот величие на Бога и специално да му даде възможност да се види в една нова обстановка. Йов, тук
сърцето  ти  ще  намери  почивка;  когато  намериш  своето  собствено  място  в  рамките  на  панорамата  на
плановете на Бога за неговия свят. Можете ли да вдигнете очите си от купчината пепел и да видите славата
на Бога в неговото създание?”

Изглежда, че Господ помага на Йов да се издигне над своя свят на страданието – над неговите вечно
присъстващи съветници с техния неспирен критицизъм и обвинения. Правейки това, Бог подготвя сърцето
на Йов за изцяло ново разбиране на Неговите пътища, за да има желание да прощава на хората заради
техните  обидни  думи  и  да  придобие  способността  да  се  възстановява  и  да  продължава  да  живее  без
горчивина в сърцето си и без други вътрешни белези. Купчината пепел може би е подходящото място, край
което да седим, ако тъгуваме, но това е не е място, където трябва да седим, ако искаме да се чувстваме по-
добре. 

Ще помогнем най-добре на депресираните хора – да се доближат по-близо до Бога, от дълбочините на
нещастието – не като им изнасяме лекции за религиозното учение, не като им произнасяме най-добрата си
проповед, не като им показваме къде са сгрешили, а като обикаляме заедно с тях в градината, когато ги
завеждаме да видят някой водопад или някой залез на слънцето, когато им помагаме да се възстановят,
радвайки  се  на  света.  Разбира  се,  такива  стъпки  не  винаги  са  практични.  Но  ако  успеем  да  накараме
депресираните  хора  да  погледнат  на  себе  си  в  новата  обстановка  и  до  си  намерят  някакво  място  на
безопасност и принадлежност в рамките на богата панорама на Божието създание, ние им помагаме.

Смиреният отговор на Йов
Няма съмнение, Йов приема казаното от Бога. “Тогава Йов отговори на Бога и каза: “Ето, аз съм

незначителен; какво мога да Ти отговоря? Поставям ръка на устата си. Веднъж говорих и няма повече да
отговарям. Дори два пъти, но няма да добавя нищо повече.” (Йов 40:3-5 – мой превод).  Ако отделите
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време да анализирате тези думи, вие ще видите, че Йов дава три отговори. Първият отговор е отговор на
смирението. Вторият отговор е отговор на  облекчението. А третият отговор е отговорът на  предаването.
Това  е  всичко,  което Бог  иска  да  чуе.  И каква  важна промяна  е  това  за  Йов!  Без  да  осъзнава,  той се
превърнал в независим и самонадеян човек, който защитавал себе си. Без да казва това, той започнал да си
дава вид, все едно че държи кормилото на Божието провидение.

Първият отговор на Йов е в 40:.4: “Аз съм незначителен.” Мнозина от най-образованите психолози не
биха дали този отговор. Те биха казали, че ние трябва да сме окуражени, когато разбираме колко важни
личности сме,  колко ценни сме в очите на Бога и какво важно място ще заемем в този свят.  Те ще ни
съветват:  “Не мисли и не  казвай “Аз съм незначителен.”  Моят съвент е  да  не тръгвате  по този път  и
помнете, че Бог не е направил забележка на Йов за това, че е казал, че е незначителен или че е човек, който
не заслужава нищо. На иврит думата “незначителен” означава “с леко тегло,” за разлика от една друга дума,
която  е  превеждана  като  “тежък.”  В  един  коментар  се  дава  следното  обяснение:  “Незначителен,”
превеждано от  “с  леко  тегло,”  е  противоположно на  “тежък,  значителен,  уважаван.”  С  този  риторичен
въпрос Йов отговаря, че той няма да отговаря на нито един от въпросите. С един жест на подчинение и
предаване,  той  слага  ръка  на  устата  си.  Йов  отговорил  на  атаките  на  Елифаз,  Валдад  и  Софар,  но  в
присъствието на Бога  се втрещил, онемял и се объркал.” Ние бихме могли да кажем същото така: “Аз съм
лека категория.” Искрено казано, това е истина. Това е подходящ израз, който Йов би могъл да използва,
след като са му били зададени толкова много въпроси, на които той не е бил в състояние да отговори. И са
му били показани толкова много неща, които той не е могъл да разбере.  Един искрен и смирен човек би
признал: “Аз съм незначителен.”

Второто нещо, което е казал Йов е: “Какво мога да ти отговоря?” Аз гледам на това като на една
демонстрация на облекчението. Бог не иска да Му отговаряме, защото Той знае отговорите. Той знае всички
отговори! Той иска Йов да признае: “Аз не знам нито един от отговорите. А след като не знам за тези неща,
които са толкова очевидни, как бих могъл някога напълно да разбера великите тайни, с които е обгърнат моя
свят?” Когато направи това признание, тихо облекчение заменя обезпокоителното противопоставяне. Тук
искам да ви кажа нещо изключително важно:  Когато сме разбити и докарани до края на собствените си
сили, това не е направено с цел да научим повече отговори, които да натрапваме на другите. Целта на тези
изпитания е да признаем, че Господ е Бог и Неговите планове и основания са по-дълбоки, по-високи и по-
широки отколкото ние можем да разберем. Поради това получаваме облекчение,  защото не е нужно да
даваме отговори или да ги защитаваме.

Третият отговор на Йов е демонстрация на предаването. “В ст. 4 се казва : Поставям ръка на устата
си. Не се осмелявам да говоря повече,  казах достатъчно, всъщност повече достатъчно.

Прескачане от времето на Йов в нашето време
Отговорът на Йов ме кара да помисля какво казва това на нашия свят през 21 век.  Колко нужни

послания ни предлага това в наши дни! Откривам поне три послания в контекста на отговора на Йов.
Първо: Ако пътищата на Бога са по-възвишени от моите, тогава каквото и да ми позволи Той,

аз ще трябва да се прекланям пред Него с покорство. Резултатът от подобен подход е истинско смирение.
Покорството пред волята на Бога е белегът за истинското смирение. Всеки от нас би могъл да употребява
огромни дози от това смирение. Колко рядко в наши дни се среща духът на смирението,  особено сред
компетентните, високоинтелектуалните и успяващи хора.

Второ: Ако Бог контролира всичко, тогава както и да насочи стъпките ми, аз ще Го последвам с
подчинение. Какво  облекчение ни носи това! Най-после мога да си почина, след като не аз контролирам
положението.  Наскоро  говорих  пред  една  конференция  в  Чикаго,  провеждана  от  Библейския  институт
“Мууди.” Най-впечатляващото нещо от тази конференция беше един огромен надпис, който беше закачен
над  сцената,  така  че  беше  пред  погледа  на  всички  присъстващи.  На  него  с  големи  букви  пишеше:
ОТПУСНЕТЕ СЕ ВСИЧКИ, СЛЕД КАТО НЕ ВИЕ КОНТРОЛИРАТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО. Залата беше пълно
с пастори – присъстваха 1500 човека! И всеки един от нас обикновено ръководи (поне така си мислим),
само че на тази конференция ни се напомни, че не ние ръководим положението. Това беше окуражаващо
облекчение за всички присъстващи. Тъкмо този надпис е разпънал Бог пред Йов: “Ти не контролираш нищо.
Това е Моя отговорност. Ти си Мой слуга, а аз съм твоя Господар. Аз знам какво правя.” Тъй като Бог знае
какво прави, накъдето и да насочи стъпките ми, аз просто ще го следвам. Колко окуражаващо облекчение ни
носи подобно поведение!

Трето:  Ако Бог знае отговорите, които аз не знам, тогава когато Той говори, аз ще го слушам
мълчаливо. Аз се уча в процеса на слушането. Обучението изисква да спрем и търпеливо да чакаме Бог да
работи, а ние да сме готови да слушаме, когато Той ни инструктира за пътищата Си. По природата си ние не
сме смирени, покорни и тихи. Ние предпочитаме да ръководим, да контролираме и да крещим да другите и
определено не обичаме да чакаме. Ние искаме онова, което искаме и то в мига, в който го поискаме. 
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Заедно с по-големия си брат и сестра си, четиригодишният Томи бил превързан с колан на задната
седалка на колата, докато семейството правело едно дълго пътуване. Почти всяка минута той питал: “Тате,
вече стигнахме ли? Нали ни остава още малко да пътуваме? Мамо, стигнахме ли?” Изтощена, майка му се
обърнала и му казала: “Не, Томи! Ние още не сме стигнали. Ще трябва да пътуваме много дълго време,
преди да пристигнем.” За известно време настъпила тишина, но той като Томи не можел да търпи повече,
той сменил вида на въпроса и запитал: “Мамо, когато стигнем там аз все още ли ще съм на четири години?”

“Господи, побързай! Ела сега.” Ние предпочитаме да бягаме, а не да чакаме. Ние предпочитаме да
получим прошката заради това, че сме направили без разрешение, а не да изчакаме да получим разрешение.
Ние предпочитаме да се съпротивляваме, а не да се подчиняваме.  Ние предпочитаме да говорим, а не да
слушаме. Ние предпочитаме да ръководим, а не да бъдем ръководени.

Трябва  да  си  припомним  следната  пуританска  молитва:  “Господи,  когато  Ти  ме  насочваш,  аз  се
контролирам; когато Ти проявяваш върховенството си, аз се управлявам; когато Ти се грижиш за мен, аз съм
задоволен;  когато  завися  от  Твоето  благоволение,  аз  съм  запасен;  когато  се  подчинявам  на  твоето
благоволение, тогава вървя след волята си; когато Те изучавам, обичам, почитам и вярвам в Теб, тогава
служа на Теб. Аз греша и поправям законите Ти, за да ми станат по-удобни; вместо да се стремя да получа
одобрението Ти, аз се стремя да получа одобрението на хората; по природата си аз съм идолопоклонник.
Господи, основната цел с която съм създаден, е да върна сърцето си обратно при Теб. Убеди ме, че аз не
мога да бъда бог сам на себе си или да се  направя щастлив,  нито пък моя собствен Христос може да
възстанови радостта ми, нито пък моят собствен Дух да ме учи, да ме насочва и да ме управлява. Помогни
ми да разбера, че милостта прави това чрез изпитанията на провидението, защото когато вярвам в някакъв
бог, ти ме притискаш още по-надолу; когато богатството е моят идол, то отлита от мен; когато се стремя
единствено към удоволствията, ти ги превръщаш в горчивина. Отнеми от мен окото ми, което се заглежда в
хубавите жени, любопитното око, лакомия апетит, порочното сърце. Покажи ми, че нито едно от тези неща
не може да излекува наранената съвест или да подкрепи отпадналото тяло или да повдигне отпадналия дух.
След това ме заведи до кръста и ме остави там.” 

Не мога да приключа тази глава, без да кажа още нещо за свиващата стомаха ни реалност. Нужни са
съзнателни усилия от наша страна, за да се променим  .   Вие може да сте станал човек, с който е трудно да се
живее. Ако това е така, хората, които живеят най-близо до вас вече не знаят как да ви обяснят тази горчива
истина. Моята надежда е, че прочитането на тази глава ще ви помогне за направите този толкова нужен
завой.  Освен  това  трябва  да  ви  предупредя:  Ако  наистина  сериозно  решите  да  направите  промени  и
започнете да прилагате някои от тях, това ще шокира хората, които до този момент са се опитвали да ви
кажат, че трябва да се промените. 

В прекрасната си книга “Право на север,” пастор Гери Инриг цитира Том Андерсън, чиято история
обяснява причината, поради която отправям това предупреждение: “Докато пътувах с колата си към вилата
ни на брега на океана, аз се заклех пред себе си. В продължение на 2 седмици щях да се опитам да бъда
обичащ съпруг и баща. Абсолютно обичащ. Без никакви “ако,” “и” или “но.” Тази идея ми дойде, докато
слушах магнетофонния запис един коментатор, карайки колата си. Той цитира един откъс от Библията, в
който се казваше, че съпрузите трябва да обичат жените си. След това той каза: “Любовта е акт на волята.
Човек може да избере да обича.” Трябваше да призная пред себе си, че аз бях егоистичен съпруг – че
любовта ми беше притъпявана от собствената ми нечувствителност. Чрез дребнавите начини, когато правех
забележки на Евелин, че е мудна; когато настоявах да гледаме канал 1 по телевизията; когато изхвърлях
вчерашните вестници преди Евелин да ги беше прочела. Добре, аз взех решение всичко това да се промени
за 2 седмици. И го направих. Още от момента, когато целунах Евелин на вратата на вилата и й казах: “Този
жълт пуловер ти стои прекрасно.” “О, Том, ти го забеляза,” каза тя, изненадана и доволна. А може би и
малко  шокирана.  След  продължителното  шофиране  ми  се  искаше  да  поседя  и  да  почета,  но  Евелин
предложи да се разходим по плажа.  Искаше ми се да й откажа, но тогава си помислих, че през цялата
седмица Евелин е била сама с децата и сега иска да бъде насаме с мен. Разходихме се на плажа, а през това
време децата си играеха с хвърчилата си.  Така продължи всичко.  Цели две седмици не се  обаждах по
телефона  в  инвестиционната  фирма  на  Уол  Стрийт,  където  бях  директор;  посетихме  един  музей  за
раковини, въпреки че мразя музеите; не проронвах нито дума, когато Евелин закъсняваше с подготовката си
за  излизане и  закъснявахме за  уговорена среща в ресторанта.  Отпочивахме си и  се  радвахме,  ето  така
премина цялата  ваканция.  Заклех се  отново пред  себе  си  да  продължавам да  си  напомням да  избирам
любовта. Само едно единствено нещо помрачи моя експеримент. Последната вечер във вилата, докато се
подготвяхме да си лягаме,  Евелин ме погледна изпитателно с най-тъжно изражение.  Попитах я:  “Какво
има?”  А тя ми каза: “Том, да не би да знаеш нещо, което аз не знам?” “Какво искаш да кажеш?” “Ами, нали
знаеш, че преди няколко седмици се преглеждах профилактично при нашия лекар.  Да не би да ти е казал
нещо за мен? Том, ти беше толкова добър към мен през тази ваканция. Да не би да съм неизлечимо болна и
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да умирам?” Отне ми известно време, за да проумея какво ми казва. След това се засмях, прегърнах я и
казах: “Не, скъпа. Ти не умираш. Аз просто започнах да живея!”

Такава е моята надежда за вас като последица от търсенето на тези нови перспективи от гледната
точка на Йов. Истината е, че вие всеки ден решавате как да се държите и какво да бъде поведението ви. И
ако е нужно да посетите зоологическата градина или астрономическата обсерватория, за да погледнете към
звездите, направете го. Онова, което е нужно, за да ви убеди, че наистина сте “лека категория,” но въпреки
това колко много вашия свят продължава да се върти единствено около вас. Бог прави всичко възможно, за
да привлече вниманието ви. Не е ли време да послушате и да се промените? Всичко започва с вземането на
няколко важни решения. Започнете от днес. Кой знае? Може би ще установите, че вие просто сте започнали
да живеете.

Глава 18

Пълно разкаяние поради изцяло правилни причини

 Трудно е да научим сърцето си да е смирено, когато живеем в спорещ свят. Казано по друг начин,
рядко се открива дух на разкаяние в едно осъждащо общество. Колко рядко чуваме: “Сбърках. Искрено
съжалявам. Ще бъдете ли така добър да ми простите?” За разлика от този подход,  колко често чуваме
думите: “Ще те съдя! Ще се срещнем в съда!” 

Ще ви дам един пример за начина, по който разсъждава нашия свят. Тази история не само е истинска,
но беше избрана за победител в конкурса на Криминалните адвокати за 2002 год. Един адвокат от Шарлот,
Северна Каролина, купил една кутия от много редки и скъпи пури, а след това заедно с други неща ги
застраховал срещу пожар. Един месец по-късно, след като изпушил целия запас от тези прекрасни пури, без
да е платил даже първата вноска по застраховката, адвокатът подал иск срещу застрахователната компания
за  изплащане  на  застраховката.  В  своя  иск  адвокатът  твърдял,  че  пурите  изгорели  в  “серия  от  малки
пожари.” Застрахователната компания отказала да плати, основавайки се на причина, че очевидно човекът е
консумирал пурите по обичайният начин. Тогава адвокатът завел дело в съда и спечелил! 

При произнасяне на присъдата съдията изразил съгласието си със застрахователната компания,  че
искът е несериозен. Независимо от това съдията отсъдил, че адвоката притежава застрахователна полица, в
която е  написана гаранция,  че пурите са  застраховани срещу пожар,  без  да е  записано,  че нормалното
запалване на пурите при пушене няма да се счита за пожар, поради което застрахователната компания е
длъжна да плати исканата сума. Вместо да се въвлича в един продължителен и скъпоструващ апелативен
процес, застрахователната компания приела присъдата и платила 15 000 долара на адвоката за загубата на
неговите пури в серията от “пожари.” А СЕГА СЛЕДВА НАЙ-ДОБРАТА ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА. След като
адвокатът взел парите, застрахователната компания предявила иск той да бъде арестуван поради нарушение
на закона! Оказало се, че поради своя иск за изплащане на застраховката и свидетелстването си пред съда,
адвокатът бил обвинен в умишлено опожаряване на своята застрахована собственост и бил осъден на две
години затвор и 24 000 долара глоба. 

Лесно ли е да се опитвайте се да научите децата си, че е много важно да живеят смирено и да се
подчиняват на Бога, когато подобни истории се въртят в медиите? Чудно ли е, че в наше време се срещат
рядко  думите  “Разкайвам  се”?  Може  би  това  е  причината,  поради  която  бях  силно  изненадан,  когато
прочетох следните думи на Йов: “Вземам си думите назад и се разкайвам в пръст и пепел” (Йов 42:6 – мой
превод). Вариантът на превод на Библията на Еужени Петерсън, наречен “Посланието,” ни дава словесно
описание на онова, което може би е имал предвид Йов: “Съжалявам, прости ми. Обещавам, че никога вече
няма да направя това! Никога вече няма да живея с утайката от хорските приказки и с трохите от
слуховете.” Ако проверите контекста, в който Йов е казал, че се разкайва пред Бога, вие ще установите, че
за него все още нищо не се било променило. Той все още бил банкрутирал и все още е бил без семейство.
Все още тялото му е било покрито с циреи, а тези трима (даже вече четирима), считащи се за прави критици
все още седели намръщени крой него, изпълнени с убеждението, че Йов получава това, което заслужава.
Всичко това прави още по-автентично разкаянието на Йов. За него щеше да е много по-лесно да се подчини
на  Бога,  ако  вече  беше излекуван,  ако   богатството му беше възстановено и  четиримата  критици бяха
поставени на мястото им. Но без нито едно от тези неща да се е случило,  Йов се прекланя пред Бога и
въздъхва:  “Вземам  думите  си  обратно  и  се  разкайвам.”  Това  е  демонстрация  на  пълно  разкаяние,
продиктувано от напълно правилни мотиви. 

Джон Хартли поставя пръста си в самата същност на смиреното разкаяние на Йов: “Йов се принизява
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и се отрича от себе си,  признавайки, че не е  по-добър от  пръстта и  пепелта,  върху която седял.  Йов
стигнал до вярна самооценка пред светия Бог. Йов се отказва от цялата фалшива гордост и признава, че Бог
е бил наистина праведен, за да позволи Йов, най-уважаваният шейх, да бъде унизен дотолкова, че да седи
извън града на една купчина пепел. Изразът “отричам се от себе си” означава човек да престане да върви по
досегашния път на действие и да тръгне по нов път.  Това е израз на най-силна решимост да се промени
посоката, а не просто някакво съжаление. Отричането от себе си е положително действие, основаващо се на
убедеността. Отричайки се,  Йов подчинява на Божията воля и последната частица от представата си, че е
праведен, т.е. отрекъл се от собственото си открито деклариране, че е невинен. От тук нататък той ще счита
за най-ценно нещо връзката си с Бога, а не собственото си морално поведение или своята невинност.”

Ние сме свидетели, че Йов е пример на човек със смирено и разкаяно сърце.  Говорейки за това,
спомнете си думите на Давид, които той изрекъл след нещастието, което преживял след прелюбодеянието
му с Батшеба. След като се разкаял за извършения грях и бил изпълнен с мъка, защото разбрал греха на
постъпките си, Давид написал една песен, която може да се намери в Библията. Сега ние я знаем като Пс.
51. В него са описани чувствата на разкаялия се Давид. Той започва така: “Смили се над мене, Боже, според
милосърдието Си; според множеството на благите Си милости изличи беззаконието ми и ме очисти от
греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мен. Пред Теб, само пред Теб
съгреших, и само пред Теб сторих това зло; признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и да
излезеш непорочен, когато съдиш” (Пс. 51:1-4).

Няма прикриване на извършения грях, няма обвиняване на някой друг. Има само открито признание,
извиращо от разкаяното му сърце. Говорейки за това, Давид моли Бога: “Сърце чисто сътвори в мен, Боже
и дух постоянен обновявай вътре в мен” (Пс. 51:10). Той не очаква хората около него да го разберат или да
го  съжалят.  Той единствен поема  пълната  отговорност  за  действията  си  и  поставя  всичко в  себе  си  в
хармония с волята на Бога,  а това е мястото,  откъдето започва разкаянието.  Думите на Давид ни дават
полезна представа за искреното разкаяние: “Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце съкрушено и разкаяно,
Боже, Ти няма да презреш” (Пс.51:17). Огледайте това по-отблизо. Разкаянието предоставя две жертви, от
които Бог се чувства доволен: съкрушен дух и разкаяно сърце. Замислете се над тези думи. Докато правех
това за себе си, аз стигнах до следните пет извода:

Първо,  В разкаяното сърце няма яд и злоба.  Разкаяният човек никога не казва: “Ако тя не беше
направила еди какво си...” или “Ако той не беше направил...” или  “Понеже бях отгледан в еди какво си
семейство...” Не, разкаяният човек не обвинява никой друг, освен себе си.

Второ,  Разкаяното сърце не отправя претенции. Разкаяният човек не задължава никой за нищо.
Когато наистина се разкайваме, нас не ни интересува какво ще направят другите хора.

Трето, Разкаяното сърце няма очаквания. Аз не очаквам хората да се отнасят добре към мен. Аз не
очаквам хората да ме разберат или да ми простят.  Понякога това може да се  случи, но не това очаква
разкаяният човек. 

Четвърто, Съкрушеният дух не поставя условия. Няма “ако,” “може би,” “но,” няма пазарене.
Пето, Съкрушеният дух и разкаяното сърце не очакват симпатии. Аз не очаквам, че тъй като съм

се  разкаял,  вие  ще  се  ми  окажете  някаква  милост.  Това  е  работа  само  между  мен  и  Бога.  Когато  се
разкайвам,  аз  признавам,  че  съм сгрешил,  че  поведението ми е  било погрешно,  че  думите ми са  били
неправилни и не очаквам аплодисменти или разбиращо кимване от страна на другите хора.  Когато тези
неща са налице при пълното разкаяние, в сърцето ни не остава място за никаква горчивина.

Какво мотивира такова разкаяние?
Нека да се вгледаме в Библейския текст и да видим, дали ще можем да открием кои са нещата, които

са създали такъв дух на разкаяние в Йов. Ние ще установим, че Бог е привлякъл цялото внимание на Йов,
все едно че Бог поставил могъщите си ръце върху раменете на Йов и го погледнал в очите. След това
последвали два незабравими примери, които предали послание, което Йов щял да запомни завинаги.

Ръцете на Бога върху раменете на Йов
Преди да потърсим библейската основа за моето словесно описание, позволете ми да спомена нещо,

което  всички  ние  сме  преживяли  като  родители.  Онова,  което  ми  предстои  да  напиша  може  да  не  е
“политически правилно,” но е истина. Родителите знаят, че това е истина.  Има моменти, когато нищо не
дава по-добри резултати от това, да поставим ръцете си на раменете на малките ни деца и да им поговорим
твърдо, гледайки ги в очите. Изтощени от думите им, или от поведението им или от грешките им, ние
поставяме двете си ръце на раменете им и им говорим бавно и твърдо. През време на тези редки моменти
ние ги предупреждаваме “да се стегнат,” “да внимават какво говорят” или “да коригират неправилното си
поведение!” Удивително е, колко добра работа свършват такива думи!

Предполагам, че по подобен начин Господ е хванал Йов за раменете и си е поговорил твърдо с него. А
какво е казал на слугата Си? Може би нещо като: “Йов, чуй ме. Аз съм Бог, а ти си Мой слуга. Аз съм твоя
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началник. Аз командвам. Нали помниш, че Аз съм Грънчаря, а ти си глината? Аз те оформям и ти ще бъдеш
оформен. Важно е напълно да разбереш това. Йов, ти не си на Моето ниво. Ти си Мой слуга – ти не си Бог.”
Така Бог настройва Своя служител, за да върви в правилната посока. 

Прочетете следните думи на Бога от “Посланието” и вижте, дали няма да се съгласите с тях: “Имам
още няколко въпроси към теб и искам да Ми отговориш без заобикалки. Осмеляваш ли се да Ми кажеш
къде греша? Наричаш ли Ме грешник, за да можеш ти да си светец? Имаш ли ръка, която да е като
Моята? Можеш ли да извикаш гръмотевично като Мен? Хайде, покажи на какво си способен. Нека да
видим  от  какво  си  направен  и  какво  можеш  да  направиш.  Дай  свобода  на  гнева  си.  Прицели  се  в
арогантните хора и  ги  повали.  Насочи се  към арогантните и  ги  накарай да  паднат на колене.  Спри
мошениците, за да не вървят по пътя си – направи ги на кайма! Изкопай един масов гроб и ги затрупай в
него – безлични трупове в  един необозначен гроб.  Аз с  радост ще отстъпя встрани и ще ти предам
контрола над положението – ти със сигурност можеш да се спасиш без Моя помощ!” (Йов 40:7-14).

Очевидно е, че Йов не може да направи нито едно от горепосочените неща. В сравнение с Господ Бог,
той никога няма да “покаже от какво е направен.” Той никога няма да успее да направи порочните хора “на
кайма.” Искате ли за момент да се върнем към намесата на Бога в тази сцена? Ако се опитаме да поставим
тази сцена в сегашната обстановка, Бог все едно че казва: “Сине, нека да ти кажа нещо пределно ясно. Като
баща, аз съм онзи, който печели парите, с които се издържаме в този дом. Ако ти контролираш положението
и печелиш прехраната, тогава ти трябва да отидеш там, където ходя аз и да работиш там, където работя аз.
Ти трябва да се пребориш с напрежението, с което се справям аз и чак тогава можеш да вземаш решенията,
които вземам аз. Ти ще трябва да се грижиш за изплащането на ипотеката на къщата. Ти ще трябва да бъдеш
водач на нашето семейство. Ти ще правиш плановете. Ти ще проверяваш, дали те се изпълняват точно.
Питам те: “Способен ли си да правиш това?” Очевидно, синът трябва да отговори: “Не татко, аз не мога да
направя това.” “Ти си прав, сине, ти не си бащата. Това означава, че ти ще ми се подчиняваш. Искам да те
уверя, че това положение няма да продължава вечно, но ти няма да командваш в този дом. Тази роля е моя.
Разбираш ли това?” 

Йов  започва  да  разбира.  Но  понякога  децата  имат  нужда  от  примери,  които  да  им  помогнат  да
възприемат посланието. Поради това, Бог му дава две незабравими илюстрации.

Бог споменава за две могъщи животни
Нещо ме кара да си мисля, че Йов е обичал животните и може би сериозно е изучавал природата.

Знаейки това, Господ избрал две животни – бегемота и левиатана. Защо Бог е избрал тези животни? Спрете
се  и  помислете.  Тези  две  животни са  на  върха  на  хранителната  верига.  Нито едното,  нито другото  се
страхуват от нещо. Те могат да се грижат за себе си в дивия свят, в който живеят. Всички останали животни
се плашат от тях, в противен случай плащат ужасна цена, обикновено с живота си.

Бегемотът е вид хипопотам. Разбрах, че това огромно животно е много по-опасно и смъртоносно,
отколкото си мислят повечето от хората. Левиатан е било древното име на крокодила. Ние накратко ще се
запознаем  с  Левиатана.  Но  преди  да  разгледаме  всяко  от  тези  две  животни,  нека  за  разберем,  че  те,
независимо че ни плашат, са създадени от Бога. Тъй като това е вярно, те постоянно се подчиняват на своя
Създател. Те притежават природата и инстинктите, с които Бог ги е снабдил. Те вършат онези неща, заради
които Той ги е създал. Какво е посланието, което се крие зад всичко това? Ако ти не си в състояние да се
справяш с тези животни, очевидно ти не си на Моето ниво. А ако ти фактически се страхуваш от тях, тогава
ти не би могъл да  претендираш,  че си техен Създател.  Първо,  нека да разгледаме малко по-подробно
хипопотама: “Ето сега хипопотама, който съм създал, както и теб; Той яде трева като вол” (Йов 40:15).
Обърнете внимание на началните думи: “Вие и двамата сте много различни създания. Той е четирикрако
създание, а ти вървиш изправен на два крака.  Той яде трева и зеленчуци като вол,  а твоята диета е
друга.” След това Бог говори за огромната сила на хипопотама: “Ето сега, здравината е в слабините му и
силата е  в коремните му мускули.  Той огъва опашката си,  която е дебела като кедър; бедрените му
сухожилия са преплетени заедно;  костите му са като бронзови тръби;  ребрата му са като железни
греди.” (Йов 40:16-18 – мой превод).

Краят на това живописно описание вероятно означава, че хипопотамът е царят и е най-могъщото сред
животните. Когато го видят, другите животни бягат от него. Бог го е поставил на най-високото ниво на власт
в животинското царство. “Той е изящното дело Божие; неговият Създател го е снабдил с меч. Наистина
планините му осигуряват храна и всички полски зверове играят там. Той лежи под лотосовите дървета и
се крие в тръстиката и в блатата. Върбите на потока са около него. Ако реката придойде, той не се
плаши; той е уверен, даже нивото на Йордан да стигне до устата му. Може ли някой да го улови, когато
е нащрек, може ли някой да пробие дупка в носа му с кука?” (Йов 40:19-24 – мой превод). В древността, за
да можел да улови или да убие някое от тези гигантски създания, човек е трябвало да пробие носа му с кука
или да го запуши, за да го накара да отвори устата си, за да диша. А когато отвори устата си, ловецът
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забивал копието си в гърлото му, за да го убие. Колко рядко се е случвало това! Йов слуша. Той започва да
разбира: “Йов, даже един обитател на животинското царство е в състояние да те повали. Ти не можеш да се
сравняваш с това могъщо създание. Ако Аз, Господ, съм достатъчно могъщ, за да създам и да подчиня
такова силно и страховито същество, аз заслужавам да вярваш в Мен, да ми се подчиняваш и да ми се
покланяш.” 

Докато Йов започва да осъзнава всичко това, Бог бързо преминава към крокодила: “Можеш ли да
извлечеш  крокодила  с  въдица,  или  да  притиснеш  езика  му  с  въже?”  (Йов  41:1).  Рибарите  знаят,  че
обикновено размерът на въдицата се подбира съобразно размера на устата на рибата, която се надяваме да
хванем. Колкото по-голям е размера на въдицата, толкова по-голяма е рибата. Колкото по-малка е въдицата,
толкова по-малка е устата и самата риба.  В светлината на всичко това, “Можеш ли да извлечеш крокодила с
въдица?” Това създание е буйно и свирепо. Погледнете другите “можеш ли,” които следват: “Можеш ли да
сложиш въже в носа му или да пробиеш челюстта му с кука? Ще отправи ли той към теб много молби?
Ще ти говори ли с меки думи?” (Йов 41:2-3 – мой превод). 

Буквално казано, всичко това са абсурдни словесни картини. Възможно ли е този звяр да произнася
нежни и меки думи? Някога хващали ли сте крокодил с въдица и той прошепвал ли е тихо, че ви обича? Тук
има някакъв божествен хумор. Бог продължава със словесните си описания: “Ще сключили той договор с
теб? Ще го наемеш ли да вечен слуга? Ще си играеш ли с него като с птица и ще го вържеш ли за забава
на момичетата си?” (Йов 41-4-5 – мой превод). Дали това е хумористична мисъл? Това е идеята да го
вържете с каишка, за да могат дъщерите ви да му се радват като на кученце и да го водят на училище заедно
с тях. Представете си как биха се наслаждавали децата ви на 3-метров крокодил. Самата идея ме кара да се
смея. Обаче нейната цел е точно такава. Това е абсурдно. Съвършено абсурдно. Но Бог продължава нататък,
за  да  стигне  до  кулминацията  на  примера:  “Прави  бездната да  ври  като котел;  прави  морето като
варилница за миро. Оставя след себе си светла диря, така че някой би помислил, че бездната е побеляла от
старост” (Йов 41:31-32). 

Онова, което иска да ни каже Бог е ясно: “Йов, само Аз мога да контролирам това чудовище!” Знам,
че когато казвам, че крокодила е звяр, от който трябва да се боим, аз работя срещу това, което гледате по
телевизията.  Имам  предвид  този  странен  австралиец,  който  има  много  малък  мозък  и  плува  сред
крокодилите. Според него те са най-прекрасните същества. Вие сигурно сте виждали неговите програми,
които  ме  карат  да  изтръпвам  от  ужас!  Нощем  този  човек  излиза  с  малката  си  лодка,  стига  тихо  до
крокодилите и се гмурва сред тях в тресавището с широка усмивка, казвайки: “През целия си живот съм
чакал този момент.” Тогава си казвам: “Глупако, това може би е последния ти час!” След това той се гмурва
в калната вода и плува, докато съзре някой 4-метров крокодил и тогава казва нещо като: “О, погледнете тези
зъби. Колко са красиви!” Но когато погледна към зъбите, аз си казвам: “Хей, фукльо, те ще те разкъсат!
Излез от водата!” Този човек със сигурност няма да доживее до почтени старини! (Коментар: И той наистина

беше разкъсан от един крокодил преди няколко години! Д.Пр.) И знаете ли кое прави положението още по-лошо?  Този
човек се ожени за жена, която също обича да плува близо до крокодилите, да ги докосва и да ги прегръща.
Обзалагам се, че и двамата не са прочитали някога Йов 41!

Бог ясно показва, че крокодилът не е направен да бъде малко кученце. Той живее в тресавищата и е
жесток. Той е кръвожаден. Той е брутален. Той е убиец, но въпреки това отново повтарям, че той напълно се
покорява на своя Господар. Крокодилът не може да живее извън околната среда, за която е създаден да
живее и извън ограниченията, които Бог е определи пред това влечуго. Той прави точно това, заради което е
бил създаден. Той плува, защото Бог го е направил да бъде прекрасен плувец. Той се храни с месо, защото
Бог му е дал това влечение към месото. Той прави всички тези неща, но Бог е създал всичко и е притежател
на всичко. Да погледнем едно по-ранно предупреждение на Бога. Той казва: “Кой Ми е давал, че да трябва
да му се отплащам? Всичко, което е под цялото небе, е Мое” (Йов 41:11 – мой превод). Това е друго
пределно откровено изказване: “Йов, ти си Мой. Ти си глина в ръцете Ми. Аз върша огромна работа и ти
трябва да Ми вярваш, въпреки че въобще не я разбираш.”

Как е отговорил Йов?
Йов слуша през цялото време,  докато трае това необикновено послание.  Когато стига до края на

второто си изказване, Бог подчертава най-важното нещо: “Той гледа на всичко, което е високопоставено;
Той е цар над всички горделиви зверове” (Йов 41:34). Не знам, дали Йов е направил това, но би било добре в
този момент Йов да вдигне ръцете си над главата си и да каже: “Аз чух достатъчно и разбрах. Господи,
разбрах какво ми казваш!” Спомнете си,  че  Йов по-рано беше казал:  “Само да можеше да дойде и да
поговори с мен. Аз бих изложил моя случай пред Него.” Смисълът на това изказване е ясен: “Той ми дължи
едно изслушване. Като се има предвид начинът по който съм живял и всичко, което съм преживял, най-
малкото, което Бог може да направи е да се яви пред мен.” Йов, спри! Не ние даваме сценарият на Бога. Ние
нямаме привилегията да определяме параметрите на плановете на Бога или да определяме какъв трябва да
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бъде отговора на Бога. След като всичко под небесата е Негово, не е наша работа да правим това. Сега Йов
разбрал всичко и се разкаял.

Прекрасен е неговия отговор на подчинение! Той казал: “Аз знам, че Ти можеш да направиш всичко и
никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.” (Йов 42:2 – мой превод). “Независимо дали се
отнася до създаването и отглеждането на хипопотама или за даването на силна воля и свирепа природа на
крокодила,  или за  някое друго създание от гората или от пустинята,  или което живее във въздуха,  под
повърхността на моретата или ако дали е свързано с мъж или жена, нито едно Твое намерение не може да
бъде възпрепятствано.”

Това ни напомня за думите на Навуходоносор, които казал след годините на безумие, когато най-после
се осъзнал: “Пред Него всички земни жители са считани за нищо, но Той действа според Собствената си
воля, както сред небесното множество, така и сред обитателите на земята; и никой не може да спре
ръката Му или да Му каже: “Какво си направил?” (Дан. 4:35 – мой превод).

Това е истинско смиряване и покоряване. “Господи, аз може и да съм цар на тази земя, но признавам
Твоята суверенна власт. Без Твоето позволение, аз даже няма да мога да дишам,. Аз не бих могъл да се
помръдна, ако Ти не дадеш тази способност на мускулите, нервите и костите ми. Небето и цялата земя
принадлежат на Теб. Ти притежаваш всичко и нищо не може да възпрепятства Твоите планове.” Такова е
поведението и на Йов. Като израз на пълното си смирение, Йов продължава: “Наистина, кой е този, който
неразумно скрива Твоя съвет? Поради това говорих за онова, което не разбирам, за неща, които са твърде
пречудни за мен, които не познавах.” (Йов 42:3 – мой превод). “Стигнах до границата на моето познание и
осъзнавам това. О, Господи, самото ми съществувание принадлежи на Теб. Единствено Твое е правото да
разкриваш  тайнственото,  да  проследяваш  пътеките  в  лабиринта,  да  извършваш  чудеса  и  да  знаеш
причините за необяснимите събития в живота ми.” В израз на пълно покоряване Йов се дръпва назад и се
покланя. Това е начинът, чрез който Йов признава неспособността си да разбере защо се случва онова, което
става в живота му, без повече да спори, нито да съхранява горчивина в сърцето си. Той не казва: “Как се
осмеляваш да ми сториш това?” Тогава какво виждаме в Йов? В него виждаме един съкрушен и разкаян
дух. “Чувал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда; затова се отричам от думите
си и се разкайвам в пръст и пепел.” (Йов 42:5-6 – мой превод). Ако някога в сърцето му е имало някаква
следа от гордост или неподчинение, сега тя се изчезнала и то завинаги.

Преди години двамата с жена ми бяхме близки приятели с едно чудесно християнско семейство с три
деца. Най-големият син им беше много интелигентно и музикално надарено момче. Той беше както отличен
ученик, така и прекрасен цигулар. Докато учеше в гимназията, баща му имаше проблеми с непокорния дух
на това момче.  Вие знаете, че когато детето ни има някакъв талант, ние му предоставяме твърде много
свобода,  а  поведението  на  детето  се  отличава  с  подчертана  гордост.  След  като  завърши  средното  си
образование,  младежът реши да учи в едно престижно училище на  Западното крайбрежие,  което беше
много скъпо, но университета се славеше с прекрасното образование, което предоставяше. Бащата беше
лекар и плащаше пълния размер на разходите по обучението. Момчето започна първата си година на хиляди
километри от дома и скоро попадна в лоша компания. Той продължи да учи музика, свиреше цигулка в
университетския оркестър и получаваше добри оценки. Но докато беше там, в него се разви един още по-
непреклонен и непокорен дух.

След като завърши първата година от обучението си, той се върна за лятната ваканция у дома, носейки
със себе си своя горд дух на независимост. Скоро след пристигането му както родителите, така и другите му
двама по-млади братя разбраха,  че  у дома им живее един наистина заядлив скандалджия.  Конфликтите
ставаха все по-силни. Неговото арогантно, непокорно и отблъскващо поведение разрушаваше хармонията в
семейството. Една вечер бащата решил, че е търпял достатъчно. Извикал сина си в кабинета си, затворил
вратата, посочил към един стол и казал: “Седни.” След това казал на момчето нещо, което то никога няма да
забрави. “Всичко, което имаш е мое. Аз съм купил всяка част от облеклото ти и всичко, което съхраняваш в
гардероба си. Твоята кола е моя. Аз към платил за нея. Парите в джоба ти са дошли от моята банкова сметка.
Искам да изпразниш джобовете си и съдържанието на портмонето си на бюрото ми. Остави всичко, което е
мое в тази къща и искам да я напуснеш. Остави всичките си дрехи, върни ми ключовете от колата, а така
също и твоята цигулка. Аз съм ти купил този инструмент. Остави всичко, което употребяваш, което сега
искам да ми върнеш. Можеш да запазиш само дрехите, с които си облечен и обувките на краката си, но това
е всичко. Ето вратата. Сега напусни. А когато решиш да промениш поведението си и да се върнеш в този
дом като член на семейството с един добронамерен и покорен дух, ти трябва да знаеш, че ние ще те приеме
с радост обратно като част от семейството, но не и преди това! Аз те обичам и винаги ще те обичам, но сега
ти не си момчето, което ние отгледахме и аз нито миг повече няма да търпя това.”

По-късно бащата ми каза, че момчето се изправило, поставило всичките си пари на бюрото, излязло
през вратата и оставило всичко,  без да каже нито дума.  Излязло гордо през входната врата на къщата,
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завило наляво и продължило по улицата, докато изминало три квартала. Бащата ми каза: “Той получи урока,
от който се нуждаел между входната врата и ъгъла на третия квартал.” Там се спрял, с ръце в празните си
джобове и обмислял всичко, докато се смрачавало. Мислел си за всичко, с което ще трябва да се справя, за
живота на улицата, който въобще не познавал и за всичко, което изоставял – за всички неща у дома, от
които  се  нуждаел  и  за  които  си  мечтаел.  Спомнил  си  строгото  порицание  на  баща  си  и  за  неговото
обещание, ако се разкае. Когато се стъмнило, той се обърнал обратно, стигнал до дома с наведена глава и
почукал на входната врата на собствения им дом. Бащата отворил вратата, а майката стояла до него, както и
другите му двама братя.  Тогава младежът казал: “Сбърках. Съжалявам. Разбрах, че имам нужда от вас и
искам всички да знаете,  че  съжалявам.  Аз ви обичам.” Те се пресегнали и го прегърнали. (А може би
братята му са си казвали: “Кой ли ще заеме неговата стая?” Вие знаете какви са братята.) Но доколкото си
спомням тази история, същата вечер те имали голяма вечеря и голяма веселба. Разкаянието на младежа
променило всичко. Знаете ли какво е разбрал Йов най-накрая? Че всичко принадлежи на Бога, а не е негово.
Йов разбрал това! А какво означава това?

- Целта на Бога е неразгадаема и аз не мога да я възпрепятствам.
- Планът на Бога е невероятен и аз не мога да го разбера.
- Порицанието на Бога е не е казано току така и аз не трябва да се осмелявам да го пренебрегвам.
- Пътят на Бога е най-добрият и аз не трябва да се съпротивлявам.
Вече  научили  ли  сте  тези  неща?  Разбрали  ли  сте,  че  вашият  бизнес  принадлежи  на  Бога,  че

семейството ви принадлежи на Бога, че всичко, което считате, че притежавате, е Негово. Всяка привилегия,
на  която  се  наслаждавате,  вие  сте  получили  поради  Неговата  милост.  Нито  едно  от  тези  неща  не  сте
заслужили. Йов разбрал всичко това, но въпросът е, дали   вие   сте го разбрали  ? Трагичното е, че много хора
успяват да разберат това чак след като се сблъскат с невъзможността да се справят. Бог си има свои начини
за подкастряне на хората Си.

Какво  задоволство  има  в  покорния  живот.  Колко  красива  е  следната  смес:  смел  човек,  който  се
предава  и  смирява  със  съкрушено  сърце  и  с  дух  на  разкаяние,  без  никакво  недоволство,  без  никакви
претенции, без никакви очаквания, без да поставя никакви условия, без да очаква някакви изгоди, напълно
разкаян пред Господ Бог. И какъв е чудния резултат от такова поведение? Господ започва да ни използва по
удивителен начин. Защо? Защото хората рядко срещат подобна комбинация.

Най-накрая  Йов  започва  да  вижда  Бог  такъв,  какъвто  всъщност  е  Той  и  напълно  се  разкайва.
Вследствие на това,  както ще видим, Йов е отрупан с благословии. Още по-точно, тези благословии са
двойни. Чак когато Бог поставил ръцете си на раменете му, Йов най-после разбрал. 

Сега има ли някой, който се опитва да привлече вниманието ви? Дали сте решили, че няма повече да
седите пасивно и да го търпите? Дали сте изминали дългия път, равняващ се на три квартала разстояние?
Спрете се и помислете, преди да направите още една крачка.

Научете един урок от някогашният непокорен рибар. Обърнете се обратно. Върнете се у дома.

Глава 19 

Най-после потича справедливостта

 Някакво дълбоко задоволство е свързано със справедливостта. На нас ни харесва, когато четем, че
доброто е възнаградено, а злото е наказано. Древната аксиома: “Справедливостта е истината в действие”
обяснява любовта ни към справедливостта. Най-накрая се случва онова, което е справедливо.

Никой не е по-справедлив от Живия Бог, който не само е всезнаещ, но е и безпогрешно справедлив и е
абсолютно праведен.  Заслужава си чакането,  когато най-накрая дойде Неговата справедливост. Може да
изглежда, че това чакане ще продължи вечно. Но никога не се съмнявайте: независимо дали чакането ще
бъде кратко или продължително – Господ действа точно навреме. Независимо, че всички сметки на Бога не
се изравняват в края на всеки месец, накрая те ще бъдат изравнени. Справедливостта е неразделна и важна
част от Неговия характер. Бог няма да пренебрегне несправедливостта, защото Той просто не може да бъде
несправедлив.

През  следващите  няколко минути ви предлагам да  се  върнете  заедно с  мен в древността,  когато
безразличието към религията е било широко разпространено.  (Коментар: Както виждаме, и сега положението е

почти същото. Д.Пр.) В онези далечни години на еврейската история в тяхната земи са били прочути царете и
пророците.  Те  са  демонстрирали  материални  богатства  и  военна  мощ,  но  вътрешно  са  били
идолопоклонници,  имало  е  политическа  корупция  и  социално  зло.  Независимо  от  това,  религиозната
практика  продължавала  под  формата  на  някакъв  ритуал,  който  Бог  е  презирал.  Той  обявявал
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незадоволството си чрез устата на Своя пророк Амос, който смело казал: “Мразя, презирам празнуванията
ви  и  няма  да  благоволя  в  тържествените  ви  събрания.  Даже  ако  Ми  принесете  всеизгарянията  и
жертвите  си,  няма  да  ги  приема,  нито  ще  погледна  към  мирните  ви  жертви  от  угоени  животни.
Отмахни от Мен шума на песните си, защото не искам да слушам свиренето на пластирите ти; но нека
правосъдието тече като вода и правдата – като поток, който не пресъхва” (Амос 5:21-24). 

Както понякога казваме, на Бог “му дошли до гуша и му омръзнали” празните религиозни събирания
на хората, техните конференции, безсърдечните им жертвоприношения, даже шумните им песни. Той не
можел повече да търпи този срам; Неговото избухване не било краткотрайно. Не пропускайте следните
думите от края на Неговото изказване: “нека правосъдието тече като вода.”  Така и станало.

Точно това прави кулминацията в живота на Йов да бъде толкова харесвана. Към този скъп човек,
който никога  не  е  заслужавал страданията,  на  които е  издържал,  се  отнесли справедливо.  Но  не  били
пропуснати и хората, които направили живота му толкова нещастен. Най-накрая Божията справедливост се
появява на сцената, носейки както велики награди и възстановяване на праведните, така и строго наказание
на неправедните.

Един кратък преглед
Най-накрая Йов разбрал. Най-после той разбрал, че Божият план е мъдър, че Неговите съображения

са правилни и че Неговите пътища са по-възвишени отколкото той някога би могъл да разбере. Разбирайки
това, Йов размахал бялото знаме сигнализирайки, че се предава и казал  с пределна искреност: “Вземам си
думите назад и се разкайвам. Аз казах неща, които не трябваше да казвам и говорих за неща, които не
разбирам и станах праведен пред собствените си очи, докато се защитавах. Господи, моля те да разбереш, че
моето сърце е Твое. Смирявам се пред Теб. Оставям се изцяло в ръцете Ти. Твоята цел е правилна, Твоят
план е невероятен, Твоите порицания заслужават да вярваме в тях, Твоят път е най-добрият.”

Това свършило работа. Когато Бог чул най-съкровените чувства на разкаяното сърце на Йов, когато
Господ  видял  смирението  на  съкрушения  му  дух,  откритостта  и  желанието  на  Йов  да  се  учи,  дошла
милостта и потекла справедливостта. Има даже някаква “поетична справедливост,” когато Бог решил да
използва Йов в процеса на раздаване на справедливост на другите мъже. Ние скоро ще видим как Бог прави
това. Но преди да се заемем с това, сега е подходящ момента да вмъкнем една мъдрост, която си струва да
запомним.

След като приведете живота си в хармония с пътищата на Бога, вие ще бъдете удивен от начина, по
който Бог ще ви използва в живота на другите хора. Вие ще изиграете различни роли в живота им: на човек,
който  ги  порицава;  на  убежище,  където  идват  да  се  скрият;  на  източник  на  надежда;  на  смисъл  да
продължават да вървят и да не се предават; на източник на сила; на успокояващо влияние и много други
роли.  Чудесно е, когато разберете (за ваша изненада) как Бог решава да ви използва като средство, за да
помогне за възстановяването на хората, които до тогава са странели от Него. Често пъти това са хора, които
са ви наранявали в заблудите си.

Справедливост по отношение на приятелите на Йов
След  като  чул  думите  на  разкаяние  на  Своя  слуга,  Господ  насочил  вниманието  Си  към  тримата

приятели. Преди да навлезем в този епизод, ние трябва да разберем защо Елиу е бил изпуснат. Вероятно
защото последният от приятелите, наречен Елиу е бил повечето прав, отколкото е грешел. Той в по-голяма
степен се е придържал към целта, отколкото останалите трима приятели, независимо че неговата гледна
точка се нуждае от някои по-малки корекции и собствената му гордост би трябвало да бъде намалена с
няколко степени.  Без да е така виновен като Елифаз,  Валдад и Софар,  Елиу попада в  друга категория.
Вероятно Бог се е занимал с него по-късно, като е решил да не включва онова, които се е случило с него в
това свещено описание. Не казвам, че като последица от вашето разкаяние на вас няма да ви се случат
никакви други изпитания в бъдещето. Нито пък казвам, че затрудненията, в които се намирате незабавно ще
изчезнат и вие никога повече няма да научите какво означава човек да е нещастен или обезкуражен. Вие сте
обикновен човек. Аз казвам, че начинът, по който ще живеете няма да е като начина, по който живеехте,
когато започнахте да фокусирате живота си върху истината, че целият смисъл и цел на живота ви е вашият
Бог. Йов разбира това, но другите трима мъже не го разбират. Те стоят в сянката, все още намръщени и със
скръстени ръце и се чудят защо небесната светкавица не удря Йов и защо Господ не потвърждава думите им
и не ги награждава за онова, което са направили. Но им предстояло много да се изненадат! “ А след като
Господ изговори тези думи на Йов, Господ каза на теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против теб и
против двамата ти приятели, защото не говорихте за Мен това, което е вярно, както слугата Ми Йов”
(Йов 42:7 – мой превод.)

Стоп.  Знам,  че  вие  искате  да  се  втурнем  по  нататък  и  да  видим,  как  тези  мъже  са  били
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разпердушинени,  но  почакайте  малко.  Да  се  върнем  назад  и  още  веднъж  да  прочетем  началото  на
изказването на Бога. На мен ми харесва това, което Господ казва на тримата: “Гневът ми се разпали срещу
вас!  Вие ме ядосахте!  Вашите думи бяха погрешни.  Вашите действия бяха погрешни.  Аз ще ви искам
сметка за това, което направихте!” Знаете ли защо ми харесва това да е част от тази история? Защото бях
възпитаван, че християнинът никога не трябва да се ядосва. “Ако се ядосваш, това означава, че си грешен
човек.”  Нещо повече,  ние  бяхме учени,  че  човек трябва  да  се  изповяда  и  разкае,  заради това,  че  се  е
разгневил. В Библията никъде не ни се заповядва да се въздържаме от проявите на гнева. Само ни се казва
да не оставаме ядосани (Еф.4:26-27). Ако Бог може да каже, че гневът му се е разпалил срещу тези мъже,
които са  говорили и  действали  погрешно,  със  сигурност  и  на  нас  ни  е  позволено да  се  ядосваме със
справедлив гняв.

Вие си спомняте, че Господ Исус ядосано изгонил сарафите от храма, които осквернявали това свято
място.  Той  сплел  кожени  ивици  и  ги  използвал  като  бич,  за  да  ги  прогони  така,  както  се  прогонват
непокорни волове. Не можете да ми кажете, че Той се е усмихнал и вежливо е казал: “А сега, господа, не ми
харесва това, което виждам тук. Когато имате време, ще бъдете ли толкова добри да почистите онова, което
сте замърсили и тихо да си заминете?” (Не ви ли харесва да гледате картината на онова, което се е случило?
Ръкавите на дрехата на Исус са завърнати нагоре и Той размахва този бич,  обхванат от праведен гняв!
Когато Го видели да се втурва срещу тях, тогавашните фарисеи не са знаели дали да започнат да го обсипват
със заплахи или да отворят филактериите си.)  Това е било гняв в най-добрия смисъл на тази дума. Би имало
нещо увредено в човека, който не се разгневява, когато види какви неща са правили сарафите в храма!

Същевременно ви моля да разберете, че думите на Бога срещу тримата приятели на Йов не са плод на
някакво гневно избухване. Това не е внезапна и пресилена реакция в пристъп на гневен припадък. Не, нали
си спомняте, че това, което са правили тримата мъже е продължило дълго време. Бог е наблюдавал всичко и
е чул всяка сурова дума. Бог е стоял встрани и е чакал да настъпи подходящия момент. Най-накрая Той
избухнал, казвайки: “Гневът ми се разпали.” Причината за този гняв е спомената в края на ст.7 (абсолютно
същите думи се повтарят и в края на ст.8):  “Защото не говорихте за Мен това,  което е вярно,  както
слугата Ми Йов.” Защо са грешели тримата мъже? Не пропускайте това: В желанието си да превъзвисяват
справедливостта  на  Бога,  те  пренебрегнали  Неговата  милост  и  ограничавали  Неговия  суверенитет.
(Коментар: Ние ограничаваме суверенитета на Бога, когато считаме, че Той се подчинява на някакви измислени от нас правила.
Суверенитет – това означава НЕПОДВЛАСТЕН НА НИЩО И НА НИКОЙ. Такъв е Бог. Д.Пр.) Те отишли твърде далеч. Те
настоявали, че човешкото страдание винаги е последица от някакъв грях и по този начин затваряли Бога в
тази  рамка.  Нещо повече,  в  собствените им думи липсвала   милост  към Йов.  Както вече  установихме
няколко  пъти,    хората  не  винаги  страдат,  защото  са  имали  греховно  поведение  .  В  някои  случаи  това  е
причината, но това не е единствената причина. Ето това не са могли да разберат тримата мъже.

Спомняте ли си как са разсъждавали те? (Как бихте могли да го забравите!) Те твърдели, че Йов има
някакъв таен грях, че е направил нещо лошо и е скрил какво е направил. Те считали, че Йов е лицемер.
Според тях, той щял да бъде излекуван, само ако си признае за скритите си грехове и си разкае. Това е
погрешен анализ, изречен по погрешен начин и с погрешно поведение. Като резултат от всичко това, те не
са представили Бога така, както би трябвало:  Защото не говорихте за Мен това, което е вярно, както
слугата Ми Йов.”

Между другото, в тези думи на Бога се съдържа голямо предупреждение към онези от нас, които
разгласяват, разясняват, тълкуват, преподават и проповядват Божието Слово. Бог се интересува извънредно
много да бъде представян по правилен начин, честно и точно, с милост и поради правилни причини и с
любов. Бог не само се противопоставил на погрешните им действия, но и направил нещо, за да ги коригира.
Той не им е казал разгневено: “А сега се махайте от тук!” или “Идете си в стаята! Свършено е с вас!” Такова
поведение не би било милостиво и не би им предоставило шанс да бъдат възстановени, а възстановяването
е целта на всяко разкаяние. Веднага след справедливостта идва милостта. Така както казва пророк Авакум в
молитвата си: “В гнева Си помни милостта.” (Ав. 3:2). Поради това сега идва ред на милостта. Все едно, че
Бог казва: “Вие сгрешихте, вие не постъпихте като слугата Ми Йов. Поради това, ето какво ще трябва да
направите, за да оправите нещата.” Планът за тяхното възстановяване е описан: “Затова вземете за себе си
седем телета и седем овни и идете при слугата ми Йов и принесете всеизгаряне за себе си и слугата Ми
Йов ще се помоли за вас. Защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не
говорихте за Мен това, което е вярно, както слугата Ми Йов.” (Йов 42:8 – мой превод).

На нас днес ни изглежда странен планът за възстановяване, в който се включва всеизгаряне на седем
телета и седем овни. Но в онези далечни времена на Стария Завет това съвсем не е изглеждало странно,
когато вярващите хора са отивали да просят прошка от Бога. Жертвоприношението на животни е било част
от процеса, чрез който хората са се надявали да получат пълно опрощение и освобождаване от греховете си.
Понякога кръвта на жертвените животни се изливала на олтара. Друг път, (както е в този случай), хората
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поставяли на олтара целите тела на животните и запалвали огън под тях, за да изгорят. Когато димът от
горящото жертвоприношение се издигал към небето, той стигал до Бога като “сладък аромат.” Това ни звучи
много странно, защото ние не живеем в онази ера и никога не сме виждали такива неща. Но в онези дни
това  е  бил  начинът,  за  да  се  задоволи  гневът  на  Бога.  Горящите  жертвоприношения,  придружени  от
молитви, водели до опрощение от страна на Бога. Моля ви да обърнете внимание, че Йов е трябвало да се
моли за тях. Тъй като неговото сърце е било право (а тяхното – все още не е било), Бог щял да приеме
неговата молитва от тяхно име.

Нека да отидем малко по-надълбоко
Онзи, който бил оскърбен, получава приношенията на тримата приятели, т.е. на оскърбителите. Но

всъщност жертвоприношението е било предназначено за  Господа,  който е бил погрешно представен по
толкова отвратителен начин. “И слугата Ми Йов ще се помоли за вас.” Харесва ми това, че сега оскърбеният
се моли за своите оскърбители. Бог ясно казва: “Защото него ще приема.” В еврейският текст тук се казва:
“Аз ще издигна лицето му нагоре, за да не постъпя с вас според безумието ви.” Смисълът на това е: “За да
не ви дам това, което заслужавате.”

Дали не сте пропуснали нещо? Ако отделите време да прочетете Библейския текст, вие ще видите, че
Бог четири пъти нарича Йов с титлата “слугата Ми.” (Йов 42:7-8).  Колко почетна е тази титла. Той е бил
наричан с тази титла преди да започнат страданията (Йов 1:8) и все още продължава да бъде наричан така.
Поради героичната си издръжливост, Йов запазил същата титла, с която Бог го удостоил. Ето това се нарича
почитане  на  справедливостта.  Йов  би  трябвало  да  е  бил  дълбоко  благодарен,  когато  е  чул  тези  думи,
изречени пред хората, които толкова много дни го унизявали: “Слугата Ми Йов говори това, което е вярно.”

Следващата сцена трябва да е било също толкова харесвана. Пред нас са тези трима мъже, които
преди това са си надвесвали над Йов като съдии, а сега вземат предписаните животни, покланят се пред
Бога със своите жертвоприношения и чакат Йов да се помоли за тях. Това не е ли великолепна сцена? От
толкова  време  чакаме,  за  да  я  видим!  И  колко  здравословно  е  било  за  тези  трима  мъже  да  оправят
отношенията не само с Бога, но и с Йов! Добре е за нас да признаем грешните си дела пред онези, които сме
оскърбили. Когато искаме да ни бъде простено, добре е за нас чрез постъпките си  да покажем, че онова,
което сме направили е било лошо.

След като тримата мъже извършили своята част, Йов се подчинил на Бога: “Елифаз, Валдад и Софар
отидоха и направиха така, както Бог им беше казал; и Господ прие Йов.” (Йов 42:9 – мой превод). Те
направили това доста бързо. Нямало спорове, противопоставяне или нежелание. Нещо повече, те направили
точно това, което им казал Бог. По същият начин постъпил и Йов, който милостиво се помолил за всеки от
тях. В думите му няма горчивина. Той не казва: “Добре, а сега коленичете. Момчета, вие ме прекарахте през
ада. Искам да ви видя как изглеждате, когато сте унизени. Коленичете тук, легнете с лице към земята!”
Няма нито едно от тези неща. Спомняте ли си? Разкаяното сърце няма претенции към другите хора.

Колко велика е тази сцена! И знаете ли какво се случва? Греховете биват опрощавани. Вината бива
премахната. Суровите чувства биват забравени. Оплакванията биват изтрити. Ето това се случва, когато се
смесят  справедливостта  и  милостта.  Колко  красиво  това  обрисува  случилото  се  на  Кръста.  Това  е
причината, поради която се казва, че смъртта на Исус е ефикасна. Тя е ефикасна (резултатна), защото чрез
смъртта на Агнето веднъж завинаги е било задоволено изискването на Божията справедливост към греха. А
като последица от това, Божията милост добила възможност да се изяви в опрощението на онази, които
вярват в Агнето.  И тогава ние биваме освобождавани. Най-после сме свободни!  Фредерик Фабер казва
същото в следното стихотворение:

Има широта в Божията милост,
Която е подобна на широтата на морето
Има доброта в Неговата справедливост,
Която е много по-голяма от свободата.

Едно поколение по-късно Уилям Нюел написал една песен, която казва същото, но с други думи:
Преживях години в суета и гордост,
без да се интересувам, че моят Господ е бил разпънат на кръст,
без да знам, че той е умрял заради мен
на Голгота.

Най-накрая научих от Божието Слово за моя грях
и се разтреперих пред закона, който бях презрял, 
докато грешната ми душа търсещо се обърна
към Голгота.
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О, каква е тази любов, която начерта този спасителен план!
О, каква е тази милост, който го донесе тук долу на човека!
О, колко чуден е дарът, който изпреде Бог
На Голгота.

Там пощадата е голяма и милостта е безплатна,
Там има множество извинения за мен,
Там обременената ми душа открива свободата –
На Голгота.

Окончателната справедливост се е изляла на Кръста. Когато пристига, справедливостта е смесена с
огромни вълни на милост, които ни освобождават от вината за собствения ни грях. Колко хубаво е това!

А за Йов положението щяло да стане даже още по-хубаво.

Справедливостта по отношение живота на Йов
Наградата на Йов ще почака до следващата глава, но сега нека да хвърлим един бегъл поглед върху

нея. “Господ възстанови богатството на Йов, когато той се помоли за приятелите си и Господ даде на
Йов двойно повече от всичко, което беше имал преди” (Йов 42:10 – мой превод). 

Нали точно така постъпва нашият верен Господ! Ето едно осезаемо доказателство,  че Той е най-
справедлив. След всички тези горещи и болезнени дни. След всички тези дълги и неспокойни нощи. След
всички тези обвинителни речи, които е трябвало да изтърпи. След всичките часове на мъка и объркване, на
нещастие и чакане. След загубата на всичко и след натрапчивите спомени от погребението на всичките си
чудесни деца. Накрая, най-после, справедливостта потекла. И Йов, съкрушен в своето собствено разкаяние,
с разбито сърце, след като от името на своите приятели издигнал лицето си нагоре, станал свидетел на
тяхното възстановяване, благодарение на Божията милост. В този момент погледът му срещнал погледа на
Бога и той може би чул нещо такова: “Хей, Йов. Ела тук при мен. Време е да бъдеш награден. Ще получиш
двойно от всичко, което си има преди.”

- Внезапно циреите изчезнали, без да останат никакви белези.
- Внезапно треската престанала и се превърнала в прохладен и освежаващ бриз.
- Внезапно приятелите се усмихнали и започнали да го аплодират.
- Внезапно той бил в състояние да се върне у дома и къщата, която построил била два пъти по-голяма

от предишната!
-  Внезапно една  сутрин,  малко по-късно,  жена  му се  засмяла,  докато закусвали,  облегнала  се  на

рамото му и прошепнала с усмивка: “Бременна съм.”
Трябва да споменем една от скритите черти на радостите на Йов. Йов се помоли не за себе си и не за

възстановяване на собственото му богатство. Той се помолил за тези мъже, които се отнесли зле към него.
Той им простил! Той получил обратно два пъти повече от всичко от онова, което притежавал преди, все
едно че е спечелил от небесната лотария. Той нямал планове. Той не е знаел как ще завърши тази история.
Помнете, че разкаяното сърце не очаква нищо. Всичкото, което знае е, че Бог казал: “Помоли се за тези
приятели. Аз ще повдигна лицето ти, докато се молиш.” Тримата смирени мъже пристъпват и предлагат
жертвоприношенията  си.  Йов се подчинил и се  помолил за  приятелите  си.  Бог бил толкова доволен и
толкова почетен от тихото подчинение, с което Йов изпълнил всичко, което му било казано, че Бог казал:
“Йов, сега ела тук. Нека да ти кажа какво ще направя за теб: Ще ти дам двойно от всичко, което имаше!”

Знаете ли кое още е чудно? Мълчанието на Сатаната. Всичко това все едно че казва: “Плюя в лицето
ти, Сатана!” Противопоставящият се остава мълчалив, защото е победен. Сатаната сега вижда истината за
това, което Бог му казал: “Обърни внимание на слугата Ми Йов. Виж неговата почтеност. Въпреки че ти
беше забранено да го убиеш, ти можа да го докоснеш – той е в моята власт, единственото ограничение беше
да  го  оставиш  жив,  но  той  никога  няма  да  Ме  прокълне.”   Това  предсказание  се  оказало  вярно.
Следователно, Сатаната мълчи, а Йов е награден.

А какво ни казва това на нас днес?
Когато обмислям последните изречения от историята на Йов, аз откривам поне две вечни истини за

нас 
Първо,  заслужава си да се молим за прошка. Ако има нещо, което е застанало между вас и вашия

небесен Отец, защо чакате от разстояние? Елате. Поговорете открито с Него. Той обича да чува откровените
признания на децата Си. Той се наслаждава, когато ние смирено признаваме, че сме сгрешили. Просто Му
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кажете. Както видяхме, Той никога няма да ви върне. Заслужава си да молим за прошката.
Второ, заслужава си да чакаме да дойде справедливостта. Както казах в началото на тази глава.

Бог е Бог на справедливостта. Той е верен и непременно ще даде справедливост, ако не сега, то по-късно.
Ако  не  по-късно,  то  във  вечността.  Бог  ще  изравни  сметката.  Неговата  честност  е  част  от  Неговата
праведност. Бог, който спокойно позволил този най-необикновен експеримент с Йов, за да се докаже, че Йов
ще продължи да вярва в Него, сега е стигнал до своя край. Неговият слуга бил награден, а приятелите му
били заставени да паднат на колене. Най-доброто от всичко останало е, че Сатаната мълчи и е доказано, че
греши (отново). А Господ продължава да седи на трона, да контролира всичко и да е напълно прославен.

Няма начин да знам в какво положение се намирате вие сега. Не знам срещу какво се борите или кой
ви е оскърбил. Нито пък знам колко суров е бил живота ви. Но знам следното: Животът ви не е бил лесен.
Изпитанията на които сте бил подложен може би не са били толкова сурови, като изпитанията на Йов, но
съм сигурен, че са били трудни, може би най-лошото, което сте видели през живота си. Може би вие сте в
затвора. Към вас са се отнесли несправедливо,  това все още не е поправено и справедливостта все още се
бави.

Но има причина за забавянето. Може би целта е, за да ви се даде време да изследвате живота си. Има
ли някакъв грях,  който трябва да изповядате,  някаква обида,  която сте причинили, но никога не сте се
опитали да поправите? Мога ли да ви призова да оставите настрани гордостта си и да се върнете към
недовършената работа, за да я свършите сега? Ще се удивите колко животворно ще е да вдигнете  тази
котвата и да тръгнете в правилната посока. 

Може да се окаже, че желанието ви да простите и да продължите напред е всичко, което е нужно, за да
накарате Бога за позволи на справедливостта да потече. Тогава, какво чакате?

Глава 20 

И Йов заживял щастливо до края на живота си. Или дали е така?

 От най-ранна възраст ние се омайваме от различни истории. Когато сме много малки, историите ни
са пълни с измислици, които създават за нас един свят, който е по-голям от реалния живот. Често пъти
главните герои от тези истории са животни, които говорят, смеят се, въздишат и плачат. Повечето от тях
живеят в някаква измислена земя, която пленява и задържа вниманието ни, изпълвайки ни с вдъхновение и
чудеса. Тези  истории  започват  по  един  и  същ начин:  “Някога,  преди  много  години  ...”  И  ние  биваме
отвеждани в земи на царе и кралици, на принцове и рицари, на добро и зло, където има любов, любовни
истории  и  сватби.  Колко  прекрасни  са  тези  истории!  След  всички  обрати  на  действието  злото  бива
победено. Доброто побеждава, мирът се връща и същите няколко думи обявяват този край на историята,
който децата обичат да чуват: “И след това те заживяха щастливо до края на живота си.” Така е станало със
Спящата Красавица и Очарователния Принц. Даже Красавицата и Звяра са живели щастливо до края на
живота си. Но когато пораснем, с течение на времето смесването на цинизма и реалността в нас ни кара да
се намръщваме и да питаме: “Как са успели да живеят щастливо, след като са останали да живеят в този
несъвършен свят? Да живеят вечно след това? Бъди реалист!” 

Разсъжденията за тези истории ми напомни за малкото четиригодишно момиченце, което се втурнало
в кухнята при майка си, за да й разкаже развълнувано приказката, която чуло в детската градина. В нея се
говорело за красивата принцеса, която била дълбоко заспала. При спящата красавица отишъл един красив
принц, който я целунал и тя внезапно се събудила! Тогава закачливото момиченце попитало: “И знаеш ли
какво е станало след това?” Майката отговорила: “Тогава те заживели щастливо до края на живота си.” “О,
не, мамо, те се оженили!”     С детска искреност малкото момиченце направило вярно разграничаване между  
приказката и реалността. Но за повечето от хората това не е лесна работа. Ние продължаваме да си мислим,
че е възможно да живеем щастливо до края на живота си. Накратко казано, ние продължаваме да забравяме.
Когато строим нова къща, ние си мислим, че тя ще бъде “домът на мечтите ни,” но се оказва, че това не е
вярно. Скоро след като се преместим в него, ние установяваме, че някои електрически контакти не работят,
че вратата на гаража не се затваря добре, че покрива тече, че дюшемето на втория етаж започва да скърца и
неизбежно една от тоалетните постоянно се запушва.

Ние започваме нова работа и си мислим, че това ще бъде най-вълнуващото нещо в кариерата ни.
Поради  това  забравяме,  че  на  новото  работно  място  ние  се  явяваме  със  стария  си  манталитет.  После
установяваме, че много от новите ни колеги в голяма степен приличат на старите ни колеги. Оказва се, че
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новият  ни началник не  е  съвършен,  а  новите  ни по-добрите здравни осигуровки съвсем не са  толкова
изгодни. А какво да кажем за новата кола? Тя мирише чудесно. Боята е полирана, блести красиво и возенето
в колата е  прекрасно – но всичко продължава до следващия понеделник сутринта,  когато двигателя на
колата отказва да заработи. Или докато човекът, който паркира край вас на паркинга до супермаркета не
отвори широко вратата на скапаната си колата и не я остави да се блъска в бронята на прекрасната ви
червена кола. Сещам се за още едно нещо. За новото бебе! Спомняте ли си как си мечтаехте колко хубаво
ще бъде да си имате свое семейство, а после да си имате едно малко и възхитително момиченце, което да
протяга ръчички към вас от детското си креватче в прекрасно обзаведения родилен дом? И най-накрая
бебето идва – след 37 часа изморително раждане. Тя отказва да суче и има толкова силни колики, че не може
да спи нощем в продължение на цели 11 месеца и т.н. и т.н. На тринайстата си година се събужда като младо
момиче. Но нека не продължаваме в тази посока.

В подобни моменти ви се иска да изгорите всяка книга с приказки, в които се разказва, че има хора,
които са живели щастливо до края на живота си! И така,  сбогом страна на приказките.  Светът в който
живеем не е съвършен. Даже великите герои, за които се разказва в Библията, не са живели щастливо до
края на живота си. Готови ли сте за следващата новина? Даже Йов не е живял щастливо до края на живота
си!  Преди  да  бъдем  изкушени да  го  поставим върху  някакъв пухкав  дюшек,  заобиколен  от  голям  куп
бухнали сатенени възглавници в някаква идеална обстановка на девствена красота и съвършен мир, ние
трябва да си припомним, че Йов не е отишъл внезапно на небето. Той е продължил да живее на планетата
Земя до края на живота си, който е бил дълъг. И така, не беше ли той възнаграден прекрасно? Да, беше
възнаграден. Не получи ли от Бога двойно от всичко, което притежаваше, преди дъното да пропадне под
краката му? Да, получи. А какво стана със семейството му, не му ли се родиха други десет деца? Разбирате
ли какво искам  да ви кажа? 

В тези огнени изпитания има злато
Преди да се върнем към последната глава от книгата “Йов,” нека набързо да си припомним третия

отговор на Йов към Елифаз. Говоря за онези думи от Йов 23, които по-рано ви приканих да запомните
наизуст. Мисля си, че сега ще погледнете на тези думи от нова гледна точка и ще разберете как тази история
е довела до пълното възстановяване на Йов. Но в онзи момент, когато тялото му е било покрито с циреи и
когато приятелите му все още са го обвинявали, когато той все още е бил в банкрут и е седял на бунището в
покрайнините на града, Йов е притежавал смелостта да каже: “Той знае пътя ми. Когато ме изпита, аз ще
изляза като злато.  (Йов 23:10).  Още веднъж огледайте този текст. Местоимението “Той “ е написано с
главна буква, което означава, че се отнася за живия Бог. Докато продължава да страда, основавайки се на
вярата си, Йов казва три неща, които се отнасят за Бога.

Първо: Убеден съм, че Бог знае положението, в което се намирам. “Той знае пътя ми.”
Второ: Вярвам, че тъкмо Бог ме изпитва. “Когато ме изпита.”
Трето: Вярвам, че когато изпитанията свършат, Бог ще ме благослови по някакъв уникален начин.

След изпитанията Йов щял да се върне към още по-добър живот. След тези тежки изпитания ще дойде
Божията благословия. Според мен, това е доста забележително твърдение, което е напълно реалистично.
Йов  не  отрича  изпитанията,  но  казва,  че  зад  тях  има надежда.  Бог  знае.  Той ще възнагради.  Ето това
откриваме  в  последната  глава  от  живота  на  Йов. Нямаше  ли  да  бъде  прекрасно,  ако  се  намирахме  в
положението на Йов,  в което се е оказал в последната глава,  но без да преминаваме през изпитанията,
описани в предишните глави от книгата? Колко хубаво би било да притежаваме неговите познания, но без
да сме страдали. Невъзможно! Придържайте се към реалността и разберете, че това не може да се случи.
Нужен е огън, за да се рафинира златото.

Преди да продължим с разглеждането на гл.42, искам да поговоря за преминаването през огъня. Точно
така, както се различаваме помежду си по своя произход, по житейската си история, по нивото си на зрелост
и на възрастта си, по същия начин се различаваме и по различните изпитания, през които сме преминали.
Възможно е всичко, което знаете за вашия съсед или съседка да е, че той или тя преминава през едно от най-
суровите изпитания от живота си. Както вече няколко пъти споменах в тази книга, възможно е вие самият да
преминавате през такова изпитание. Пламъците бушуват. Този безумен свят не е приятел на милостта, което
означава, че вие сега може би сте в огнената пещ. Може би тъкмо в момента навлизате в най-трудното
изпитание,  което до  сега  сте преживявали. Дано изразът “Надявайте се”  не  ви изглежда претенциозен.
Надявайте се,  че онова,  което се случва с вас не остава незабелязано от Бога.  Бог знае пътя,  по който
вървите  и  това  не  е  безцелно.  След  като  преминете  през  изпитанието  в  огнената  пещ,  вие  също  ще
изглеждате  като  злато.  Вие  ще  бъдете  рафиниран  чрез  изпитанието,  разрешено  от  Бога  и  ще  бъдете
преоформен чрез този процес, за да станете чист и смирен. Идват по-добри времена. По-скоро или по-
късно, докато сте на тази земя, те ще дойдат, когато застанете пред Него и Той раздаде “златото, среброто и
скъпоценните камъни.”  Тогава ще се убедим,  че си е  заслужавало.  Много от наградите на Йов дошли,
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докато той все още е живеел на планетата Земя. Вашите награди може би ви чакат в Славата. Независимо от
това, кога ще ги получите, Бог знае. Бог винаги помни. Бог ще възнагради.

Четирите големи награди на Йов
След  дълго  и  мъчително  чакане  Йов  получил  четири  златни  благословии  от  ръката  на  Бога.

Насочвайки вниманието ви към тях, аз се моля да се обнадеждите, независимо от състоянието, в което се
намирате сега. Разбира се, наградите ви ще бъдат различни, така както няма и две изпитания, които да са
еднакви. Вижте какви са били наградите на Йов:

Първата от четирите благословии е следната:  Всичко притежавано Йов е било удвоено.  След като
Йов се помолил за приятелите си, Бог възстановил богатството му. В края на този стих се обяснява какво е
означавало това: “Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди” (Йов 42:10). Има моменти,
когато  не  е  разумно  и  правилно  някакъв  текст  от  Библията  да  се  възприема  буквално,  но  този  стих
конкретно трябва да се разбира точно така, както е написан. Обърнете внимание на това, което се казва в
него:  Всичко  е  било удвоено –  както земята  му,  така  и  онова,  което се  е  намирало върху нея.  Той си
построил два пъти по-голям дом от преди. Освен това броят на животните му бил удвоен: “Така Господ
благослови последните дни на Йов повече  от първите му” (дни).  (Йов 42:12).  Ако се върнете назад и
прочетете Йов 1:3 ще си спомните, че в началото той е притежавал 7 000 овце, които сега станали 14 000.
Стадата му са се увеличили така, както е била увеличена площта на земята, която ги е изхранвала. Овцете са
имали много храна, както и много пасища, където да пасат, поради което те са нараснали до 14 000 броя.
Спомняте си керваните, които е притежавал Йов? Този бизнес също се удвоил. Сега той притежавал не 3
000, а 6 000 камили. Колко впечатляваща трябва да е била тази гледка! По времето на Йов камилите са били
основното транспортно средство за пренасяне на товари. Тази част от бизнеса на Йов също се удвоила.
Освен това, той  е притежавал 1 000 чифта волове за обработване на нивите. През прозорците на къщата си
Йов е бил в състояние да наблюдава тучно зелените насаждения и нарастването на реколтата от всичко
посадено. Той даже притежавал 1 000 женски магарета. Така Йов притежавал два пъти повече от всичко,
което е притежавал по-рано. Не незабавно, а в продължение на няколко години всичките му притежания
растели. Искрено казано, Йов е притежавал повече от достатъчно. Много повече. По-рано е бил богат, а сега
е станал извънредно богат!

Има моменти,  когато Господ решава да благослови някои хора с неща,  които са много повече от
достатъчно. Трябва да се придържаме към принципа: “Да правим това, което трябва да направим, пък да
става каквото ще!” Ако завистта е вашият най-натрапчив грях, призовавам ви да се откажете от един от най-
грозните навици сред християните! За да бъда напълно искрен ще ви кажа, че често пъти срещам прояви на
завист  сред  християните.  Огромно  е  изкушението  да  напомняте  на  Бога  колко  сте  му  верен,  когато
наблюдавате как бизнеса на съседа или приятеля ви расте, а вашия – не. Защо да не се радвате с онези,
които се радват? Моля ви да спрете да се опитвате да отгатнете и да разберете мотивите, които ръководят
Бога по тези въпроси.  Не е справедливо и е неточно да се счита, че най-богатите хора не са спечелили
богатствата  си  или  не  са  ги  получили  от  ръката  на  Бога.  Някои  от  любимите  светии  на  Бога  са
изключително богати. Тогава? Отново казвам – да става каквото ще, нека да е така. Ако вие сте един от тези
хора,  едва ли има нужда да ви се напомня, че не вие сте създали богатството си.  То е дошло при вас
благодарение на Божията благословия. Употребявайте го по правилен начин. Дарявайте щедро. Живейте
смирено. А ако Бог е решил да не ви благослови така, както е благословил някои друг човек, уважавайте и
ценете високо Неговото решение и не се изпълвайте с огорчение и негодувание. Нека да аплодираме Йов за
това, че е бил получател на изобилната благословия на Бога. Той излязъл като злато от изпитанието, в което
била проверена вярата му. 

В ст.42:11 се говори за втората награда: При него отишли всичките му роднини и приятели. Някои
хора (включително и аз) имаме едно странно чувство за хумор. Представям си една карикатура, на която е
нарисуван Йов, който, виждайки как към него приближават всичките му приятели и роднини, казва: “Хей,
хора, къде бяхте преди да научите, че съм спечели голямата награда от лотарията?” Някакъв веселяк веднъж
казал: “Има два начина да разбереш колко много приятели имаш: да спечелиш голямата награда в лотарията
или да притежаваш пикап.” “Тогава всичките му братя и всичките му сестри и всички, които го познаваха
преди, дойдоха при него, и те ядоха хляб с негов дома му; и го утешаваха и успокояваха заради всичкото
зло, което Бог му беше причинил. И всеки един му даде по една монета и всеки – по един златен пръстен .”
(Йов 42:11 – мой превод). 

Но това не е било награда от лотарията. Бог просто решил да благослови Йов с извънредно голямо
богатство. Един ден Йов погледнал и видял, че е заобиколен от всичките си братя и сестри. Интересното е,
че до сега за тях изобщо не се споменаваше. Няколко седмици по-рано, когато животът на Йов беше тъмен и
тежък, тях ги нямаше край него. Всъщност, ние не знаем това със сигурност. Ако са били там, те не са
казали нищо, тъй като нито имена им, нито думите им са записани. Но сега всички се появили: всичките му
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братя и сестри и всички, които са го познавали по-рано. Знаете ли кои хора ми се иска да включа в този
списък? Тъй като вече са получили прошка, нека да не забравяме Елифаз, Валдад, Софар и Елиу. И защо не?
Нали те не са включени в “черния списък?” Ако четем и тълкуваме правилно първата част на Йов 42, след
като Йов се помолил за тях, на тях им е било простено. Това означава, че те са възстановени. Тогава защо да
не ги включим, за да станат част от това голямо повторно обединение?

Обърнете внимание какво са направили всички тези хора, след като се събрали. Те отишли и яли хляб
заедно с него в дома му. Освен това го утешавали и успокоявали заради всички нещастия, които Бог му бил
причинил.  Колко  прекрасно  е  това  обединение  на  семейството  и  приятелите!  Колко  прекрасно  е  това
празненство, където всички заедно са се радвали! Колко много истории са били разказани. Колко много
смях  е  изпълвал  стаите  на  къщата.  Йов  не  се  бил  смял  от  месеци,  поради  което  сега  е  трябвало  да
компенсира  изгубеното  време.  Най-после  болката  го  напуснала  и  то  за  добро.  Свършило  онова,  което
приличало на смъртна присъда. Най-после домът още веднъж се оказал дом.! На мен ми харесва това, че те
са  го  утешавали  и  успокоявали.  Може  би  по  тялото  му  е  имало  някои  дълбоки  белези,  които  са  му
напомняли за циреите. Може би те са искали да ги видят. Може би той им е разказал за нощта, когато
загубил надеждата си, че ще успее да издържи. Може би е направил пауза и е изтрил няколко сълзи. Това са
неща, които придават смисъл на обединението и помагат то да се запомни.

Всеки от присъстващите дал на Йов по една монета и по един златен пръстен. Не е ли интересно
това? Възможно е тази среща да се е провела веднага след оздравяването на Йов, когато той все още не е
бил възстановил бизнеса си. Може би те са искали да вземат участие в подпомагането му да се изправи на
краката си. Спомнете си, че той бил изгубил всичко. Възможно е да е бил принуден да продаде всичкото
злато, което по-рано е притежавал, за да покрива ежедневните си разходи. Те са искали да са сигурни, че
освен това Йов ще има и някои хубави неща. Или пък е възможно тези подаръци да са му били поднесени
по повод новопостроената му къща и те са се радвали заедно с него. Толкова ми харесва това, че те са се
събрали заедно и един след друг са окуражавали този скъп човек, който изтърпял такава болка и самота.
Лесно е да загубим корените си в нашия бързо летящ свят. Да започнем да живеем само за себе си. Но не
така са  разсъждавали роднините на Йов!  Те може да не са  били до него в  тежките моменти,  но са  се
върнали, за да бъдат близо до него. Те имали да си говорят за много неща. А знаете ли кои хора са имали да
си говорят за  много неща? Йов и жена му.  В много семейства,  които са наранявани толкова  сериозно,
възниква разцепление.  Когато любовта отслабва, дистанцията се увеличава. Когато жената тръгне в една
посока, а мъжът – в друга, някои семейства не успяват да оцелеят. Йов и жена му устояли на изпитанието.
Те останали заедно. Със съжаление трябва да кажа, че много проповедници не обрисуват жената на Йов в
добра  светлина.  Продължавам  да  си  мисля,  че  тази  жена  е  притежавала  прекрасни  качества.  Нека  да
осъзнаем това:  Тя  е  останала  заедно с  мъжа си  през  цялото време.  Той е  бил толкова  объркан и  тя  е
наблюдавала как съпруга й се смалява и се превръща в някаква празна обвивка на онова, което е бил по-
рано. Това трябва да е било извънредно трудно, но тя е останала до Йов. Нали разбирате какво ни говори
това на онези от нас, които са семейни? 

Имате ли дете, което не успява да се справи в училище така, както се справят другите ученици? Може
би има някакво вродено мозъчно увреждане, поради което детето ви има забавено развитие или пък има
някаква трудно излечима болест, която се възприема като лош късмет. Моля ви, останете заедно. Дръжте се
един за друг. Жената на Йов е била в това положение. Йов и жена му сигурно са си говорили за много неща
нощем в леглото, когато лампата е била загасена. Има нещо дълбоко задоволително в самият факт, че те са
останали заедно през време на всички изпитания.

Това ме отвежда до третата награда, която е получил Йов: На Йов отново му се родили 10 деца. Той
отново имал 7 сина и 3 дъщери (Йов 42:13). Опитайте се да си представите това. Сигурно е имало моменти
на радост и веселие. В края на краищата и двамата не са били толкова млади, нали? Един ден, съвършено
изненадващо, жената казала на Йов: “Няма да можеш да повярваш, но аз съм бременна.” Той отговаря:
“Какво казваш?” Нека да предположим, че и двамата са на около 70-годишна възраст. Започнете да мислите
от тази гледна точка. Пред вас е Йов, който се смее заедно с жена си над факта, че тя ще има дете. Тя се
качва на тавана, изравя от нафталина някои дрехи, които е носила като бременна и като млада майка и казва:
“Предполагам, че отново ще мога да ги облека.” И това не се случва само един или два пъти. Ние говорим
за 10 бременности. Поради това, през следващите 25 и повече години те отново се занимават с отглеждането
на деца. Нали това ви прави да оставате млади?

Родили им се още 10 деца. На Йов и на жена му били дадени сили и способности да ги създадат,
независимо от възрастта им (на нас не ни е казано точно на колко години са били те) и да поддържат още
една  пълна  къща  с  деца.  Когато  се  замислите  над  това,  вие  ще  видите,  че  те  са  се  наслаждавали  на
благословията да бъдат родители, като в същото време са притежавали мъдростта на дядовците и бабите.
Вие не можете да постигнете тази комбинация. 
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Колко често казваме: “Колко ми се иска когато бях млад, да бях знаел това, което знам сега. Тогава
щях да бъда много по-добър родител.” Ето, те са имали шанса да осъществят желанието на всеки родител.
Те не са направили грешките, които са правили първия път и сега със сигурност са грешали много по-
малко. “И първата си дъщеря нарече Емима, втората – Касия, а третата – Керен-апух. И по цялата
страна не се намериха жени, така красиви като дъщерите на Йов” (Йов 42:14-15). Те са имали 7 синове и
3 дъщери. Тук ни се дава малко информация за момичетата, но не се казва нищо за момчетата. Съобщават
ни се имената на дъщерите: Емима, Касия и Керен-апух. Проверих значението на тези имена и не намерих
нищо забележително  в  тях.  Но  на  нас  ни  се  казва  нещо съществено  за  тези  млади  жени.  Те  са  били
прекрасни  девойки.  И  знаете  ли  една  от  причините  да  е  така?  Защото  са  били  възпитани  правилно.
Характерът им е бил грижливо култивиран. Красотата на живота с вяра е бил подхранен в сърцето на всяка
дъщеря.  Какво  богатство  е  това!  Още  от  най-ранните  си  години  те  получавали  мъдрост  и  разбиране,
познание  и  правилно  мислене  от  мъдрите  си  родители.  Освен  това  четем,  че  “баща  им  даде  на  тях
наследство, както на братята им” (Йов 42:15). Колко необичайно е било за дъщерите в древността да се
наслаждават на наследство! Но имайте предвид, че това се е случило преди Законът на Моисей. Съгласно
този Закон, дъщерите са ставали наследнички само в случай, че в семейството не е имало синове (Числа
27:8). Тъй като са живели преди Закона на Моисей, тези три дъщери са получили наследство наравно с
братята си. Следователно не е имало фаворизиране и както момчетата, така и момичетата са били еднакво
третирани и обичани.

А сега стигнахме до  четвъртата благословия.  Тя се отнася до последната част от живота на Йов:
Благословията на дълъг и задоволен живот.  “След това Йов живя 140 години и видя синовете си и
внуците си до четири поколения. И така, Йов умря, стар и сит на дни” (Йов 42:16-17). Нека отново да
предположим,  че към момента на своето излекуване и възстановяване Йов е  бил на около 70 годишна
възраст. Той вече бил изживял един живот. Сега четем, че след изпитанията той живял още 140 години. Йов
навлязъл във втората фаза на живота си,  който продължил общо 210 години. Колко голяма е била тази
благословия за него! Освен другите наслади, той  видял синовете си, внуците си и правнуците си.”  

В зависимост  откъде започвате да броите,  аз  преброих четири,  а  може би и пет поколения:  Йов,
синовете  му,  внуците  му,  правнуците  му  и  пра-правнуците  му.  Колко  сладък  е  начинът,  по  който  са
обобщени последните му години: Той “умря, стар и сит на дни.” В един друг превод на Библията, наречен
“Живата Библия” този стих е преведен така: “Тогава най-накрая той умря като много стар човек, който е
живял дълъг и добър живот.”

Окуражение за остаряващите
В наше време не се говори достатъчно за остаряващите хора. Често пъти те са пренебрегвана група от

населението, независимо, че сега към тази категория спадат много повече хора, отколкото в досегашната
история на човечеството. Поради това ще се спрем тук не само за да се посмеем малко над старостта, но и
да извлечем някои окуражаващи уроци от живота на Йов. Това е човек, който е живял дълъг живот.

За Авраам се казва: “И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни и се
прибра  при  народа  си”  (Бит.  25:8).  Вероятно  тук  се  говори  са  присъединяване  към  роднините  му  в
задгробния живот или както казваме ние, на небето. Подобно нещо се казва и за Давид: “И умря в честита
старост,  сит от дни,  богатство и слава”  (1Лет.  29:28).  Йов не е  умрял като някой недоволен,  опак,
провалил  се  старец,  с  който  никой не  иска  да  се  среща.  Този  човек  е  видял  децата  си,  внуците  си  и
правнуците си. Тъй като бил тясно привързан към тях, той отново е изживял радостите на подновяващия се
живот и им е предал много от нещата, които бил научил. Патриархалната формула “стар и сит от дни”
означава напълно изживян живот.  Колко завидно е човек да стигне до края. Той не е живял “щастливо до
края на живота си,” защото това е невъзможно. Но на какви удоволствия се е наслаждавал Йов! Този стар
свят е бил пълен с греховност. Ние не можем да изкореним или да избегнем обречената на грях природа.
Длъжни сме  да  се  справяме с  враждебната  природа  както на  другите  хора,  така  и  със  собствената  си
враждебна  природа,  което  съвсем  не  е  приятно  занимание.  Но  въпреки  това,  в  живота  може  да  има
задоволство и човек може да се засити на стари години. Нещо повече,  на старини може да съществува
постоянно усещане за смисленост и за дълбока удовлетвореност.

Когато през 2002 година завърших цикъла от проповеди, посветени на тази част от Библията, при мен
дойде една възрастна жена и плачейки ми каза:  “Не си спомням друга проповед,  която да е означавала
толкова за мен. Понякога изглежда, че хората от нашето поколение са просто забравени.” Този спомен ме
накара да дам един окуражителен съвет на онези от вас, които имат възрастни родители и роднини, които
все още са живи:  Спомняйте си за тях. Грижете се за тях. Обичайте ги. Пишете им, ако са далече от вас.
Обаждайте  им  се  по  телефона.  Продължавайте  диалога  чрез  електронната  поща.  Продължавайте  да
подхранвате тази връзка. 

Сегашната епоха не е милостива както към човешкото тяло, така и към култивирането на връзки и



124

отношения с другите хора. От последните години на Йов нека да научим колко ценни са връзките между
различните  поколения.  Вярно  е,  че  никой  освен  вас  самият  не  може  да  ви  направи  да  се  чувствате
осъществен и доволен, но със сигурност можем да си помогнем житейското ни пътуване да бъде малко по-
радостно. А сега, един малък съвет към онези от вас, които се чувстват пропуснати и забравени. Има една
еврейска поговорка, която казва: “За необученият старостта е като зимата, а за обученият старостта е време
за жътва.” Когато остареете, вие ще установите, че поради това, че през целия си живот сте бил нащрек и
жив,  вие  продължавате  да  гледате  на  живота  през  нови  очи.  Стегнете  се!  Изправете  се!  Оставайте
ангажиран с живота! Не се поддавайте на самосъжалението! Тогава, когато почувствате, че сте твърде стар,
за да направите нещо, идете и го направете. Тогава, когато се почувствате критично настроен, кажете нещо
мило и любезно. Тогава, когато се почувствате пренебрегнат, изпратете весело съобщение на някой приятел.

С натрупването на годините ние започваме да казваме: “Престани да се безпокоиш. Всичко е добре.
Не се вълнувай толкова за това!” Веднъж казах това на един от вече порасналите ни синове по време на една
вечеря, по повод на едно от децата му, което понякога е се държи твърде невъздържано. Казах му: “Всичко е
добре, това е просто един етап от развитието му.” (Това продължаваше вече четири години, но независимо
от това си беше само една фаза). Не се плаши. Всичко е добре.” Сега разбирам, че една от ролите ми е да
бъда окуражител за децата и внуците си. Хенри Торо е казал следното: “Никой не е по-стар от онези хора,
които считат,  че  са твърде стари,  за  да проявяват ентусиазъм.”  Не е  ли прекрасно да се  намираш край
възрастни хора, които все още притежават заразителен ентусиазъм? Не е ли прекрасно да виждате, че те
имат цели, мечти и занимания, които ги вдъхновяват през целият им ден? Подобни хора са заразителни.

На 75-я си рожден ден ген. Дъглас МакАртър е написал следното: “В централната част на сърцето на
всеки човек има една записваща камера. Дотогава докато в нея се получават съобщения за красота, надежда,
веселие и смелост, дотогава човек е млад. Когато всички жици бъдат прекъснати и сърцето ви бъде покрито
от снега на песимизма и от леда на критицизма,   тогава и само тогава вие стигате до старостта  .”

Продължителната ми и близка връзка със Семинарията в Далас  ми доставя удивително задоволство.
Няма предвид само това, че съм заобиколен от млади студенти. Тъй като не се намирате там където съм аз и
то  толкова  често,  колкото  аз  го  посещавам,  вие  не  можете  да  си  представите  удоволствието,  което
получавам, когато се срещам с някои от моите учители. Това са хора, които отделиха от времето си, за да ме
учат, когато бях по-млад. Колко прекрасна е тази група от възрастни мъже! Те продължават да вървят с Бога.
Прекрасно е да виждаш 75, 80 и даже няколко 90 годишни мъже, които обичат Исус. Които продължават да
пишат прекрасни книги. Които все още четат. Които все още ме призовават да се държа здраво. Харесва ми,
когато те ме наричат “Сине.” Преди няколко години разговарях с д-р Уолуорд и той ми каза: “Млади човече,
тогава, когато аз бях млад като теб...” Аз се усмихнах и си казах: “Какъв прекрасен комплимент!” Някой е
казал: “Много по-изгодно е да си спомняш за старите, отколкото за младите хора. Старите хора имат сребро
по косите, злато по зъбите, камъни в бъбреците, олово в краката си и природни газове в стомаха си.” Ние
имаме голяма стойност!

Съвети как да оставаме млади
Искам да ви предложа няколко съвети относно това как да оставате млади. Тези съвети са измислени

от мен, никой не ми ги е дал. Открих ги през последните 15 години от живота си. Не ме интересува на колко
години сте. Някой ден и вие ще доживеете до моята възраст. А когато стигнете до тази възраст, вие ще
почувствате нужда да прегледате отново тези съвети. Искате ли да останете млад? Запомнете следните пет
неща:

Първо:  Умът  ви  не  е  стар,  поради  което  продължавайте  да  го  усъвършенствате.  По-малко
гледайте телевизия и четете повече. Вместо да седите край магазина и да говорите  за хората и за това колко
тъжно е да се гледа това младо поколение, прекарвайте повече време с хора, които говорят за събития и
идеи. Никой не иска да се среща с мърморещ и вечно недоволен старец,  който вижда само облаците и
говори само за лошото време.  Един комедиант казва, че неговият дядо бил дотолкова подготвен за смъртта,
че даже не си купувал неузрели банани, защото не знаел дали ще е жив, за да ги изяде, когато станат годни
за ядене. Това е ужасен начин да се живее. Остарявайте смело, купувайте си цели връзки зелени банани. И
докато стареете, идете и посадете няколко млади дъбови дръвчета.

Второ: Хуморът ви не е пресъхнал, продължавайте да му се наслаждавате. Харесва ми да съм в
компанията на възрастни хора, които все още виждат слънчевата страна на живота. Те съзират смешните
неща  в  живота  ни.  Те  могат  да  разкажат някоя  великолепна  история.  Те  се  смеят  с  пълно  гърло.  Вие
изглеждате баснословно, когато се смеете и това ви прави да изглеждате по-млад.  Това помага да изчезнат
някои  бръчки  от  лицето  ви.  Говорейки  за  това,  погледнете  се  в  огледалото.  Може  би  ще  е  добре  да
култивирате  в  себе  си  по-добро  чувство  за  хумор.  Фред  Алън  обичаше  да  казва,  че  ако  не  се  смеете
достатъчно високо, спестените калории ще се спуснат надолу и ще разширят ханша ви.

Трето:  Силите  ви  не  са  ви  напуснали,  поради това  продължавайте  да  ги  използвате.  Не  си
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позволявайте да излизате от форма. Бъдете активен. Хранете се правилно. Контролирайте теглото си. Пазете
се да не станете изолиран и неподвижен. И докато говоря за тези неща, престанете да обръщате внимание
на всяка болка. Престанете да говорите колко слаб сте станали и как другите ще трябва да вършат нещо
вместо вас. Просто продължавайте да вървите по пътя си и да си вършите работата. Един мой дългогодишен
приятел и лекар направил грешката да каже следното на една 84-годишна жена, която тъкмо завършила 8-
километровото си сутрешно бягане: “Чуйте, не се напрягайте толкова. Не е нужно да бягате 8 км.” Тя била
отишла при него за редовния си годишен профилактичен преглед. Тя продължила да спазва обичайния си
активен стил на живот и след седмица и половина умряла. На погребението й той ми каза: “Никога вече
няма  да  казвам  на  пациентите  си  не  се  напрягайте.”  Изправете  се!  Вървете  пеша  по  стълбите.  Не
използвайте винаги асансьора. Правете гимнастика. Оставайте гъвкави. Излизайте навън и вървете пеша.
Поемайте  някои  рискове.  Приемайте  предизвикателствата,  които  шансът  ви  предоставя.  Казвайте  “да”
толкова  често,  колкото  можете.  Така  ще  станете  много  по-търсен  за  общуване.  Силите  ви  не  са  ви
напуснали, стига вие да не им казвате те да ви напуснат.

Четвърто:  Възможностите  пред  вас  не  са  се  изпарили,  поради  това  продължавайте  да  ги
преследвате. Около вас има хора които биха били ободрени от някоя ваша ободрителна дума, от вашето
одобрение или от телефонно обаждане, в което им казвате: “Аз те обичам, аз вярвам в теб и аз се моля за
теб.” Тогава правете така. Възможностите да помагате на другите не са се изпарили. Не си позволявайте да
се плашите толкова много, че прозорците ви винаги да са със спуснати пердета и входната ви врата да е
заключена с всички ключалки. Ако не искате да рискувате, вие ще започнете да живеете, подчинявайки се
на терора на някой друг, който ще се възползва от вашия страх. Колко ужасно е да се живее по този начин!
Без  да  отричате  необходимите  мерки  за  сигурност,  не  живейте  живота  си  изпълнен  с  подозрение  към
другите и не си мислете само за опасностите. Ако се страхувате, вие никога няма да напуснете дома си.
Възможностите не са изчезнали, продължавайте упорито да ги преследвате.

Петото е очевидно: Вашият Бог не е мъртъв, поради това продължавайте да Му служите и да Го
търсите. Живият Бог е вечен. Господ Исус Христос е вечен и винаги е един и същ.  Продължавайте да
прекарвате известно време насаме с вашия Бог. Това е важно! Йов успял да се справи с всичко това и
продължил да живее още 140 години. Но аз никъде не прочетох, че той е бил забравен. Ако не нещо друго,
десет деца поне няма да ви забравят. Това ще подхранва надеждата ви. 

Много ми харесва следната молитва, която многократно съм повтарял:  “Господи, ти знаеш по-добре
от мен, че остарявам и един ден ще умра. Не ми позволявай да бъде твърде бъбрив и ме пази специално от
смъртоносния навик да смятам, че съм длъжен да давам оценка за всеки случай. Освободи ме от желанието
да  се  опитвам  да  оправям  живота  и  поведението  на  всеки  човек.  Задържай  разума  ми  свободен  от
повторението на всяка подробност и ми дай криле да стигам до същината на нещата. Моля се за достатъчно
милост, за да изслушвам разказите за болките на другите хора. Те се увеличават и докато ставам все по-
възрастен,  любовта ми да ги изслушвам става все по-голяма. Не се осмелявам да моля за засилване на
паметта, а за пораснало смирение, за да мога да укротявам самоувереността си, когато спомените ми влизат
в  противоречие  със  спомените  на  другите  хора.  Научи  ме  на  славния  урок,  че  понякога  и  аз  греша.
Поддържай ме да не се изпълвам с горчивина.  Не искам да бъда светец, защото понякога с такива хора е
много трудно да се живее, но в същото време не искам да съм кисел старец или бабичка, които са едно от
най-висшите постижения на дявола. Направи ме да бъда разумен, но да не съм раздразнителен, да помагам
на хората, но без да си мисля, че съм нещо повече от тях. Тъй като съм натрупал много мъдрост, струва ми
се жалко тя да не се използва. Господи, Ти знаеш, че в края на живота си искам да имам поне няколко
приятели.  Дари  ме  със  способността  да  виждам  добрите  неща  на  неочакваните  места  и  талантите  в
неочакваните хора.  И когато видя доброто, Господи, дари ме с милостта да казвам, че доброто е добро,
независимо кой го извършва.”

Вие сте живели достатъчно дълго за да се убедите, че никой не заслужава по-голямо доверие от самия
Бог. Продължавайте да култивирате разумни отношения с Него. Търсете Го често и упорито. Продължавайте
активно да Му служите. Това е едно от най-добрите основания за да продължавате да участвате в живота на
вашата местна църква. Какви пътища за служение има за онези, които посещават църквата, чиито поведение
е позитивно и чиито умове остават активни и нащрек. 

Пожелавам ви да живеете цялостен живот, подобно на Йов. Носещ белега не на вечно щастлив живот
след това (което е невъзможно), а да бъдем наистина доволни, реализирани, полезни, служещи на Бога,
балансирани и радостни.

Да, със сигурност, бъдете радостни. И не забравяйте – бъдете разумно сладки.
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Глава 21 

Какво ни учи Йов за самите нас?

 Децата имат свой начин да казват неща, които често пъти ни карат да се усмихваме. Те не ги казват с
цел да бъдат смешни, но много често резултатът е точно такъв. Обикновено това се случва, когато децата
отговарят на сериозни въпроси. Когато те ни съобщават мнението си, ние не можем да се въздържим и се
засмиваме. Например, да видим какво казват децата по темата за любовта и брака:

“Как решаваш за кого ще се ожениш? - Отговор: Кристин, на 10 год.: “Никой не взема това решение,
преди да порасне. Бог е решил това предварително и всеки човек по-късно открива с кого ще живее.”

“Как един непознат  човек да познае,  дали двама човека са  женени?”-  Отговор:  Дерик,  на 8 год.:
“Човек може да се досети дали са женени, като види, дали и двамата крещят на едни и същи деца.”

“По-добре ли е човек да е женен или да е неженен?” – Отговор: Анита, на 9 год.: “За момичетата е по-
добре да са неженени, но не и за момчетата. Момчетата имат нужда някой да почиства след тях.”

“Как мъжът да се справя с брачните проблеми?” – Отговор: Рики, на 10 год.: “Казвай на жена си, че е
красива, даже ако прилича на камион.”

Някои  от  забележките  по  отношение  на  проповедите  ми  за  Йов,  които  ми  бяха  връчвани  или
изпращани по електронната поща, бяха много забавни! Едно дете попитало баща си, дали името на техния
пастор вече не е Йов. Друго десетгодишно момченце ми даде рисунките, на които се е опитал да изобрази
сцените, които описвах в проповедите си. Най-накрая, когато наближих края на книгата, това момче спря да
рисува. Няма повече рисунки, но получих една малка бележка от него, в която пишеше: “Можете ли да
намерите друг сюжет? Свършиха ми идеите.” Наистина обичам подобна откровеност. 

Сега е подходящ момент да ви похваля,  че останахте толкова дълго с мен.  Бог да ви благослови!
Сигурно е, че сега знаете две неща: Първо, това не е някакво повърхностно забавление, нито е някаква
лесна за разбиране история. Второ, има основание за написването на много книги за Йов. Книгата Йов може
да не е много вълнуваща и със сигурност не е  някаква проста интрига,  която трябва да разгадаем.  На
книгата Йов може да й липсва популярността, но тя компенсира това със своя реализъм. 

Дългият  коридор  пред  отделението  за  болните  от  левкемия  в  болницата  може  да  не  изглежда
възхитително,  но  във всяка  стая има хора,  които задават  едни и същи въпроси и се  борят  със същите
изпитания като Йов. В книгата Йов няма радост и забавление, но в нея не се ли разказва за важни и реални
неща? Така е! Когато се окажете в такова положение или когато четете такива книги, вие установявате, че
обръщате  по-малко  внимание  на  временното  и  на  повърхностното,  а  обръщате  по-голямо  внимание  на
вътрешното, което се намира дълбоко под повърхността. Изследването на сърцето заменя плъзгането по
повърхността. Вие започвате да си задавате въпроси, на които е трудно да отговорите. Замисляте се много
повече над уроците, които научавате. Сега сте дошли до това място в тази книга. 

Какво ни учи Йов за самите нас? В последната глава на тази книга ще размишляваме и над това, на
което ни учи Йов и за нашия Бог. Основната ми цел е да повиша ентусиазма ви да живеете – да ви извадя от
монотонността на ежедневието, за да се обнови стремежа ви към активен живот. Подходящата дума за това
състояние  е  страст.  Бенжамин  Зандер,  професор  от  Консерваторията  в  Нова  Англия,  илюстрира  по
следния начин онова, което се надявам да постигна: “Когато бях 20 годишен срещнах Жаклин ДюПре, една
15 годишна недодялана английска ученичка, която разцъфтя  и се превърна в най-добрият виолончелист от
нейното поколение. Ние заедно свирехме квинтета на Шуберт за две чела и си спомням, че по своята сила и
страст свиренето й приличаше на приливна вълна. По нататък Зандер разказва, че когато било на 6 години,
момиченцето  участвало  в  първия  конкурс  за  виолончелисти  и  на  път  за  залата,  където  се  провеждал
конкурса,  то бягало по коридора,  носейки виолончелото на главата си,  а  лицето му греело от радостна
усмивка. Един човек от персонала, считайки, че това което вижда по лицето на малкото момиченце е израз
на облекчение,  казал:  “Виждам,  че  ти току-що си имала шанса да свириш!” А Джаки въодушевено му
отговорила: “Не, не, аз след малко ще свиря!” Даже когато беше само на 6 години, Джаки беше канал, през
който се изливаше музиката.”

Седем урока, които си заслужава да бъдат запомнени
“Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и

се отдалечаваше от злото” (Йов 1:1). След това научаваме, че Йов и жена му имали 7 сина и 3 дъщери. Той
бил богат и притежавал хиляди овце и камили, както и по 500 чифта волове и магарици. Всъщност за него
се казва, “че този човек беше най-знатният от всичките жители на изтока” (Йов 1:3). Не е имало по-
добър, а вероятно и по-богат човек от него. Йов е успял да постигне това. Без знанието на Йов, в невидимия
свят на небето се провел един разговор. По време на странната среща на Господа със Сатаната разговорът
бързо  се  насочил  към  прочутият  жител  на  земята.  Господ  привлякъл  вниманието  на  Сатаната  към
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примерния живот на Йов,  а Сатаната отговорил с искрена подигравка: “Разбира се, кой не би Ти служил,
след като Му даваш богатство и го защитаваш. Лиши го от всичко, което притежава и наблюдавай какво ще
се случи: този човек ще се отнесе към Теб по плът.” Бог се съгласява да позволи Йов да бъде подложен на
серия от изпитания. Използвайки сегашните изразни средства, мога да кажа, че Бог се обзаложил, че Йов
никога  няма  да  престане  да  вярва  в  своя  Бог  и  няма да  се  откаже от  Него.  Филип  Янси нарича  това
споразумение  между  Господ  и  Сатаната  “небесния  облог.”  Сатаната  предизвикал  едно  враждебно  и
внезапно отнемане на всички притежания на Йов, поставяйки го в положение на банкрут. Само за минути
той загубил  всичко, което притежавал.

Това ни отвежда до първия от седемте урока, които си заслужава да запомним: “Ние никога не знаем
предварително какви са плановете на Бога за нас.” Йов не е имал никаква предварителна информация и
не е получил никакво предупреждение. В една поредица от нещастия всички сгради построени върху земята
му били разрушени, оставяйки след себе си само разхвърляни греди и трупове. Това станало толкова бързо,
че мозъкът на Йов отказал да повярва. Всичко се разрушило и светът му внезапно се променил. Ние трябва
да се научим от това! Ние никога няма да знаем какво ще ни донесе денят – добро или зло. Планът на нашия
небесен Отец се изпълнява, без да сме информирани какво ще се случи. 

Трябва да живеем с вяра, а не с разбиране. Да вярваме, а не да пипаме с ръка като Тома Неверни, за да
се  уверим.  Да  чакаме  продължително  време,  когато  ни  е  трудно,  а  не  да  бягаме.  Никой  не  знае
предварително какво се съдържа в Божия план. И така е най-добре. В него може да има богата благословия
или пък изпитание, което ни заставя да паднем на колене. Бог знае предварително, но не е длъжен да ни
предупреждава за това или да ни напомня какво се намира на хоризонта. Но в едно можем да сме сигурни:
Нашият Бог знае кое е най-доброто.  Прочетете бавно и се замислете над следния откъс от Библията: 

“Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него; не е дадено на човека, който ходи, да
оправя стъпките си. Господи, наказвай ме, но с мярка, не с гнева Си, да не би да ме довършиш” (Йер.10:23-
24). 

“Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам
бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ме помолите; и Аз ще ви послушам.
И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце” (Йер. 29:11-13). 

“Разумът на човека планира пътя му, но Господ насочва стъпките му” (Пр. 16:9 – мой превод).
“Стъпките на човека са насочвани от Бога; тогава как човек би могъл да знае накъде върви?” (Пр.

20:24 – мой превод).
“Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища,

казва Господ.  Понеже както небето е  по-високо от земята,  така и  Моите пътища са  по-високи от
вашите пътища” (Ис. 55:8-9).

“Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога
с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в
Христос Исус” (Фил. 4:6-7).

“Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попаднете в разни изпитания, като знаете, че
изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено,
за  да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък” (Як. 1:2-4).

“И така, смирете се под могъщата ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа
възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1Пет. 5:6-7).

Направихте ли това, за което ви помолих? Прочетохте ли бавно и внимателно всеки от тези текстове?
Планът на нашия Бог за нас не е унищожителен, смъртоносен и разрушителен, в него няма слагащи край на
живота ни събития,  той няма да цел да отслаби и да унищожи вярата ни.  Напротив,  според думите от
Йеремия, това е план, който е за наше добро и има за цел да ни даде бъдеще и надежда. 

Но това не означава, че този план ще бъде лесен или удобен. Тъй като Той е Бог на неочакваното, този
план ще  е  изненадващ!  Той  ще се  различава  от  всичко,  за  което  някога  сме  си  помисляли,  което сме
планирали и поради това сме предпочитали. Поради това, за да увелича страстта ви към живота, аз ще ви
дам един доста прост съвет: Бъдете готов за всичко. И аз наистина имам предвид всичко. 

Един приятел от моята църква ми каза, че негов стар приятел, който имал добре платена работа в една
фирма,  получил  повиквателна,  че  е  призован  да  служи  в  армията.  Без  никакво  предупреждение.  Това
означавало незабавна промяна на начина на живот. За да служи в армията, се наложило той да напусне
прекрасната си работа. Двамата със жена си и няколкото си деца трябвало да продадат прекрасната си къща.
Тя  била  принудена  да  се  приспособява  към  напълно  нова  обстановка,  лишавайки  се  от  постоянното
присъствие и подкрепа на съпруга си. Никой не знаел къде ще живеят, в кое училище ще учат децата и в
каква  безопасност  ще  се  намира  съпруга,  докато  изпълнява  войнишкия  си  дълг.  Всичко  се  случило
абсолютно изненадващо.
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Ние нямаме никаква гаранция, че животът ни ще бъде толкова добър, колкото беше миналата година.
Това на което се наслаждавате днес, поради това, че имате хубава работа и добро здраве, може би ще ви
липсва през следващата година или още през следващите 6 месеца. Не казвам това, с цел да ви плаша, а за
да ви помогна да се подготвите за един напълно нов начин на мислене. Нашето време се намира в ръцете на
Бога. Някога замисляли ли сте се над това и дали наистина вярвате, че това е така? Вие си спомняте, че Йов
е отговорил по един абсолютно забележителен начин:  “Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна
главата си, и като падна на земята, се поклони. И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да
се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господното име. Във всичко това Йов не
съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога” (Йов 1:20-22).

Ето тук е  втория урок, който си заслужава да се помни: “Когато гледаме към Бога, това ще ни
предпазва, за да не изпадаме в паника от ставащото около нас.” Не разбирайте погрешно отговора на
Йов  на  това  нещастие.  Йов  не  е  намерил  убежище в  някакво  умствено  състояние  на  отричане.  Той  е
възприел реалността, колкото горчива и тъжна да е била тя. Той бил толкова покрусен от всичко, което е
загубил, че разкъсал дрехите си. Той бил сразен и натъжен поради смъртта на децата си. Поради това той
остригал главата си, а след това седнал в пепелта. Всъщност, тези негови реакции ни дават гаранция, че той
е отказал да потърси убежище в отричане на станалото. 

Но не пропускайте последното, което е направил Йов. Той паднал па земята и се поклонил пред Бога.
Неговото вертикално виждане е ясно и безстрашно. Нищо от ставащото в хоризонталната равнина около
него няма да накара този мъж да изпадне в паника. Все едно, че Йов казва: “Аз имах. Аз се наслаждавах. Аз
бях благословен. Сега тези благословии са ми отнети. Те вече не са част от моя свят. Сърцето ми е разбито
поради загубата на семейството ми. Но същият този Бог, който ме дари с всичко това поради Своята милост,
е Богът, който в своята суверенна воля сега е решил да ми ги отнеме.  Прекланям се и възхвалявам Бога.
Нека името Му вечно да бъде превъзнесено!” 

В началото на тази книга аз цитирах прекрасните думи на Франсис Андерсен. Времето е способно да
изтрие важните мисли, които би трябвало да бъдат запомняни. Тъй като повторението е една от тайните на
добрата  памет,  позволете  ми  отново  да  повторя  няколко  реда,  които  си  заслужава  отново  да  бъдат
прочетени: “Йов не намира нищо погрешно в това, което му се е случило. В този момент изпитанието на
Йов  навлиза  в  нова  фаза,  която  е  най-тежка  от  всички  останали...Той  никога  не   проклел  Бога,  но
отношенията му с всички хора били нарушени. Поведението му си е останало същото, както преди (1:21).

Бог има право както да раздава дарове, така и да ги взема;...Бог е еднакво прав както когато изпраща
добро, така и когато изпраща зло... Тази позитивна вяра е магичния камък, който превръща всичко в злато;
защото когато както лошото, така и доброто са получавани от ръката на Бога, всичко, което се случва в
живота  ни  се  превръща  в  благословение.  Но  цената  е  висока.  Много  по-лесно  е  човек  да  принизи
представата си за Бога,  отколкото да извиси вярата си до такава висота.” Когато живота ни е удобен и
изпълнен със  задоволство,  когато  сме  здрави и  когато  семейството  ни  е  щастливо,  тогава  сме  толкова
привързани към Бога. Колко високо е мнението ни за Бога в такива условия! Колко се възхищаваме от
прекрасните стихове от Библията. Колко ни харесват думите от проповедите на пастора. Колко страстно
пеем песните на хваленето. 

Но  когато  дойдат  трудностите  или  когато  се  разболеем,  колко  бързо  преставаме  да  пеем,  колко
цинично става поведението ни, колко горчива става вярата ни и колко бързо ставаме жертви на изкушението
да принизяваме представата си за Бога. Човекът е прав. Колко е лесно да задаваме въпроси към Бога, когато
лошите времена заменят добрите времена. Силното концентриране на погледа ни нагоре към Бога усилва
пламъка на страстта. Но положението станало още по-лошо. Йов не извършил грях и не проклел Бога, което
вбесило Сатаната, но не изненадало нашия Бог. Той е знаел, че Йов ще продължи да бъде почтен. 

На  следващата  сутрин Сатаната  отново  се  явил  жизнерадостен.  Господ  го  попитал:  “Забеляза  ли
слугата Ми Йов?” Трябва да е бил прекрасен момента, когато Господ можал да посочи към Йов, който
демонстрирал непреклонната си вяра, че няма съмнения в доверието си към Бога и Сатаната е трябвало да
се съгласи с фактите. Отказвайки да се признае за победен,  Обвинителят отново презрително казал:  “А
Сатана отговори  на  Бога:  Кожа за  кожа,  да!  Всичко,  което има,  човек  ще  даде  за  живота си.  Но
простри ръката Си сега и се допри до костите му и до плътта му, и той ще Те похули в лицето. Господ
каза на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази” (Йов 2:4-6). 

Вие знаете много добре какво се е случило. Веднага след като получил “зелена светлина” “Сатана
излезе от присъствието на Господа и порази Йов с лоши циреи от стъпалата на краката му до темето
му”  (Йов  2:7).  Йов  в  буквалният  смисъл  на  думата  е  бил  изравнен  със  земята.  Болката  му  е  била
неописуема. Целият се е тресял от треска. Не е можел да яде,  не можел да спи и е нямало признак за
някакво облекчение. Нещастието му нямало граници. Жена му не е била в състояние повече да го гледа  как
страда. Като го гледала как седи върху купчината пепел, тя повече не можела да мълчи и си позволила да
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каже нещо немислимо: “Още ли държиш праведността си? Похули Бога и умри” (Йов 2:9). Няма никакво
съмнение,  че  жена  му  го  е  обичала.  Заболяването  му  не  я  е  накарало  да  го  обича  по-малко.  Но
състраданието й не и позволило да вземе по-добро решение и в този момент на слабост тя си позволила
свободата да каже гласно една чужда мисъл: “Йов, ако прокълнеш Бога, това ще ти позволи да се върнеш у
дома. И двамата знаем, че този акт бързо ще сложи край на страданието.” (Можете ли да си представите как
Сатаната е слушал със затаен дъх в този момент?) Йов може да е бил в нещастно положение, но е имал
достатъчно разсъдък, за да отхвърли тази ерес, когато я чул: “А той й отвърна: Ти говориш, както говори
някоя от безумните жени. Какво? Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото?” (Йов
2:10).

Това  изказване  ни  дава  третия  урок:  разпознаването.  Ние  имаме  нужда  от  способността  да
разпознаваме, за да открием погрешния съвет, който ни дават хора, които ни мислят доброто. Тези
прошепнати в ухото му думи са дошли от собствената му жена! Тя го е обичала и е родила десет деца
заедно с него. Тя го е обичала през цялото време, докато са отгледали и възпитали децата си. Тя го е обичала
от началният период,  когато бизнесът им едва е прохождал,  та  чак до годините на голямото богатство,
когато най-после можели да се наслаждават на себе си. Тази жена го е обичала тогава, когато той е бил
неизвестен и продължила да го обича, когато всички хора от Изтока са го познавали. Йов знаел за нейната
любов през всичките тези години, но това не го заслепило и не му попречило да разбере, че съветът, който
му дава тя е погрешен. Той казал: “Въпреки, че този съвет ми е даден от жената, която ме обича и ми желае
най-доброто, аз не се осмелявам да последвам съвета й.” 

Обмислете достатъчно дълго нейния съвет,  за да разберете колко погрешен е той. Тя поставя под
съмнение  това,  което  Бог  харесва  и  окуражава  да  се  случи  онова,  към  което  се  е  стремял  Сатаната.
Замислете се над това. Бог казал на Сатаната: “Йов все още се държи за вярата си”, а тя казвала: “Йов
престани да вярваш.” Сатаната казал на Бога: “Йов ще Те прокълне в лицето.” Същото казала и жената на
мъжа, който обичала: “Йов,  просто прокълни Бога.” В този миг дяволът е стоял на пръсти с налегнато
внимание и е шепнел: “Да! Да! Направи го!” Вие знаете, че неговите демони са работели неуморно, за да
отслабят съпротивителните сили на Йов. 

Но Йов останал твърд. Той различил грешката и незабавно я отхвърлил. Йов е разбирал, че ако вярва,
не би могъл да последва съвета й, независимо от добрите намерения на жена му. Отговорът му разкрива
неговата вътрешна дисциплинираност. Думите му били смели и директни. В “Посланието” на Петерсън
този отговор е преведен така: “Той й каза: Ти говориш като празноглав глупак. Ние приемаме добрите дни
от Бога, тогава защо да не приемаме и лошите дни?” (Йов 2:10).  Колко велика е тази теология! Йов ни
казва: “Бог не е наш Бог само когато живеем добре. Вярата ни в Него не е ограничена само до дните, когато
Той ни благославя.” Ние не твърдим, че Той е наш Господ само когато получаваме това, което искаме. Той е
наш Бог даже когато при нас дойде нещастието. Той е Господ както в добрите, така и в лошите дни. Той не
ни изоставя, когато започнем да страдаме!” Йов улучва право в целта. Ето това се казва страст!

Замислете се над  четвъртия урок:  “Когато положението в което се намираме се промени от
лошо в още по-лошо, здравата теология ни помага да оставаме силни и стабилни.” Доказателство за
зрелостта на Йов е, че след като изстрадал такава серия от катастрофални събития, той продължавал да
разсъждава толкова ясно, без неувереност. В него няма несигурност. Той не се замислил нито за миг, преди
да отхвърли предложението на жена си с думите “Ти говориш като глупав човек. Ти със сигурност знаеш, че
устните ми не могат да прокълнат Бога. Смъртта е в Неговите ръце, а не в моите. Когато е готов да ме вземе,
Той ще ме вземе.” 

Как Йов е можал да направи това? Той се е основавал на познанието си за Бога. В такива моменти е
неоценима здравата  теология.  Това  ми напомни за  една  карикатура  на  Чарз  Шултц,  която видях преди
няколко години. Спомняте ли си я, тя беше наречена “Дреболии?” На нея беше нарисуван как Линус, завит с
одеялото си, стои до прозореца и гледа навън. До него седи Луси и както винаги, тя ръководи положението.
Те наблюдават проливния дъжда, който се излива навън и едва успяват да съзрат дърветата в градината си.
Линус въздъхва: “Ох, виж колко силно вали. Ако продължава да вали така, ще наводни целия район, а може
би и целия свят.” Луси веднага му отговаря: “Това няма да стане! В Бит. 9:7-17 пише, че Бог никога вече
няма изпрати потоп на земята.  Той е  поставил небесната  дъга като доказателство,  че обещанието му е
истина.”  Линус  я  поглежда,  поклаща  глава  и  казва:  “Ти  сне  голям  товар  от  плещите  ми.”  А  Луси  му
отговаря: “Здравата теология има способността да прави това.” 

Може би мозъкът на Йов е получил голяма порция от онова, което се е намирало в главата на жена му.
Колко впечатляващо е, когато страдащият човек е способен да даде урок на онзи, който е добре. Здравата
теология осигурява такъв фундамент, който не може да се сравни с нищо друго. Тук ще направя едно бързо
напомняне: Бъдете внимателни, с цел никога да не объркате бомбастичния начин на изразяване с добрата
библейска теология. Работете упорито, за да не допуснете отслабване на библейския си фундамент чрез
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лицемерно говорене. Не правете това, защото този бумеранг ще се върне при вас тогава, когато най-малко
очаквате. 

По  случай  рождения  си  ден  получих  една  от  любимите  ми  поздравителни  картички.  На  нея  е
нарисуван един мъж, който  виси закачен за колана си на клона на едно дърво. Краката му се намират на
половин метър от земята. Той виси безпомощно, а на врата му е закачен фотоапарат. Край него стоят две
огромни мечки и обсъждат съдбата му.  Едната казва на другата:  “Той се нарича Брадшоу и твърди, че
разбира, че съм израснал в семейство със самотен родител, които не ми е дал подходящ пример за живот.
Той усеща, че погрешното ми поведение се дължи на това, че се срамувам и ми липсва независимост и ме
призовава да позволя да бъде излекуван звярът,  който живее вътре в мен.” А след кратко замисляне тя
добавя: “Предлагам да го изядем.” 

Дръжте се за здравата теология. Дръжте се далеч от популярната психология с нейните объркващи
послания. В даден момент тя ви изглежда логична, но когато се нуждаете от нещо, което да подкрепи силите
ви,  вие  няма  да  го  получите  от  нея.  Животът  със  страстен  ентусиазъм  изисква  да  стоим  здраво  на
гранитната скала на теологичната истина. Накрая се появили приятелите на Йов. Тогава нещата още повече
се влошили. Но вие все още не знаете това.  В началото те приличат на разумни и загрижени хора:  “А
тримата приятели на Йов, като чуха за цялото това зло, което го сполетяло, дойдоха всеки от мястото
си – теманецът Елифаз,  шуаханецът Валдад,  наамецът Софар; защото се бяха съгласили да дойдат
заедно да го съжалят и да го утешат. И като повдигнаха очи отдалеч и не го познаха, плакаха с висок
глас; и всеки раздра дрехите си и сипаха пръст на главите си, като я хвърляха към небето. И седяха при
него на земята седем дни и седем нощи; и никой не му проговори дума, защото виждаха, че скръбта му
беше много голяма. ” (Йов 2:11-13).

Това ни отвежда до петия урок, който си заслужава да запомним: “Загрижените и чувствителни
приятели знаят кога да дойдат, как да отговорят и какво да кажат.”  Толкова ми се иска Елифаз,
Валдад и Софар  просто да бяха останали мълчаливи, стоейки близо за да успокояват Йов и жена му, да
донасят паница със супа или бульон, или чаша студена вода, когато е необходимо. Тези приятели са знаели
кога да дойдат и как да отговорят,  нали?  Веднага,  след като научили за  нещастието му,  те изоставили
всичко друго и дошли при него.  И поне през първите седем дни реагирали по правилен начин. Те просто
седели край Йов. Няма съмнение, че ги е боляло заради него, че са се молили за него и за жена му и са се
надявали да ги утешат и успокоят. 

Онези, които са лежали в болница познават радостта да погледнеш отварящата се врата на стаята и да
видиш лицата на няколко приятели. Какво успокоение е да знаеш, че те са достатъчно загрижени, за да
дойдат  да  те  видят.  Дълбоко  вътре  в  себе  си  ние  сме  благодарни,  че  те  не  говорят  много.  Те  не  ни
произнасят проповеди, нито се опитват да ни обясняват защо страдаме. Те просто седят близо. Любовта ги е
довела,  от тях струи състрадание  и милостта  ви привлича  към тях.  Но когато същите  мъже нарушили
тишината, колелата започнали да падат от осите на колата. Те усетили необходимостта да отворят очите на
Йов и да му обяснят причините за нещастията му. Може би когато са започнали, те са били изпълнени с
добри намерения, но “добрият им съвет” много бързо се влошил. Те започнали да го упрекват и да изразяват
съмнения за мотивите му. Те започнали да се ровят още по-дълбоко в живота му, за да открият някакви
негови тайни и скрити грехове. Вредата, която причинили е била безскрупулна и безотговорна. 

Онези от нас,  които искат да изживеят страстно живота си,  трябва да отделят известно време за
оценка на състраданията си към другите хора. Понякога установяваме, че играем ролята на грижовен и да се
надяваме, чувствителен приятел. Всеки човек, който е в беда има нужда от приятел, който да не е член на
семейството му. Това са хората, които притежават чувствително сърце и могат да успокояват страдащите.
Такива хора се срещат рядко и тяхното подкрепящо присъствие е неоценимо. Ние имаме нужда от приятели,
чиято  любов  е  искрена,  а  понякога  и  от  приятели,  които  знаят  как  внимателно  и  мъдро  да  ни  се
противопоставят тогава, когато е нужно. 

Сетих се за  Давид. В началото,  скоро след като бил помазан като бъдещ цар на Израел,  младият
победител на Голиат се оказал в ролята на човек, който е преследван от цар Саул, който лудо му завиждал.
Йонатан,  синът на  Саул чул несправедливите  обвинения  на баща си към Давид.  Той е  знаел,  че те  са
неоснователни, че се основават на неверни предположения и че са преувеличени. Йонатан усещал това
реално безпокойство,  което изсушавало сърцето на  баща му.  Една вечер Йонатан защитил Давид и  му
станал близък приятел. Където и да се криел, Йонатан го намирал, защото не искал Давид да страда сам.
Той го изслушвал, подкрепял го и го разбирал. Йонатан му говорел обнадеждаващо и окуражаващо. Това е
ролята, която е изпълнявал Йонатан, “защото го обичаше, както обичаше собствената си душа” (1Царе
20:17). След време Саул и Йонатан загинали от насилствена и трагична смърт. Давид станал цар и много
години  по-късно  скочил  в  змийската  дупка  на  плътското,  на  прелюбодеянието,  на  убийството  и  на
безсрамното лицемерие. Не е изненадващо, че това е довело до ужасни последици за неговото лидерство.
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Тогава от сянката се появил друг верен приятел, Натан, което е чувствителен и загрижен за Давид.
Ролята  на  Натан  е  различна  от  ролята  на  Йонатан.  Натан  е  бил  използван  от  Господа,  за  да  се
противопостави  на  своя  приятел  и  да  му  помогне  да  възстанови  почтеността  си.  Натан  привлякъл  и
задържал вниманието на Давид и чрез искреното разкаяние върнал сърцето му при Бога. Всеки човек има
нужда от приятел като Йонатан.  Всеки човек има нужда от човек като Натан. Каквато и роля да играем,
важното е да оставаме грижовни и чувствителни. Да знаем кога да дойдем, да знаем как да отговорим и
какво да кажем, когато говорим. Притиснат от положението в което се намирал, накрая Йов излял това,
което се било насъбрало в него. Той не можел повече да го задържа  и в пристъп на безизходица отворил си
устата. Проклел денят в който се родил. Върнал се още 9 месеца по-напред и презрял мигът, в който е бил
заченат. Всичко се излива от него в един порой от прекалено крайни думи. “Да погине денят, в който се
родих, и нощта, в която бе казано: Роди се мъжко. Да бъде тъмнина онзи ден; Бог да не го зачита отгоре
и да не изгрее на него светлина. Тъмнина и мрачна сянка да го обладаят; облак да седи в него; всичко,
което помрачава деня, нека го направи ужасен.” (Йов 3-5 – мой превод). 

След това Йов кълне факта, че не е умрял при раждането си: “Защо не умрях при раждането и не
издъхнах, щом излязох от утробата? Защо ме приеха коленете? Или гърдите, за да суча? Защото сега
щях да лежа и да почивам; щях да спя; тогава щях да съм в покой” (Йов 3:11-13). След това дава израз на
останалата част от негодуванието си: “Защото ми се случи онова, от което се боях; и върху мен се стовари
онова, от което треперех. Не съм в мир, нито на покой, нито на охолност, но пак смущение ме нападна”
(Йов 3:26-26 – мой превод). Това са оплакванията на човек, който е  на края на силите си. Той е загубил
всичко. Вече е болен, страда от непоносима болка и страданието му няма край. Децата му са мъртви. Няма
достатъчно пари, за да заплаща за ежедневните си нужди. Заобикалящата го среда е ужасна. Жена му е край
него, но е лишена от всякакви илюзии и го съветва да се предаде. “Това е достатъчно!” Има граница на
почтеността на всеки човек. В края на словесното си изригване Йов сигурно е се е хванал с двете си ръце за
главата, потънал в абсолютно отчаяние.

В  този  момент  приятелите  му  се  превърнали  в  лешояди  и  започнали  лакомо  да  го  кълват.  Тези
неправилни реакции ни дават шестия урок: “На чужд гръб и сто тояги са малко.” Откровено казано, не е
лесно да се слушат изказвания като тези, които е направил Йов в този момент. Когато не сме на неговото
място, когато не изпитваме неговата болка, когато не знаем мислите или страховете му, тогава е нещо най-
естествено да си кажем: “Аз никога не бих казал това, следователно и той не би трябвало да го казва! Аз
никога не бих направил това, следователно и той не би трябвало да го прави! Аз винаги бих казвал и правил
онова, следователно и той би трябвало да постъпи така!” А всичко това ни кара да кажем: “Йов, не говори
така. После наистина ще съжаляваш, че си го казал!” Но истината е, че Йов е онзи, който е страдал. Той е
човекът, който се намира в огъня на битката. Той е там, а те не са. Те просто си мислят, че знаят какво биха
казали или направили, ако бяха на неговото място. 

Естествено е човек да си казва: “Аз никога не бих реагирал по този начин. Аз никога не бих казал
такива неща на Бога.” А след това идва необоримия аргумент:  “Аз бих реагирал по този начин.  Как е
възможно тя да се нарича християнка, след като говори по този начин? Ако бях на мястото на Бога, аз
щях да я накажа за тези думи.”  Критично настроените хора са известни с това, че знаят всичко! Те са в
състояние да посочат всяка грешка. “Хей, идиот, не прави този пас. Противникът ще го пресече и ще хване
топката  –  не  я  подавай!  (Но  играчът  подава  топката  и  противникът  я  улавя!)  Тогава  ние  ревем  пред
телевизора, докато гледаме мача по американски футбол “Ти не заслужава да живееш!” А повечето от нас
никога не са играли на поста “куортърбек.” Ние никога не сме се изправяли пред двуметров гигант, тежащ
130 кг с кръвясали очи, който се носи с бясна скорост право срещу нас и злобно се хили. Но седейки пред
телевизора ние коментираме: “Хей, глупак, не прави този пас. Не хвърляй топката! Ако бях на твоето място,
аз не бих я хвърлил. Аз бих поел удара.” Ох, да, сигурно!

Престанете с тези глупости. Нека да се съгласим да предоставим на нашият приятел Йов възможност
да излее от душата си това, което му тежи, без да му изнасяме нашата лекция. Добре ще е да си спомним
нещата, които ние също не би трябвало да казваме в миналото, но сме ги казали. Ние също сме казвали
неща, които са били погрешни или неподходящи. Ние също сме реагирали неправилно, когато сме били под
напрежение. Ние също сме бягали, когато сме били в опасност. Ние също сме казвали неподходящи думи. А
когато сме го правили, ние не сме имали нужда от някой, който да ни казва, че сме сгрешили. Само след
няколко секунди ние и без негова помощ разбираме това. В момента, в който правим нещо, ние даже може
би си казваме: “Сигурно ще съжалявам за това.” Но въпреки това го правим. 

Вие имате нужда от този урок. Вие имате нужда от този принцип, особено ако сте духовен лидер, ако
преподавате изучаване на Библията на възрастни, ако сте съветник в църквата или ако сте пастор. В света
твърде често се среща догматичното изказване: “Аз ти казах...,” или “Ти наистина не трябваше...,” или “Ти
трябва да....” Просто мълчете! Не се обаждайте. Постарайте се с всички сили да си представите болката на
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другия човек. Елифаз скочил върху Йов и с двата си крака. Размахвал юмруците си срещу него и го удрял –
рунд първи, рунд втори, рунд трети. След това Валдад го удрял. След тях Софар го удрял. Нито един от тях
не е преминавал някога през нещо подобно на това, което се е случило на Йов. И така, те го обсипали с
“добрите си съвети.” Приятелството не би могло да устои твърде дълго пред натиска на “добрите съвети.” 

Едва ли трябва да ни се напомня, че Йов веднага е видял грешката си. И какво е направил? Той
откровено признал: “Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел” (Йов 42:6). Какъв велик
човек! В продължение на кой знае колко време той е изстрадал всичко това. Може би седмици? Може би
месеци?  А  това  е  твърде  дълго!   Най-накрая,  след  като  дал  доказателства,  че  е  човек  с  героична
издръжливост, Бог четири пъти го нарекъл “слугата Ми.”  След това Бог порицал приятелите за това, че
объркали толкова много положението: “А след като Господ изговори тези думи на Йов, Господ каза на
теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против теб и против двамата ти приятели, защото не сте говорили
за Мен това, което е право, както слугата ми Йов” (Йов 42:7). 

Както вече видяхме, Господ преизобилно възнаградил слугата Си заради постоянната му почтеност и
заради покорството му. Но основното е, че Бог е възнаградил Йов заради това, че е вярвал непоколебимо по
време на страданието,  което ни дава  седмия урок,  който си заслужава да помним:  Култивирането на
подчиняваща се  издръжливост е коронният белег  на зрелостта.  Най-важната цел на християните е
надеждата, че ще достигнат до зрелостта преди смъртта да ни отнесе от този свят . Ще ви кажа без всякакво
притеснение, че  една от основните ми цели е да израствам, докато старея. Достоен за похвала е следния
надпис  върху  надгробния  камък:  “Тук  лежи  човек,  който  продължаваше  да  расте,  докато  старееше.”
Израстването  и  стареенето  вървят  ръка  за  ръка.  Узряването  е  бавен  и  труден  процес.  Йов  е  успял  да
постигне това. Той е достигнал до тази цел. Не трябва да се чудим, че е умрял в дълбоки старини, задоволен
от изживяния си живот. Той е изживял остатъка от живота си (още 140 год.) изпълнен с ентусиазъм и страст.
Колко завидно е човек да завърши живота си по този начин.

Когато дойде бедата,  ние можем да реагираме по два начини. Можем да гледаме на него като на
някакво нарушение на правата ни и като на някакво насилие или да погледнем на това нещо като една
възможност да отговорим с подчинение на волята на Бога. Това е суровото достойнство, което Яков нарича
“издръжливост” или “твърдост.” Издръжливостта не означава човек да стисне здраво със зъби нито пък
пасивно да се примиряваме. Издръжливостта представлява “продължително вървене с подчинение в една и
съща  посока.”  То  означава  да  се  остава  на  пътя  на  подчинението  независимо  от  противоположните
индикации.  Това  е  непоколебимата  решителност  да  се  стремим към  светостта,  когато  изискванията  на
светостта не са предпочитани от хората. Това е избор, който правим докато сме по средата на изпитанието,
за да свършим това, което Бог ни призовава да направим, каквото и да е то, независимо от това, колко дълго
Бог  ще ни призовава  да  го  правим.  Така  както е  писал  Освалд Чамбърс:  “Безсмислено е  да  избираме
страданието;    но най-смисленото нещо на този свят е човек да се подчини на волята на Бога по време на  
страданието.”

Колко славен е пътя, по който можем да вървим
Къде се намирате днес? Накъде ви води пътуването ви? Нещо още по-важно, кой вариант избрахте

вие? Гледате ли на изпитанието си като на някакво насилие или пък считате, че то е възможност за вас?
Старайте се с всички сили да не забравите този списък със седемте уроци, на които Йов ни учи за самите
себе си. Водите ли си дневник? Ако си водите дневник, имам един практичен съвет към вас. Върнете се
назад в тази глава и препишете тези седем уроци на една страница от вашия дневник. Обмислете сегашното
положение, в което се намирате и прилагайте онзи от уроците, който е подходящ. Поне веднъж месечно
прочитайте  тази  страница.  Това  ще  предизвика  огромна  промяна  във  вас.  Докато  остарявате,  вие  ще
продължавате да израствате. И вместо само да четете за живота на Йов, вие ще започнете да живеете така,
както е живял Йов.

А това е най-смисленото нещо на света.

Глава 22

Какво ни учи Йов за нашия Бог?

 Ясното говорене е много важно. Правилните хора трябва да говорят правилни неща пред
правилни  слушатели.  Когато  тези  три  неща  не  са  налице,  резултатът  е  лош и  се  връща  като
бумеранг при нас. 
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По време на една особено студена зима някакво семейство от Минеаполис решило да се
наслаждава в през почивните дни в края на седмицата в слънчева Флорида. Тъй като мъжът и
жената имали много напрегнат работен график, те не успели да направят така, че да летят заедно
до Флорида. Решили съпругът да замине в четвъртък, а жената да дойде на следващия ден. След
като пристигнал по план, мъжът се настанил в хотела. След това отворил лаптопа си и изпратил на
жена си в Минеаполис едно кратко съобщение по електронната поща. Обаче по една случайност
пропуснал една буква от нейния електронен адрес и изпратил съобщението, без да разбере, че е
сбъркал. В Хюстън една вдовица току-що се прибрала от погребението на съпруга си. Той бил
пастор в продължение на много години и умрял внезапно вследствие на сърдечен удар. Чувствайки
се  самотна  и  с  намерението  да  намери  успокоение  в  някои  съболезнователни  съобщения,
изпратени от роднини и приятели, вдовицата седнала пред компютъра, за да провери електронната
си поща. След като прочела първото съобщение, тя припаднала и се свлякла на пода. Синът й се
втурнал в стаята, намерил я в безсъзнание и погледнал на монитора на компютъра, където пишело:

“До: Моята любима съпруга
От: Твоят самотен съпруг
Относно: Пристигнах!

Току-що  пристигнах  и  бях  проверен.  Всичко  мина  много  гладко  след  моето  заминаване.
Проверих, че всичко е подготвено за твоето пристигане утре. С нетърпение очаквам да те видя.
Надявам се, че и твоето пътуване ще бъде безпроблемно като моето.

P.S. Сигурен съм, че тук е горещо.”

Грешките в предаването на информацията могат да доведат до сериозно неразбирателство. Това се
отнася и за Библейската истина.  Когато точната информация достигне до ушите на човек, който не е в
състояние да я разбере, тогава се случват обърквания – особено ако получателят не разбира контекста, в
който е написан съответния текст от Библията. 

Двамата с жена ми сме приятели с едно много добро семейство, които преди години се наслаждавали
на Коледните празници заедно с малкия си син. Скоро след края на празниците бащата решил, че тримата
заедно като семейство ще четат Библията през следващата година. Всяка сутрин или вечер тримата сядали и
пътували през Библията. В началото започнали да четат от Битие. Скоро прочели, че Адам и Ева ходели
голи и не се срамували. Момчето се намръщило, гледало надолу и слушало мълчаливо. Малко по-късно
Адам и Ева заченали дете и тя родила техния пръв син. Скоро след това прочели, че по-старият син убил по-
младия. А след това, в гл.5 прочели, че Адам и Ева заченали друг син и тя родила друг син, наречен Сид.
Момчето им продължавало да седи с приведена глава. После историята продължила с Ной и Потопа, който
причинил унищожението на целия свят. Но както си спомняте, историята с Ной завършва по един безсрамен
начин, когато той се напил, разголил се в палатката си, а един от синовете му влязъл вътре и видял голотата
на баща си. Ной умрял в контекст, който бил помрачен от грях, срам и провал. Няколко дни по-късно те чели
от Бит.19, където се разказвало за Содом и Гомор. Това вече било непоносимо! Момчето им казало: “Тате,
спри! Трябва ли да слушам всички тези неща?” Ние знаем, че в текста няма нищо лошо, но в ушите на
детето тези думи предизвикали само объркване и удивление. “За какво са написани всички тези неща в
Библията?” 

Новоповярвалите могат да реагират по същия начин. Библейската истина може да ги обърка, особено
когато Бог прави необикновени неща. Не можете ли да си представите, как един новоповярвал, който не
знае много за нашия небесен Отец, се пита: “Защо е трябвало добрия Бог да позволява избраните Му хора,
израилтяните, да живеят повече от 400 год. в робство в Египет? Защо е трябвало един добър Бог да прави
това?  Когато Исус  Навин и евреите завладели страната,  започвайки от Йерихон,  защо е  трябвало един
любящ Бог да окуражава унищожаването на всички ханаанци? Как е възможно Бог да заповяда всеки от тях
да бъде убит? Как е възможно Бог да казва, че Давид е човек, чието сърце е в хармония с Божието сърце,
след като той по-късно извършил греховете на прелюбодеянието и убийството и който всъщност е бил
многоженец?“ 

А какво да кажем за следното объркване: Как е могъл състрадателният и обичащ Бог да стои настрани
и да позволи на такъв праведен и верен мъж като Йов да страда по такъв начин? Погрешното разбиране е
причината много хора да не вярват в Бога. Ако Той е толкова пълен със състрадание и праведност, ако Той
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иска от нас да се обръщаме към Него, когато сме в нужда, защо въобще се е съгласил на нещо толкова
жестоко,  като  отношението  на  Сатаната  към  Йов?  Това  са  трудни  въпроси.  Може  би  е  най-добре  да
позволим на Йов сам да говори за себе си. 

Какво  си  е  мислел  той?  Тъй  като  той  е  преминал  през  всички  тези  изпитания,  логично  е  да  се
оттеглим и да се поучим от онова, което Йов може да ни научи за Бога. Вместо да превръщам последната
глава в дълъг и объркан религиозен трактат, който да се основава на многото глави от книгата Йов, аз мисля,
че е по-полезно, ако ограничим мислите си до последната глава. Както направих в предишната глава, аз
имам 7 уроци за нашия Бог, на които си мисля, че Йов щеше да ни научи, ако сега беше жив. За щастие, за
нас са запазени думите му и ние можем да ги четем. А чрез перото на Йов ние още по-добре можем да
разберем нашия Бог. 

Седем уроци за нашия Бог
Йов седи мълчаливо през цялото дълго послание на Бога. Бог започва да говори в гл.38 и свършва чак

в гл. 41. Удивително е, че Той не е отговорил на нито един от въпросите на Йов. Той даже не се е засегнал
тези теми.  Ние си припомняме, че вместо да прави това,  Бог направил заедно с Йов една обиколка на
вселената и на морето и го запознал с някои полски животни и птици. Въпреки че Бог не е отговорил на
въпросите на Йов, в края на книгата човекът с циреите се поклонил в подчинение пред Него. Онзи, който
всъщност лично е одобрил онова, което се е случило на слугата Му Йов, не дава отговори на конкретните
въпроси на този човек. Но въпреки това, повтарям, че Йов смирено се подчинява. Със сигурност той е
научил някои неща за Бога, които и ние трябва да знаем. Въпреки че и на нас, така както и на Йов, няма да
бъде отговорено на всички (а даже и на повечето) от въпросите ни, ние има много да научим от слугата на
Бога. Ще направя всичко възможно да се изразявам пределно ясно. Единственото за което ви моля е да
посветите цялото си внимание  на  този последен етап от нашето пътуване.  “Аз знам,  че  Ти можеш да
направиш всичко” (Йов 42:2 – мой превод).

Първият урок, на който ни учи Йов е следният: “За Бог няма нищо невъзможно.” След като е чул и
сам е изпитал неограничената сила и власт на Бога, Йов с най-прости думи изразява собствения си опит,
казвайки на Бога: “Ти можеш да направиш всичко.” С други думи Йов казва, че Бог е “всемогъщ.” Първата
част “все” от интересната дума „всемогъщ“ означава “всичко.” Втората част “могъщ” означава “мощен” или
“резултатен.” Бог е могъщ във всичко. Така се потвърждава, че за Бога няма ограничения, Той няма нужда
да  получава  нечие  одобрение  или  разрешение,  за  него  няма  пречки,  които  по  някакъв  начин  биха
възпрепятствали онова, което Той иска да направи. Действията му следват курса си без всякаква съпротива.
Деянията на нашият небесен Отец винаги са напълно резултатни. Теологията твърди следното: “Тъй като на
Него са подчинени всички сили на вселената, Господ Бог е всемогъщ и може да извърши едно нещо толкова
лесно както всяко друго нещо. Всичките му действия са извършвани без никакво усилие. Той не изразходва
енергия, която трябва да бъде възстановявана. Тъй като не зависи от нищо друго и от никой друг, Бог няма
нужда да търси нещо извън Себе Си, за да подновява силата си.  Цялата сила, която е необходима за да
извършва всичко, което пожелае, се намира в неограничени количества и пълнота в Неговото неограничено
същество.” Независимо, че в това описание има известна неточност, според мен то е много полезно. Целта
му е ясна – Властта на Бога е неограничена и независима, силата му зависи от самия Него и никога не се
изтощава и не  намалява.  Той създава  от  нищото,  без  каквото и да  е  намаляване на  енергията  Си.  Той
поддържа всички форми на живота без да се нуждае от някаква външна помощ. Той дава и Той отнема
живота. Без всякаква външна съпротива Той възкресява от смъртта онези, които пожелае. Той въздържа най-
могъщото същество, което някога е създавано (самият Сатана) без никаква борба и без никаква съпротива.
Нищо не може да се противопостави на волята на Бога. Нищо не може да попречи на работата на Бога.
Нищо не може да промени Божия план. Само Той единствен заслужава да бъде наречен “величествен и
страхотен.”  Поради  прекомерна  употреба  ние  обезценихме  значението  на  думите  “величествен  и
страхотен.”  Ние  ги  използваме  за  описанието  на  почти  всичко,  което  ни  заинтригува.  Сега  наричаме
озвучителните системи “страхотни.” Видеоигрите са “страхотни.” Някои марки автомобили са “страхотни.”
Спомням си, че някога марката Z на Датсун беше наречена “страхотна” кола. Спомням си, как я оглеждах на
едно изложение и колкото повече я гледах, толкова по-малко страхотна се оказваше. Тя имаше четири колела
като всяка друга кола. Тя имаше две врати, волан, арматурно табло – все стандартни неща за всяка кола. Тя
беше малка! Всъщност тя беше по-малка от всички други коли, които успях да видя на изложението. Тя
нямаше “страхотен” двигател, независимо че в рекламите продължаваше да се твърди, че “тя е страхотна
кола!” Едва ли. Единствено нашият всемогъщ Бог е страхотен.

В  Библията  четири  пъти  се  казва  (Йер.  32:17,  32:27,  Лука  1:37  и  18:27),  че  за  Бога  няма  нищо
невъзможно. Ето това е смисълът на “величествен и страхотен.” 

В края на Йов 42:2 ние откриваме втория урок за Бога, която си заслужава да запомним: “и никое
Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.” (мой превод). Какъв е този втори урок? “Невъзможно
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е да се осуетят плановете на Бога.” В описанието на Йов откриваме думата “възпрепятствам.” Никой не
може да се възпрепятства постигането на целите на Бога. На иврит е използвана една дума, която означава
“да пресека.” Нито една цел на Бога може да бъде “пресечена.” Целта на Бога не може да бъде блокирана,
задържана или спряна. Намеренията на Бога не могат нито да бъдат променени, нито да бъдат разстроени.
Онова, което е намислил да направи Бог, ще бъде осъществено без никакво забавяне, нищо не може да му
попречи, нито ще има някаква грешка. Всичко което се случва на земята е в хармония с целите на Бога. Да,
всичко! Нищо не се случва необмислено, в последната минута. Бог никога не е изненадан. Всичко което се
разкрива пред очите ни е в точно съответствие с онова, което Бог е планирал в Своето всемогъщество.
Всичко  което  се  случва  на  земята  е  под  контрола  на  Бога.  Искам  да  ви  припомня  думите  на  цар
Навуходоносор, който е бил излекуван от безумието си и осъзнал, че живият Бог има план за собствения му
живот: “Пред Него всички земни жители се смятат за нищо; по волята Си Той действа между небесната
войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му или да Му каже: Какво правиш
Ти?” (Дан.4:35). 

“Никой не може да спре ръката му” означава, че “Не може да бъде възпрепятствано постигането на
нито една цел на Бога.” Никой не може да отмени онова, което Бог е планирал да стане. Нищо не може да Го
спре или да попречи на Неговия план да бъде осъществен по предварително определения начин. Моля ви да
не се плашите от това  велико учение. Ако приличате на мен, вие ще се научите да намирате успокоение в
него. Йов не се е възстановил от някакво безумие, но е преживял влудяващ и дълъг епизод на загуба и
унижение, на мъка и на физическа и емоционална болка. След като бил най-великият човек на Изтока, той
бил принизен до положението на бездомен човек. Всичко тези мъки са останали в миналото и чак сега Йов
започва  да  разбира  (представете  си),  без  да  му  е  било  отговорено  на  въпросите,  които  е  задавал,  че
съществува по благоволението на своя велик Бог, чиито цели не може да бъдат осуетени. Той все още е
Онзи, който прави всичко добре. Като следствие от това разбиране, Йов се подчинил. Без да получи някакви
обяснения, Йов разбрал, че може да има доверие на своя Бог.

Това ни отвежда до третия урок, който си заслужава да помним: “Плановете на Бога надхвърлят
границите на нашето разбиране и са твърде дълбоки, за да бъдат обяснени.”  “Наистина, кой е този,
който неразумно скрива Твоя съвет? Поради това говорих за онова, което не разбирам, за неща, които са
твърде пречудни за мен, които не познавах.” (Йов 42:3 – мой превод). В “Посланието” на Е. Петерсон този
стих е преведен така: “Аз бръщолевех за неща, които са много по-високо от мен, говорех небрежно за
чудеса, които са далеч над способността ми да ги разбирам.” Нужно е смирение, за да се каже човек тези
думи за себе си.  Ако ме бяхте помолили да ви кажа кое е най-същественото в книгата Йов, аз щях да ви
прочета Йов 42:3. 

История на Йов има за цел да ни накара да разберем, че плановете на Бога надвишават способностите
ни да разбираме и са твърде дълбоки, за да можем да ги обясним. Не се стеснявайте да признавате, че има
моменти, когато сме дълбоко разочаровани от Бога. Искам да кажа, че в края на краищата, ние правим това,
което е правилно да се направи, правим го с правилни мотиви, но въпреки това вижте какво ни се случва!
Как е възможно Бог да позволи да се случи такова нещо? Тъй като Бог ни се разкрива като добър и верен,
състрадателен и обичащ, ние считаме, че отговорите Му съответстват на Неговия характер (който е такъв,
какъвто ние го разбираме). 

Но се оказва, че Бог не е действа така. Филип Янси прямо и искрено засяга тази тема: “Мисля си за
няколко полезни неща, които Бог би могъл да каже: “Йов, наистина съжалявам за онова, което се случи. Ти
изтърпя много незаслужени изпитания заради мен и Аз се гордея с теб. Ти не знаеш колко важно е това за
мен и даже за вселената.” Няколко похвали, малко състрадание или поне едно кратко обяснение на това,
което се е видяло през завесата, която ни отделя от невидимия свят – всяко от тези неща би дало някакво
утешение на Йов. Но Бог не е казал нищо подобно. Всъщност, Неговият отговор съдържа повече въпроси,
отколкото отговори. След като е стоял безучастно встрани и е наблюдавал в продължение на 35 глави, Бог
би могъл да си направи труда да обсъди проблема за болката, но вместо това се гмурва в една словесна
обиколка на природния свят.  Все едно,  че развежда Йов в някаква частна галерия,  в която са изложени
любимите му творби и гордо показва планински кози, диви магарета, щрауси и орли и говори, все едно че е
възхитен от създанията си. 

Красотата  на  поезията  в  края  на  книгата  Йов  не  може  да  се  сравни  с  нищо друго  в  световната
литература. Даже когато размишлявам над описанието, което Бог прави на природния свят, аз продължавам
да откривам някаква неяснота. Защо Бог е решил по такъв начин да запознае Йов с дивата природа? Дали
думите му са уместни?” В книгата си “Пожелателното мислене,” Фредерик Бучнер обобщава казаното от
Бога по следния начин: “Бог не ни обяснява. Той избухва. Бог пита Йов каква е неговата представа за Бога.
Бог казва, че да се опитва човек да обяснява нещата, които Йов се е опитал да обяснява, това означава да се
обяснява Айнщайн на някой неграмотен човек...Бог не ни разкрива своите велики планове. Той ни разкрива
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Себе си” Посланието, което се съдържа в тази прекрасна поезия се свежда до следното: “Йов, докато не
научиш  малко  повече  за  управлението  на  материалната  вселена,  не  ми  казвай  как  да  управлявам
моралната вселена.” 

От началото до края на книгата Йов плаче: “Боже, защо се отнасяш толкова несправедливо към мен?
Постави се на мое място.” А Бог му отговаря гръмогласно: “Не! Ти се постави на моето място! След като не
можеш  да  обясниш  как  да  накараме  слънцето  да  изгрява  всеки  ден  или  пък  къде  да  разпръснем
светкавиците,  или как да създадем хипопотама,  не ме учи как да управлявам света.  Мълчи и слушай.”
Влиянието на изказването на Бога върху Йов е почти толкова удивително, колкото е удивително и самото
изказване.  Въпреки  че  Бог  въобще  не  отговорил  на  въпроса,  който  Йов  му  задал  за  нещастието  си,
избухването от бурята матирало Йов. Той се разкаял в пръст и пепел и в него не останала никаква следа от
неудовлетворение от Бога.”

Може би Бог не ни дава разяснения за  Себе Си,  защото е наясно,  че ако ние знаем и разбираме
пътищата Му, това няма да ни помогне толкова много. Спрете се и се запитайте: Дали наистина ни помага
знаеното защо нещо се случва?  Дали болката изчезва,  когато знаем причината? Нашият свят е пълен с
унищожителни катастрофи,  случайни изстрели на  скрити снайперисти,  с  реактивни самолети,  които се
сблъскват във високи небостъргачи, с преднамерено отравяне на възрастни хора в старчески домове, със
серийни изнасилвачи и убийци, с майки, които убиват собствените си деца, с жажда и глад, с жени, който
прегазват съпрузите с колите си,  със свещеници, които задирят невинни момченца,  с пастори, които са
мошеници и измамници и с началници, които се отнасят несправедливо към служителите си. Този списък
няма край. Как е възможно Бог да позволява тези неща? Дали наистина ще ни помогне, ако знаем защо? В
нашия порочен свят, пълен с обезправени хора, които действат под влияние на най-лошите си мисли, дали
това ще промени погрешното?

Ще  направя  още  една  крачка  напред.  Може  би  Бог  не  ни  обяснява  Себе  Си,  защото  ние  сме
неспособни да разберем отговорите Му. Тъй като Той живее в среда, която е напълно различна от нашата и
в едно царство, което е далеч извън способностите ни да го разберем, а в същото време нашият свят е
ограничен от времето и пространството и от твърдите ограничения на всички физически закони,  как е
възможно да го разберем? След като нито едно от нашите ограничения не се отнася за Него, тогава какво ще
ни помогне да разберем Неговия план? Ние се тревожим от това, че Бог не постъпва така, както ние си
мислим, че Той би трябвало да постъпва. Той не прави това, което биха направили нашите земни бащи, ако
бяха  в  подобно  положение.  И  докато  засягам  тази  тема,  нека  да  се  запитаме,  къде  е  бил  Бог,  когато
собственият му Син е бил разпънат на кръста? За изненада на много хора, Бог е бил там, край него през
цялото време и е работел върху Своя план за нашето спасение. А докато процесът е продължавал своя курс,
даже учениците на Исус не са могли да разберат какво става – тогава те са били най-отчаяните хора на
планетата. Спомняте ли си какво са си мислили те? Те се чудели в какво са вярвали в този хаос. От тяхната
ограничена гледна точка е изглеждало, че няма никаква логика в смъртта на Учителят им. Знаете ли какво е
видял Йов най-накрая? Той е видял Бога и това е достатъчно. Той не е получил никакви отговори.
Той се оказал в положение, в което нямал никаква нужда от отговори. Той видял Всевишният и това е
достатъчно.

Тук се намира четвъртият урок, който трябва да помним: “Само чрез Божиите указания ние сме в
състояние да се смирим и да намерим покой в Неговата воля.” “А сега слушай и аз ще говоря. Аз ще Те
питам и Ти ще ми кажеш. Чувал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда; затова
се отричам от думите си и се разкайвам в пръст и пепел.” (Йов 42:4-6 – мой превод).  Обърнете специално
внимание на думите на Йов. Той не отговаря: “Ето, тук имам едно основание.” Точно обратното, Йов казва:
“Оттеглям си думите назад и се разкайвам.” Тук няма небесна сила. Тук няма заплаха от Бога: “Йов, ако не
паднеш веднага на колене и ако не се помолиш да бъда милостив към теб,  Аз ще те довърша!” Не! С
внимателно и отстъпчиво подчинение Йов оставя случая си, за да бъде решен според волята на Бога. Йов
казва: “Ти ми каза и като резултат от Твоята инструкция аз с желание се подчинявам и приемам волята Ти.”
Знаете ли какво харесвам в поведението на Йов? (Прочетете това изречение много внимателно.) В него няма
приказки “за правата ми.” Липсва даже намек за лично облагодетелстване. Няма никакви очаквания или
изисквания. Няма даже молба към Бога да го разбере или да го защити от арогантните му приятели. Нещо
повече, няма никакви думи на самосъжаление, няма потиснатост или отчаяние. Сърцето му е пълно с покой.
Най-после в сърцето му има мир. 

Вие може да кажете: “Добре, ако Бог ме благослови така, както е благословил Йов и аз бих казал
същото.” Почакайте. Към този момент той още не е получил облекчение или награда. Към този момент той
още е покрит с циреи, все още няма семейство, все още е бездомен, все още е в банкрут. Без нищо около
него да се е променило, Йов казва тихо: “Господи, аз съм Твой.” Моля ви да прочетете съвета на Петър от
предната глава. Моля ви, прочетете го отново: “И така, смирете се под могъщата ръка на Бога, за да ви
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възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1Пет. 5:6-7).
Обърнете внимание на последователността на действията. Смирете се не  след като Той ви възвиси.

Тук се казва да се смирите  сега.  Не чакайте.  Дръпнете се назад, престанете да спорите и се оставете в
ръцете на Бога. 

Удивителен  е  начинът,  по  който  Той  ще  укроти  духът  ви  и  ще  ви  пренесе  в  царството  на
задоволството,  което  преди  не  сте  познавали,  въпреки  че  няма  да  получите  отговор  на  повечето  от
въпросите си. Философите от този свят искат да получат отговори. За разлика от тях, вярващият, който вече
се  е  научил  от  подобен  катастрофичен  опит  да  вярва,  независимо  от  всичко,  не  иска  нищо.  Тогава
безпокойствата  бавно  отстъпват  и  изчезват  едно  след  друго.  Спомняте  ли  си  какво  казах  по-рано  за
истинското разкаяние? Разкаяното сърце не предявява изисквания и в него няма очаквания. Ето това е Йов –
точно тук и сега. Това е красив дух. Трябва да добавя, че Йов не се е стремял да бъде задоволен. 

Ние сме готови за  петия урок: “Когато дойде денят за изравняване на сметките, Бог винаги е
справедлив.” Спомняте ли си един по-ранен коментар? Бог не изравнява всичките си сметки в края на
месеца.  Ние стигнахме до мястото,  където очаквахме да стигнем. Нека да го наречем отдел на Бога за
“Уреждане на сметките.”  Търпеливо и страдайки дълго време,  Бог наблюдава всичко,  което става и си
записва кой какво казва. Нито една случайна дума не убягва от вниманието Му. Той не само знае кой какво е
казал, но и защо го е казал. Той знае кой говори истината и кой лъже. Бог се справя с грешниците в Своя
отдел за “Уреждане на сметките.” Той благославя тези, които са вървели с Него. Той прощава на онези,
които принасяли своите жертви и са се смирявали пред Него. Бог възстановява. Бог награждава. Бог лекува.
Бог цени високо Йов, който с открито сърце се помолил за приятелите си. Бог забелязал всичко. Предлагам
ви да подчертаете в Библията си стих Евр. 6:10: “Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което
извършихте,  и  любовта  която  показахте  към  Неговото  име,  като  послужихте  и  още  служите  на
светите.” В “Посланието” на Е. Петерсън се отдава предпочитание на началните думи от този стих: “Бог
не пропуска нищо.”

Някои от вас, които четете думите ми, сте били ужасно обиждани. Вие сте били жертви на най-лошо
отношение.  Вие сте станали жертва на някой, в когото сте вярвали. Вие сте били изоставени от вашия
брачен партньор. Към вас са се отнесли несправедливо. Някой ви е ограбил. Вие сте изгубили имота си
благодарение на някаква измамна схема. Всеки от нас може да разкаже истории за насилие и пренебрегване
или за лошо и несправедливо отношение. Това никога не е било поправено. Поради това ви умолявам да се
върнете към великата истина: Бог не забравя. Просто Той не синхронизира графика Си с нашия график.
Неговият отдел за “Уреждане на сметките” не работи от 9 – 17 часа всеки работен ден. Той не урежда нашия
случай тогава, когато ние искаме да бъде уреден. На мен ми се искаше Бог да беше ударил Елифаз в същия
миг,  в  който той каза първата обидна дума срещу Йов.  А Бог изслушва търпеливо всички саркастични
изказвания и остава мълчалив по време на всички обиди към Йов.  А накрая казва:  “Елифаз,  Валдад и
Софар, вие сгрешихте.” През цялото това време Йов е очаквал да бъде защитен. Спомняте ли си как се е
случило разчистването на сметките? То е станало без никакви фанфари: “А след като Господ изговори тези
думи на Йов,  Господ каза на теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против теб и против двамата ти
приятели,  защото не говорихте за Мен това,  което е вярно,  както слугата Ми Йов” (Йов 42:7 – мой
превод) Бог е чул! Той не е казал нищо по това време, но е чул всичко. Той не е несправедлив и не забравя
нито една казана дума. Мога да ви уверя, че той не е пропуснал нито едно погрешно действие, което е
извършено срещу вас.  Той има перфектен план,  който се изпълнява стъпка по стъпка.  Когато Неговият
график каже: “Сега му е времето,” справедливостта се излива и Неговият отдел за “Уреждане на сметките”
ще свърши бързо работата. Божията подредба на нещата не прилича на някакъв набързо обмислен план. Бог
не седи на края на небесата, гризейки си ноктите и не се чуди какво да направи в нашия свят. Той знае точно
какво ще направи и кога ще го направи. В този момент Йов ясно видял това. Най-после той разбрал, че Бог
не пропуска нищо.

Шестият урок е  окуражаващ: “Никой не може да се сравни с Бога,  когато дойде момента на
благославянето.” “И Господ прие Йов. Господ възстанови богатството на Йов, когато той се помоли за
приятелите си и Господ даде на Йов двойно повече от всичко, което беше имал преди. Тогава при него
дойдоха всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали отпреди, и ядоха хляб с
него в къщата му; и като плакаха с него, го утешаваха за всичкото зло, което Господ му беше нанесъл; и
всеки  му  даде  по  една  сребърна  монета  и  всеки  –  по  един  златен  пръстен.  Така  Господ  благослови
последните дни на Йов повече от първите му; така че той придоби 14 000 овце, 6 000 камили, 1 000 чифта
волове и 1 000 магарици. Още му се родиха седем сина и три дъщери...И по цялата страна не се намериха
жени, така красиви като дъщерите на Йов; и баща им даде на тях наследство, както на братята им”
(Йов 42:9-13,15). Дали не прочетохте твърде бързо този текст? Особено края на ст.9? Подчертайте го: “И
Господ прие Йов.” След това Бог го възстановил. А в ст.10 се казва: “Господ даде на Йов двойно повече.” А
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в началото на ст. 12 се казва: “Така Господ благослови.” 
Това са думи на милост, които изразяват високата оценка на Бога. Позволете им да ви окажат цялото

си влияние: Прие. Възстанови. Удвои. Благослови. Поради падението на циничното ни общество, ние сме
програмирани трескаво да търсим подходящи думи за изразяване на милост и благословение, както и да
търсим думи, които са негативни. Те ни повалят. Убиват ни на работното ни място. Моделират семейството
ви. Климатични нещастия. Разделени семейства. Насекоми по дърветата. Горски пожари. Голям процент на
разводите. Икономически кризи. Терористични актове. Бездомни хора. Провалени служения. Разбити сърца.
Лошо отношение към децата. Насилие над съпругата. Пристрастеност към наркотиците. Бащи-безделници.
Ранна  смърт.  Строители-мошеници.  Нарастващ процент на  безработицата.  Скандали сред членовете  на
правителството и на парламента и сред известните спортисти. 

Ето това представляват вечерните новини. Никога не чуваме: “Утре вечер ще ви съобщим само добри
новини.” Вместо това се казва: “Останете на нашия канал, ако считате, че тази новина беше лоша, след
малко ще ви я предадем в пълен обем.” Когато ни съобщават прогнозата за времето, на нас ни казват: “На
някои места ще бъде облачно.” Никога не ни казват: “Утре времето ще бъде предимно слънчево.” Винаги
има 20% вероятност да вали дъжд, но синоптикът никога не казва: “Възможно е да не вали.” А в края на
краищата, той обикновено греши в прогнозите си. 

Омръзна ни всичко това! Кой е бил благословен от Бога? Йов! Прекрасен е урока, който научаваме от
Йов! Нали не сте забравили, че Йов прокле денят, в който се е родил? Или пък че се е чудил защо не е
умрял, когато е бил поставен на гърдите на майка си? Той е човекът, който е казал, че е в затруднение и не е
спокоен. С други думи, “Аз съм недоволен от това, което се случи.” Това е същият Йов, който е бил чудесно
благословен в края на книгата. Защо? Милост, милост, милост, милост! Ние не получаваме милост и просто
не я разбираме. Когато работите упорито, вие получава повишение. А ако работите извънредно упорито,
започвате  да  ръководи фирма.  Така изпреварвате  хората,  които работят,  които работят упорито и  които
работят извънредно упорито. Това е начинът, по който разсъждава пропадналия ни свят. А милостта идва до
нас и казва: “Да не би да си болен днес? Аз ще те благословя богато. Може би не се справяш много добре?
Аз ще те благословя преизобилно. Може би си се провалил? Или се разкайваш? Аз ще те благословя.”

Защото милостта не чака работата да бъде свършена. Едно от важните ми послания е за милостта.
Може би си мислите,  че  след  като проповядвам за  милостта,  аз  живея  без  проблеми.  Преди да  сте  се
облегнали твърде удобно на тази мисъл, позволете ми да ви разкажа една история от моето ежедневие.
Преди  няколко  дни  отидох  в  супермаркета.  Едно  от  нещата,  които  бяха  включени  в  моят  списък  за
покупките бяха една дузина яйца. Целта ми беше да ги сложа в количката, да ги платя на касата, да ги
занеса у дома и бързо да ги поставя в хладилника, преди д-р Кен Купър да ме е хванал, че съм ги купил.
Поради  това  поставих  бързо  торбите  в  количката  за  пазарене,  прехвърлих  ги  в  колата  и  направих
свръхчовешко усилие да внеса наведнъж у дома 6 торби с покупки. Мотивиран бях от стария стремеж да се
икономисват движения – ако съм истински мъж, би трябвало да ги отнеса наведнъж. Защо да правя три
успешни прехода от колата до кухнята, когато един напълно невъзможен преход би могъл да свърши цялата
работа? (На мен ми е казвано,  че това се дължи на действието на дясното полукълбо на мозъка,  което
ръководи мъжете). 

До тук вероятно сте получили представа за положението, в което се намирах. В един момент, докато
държах и шестте торби, аз трябваше да намеря начин да вкарам ключа в ключалката на входната врата, да
отворя бързо вратата, да изключа алармената система, като в същото време жонглирам с шестте торби. Сега
от собствен опит мога да кажа, че това е невъзможно да се направи! Законът на Мърфи ни казва, че нещо ще
трябва да се скъса? А ако нещо трябва да се скъса, коя торба си мислите, че се скъса? Познахте! Торбата с
яйцата. 

Бях обзет от ужасно съжаление за себе си, докато почиствах остатъците от яйцата по пода, но накрая
го почистих с достатъчно уиски,  че когато човек стъпи на това място да не се плъзга.  Така преодолях
първото препятствие! Стигнах до хладилника, за да се освободя от жалките остатъци от първоначалната
дузина яйца и предполагайки, че поставката за яйца в хладилника е празна, аз не бях толкова внимателен,
колкото би бил човек, ако поставката не е празна. В резултат се получи още един омлет от три яйца на пода!
Дали да кажа на жена си Синтия, че това е нов метод за почистване на пода, който ни е предписан от
рекламата по телевизията? Дали да го оставя да изсъхне, за да видя дали не би могло да се почисти на сухо?
Тъй като съм отговорен съпруг, аз не бих могъл да излъжа. Между другото, тези неща не биха останали
незабелязани от жена ми, поради това реших да постъпя почтено и почистих.

Но тогава с изненада установих, че в поставката е останало още едно яйце. Аз го бях спасил. Поради
това деликатно и нежно се пресегнах да взема това скъпоценно единствено яйце. И то се счупи в ръката ми
и съдържанието му потече  надолу към лакътя  ми!  Аз се  провалих!  Провалих се  тотално.  Жена  ми чу
суматохата, влезе в кухнята и ме попита: “Да няма някакъв проблем? Мога ли да ти помогна?” Не беше
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подбрала подходящия момент да се появи! Отговорих й с леко раздразнен тон: “О не, аз се справих!” И така,
аз почистих всичко. 

И знаете ли какво стана? Аз не заслужавах да преживея същата нощ. Но сещате ли се какво стана? На
следващата сутрин се събудех с чудесно благословение.  Защо? Милост.  Милост,  чудна милост.  Книгата
“Йов” ни учи за милостта. Когато Бог благословил Йов, той не е благословил един перфектен човек. Бог е
благословил един неперфектен човек. Ако е бил перфектен, Йов нямаше да се разкайва. Ако беше говорил
правилно, Йов нямаше да си взема думите обратно. Кога ще разберем това? Поради милостта Си, Бог ни
благославя по един чуден начин. Той прави това по-добре от всеки друг! Йов бил възстановен. Циреите
изчезнали. След това чува почукване на вратата и вижда двама мъже, които си търсят работа. Те познават
други трима човека, който също си търсят работа. Преди да разберете, Йов получил достатъчно пари, за да
ги наеме да работят при него. След това поглежда и вижда, че камилите се връщат. Хората, които е наел,
построят сгради за него, както и нов дом. А една сутрин жена му казала: “В семейството ни ще има още
един член!” Тя 10 пъти казала това (Боже, спри. Това е достатъчно.) Вие знаете останалото. “След това Йов
живя (още) 140 год. и видя синовете си и внуците си до четири поколения. И така, Йов умря, стар и сит
на дни.” (Йов 42:16-17).

Нека музиката да започне да свири! Последните години от живота на Йов са били чудесни, което ни
отвежда до седмия урок. Ето го: Само Бога може да изпълни последните години от живота ви с небесна
музика, която ни освобождава да живеем над условията, в които се намираме. Незаслужената от нас
милост на Бога ни освобождава и ни дава възможност да живеем изцяло заради Него. Накрая Йов схванал
истината, която го освободила. Той е освободен от затвора на страховете. Освободен е от малката килия на
ограниченото мислене и на негативното отношение. Той е освободен от недоволството. Той е освободен от
нуждата да знае защо. Той е свободен! Благодарение на Всевишния Бог, най-после той е свободен, за да
изживее още 140 години, заобиколен от музиката на Господаря. Деца,  внуци и правнуци са около него.
Всичко е толкова прекрасно, че той едва ли си спомня за всички циреи, които са го измъчвали преди толкова
много години. Колко прекрасно е да се живее така! Това е такава музика, която само Бог може да ни даде.

Някои хора на неговата възраст страдат от загуба на паметта. Някои от връстниците му са физически
неспособни да се справят и се чувстват откъснати от живота, който някога са живели. Но с Йов не е станало
така.  Той  финиширал  добре,  изживявайки  пълноценно  дните  си,  вълнувал  се  е  какво  ще  му  донесе
утрешния ден и е бил прекомерно обхванат от божествената музика, която го освободила. Подобно на Йов и
ние най-после се чувстваме свободни. Нашето пътуване с Йов стигна до края си, но приятелството ни ще
продължи до края на живота ни.  Йов умрял стар и сит от дни.  Той наистина е опознал живия Бог,  не
въпреки болката, а благодарение на болката. Болката го заставила да падне на колене, където най-после се
предал пред своя Бог и се оставил с пълно доверие в ръцете Му.

Приканвам ви да повярвате в Него сега, когато се намирате в затвора на обстоятелствата, в които се
намирате.  Позволете  на  Бога  да  бъде  Бог.  Припомняйте  си  постоянно,  че  не  вие  ръководите.  Аз  съм
ограничен, грешен, нуждаещ се и съм неспособен сам да се освободя, но ви каня при Кръста. Там товарите
ви ще бъдат снети от вас и там започва Неговата музика. Елате днес при Него. Позволете на музиката да
започне да свири. Това е песен за любов, която ви кани да влезете вътре: Благодарим Ти, Отче, за вярното
Ти присъствие.  Благодарим Ти за тайнствените Ти пътища.  Поверяваме Ти уроците,  които току-що
започнахме да научаваме. Благодарим Ти за нашия приятел, с когото се срещнахме на страниците на тази
книга  и  за  нещата,  на  които той  ни  научи.  Най-много  от всичко,  ние  Ти благодарим за  примера на
героична издръжливост, който той ни показа. Благодарим Ти за Твоята милост, която ни издига над
стените на затвора и ни дава да пеем една песен, която ни освобождава от мъката и от нас самите.
Молим се в несравнимото име на нашия Господ Исус Христос. Амин.

Заключение

 Страданието не само оказва влияние на човека, но засяга и всички членове на семейството му. А в
зависимост от силата на страданието и от продължителността му,   семейството вече никога няма да  е
същото. Джордж МакДоналд прави следното мъдро описание: “Понякога като гръм от ясно небе се случва
нещо.  Понякога  се  случва  така,  че  без  всякакво  предупреждение  за  наближаваща  буря,  в  живота  на
семейството  се  случва  нещо  ужасно.  От  този  момент  нататък  изглежда,  че  всичко  се  променя.  Това
семейство повече няма да е същото каквото е било преди. Промяната може да е за добро, а може да е и за
лошо. Резултатът зависи от самото семейство и от вида на неговия отговор на ужасния удар на нещастието.
След този миг духовният климат на семейството ще бъде променен завинаги. Но за семейството,  което
вярва в Бога, тези ужасни катастрофи никога нямат негативни последици, а се превръщат в нещо добро
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както за живота на самото семейство, така и за живота на хората, които са около него.”
В продължение на 22 глави наблюдавахме не само един човек, чийто живот беше ударен от такъв

“гръм,” но и на едно семейство – семейството на Йов. Ние видяхме нараняванията, които тези страшни
катастрофи са нанесли на него и на членовете на семейството му. Тяхната история ни развълнува дълбоко и
поради това сме благодарни, че тя е запазена в Библията, за да се ползваме не само ние, но и следващите
поколения. Болката, която Йов и членовете на семейството му са преживяли се превърнала във фундамент
за надеждата, на който можем да стоим, докато подготвяме себе си за предстоящите ударите на бурята,
която може би сега ни наближава. С тези заключителни думи искам да засегна много реалната възможност
семейството да бъде ударено от такъв “гръм от ясно небе.” Без да влизам в подробности мога да потвърдя,
че описанието на Джордж МакДоналд е вярно. През последните 10 години собственото ми семейство и аз
самият съм бил удрян многократно от изпитания, отговарящи на това описание. Те ни удряха и нараняваха,
и носеха със себе си промени, които никога не сме очаквали. Без да искам да звуча мелодраматично, ще
добавя че понякога сме се чудели дали ще бъдем в състояние да устоим на следващия напор на бурята. Но
след това отново бивахме удряни, и то силно, и това ни караше да стоим замаяни след вихъра на ужасния
ураган. Това обяснява защо бях привлечен толкова магнетично и лично от историята на Йов. Незабавно се
оприличих с бързината и с унищожителните последици на нещастията, без разбира се да претендирам, че
съм страдал толкова силно като него. Независимо от това, ударите които получаваше нашето семейство бяха
дълбоки и чести. Те ни принудиха да направим същите неща, които ви приканвах да правите и вие, докато
четяхте тези глави.

Може би си спомняте някои от тези препоръки:  Запазвайте почтеността си,  независимо от онова,
което се случва.    Приемайте предизвикателството да се променяте  . Запазвайте ясно виждането си за Бога  .
Мислете теологично. Отказвайте да поставяте под съмнение суверенната цел на Бога.   Подчинявайте се на  
Неговата воля, независимо от всичко  . Не очаквайте, че ще разберете тайнствените Му пътища. Разчитайте,  
че справедливостта на Бога ще настъпи в определеното от Него време.   Смирявайте се под Неговата могъща  
ръка  . Бъдете уверени, че Той никога нищо не пропуска.   Осланяйте се спокойно на Неговия план  . Помнете,  
че някога в бъдещето Той ще ви възнагради преизобилно.

Това не са просто някакви теоретични принципи, извлечени от живота на Йов. Това са фундаментални
принципи,  които от дълги години помагат  на  семейство Суиндъл да  се  държи на  краката си!  Ние  сме
обикновени човешки същества и не притежаваме някакви свръхестествени способности. Подобно на всеки
друг човек,  ние не  сме перфектни,  имаме ограничено разбиране и  собствената  ни сила не ни достига.
Поради това, докато пишех тази книга, семейството ми и аз получихме свежа надежда да продължим да
живеем с вяра в Бога. Подобно на вас, ние не знаем какво ще ни донесе утрешния ден, но житейският опит
ни учи, че има още бури, които ще дойдат. Те отново ще ни заставят да паднем на колене и ще ни принудят
да вярваме в Бога,  въпреки че не можем да разберем защо Той позволява да се   случват такива неща.
Подобно на Йов, ние вярваме в Бога с цялото си сърце, искам да живеем с подчинение пред Него и не
искаме нищо повече от това да принасяме все по-голяма слава на името Му.

Животът  на  всеки  от  нас  е  в  Неговите  ръце.  Ако  в  нашето  бъдеще  са  включени  още  страшни
катастрофи, благодарение на Неговата милост ние с героична издръжливост ще преживеем тези бури. И ако
начинът, по който семейството ни реагира, окаже влияние на живота на другите хора, включително вашия
живот за добро, това ще бъде достатъчна награда за нас. 

Списък на преведените от мен книги или подбрани  мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат

Аз бях съвършен – Джордж Найт

Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

Бог ще ви преведе през изпитанията – Макс Лукадо

Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

В окото на бурята – Макс Лукадо

Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

Глад за разбиране - Калвин Милър
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Да обичаме Бога – от Чарлз Колсън

Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

Давид – Суиндъл

Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

Естир – Суиндъл

Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

Здравото семейство – Суиндъл

Изненадани от Библията – проф. Райт

Илия – Суиндъл

Йов - Суиндъл 

Йосиф – Суиндъл

Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

Мир с Бога - Били Греам

Моисей – Суиндъл

Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

Мъжки разговор – Суиндъл

Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън

Нещо повече - Катрин Маршал

Обикновено християнство – К. С. Луис

Основи на християнството - Джон Стот

Отговори на житейските проблеми – Били Греам

Павел – Суиндъл

Победа в Христос - Чарлз Трюмул

Победата на разума – проф. Родни Старк

Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.

Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

Проповеди от Спържън - 28 бр.

Просто християнин – проф. Райт

Религиозна класика – христоматия
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Роден отново – Чарлз Колсън

Свободни в Христос - Сесил Хуук

Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж

Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Тайната на щастието – Били Греам

Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис

Цар Давид - Дейвид Пиърс

Целенасочен живот – Рик Уорън

Целенасочената църква - Рик Уорън

Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофер 
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